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Antalet som fått arbete minskar 
Under maj påbörjade 8401 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i 
Blekinge någon form av arbete, vilket är en minskning med 120 personer (-12 
procent) jämfört med samma månad året innan. December 2014 och januari 2015 
visade på relativt kraftiga ökningar av antalet inskrivna som fått arbete jämfört med 
föregående årsskifte. Därefter har antalet inskrivna som fått arbete varierat i 
förhållande till antalet motsvarande månader året innan. I januari och mars var det 
fler jämfört med året innan, men i februari, april och maj var det färre. Samantaget 
bekräftar detta en osäker situation på arbetsmarknaden.  
 
Enligt Arbetsförmedlingens ”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015”, som bygger på 
intervjuer med länets arbetsgivare, väntas jobbskapandet komma igång under året 
och då även inom industrin, vilket är extra viktigt för Blekinge. 

Nyinskrivna arbetslösa ökar 
Antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen ökade med nästan sex procent 
och uppgick till 321 personer den gångna månaden. Antalet nyinskrivna arbetslösa 
ökar bland såväl personer födda i Sverige som födda utanför landet. Ökningen är 
dock störst bland utomeuropeiskt födda, vilket förklaras av den ökade 
flyktinginvandringen till Sverige och länet från olika krigshärdar. 

Under hösten och fram till mars i år minskade antalet nyinskrivna arbetslösa 
kvinnor. Dock har detta vänt och under de senaste tre månaderna har antalet ökat. 
Antalet nyinskrivna män har ökat under hela perioden.  

Personer berörda av varsel  
En indikator på hur arbetskraftsefterfrågan utvecklas är arbetsgivarnas varsel om 
kommande uppsägningar. Under de senaste tolv månaderna har det i genomsnitt 
varslats 39 personer per månad i Blekinge, vilket är betydligt lägre än genomsnittet 
på motsvarande 84 personer under 2013 och 117 år 2012. Den gångna månaden var 
det 23 personer som varslades om uppsägning i länet.  

Inskrivna arbetslösa ökade i maj 
I slutet av maj räknades antalet inskrivna arbetslösa vid Blekinges 
arbetsförmedlingar till 7 530 personer, vilket motsvarar en arbetslöshet i förhållande 
till den registerbaserade arbetskraften på 10,3 procent. Jämfört med ett år tidigare 
motsvarar det en ökning med 228 personer (eller +3,1 %). Som inskrivna arbetslösa 
räknas öppet arbetslösa samt arbetslösa som deltar i något arbetsmarknadspolitiskt 

                                                           
1 Siffrorna i denna text är avrundade till närmaste tio- eller femtiotal. 
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program med aktivitetsstöd. Antalet öppet arbetslösa, det vill säga de inskrivna 
arbetslösa som inte deltar i någon arbetsmarknadspolitisk insats, summerade till 
3 050 personer. Det är en ökning jämfört med maj för ett år sedan. Antalet arbetslösa 
som deltog i något arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd uppgick till 
4 480 personer vid slutet av maj, även det en ökning. 

Antalet inskrivna kvinnor uppgick i slutet på maj till 2 220 och antalet inskrivna män 
till 4 310. Jämfört med samma månad föregående år har antalet inskrivna kvinnor 
ökat med 0,4 procent och antalet inskrivna män ökat med 5,3 procent. Detta ger en 
arbetslöshet bland kvinnorna på 9,3 procent och bland männen på 11,2 procent i 
slutet på maj 2015. 

Högst arbetsslöhet i Ronneby, lägst i Sölvesborg 
Den högsta arbetslösheten finns i Ronneby och den lägsta i Sölvesborg. Förändringen 
av antalet arbetslösa i maj i år jämfört med samma månad året innan är relativt små, 
men det finns skillnader i utvecklingen mellan länets kommuner. I Karlskrona har 
arbetslösheten gått ner något (-0,2 procent) och i Sölvesborg är den oförändrad. Ökat 
har arbetslösheten gjort I Ronneby (+1,2 procent), Olofström (+0,6 procent) och i 
Karlshamn (+0,5 procent).  

• 9,7 procent i Karlshamn (+72 personer jämfört med maj 2014)  
• 9,4 procent i Karlskrona (-57 personer)  
• 12,4 procent i Olofström (+ 43 personer) 
• 13,0 procent i Ronneby (+172 personer) 
• 9,0 procent i Sölvesborg (-2 personer) 

I dagsläget finns således ingen entydig och trend på Blekinges arbetsmarknad. 
Sammantaget är bedömningen att det behövs ytterligare minst ett par månader för 
att kunna uttyda ett tydligt mönster för utvecklingen av arbetslösheten på Blekinges 
arbetsmarknad.  

Ungdomsarbetslösheten  
Minskningen av antalet arbetslösa ungdomar dämpades under maj. Fortfarande är 
minskningen av antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) kraftig men 
minskningstakten har avtagit något varje månad sedan i december förra året och 
varierar i länet. Vid slutet av maj månad var 1 800 Blekingebor i åldern 18-24 år 
inskrivna som arbetslösa. Det är 100 färre än för ett år sedan och motsvarar en 
minskning med sex procent. Fortfarande är ungdomsarbetslöshet i Blekinge högst i 
riket (21,9 procent av arbetskraften). Det är i detta sammanhang viktigt att beakta att 
arbetslösheten inte beräknas i förhållande till hela befolkningen i åldersgruppen 18 
till 24 år, utan i förhållande till den registerbaserade arbetskraften. Till arbetskraften 
räknas t.ex. inte heltidsstuderande som inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen. 

Ronneby har numera den högsta ungdomsarbetslösheten i länet (27,5 %), följt av 
Olofström (22,0 %). Ronneby kommun hade i slutet av maj den näst högsta 
ungdomsarbetslösheten i Sverige. Skånska Bromölla kommun, som gränsar till 
Blekinge, har också en av landets allra högsta ungdomsarbetslöshetssiffror (27,2 %). 
Det innebär att av landets tre kommuner med den högsta ungdomsarbetslösheten 
återfinns två i eller i omedelbar anslutning till Blekinge.  
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I Ronneby har ungdomsarbetslösheten minskat svagt (-4 procent) jämfört med maj 
månad året innan. Ungdomsarbetslösheten i Sölvesborg och Olofström, som gränsar 
till Bromölla, visar en positiv utveckling. I Sölvesborg ligger ungdomsarbetslösheten 
numera under länsgenomsnittet (21,2 % jämfört med 21,9 %) och har också sjunkit 
med 16 procent jämfört med för ett år sedan. I Olofström är ungdomsarbetslösheten 
fortfarande över länsgenomsnittet, men hade sjunkit med 13 procent jämfört med 
maj 2014. 

Lägst är ungdomsarbetslösheten i Karlskrona (20,2 procent) och i Karlshamn (20,9 
procent). I dessa två kommuner är dock minskningen något svagare (-5 procent 
respektive -1 procent).  

Tider i arbetslöshet 
En tredjedel av de inskrivna arbetslösa har varit arbetslösa i mindre än sex månader. 
Det är en tidsperiod som inte i sig signalerar någon allvarlig 
arbetslöshetsproblematik. Arbetslöshetsperioder på 12 månader eller längre kan 
däremot antyda att individen ifråga har vissa problem att konkurrera om jobben. Av 
de totalt 7 530 Blekingebor som i slutet av maj var inskrivna som arbetslösa var det 
40 procent som hade varit arbetslösa i mer än tolv månader. Av dessa var det 21 
procent som hade en arbetslösperiod på minst 24 månader.  

Bakom ökningen av antalet inskrivna arbetslösa, på 230 personer noteras en relativt 
kraftig ökning av antalet individer som varit arbetslösa i högst sex månader. Den 
gruppen ökade med drygt 180 personer. Även antalet personer som varit arbetslösa 
längst tid (minst 24 månader) ökade med drygt 60 personer. Ökningen finns således 
både bland de som varit arbetslösa en relativt kort period och bland de med längre 
tider i arbetslöshet.  

Arbetssökande i arbete med stöd 
Vid slutet av den gångna månaden var det 2 180 personer i Blekinge som var 
registrerade som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och hade ett arbete med 
stöd. Det motsvarar en minskning med 5,2 procentprocent jämfört med maj året 
innan. – drygt åtta av tio av dessa individer hade någon form av registrerad 
funktionsnedsättning som berättigade till en subventionering av den aktuella 
anställningen. Den här gruppen hade vid slutet av maj minskat något jämfört med 
tolv månader tidigare (-2,8 procent). När det gäller anställningsstöd till personer som 
har svårigheter att få ett arbete, men som inte är relaterat till en 
funktionsnedsättning, har även dessa minskat (-17,4 procent). 

Lediga platser  
Antalet lediga platser som nyanmäldes till länets arbetsförmedlingar2 uppgick till 979 
under maj månad i år. I jämförelse med samma månad ett år tidigare är det en 
ökning med 350 platser. 
                                                           
2 Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat 

bakomliggande rekryteringsbehov. Detta medför att utvecklingen för Arbetsförmedlingens 

verksamhetsstatistik avseende lediga platser skall tolkas med försiktighet. Arbetsförmedlingens 

andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunktur. Också annonseringsregler och 



  

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN  
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb. 

Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se 

Vård- och omsorgssektorn står bakom en tredjedel av alla nya platser denna månad. 
Även i maj sökte arbetsgivarna efter sommarpersonal och vården stod även där för en 
stor del av platserna.  

När det gäller annonseringen av platser totalt sett (vanliga platser och sommarjobb) 
är det, förutom vård- och omsorgssektorn, antalet platser inom den privata 
servicesektorn och då främst handel och företagstjänster som har utvecklas starkt 
den senaste tiden.  

 

                                                                                                                                                               
annonseringskultur förändras över tid. Syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta 

matchningen på arbetsmarknaden. 
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Inskrivna arbetslösa i maj 2015 som andel (%) av den  
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
 

Blekinge län 
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Inskrivna arbetslösa i maj 2015 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Fakta om statistiken 
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens 
verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens 
registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga 
platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av 
arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet 
arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En 
annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns 
tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande 
till en registerbaserad arbetskraft. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den 
officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras 
Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 
 
Juli månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 12 augusti 2015. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku/
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