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Sammanfattning

Överraskande stark världsekonomi drar i svensk export
Efter en vikande utveckling för världshandeln har riktningen vänt och tagit fart uppåt. OECDländerna och de så kallade tillväxtekonomierna fortsätter att visa prov på nyvunnen ekonomisk
växtkraft och nulägesbeskrivningen av Europa är nog den som ändrats mest radikalt. Parallellt
med sjunkande arbetslöshet och minskad politisk oro under ”supervalåret” 2017 har tilltron till
framtiden fortsatt att stiga. Omvärldens och i första hand Europas förmåga att prestera tillväxtsiffror över förväntan sedan förra året har också fått svensk ekonomi att överraska positivt.
BNP-tillväxten har inte bromsat in i den grad som det fanns förväntningar kring, framförallt på
grund av en fortsatt stark byggsektor och ökad exportefterfrågan. Inför valåret 2018 har regeringen presenterat en förhållandevis expansiv budget som bidrar till att hushållens konsumtion
förblir stark. Uppgången inom industrin gynnas av en både bredare och starkare efterfrågan
från omvärlden och blir den viktigaste drivkraften för svensk BNP-tillväxt nästa år.

Inbromsning i Blekinge efter tre år av exceptionell konjunkturförstärkning
Den mycket starka konjunkturförstärkningen i Blekinge sedan 2015 dämpas nu i takt med att
befolkningstillväxten avtar. Utvecklingen i länet ser ut att föregå den för riket i stort, där arbetsgivarna fortsätter att redovisa mycket positiva framtidsutsikter. I Blekinge är det huvudsakligen
den privata tjänstesektorn som ännu tydligare än i våras dämpar sina rekryteringsplaner för
2018. Även Blekinges industri ger uttryck för mycket stark efterfrågan från omvärlden men
sysselsättningstillväxten bromsar ändå in snabbt. En bredare uppgång märks för länets industri
men lika påtagligt är att motorfordonsindustrin saktat in. Både den privata tjänstesektorn och
industrin ser ut att ha haft sin starkaste sysselsättningstillväxt förra året, även om industrin har
potential att överraska positivt. Efter en mycket stark konjunkturuppgång förra året och även i
år blir tillväxten i Blekinge åter svagare än i de flesta övriga län 2018.
Efter den exceptionellt starka sysselsättningstillväxten förra året (+ 1, 9 %) fortsätter konjunkturförstärkningen i år (+ 1,2 %) för att dämpas mer påtagligt 2018 (+ 0,5 %). Det är i linje med
förväntningarna från den förra prognosundersökningen men drivkrafterna bakom jobbskapandet präglas nästa år av en bredare tillväxt. Den offentliga sektorns betydelse för sysselsättningstillväxten fortsätter som väntat att minska men rekryteringsplanerna har blivit mer optimistiska
samtidigt som den privata tjänstesektorns anställningsplaner dämpats. Industrin nådde en
mycket hög tillväxttopp förra året och även om tillväxten dämpas i år fortsätter industrin att stå
för det största jobbtillskottet. Nästa år dämpas tillväxten ytterligare men fortsätter att vara positiv. Därmed växer antalet anställda av industrin för tredje året i rad, vilket inte hänt efter finanskrisen. Byggsektorn fortsätter sin expansion under prognosperioden (2017-2018) och definierar på så sätt en period med åtminstone fyra år av mycket stark sysselsättningstillväxt.

Arbetslösheten ökar igen
Förra året tilltog två motverkande effekter på länets arbetsmarknad: Etableringen genererade
ett inflöde på nästan 1 100 nyanlända arbetslösa samtidigt som sysselsättningstillväxten var
mycket stark. Jobbtillväxten dominerade och arbetslösheten minskade från 8 255 personer
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kvartal fyra 2015 till 7 615 under samma period 2016 (- 640 personer). Det motsvarar en minskning med nästan åtta procent, att jämföra med en minskning på knappt tre procent på riksnivå.
Under prognosperioden dämpas både sysselsättningstillväxten och inflödet till arbetskraften via
Etableringen. Arbetskraftsinflödet till Etableringen blir lägre men fortsatt mycket högt i år (790
personer). Under 2018 dämpas inskrivningarna kraftigt (280 personer) och återgår därmed till
de nivåer som gällde 2013. För 2018 är bedömningen att en ännu kraftigare minskning av sysselsättningstillväxten i stort sett matchas av en lika kraftig minskning av det totala inflödet till arbetskraften. Sannolikt vänder arbetslösheten upp och ökar under det första halvåret i år för att
sedan följas av en dämpad ökningstakt. Prognosen är att i genomsnitt drygt 7 500 personer
kommer att vara arbetslösa under kvartal fyra i år och att antalet ökar knappt fram till kvartal
fyra 2018, till något mer än 7 550 personer. Det motsvarar en ökning av antalet arbetslösa med
0,7 procent under nästa år, jämfört med en förväntad och till större delen realiserad minskning
på 1,4 procent i år. Som andel av den skattade arbetskraften var den relativa arbetslösheten 10,1
procent under det fjärde kvartalet förra året, en minskning jämfört med en arbetslöshet på 11,1
procent året innan. Prognosen är att arbetslösheten sjunker till 9,9 procent under det fjärde
kvartalet i år för att öka marginellt och ligga kvar på samma procentsats under kvartal fyra 2018.

Dags att matcha mot långsiktiga behov
Till skillnad mot utvecklingen på riksnivå dämpas bristproblematiken i Blekinge under prognosperioden, men det sker från förra årets rekordhöga bristnivåer. Fortfarande handlar det om en
svår bristsituation men dämpade rekryteringsbehov ger nu möjlighet att skifta fokus mot den
långsiktiga utmaning som Blekinge står inför. Den demografiska situationen med allt yngre och
äldre befolkning skapar både stora behov av och minskad tillgång till kompetens under det kommande decenniet. Trots att bristsituationen är mycket svår idag har de senaste årens invandring
medfört en situation med ett stort antal arbetslösa. Sedan halvårsskiftet förra året ökar antalet
sökande som varit arbetslösa i minst två år och vid slutet av nästa år kommer nästan tre av 10
arbetslösa tillhöra den gruppen. Ökningen drivs helt av nyanlända, en grupp som av erfarenhet
kräver långsiktiga insatser för att matchas mot arbetsmarknadens behov. Samtidigt står gruppen för den absoluta merparten av den arbetskraft i Blekinge som finns tillgänglig för att matchas mot stora framtida anställningsbehov, framförallt hos vård- och omsorgssektorn samt skolans alla åldersklasser. Arbetsförmedlingen har identifierat ett tiotal yrken som riskerar att
skapa omfattande obalanser på länets arbetsmarknad om inte mer radikala grepp tas kring den
långsiktiga kompetensförsörjningen.
Kompetensförsörjning är en komplicerad och långsiktig process, med många inblandade aktörer och ett efterfrågestyrt utbildningssystem, med individens val i centrum. Men den i särklass
viktigaste aktören för att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen är länets kommuner,
inte minst i egenskap av sitt huvudmannaskap för skola och vuxenutbildning. Länets kommuner
är också länets största arbetsgivare, dessutom inom de verksamheter där rekryteringsbehoven
kommer att vara störst under 20-talet. Det ger kommunerna stora möjligheter att påverka den
långsiktiga kompetensförsörjningen genom att öka verksamheternas attraktionskraft. Det ger
dem också möjlighet att skapa enkla ingångar till arbetsmarknaden för nyanlända, vilket kan
sänka den strukturella arbetslösheten och fungera som ”kompletterade kompetensförsörjning”.
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Konjunkturläget i Blekinge län
Omvärlden och svensk ekonomi fortsätter att överraska positivt
Efter en vikande utveckling för världshandeln under 10-talet, och mycket svag tillväxt för den
globala ekonomin förra året, har riktningen vänt och tagit fart. OECD-länderna och de så kallade
tillväxtekonomierna fortsätter att visa prov på nyvunnen ekonomisk växtkraft, som samspelt
förstärker varandra och ger helt avgörande dragkraft åt världsekonomin. Tillväxtekonomierna
står numera för det största (köpkraftsjusterade) bidraget till världsekonomin. Det senaste året
har fokus i allt högre grad skiftat från de strukturella problem som finns till den både starkare
och bredare BNP-tillväxt som levererats. Fortsatt stark utveckling i Kina och Indien är nödvändiga förklaringar och därtill har ett högre och stabilare oljepris bidragit till den mer positiva
situationen. Den mest dramatiska utvecklingen noteras för Ryssland och framförallt Brasilien,
där båda länderna gått från djup recession till snabbt tilltagande ekonomisk tillväxt.
Trots det är det kanske ändå nulägesbeskrivningen av Europa som förändrats mest radikalt under de senaste fyra-fem kvartalen, från ”existentiell kris” till ”vind i seglen”. 1 Parallellt med fortsatt sjunkande arbetslöshet och minskad politisk oro under ”supervalåret” 2017 har tilltron till
framtiden fortsatt att stiga brant, bland såväl företag som konsumenter. Även bland prognosmakare har BNP-tillväxten fortsatt att revideras upp och det tredje kvartalet i år registrerades den
starkaste tillväxttakten i eurozonen på sex år. I USA har frågetecken kring den svaga tillväxten
under det första kvartalet i år rätats ut. Världens största ekonomi fortsätter upp längs en historiskt lång konjunkturuppgång, numera ackompanjerad av mer åtstramande penningpolitik för
att bana väg för en även fortsättningsvis balanserad BNP-tillväxt. Sammantaget uppskattas
OECD-länderna vara på väg att lägga en åtta år lång lågkonjunktur bakom sig, med viss eftersläpning för euroländerna. Inte bara Sveriges utan även våra nordiska grannländers ekonomier
har fått viktig draghjälp från den ekonomiska utvecklingen i omvärlden. Det gäller i synnerhet
Finland, som efter en utdragen och djup lågkonjunktur gått från i stort sett nolltillväxt 2015 till
förväntningar om BNP-tillväxt i nivå med Sverige i år.
Omvärldens och i första hand Europas förmåga att prestera tillväxtsiffror över förväntan, sedan
förra året, har skjutit in ny tillväxtkraft i svensk ekonomi. BNP-tillväxten har inte bromsat in i
den grad som det fanns förväntningar kring vid årets början, framförallt på grund av en fortsatt
stark byggsektor och ökad exportefterfrågan. Arbetsförmedlingens bedömning är att svensk
BNP växer med 2,7 procent 2017, det vill säga i något svagare takt än förra året (+ 3,2 %). Den
största skillnaden är att den offentliga konsumtionen minskar drastiskt i år efter två år med
stora offentliga insatser i spåren av det rekordhöga antalet asylansökningar 2015. Däremot fortsätter bostadsbyggandet att hålla igång investeringstakten i ekonomin, efter en ny högstanotering som förväntas ha nått sin topp i år. Investeringarna i svensk ekonomi fortsätter att vara
höga men dämpas nästa år och BNP-tillväxten blir 2,5 procent. Den offentliga konsumtionens
bidrag till BNP blir något större nästa år men betydligt lägre än 2016 års höga nivåer. Inför
Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers ”tal om tillståndet i unionen” från september 2016 respektive 2017.
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valåret 2018 har regeringen presenterat en förhållandevis expansiv budget med satsningar på
framförallt den kommunala sektorn (vård och skola) men också statliga institutioner (försvaret
samt polis och rättsväsende). Utöver det inkluderar budgeten lika stora reformer med ökade
transfereringar (barnbidrag, sjukpenning, m m) och sänkta skatter. Det bidrar till att hushållens
konsumtion håller sig kvar på samma höga nivåer som de senaste åren. Uppgången inom industrin ser nu ut att ha kommit in i en mognare fas med både bredare och starkare efterfrågan från
omvärlden. För första gången sedan 2015 blir exporten den viktigaste drivkraften i Sveriges
BNP-tillväxt nästa år, som dock inte kommer i närheten av att matcha den höga tillväxt som
nåddes då (+ 4,1 %). Men utvecklingen i omvärlden, och i synnerhet Europa, är inne i en uppåtgående och ömsesidigt förstärkande spiral som kan fortsätta att överträffa förväntningarna ett
tag till.

Blekinges industri på högvarv men jobbskapandet har börjat sakta in
Den ganska kraftiga men abrupt avslutade återhämtningen kring årsskiftet 2013-2014 byggde i
hög grad på förväntningar om att svensk export åter var på väg åt rätt håll. Förväntningsläget i
Diagram 1 drogs upp av starkt ökad optimism i Blekinges industri men utfallet för svensk export
2013 blev till slut en nedgång för andra året i rad, vilket inte inträffat sedan början av 90-talet.

Diagram 1: Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator* för
näringslivet i Blekinge län
våren 2007-hösten 2017

Mycket svagare än normalt

120

Index

Normalt

Mycket starkare än normalt

115
110
105
100
95
90
85
80
75
70

Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
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De senaste åren har näringslivets efterfrågeindikator för Blekinge framförallt ökat som en följd
av ökad efterfrågan som arbetsgivare inom den privata tjänstesektorn redovisat. Det speglar den
mycket starka befolkningsökning som länet haft sedan 2014 men framförallt 2015 och 2016.
Under det innevarande årets två mätperioder har efterfrågeindikatorn tyngts av dämpad efterfrågan för den privata tjänstesektorn och även byggsektorn, vilket hänger ihop med en befolkningstillväxt som antas ha dämpats ordentligt 2017. Blekinges industri redovisade istället ökad
efterfrågan i våras och i höstens undersökning noteras de högsta värdena som mätts upp under
den redovisade perioden, något högre än nivåerna från hösten 2010. Höstens värden ökar också
för den privata tjänstesektorn och byggsektorn. Men ökningen är inte alls i paritet med industrins ökning och den relativt låga efterfrågan avviker även mot fortsatt höga värden på riksnivå
för den privata tjänstesektorn och byggsektorn. Sammantaget tyder efterfrågeindikatorn på att
konjunkturuppgången nått sin topp i Blekinge medan näringslivets efterfrågan fortsätter att öka
från höga nivåer om man ser till hela riket (se Bilaga 3).

Diagram 2: Privata arbetsgivare som planerar att
utöka sin personalstyrka på ett års sikt i Blekinge län
våren 2007-höten 2017
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
En delvis annorlunda bild ges från Diagram 2 ovan, som visar förväntningarna på ett års sikt
(istället för ”närmaste sex månader” i Diagram 1) och när det gäller nyanställningar (istället för
”verksamhetens utveckling” i Diagram 1). Även där är det endast näringslivet som utgör underlaget och en tydlig skillnad är att anställningsplanerna i höstens undersökning fortfarande
är långt mer positiva än de tidigare toppnivåerna från 2010. Den högsta nivån under hela tidsserien noterades under den kraftiga höjningen våren 2016 och därefter har arbetsgivarna redovisat en entydig nedtrappning av anställningsplanerna på ett års sikt. Det antyder att en mycket
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expansiv anställningsperiod under den första halvan av det här året har börjat klinga av från
höga nivåer.

Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Konjunkturuppgången i länet mattas av
Efter en svag sysselsättningsutveckling under större delen av det här årtiondet nådde tillväxten
under 2015 (+ 1,0 %) nästan samma nivåer som under den korta och intensiva återhämtningen
2010 (+ 1,2 %). 2 Liksom åren innan fortsatte vård- och omsorgssektorn samt utbildningssektorn
att skapa många jobb men även byggsektorn, hotell- och restaurangbranschen samt företagstjänster stod för starka bidrag till sysselsättningstillväxten under 2015. Bedömningen är att
samtliga dessa näringar fortsatte att utvecklas starkt under förra året, med undantag för vårdoch omsorgssektorn som åter minskade efter tre år med mycket kraftig sysselsättningstillväxt. 3
Dessutom skedde ännu ett trendbrott 2016, året efter att tillväxten inom byggbranschen och den
privata tjänstesektorn tog fart. Industrin stod nämligen för en mycket kraftig sysselsättningstillväxt. Efter att ha minskat i antal jobb fyra år i rad är bedömningen att industrin stod för det
enskilt största bidraget till sysselsättningstillväxten i länet förra året. Dessutom tilltog sysselsättningstillväxten inom företagstjänster rejält från 2015 års redan höga tillväxttakt, till stor del
till följd av mycket starkt ökad efterfrågan för bemanningsbranschen. Sammantaget är bedömningen att antalet sysselsatta ökade med drygt 1 230 personer (+ 1, 9 %) i Blekinge under 2016.
Det är med god marginal den högsta siffran sen 2006 och också en klart högre tillväxtsiffra än
den som förväntas för hela riket.
Under prognosperioden (2017-2018) fortsätter konjunkturförstärkningen med en fortsatt stark
sysselsättningstillväxt i år (+ 1,2 %) som dämpas mer påtagligt 2018 (+ 0,5 %). I år är det framförallt anställningstakten inom industrin som dämpas men även den privata och offentliga
tjänstesektorn står för en lägre sysselsättningstillväxt jämfört med det starka 2016. Framtidsutsikterna är i linje med förväntningarna från den förra prognosundersökningen, i våras, men
drivkrafterna bakom jobbskapandet nästa år har förändrats. Den offentliga sektorns betydelse
för sysselsättningstillväxten fortsätter som väntat att minska men rekryteringsplanerna har blivit mer optimistiska och nästa år skapas en del nya jobb (+ 0,6 %). Framförallt handlar det om
att utbildningssektorn bidrar med en stark sysselsättningstillväxt även under 2018 (+ 1,0 %),
trots en fortsatt avmattning jämfört med i år (+ 2,4 %) och framförallt förra årets exceptionellt
starka tillväxttakt (+ 4,4 %). Även utsikterna från vård- och omsorgssektorn är mer optimistiska, med reservationen att underlaget från höstens prognosundersökning är betydligt svagare
för den här delen av arbetsmarknaden. Efter en minskning av antalet jobb under 2016 väntas
en marginell jobbtillväxt i år och en svag ökning nästa år.

2 Se ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016: Blekinge län” (Arbetsförmedlingen, 2016, s. 11) för en mer
utförlig beskrivning av sysselsättningens utveckling under de senaste åren.
3 Arbetsförmedlingens prognos bygger på SCB:s registerbaserade sysselsättningsstatistik Rams. Statistiken
har en produktionstid på nästan ett år vilket innebär att 2016 års sysselsättningsstatistik inte finns tillgänglig förrän i slutet av det här året, efter att prognosberäkningarna avslutats.
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Diagram 3: Sysselsatta* 16-64 år i Blekinge län
2004-2018, prognos för 2016 - 2018
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*Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen
Den mest påtagliga skillnaden i anställningsplanerna, jämfört med vårens prognosundersökning, är att förväntningarna inom den privata tjänstesektorn visar en ordentlig inbromsning.
Efter en stark sysselsättningtillväxt 2015-2017, med i genomsnitt 1,5 % varje år, är nu bedömningen att jobbskapandet inom den privata tjänstesektorn bromsar in nästan helt och hållet
nästa år (+ 0,1 %). Inbromsningen förklaras dels av en minskning av efterfrågan på bemanningstjänster från arbetsgivarna, framförall när det gäller industrin och vård- och omsorgssektorn. Dessutom har framtidsutsikterna dämpats bland de näringar som i stor utsträckning vänder sig direkt till hushållen, i första hand detaljhandeln och transportsektorn och med undantag
för restaurangbranschen. Det kan kopplas till en markant dämpad befolkningstillväxt i år till
följd av att invandringen minskat samtidigt som utflyttningen till andra län ökat. Liksom för den
privata tjänstesektorn förväntas industrin och byggsektorn så småningom redovisa starka tillväxtsiffror för 2016 och 2017 jämfört med utvecklingen de senaste tio åren. Men till skillnad mot
den privata tjänstesektorn förväntas de två andra näringarna också stå för mer betydande bidrag
till nästa års sysselsättningstillväxt. Industrin nådde sin tillväxttopp förra året (+ 3,2 %) och
även om tillväxten dämpas i år (+ 1,3 %) fortsätter den att stå för det största antalsmässiga jobbtillskottet. Nästa år dämpas tillväxten ytterligare men fortsätter att vara positiv (+ 0,5 %). Därmed växer antalet anställda av industrin för tredje året i rad, vilket inte hänt sedan finanskrisen.
Byggsektorn växer med över två procent både i år och nästa år, vilket definierar en period på
åtminstone fyra år av mycket stark sysselsättningstillväxt i länet.
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Sammantaget innebär utvecklingen i länet en ganska entydig dämpning av den totala sysselsättningstillväxten under prognosperioden. Men det sker från förra årets mycket höga nivåer och
sysselsättningstillväxten i år (+ 1,2 %) blir ändå mycket stark, helt i paritet med återhämtningen
2010. Nästa år bromsar sysselsättningstillväxten inom den privata tjänstesektorn nästan in helt
och hållet samtidigt som tillväxten inom industrin minskar påtagligt. Den minskade takten i
jobbskapandet är bred och gäller i stort sett samtliga undernäringar inom näringslivet och den
offentliga sektorn. Den totala sysselsättningstillväxten växlar ner ytterligare ett steg i tempo
nästa år (+ 0,5 %) men står sig ändå bättre än samtliga år mellan återhämtningen 2010 och den
nu pågående, som tog fart 2015.

Arbetslösheten ökar igen
Diagram 4 visar en långsiktigt minskande trend för det totala antalet arbetslösa 4 efter den kraftiga uppgången i samband med finanskrisen. En underliggande orsak är att åldrandeeffekten
varit negativ under början av decenniet. Den har inneburit att antalet personer som stått till
arbetsmarknadens förfogande minskat med uppskattningsvis 300 personer varje år fram till
2013 på grund av att antalet unga som gör sitt första inträde i arbetskraften genomgående varit
mindre än antalet äldre som lämnar arbetskraften för pension. Från 2014 har åldrandeeffekten
varit positiv och då började också inflödet till arbetskraften som beror på flyktinginvandring och
registrering av Nyanlända 5 via Arbetsförmedlingens Etableringsuppdrag (i fortsättningen Etableringen) att öka. Det är därmed en förstärkt sysselsättningstillväxt som tagit vid och ligger
bakom den fortsatt minskande arbetslöshetstrenden de senaste åren. Sysselsättningens utveckling har varit svag under åren 2011-2014 och en ganska kraftig minskning av antalet sysselsatta
(- 0,7 %) förklarar ökningen av antalet arbetslösa 2012. 2015 påbörjades den nu pågående återhämtningen på Blekinges arbetsmarknad men ett historiskt starkt inflöde av nyanlända till länet
låg bakom den kortvariga uppgången av antalet arbetslösa den gången. Det året registrerades
nästan 1 000 nya arbetslösa via Etableringen samtidigt som sysselsättningsökningen var stark
(+ 1,0 %). 6 Under förra året tilltog båda dessa motverkande effekter, då Etableringen genererade
ett inflöde på nästan 1 100 nya arbetslösa samtidigt som sysselsättningstillväxten blev mycket
stark (+ 1,9 %). Sysselsättningstillväxten blev den helt dominerade effekten och arbetslösheten
minskade från 8 255 kvartal fyra 2015 till 7 615 under samma period 2016 (- 640 personer). Det
motsvarar en anmärkningsvärt stark minskning med nästan åtta procent, att jämföra med en
minskning på knappt tre procent på riksnivå.

Begreppet ”inskrivna arbetslösa” är Arbetsförmedlingens officiella arbetslöshetsmått och ibland används ”arbetslösa” som förkortning i texten (se ”Definitioner”, Bilaga 2). Detta verksamhetsmått är det som
är närmast jämförbart med Sveriges officiella och internationellt jämförbara arbetslöshetsmått från AKU,
som tillhandahålls av SCB.
5 Se ”Definitioner”, Bilaga 2, för definition av Nyanlända.
6 Uppskattningsvis 9 av 10 nyinskrivna till Etableringen räknas in i arbetskraften, varav en ännu större andel
registreras som nyinskrivna arbetslösa.
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Diagram 4: Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Blekinge län
kv 4 2004-2017, prognos för kv 4 2017 och kv 4 2018
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Källa: Arbetsförmedlingen

Under prognosperioden (2017-2018) dämpas både sysselsättningstillväxten och inflödet till arbetskraften via Etableringen. Inflödet till arbetskraften via Etableringen blir lägre men fortsatt
mycket högt i år (790 personer). Under 2018 dämpas inskrivningarna kraftigt (280 personer)
och återgår därmed till de nivåer som gällde 2013. Sysselsättningsökningen i länet har dämpats
påtagligt i år och arbetslöshetens minskningstakt har också avtagit under året, trots ett minskat
inflöde till Etableringen. För 2018 är bedömningen att en ännu kraftigare minskning av sysselsättningstillväxten i stort sett matchas av en lika kraftig minskning av det totala inflödet till arbetskraften. Det minskade inflödet till arbetskraften beror nästan uteslutande på ett minskat
inflöde till Etableringen, och det är oklart hur långt in i nästa år som en ny trend med betydligt
färre beviljade upphållstillstånd påbörjas och börjar ge avtryck på länets arbetsmarknad. Därtill
signalerar de privata arbetsgivarna att jobbskapandet kommer att vara mer dämpat under det
första och kanske även andra kvartalet nästa år. Det finns därmed förutsättningar för att arbetslösheten vänder upp och ökar redan under det första halvåret i år, och att ökningstakten sedan
dämpas under resten av året.
Prognosen är att i genomsnitt drygt 7 500 personer kommer att vara arbetslösa under kvartal
fyra i år och att antalet ökar knappt fram till kvartal fyra 2018, till något mer än 7 550 personer
(se Diagram 4). Det motsvarar en ökning av antalet arbetslösa med 0,7 % under nästa år, jämfört
med en förväntad och till större delen realiserad minskning på 1,4 % i år. Som andel av den
skattade arbetskraften var den relativa arbetslösheten 10,1 procent under det fjärde kvartalet
förra året, en minskning jämfört med en arbetslöshet på 11,1 procent året innan. Prognosen är
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att arbetslösheten sjunker till 9,9 procent under det fjärde kvartalet i år för att öka marginellt
och ligga kvar på samma procentsats under samma period nästa år. 7

Mer intensiv, kortare och passerad konjunkturtopp i Blekinge
Finanskrisen 2008-2009 var i huvudsak en extern kris och i Sverige drabbades exportindustrin
hårdast. Även därefter har det varit storstadslänen som främst stått för jobbtillväxten i landet,
tack vare arbetsmarknader med större branschbredd och en dominerande privat tjänstesektor.
Som industrilän var Blekinge ett av de hårdast drabbade länen i riket, även om man räknar in
den korta men kraftfulla återhämtningen i landet omedelbart efter finanskrisåren. 8 Förutom
Blekinge återfinns också industritunga Västmanlands och framförallt Gävleborgs län bland de
län i Sverige som har allra högst arbetslöshet. Men ur ett arbetslöshetsperspektiv har de likaledes industritunga och storleksmässigt likartade Smålandslänen klarat sig betydligt bättre än
Blekinge. I stor utsträckning gäller det även Västmanlands län.
De senaste årens trend med storstadslänen som lokomotiv för jobbtillväxten har fortsatt men
under den korta återhämtningen från andra halvan av 2013 till första halvan av 2014 visade
även andra län styrka, däribland Blekinge. Efter det och fram till början av det innevarande året
har Blekinges arbetsmarknad präglats starkt av att det relativa inflödet av nyanlända varit stort
i länet. Under 2015-2016 har Blekinge gynnats av den offentliga sektorns expansion i Sverige
och att landets motorfordonsindustri haft en stark utveckling. Detta samtidigt som den mycket
starka befolkningstilväxten också skapat en ökad total efterfrågan från hushållen mot olika delar
av den privata tjänstesektorn. Denna kombination av för länet så gynnsamma förutsättningar
förstärkte varandra som mest förra året och fram till början av det här året. Bedömningen är att
sysselsättningstillväxten dämpats påtagligt de senaste månaderna och arbetsgivarna signalerar
också avtagande bristproblematik, från rekordhöga nivåer och framförallt för näringslivet. Utvecklingen ser därmed ut att föregå den för riket i stort. På riksnivå förväntas fortsatt stark
sysselsättningstillväxt och bristproblematiken fortsätter att förvärras, och här är det de privata
arbetsgivarna som i första hand ligger bakom den försvårade bristsituationen (Diagram 16 och
17). I Blekinge har högkonjunkturen varit anmärkningsvärt intensiv men ser också ut att bli
kortare än för hela riket, med en topp 2016 och sysselsättningstillväxt som nästa år ligger i nivå
med genomsnittet under 10-talet. För hela riket har högkonjunkturen börjat ge avtryck i bland
annat priser, kapacitetsutnyttjande samt löner inom delar av den offentliga sektorn, vilket är i
samklang med en BNP-tillväxt i år som enligt konsensus inte kommer att upprepas under resten
av den här konjunkturcykeln.
Efter att ha agerat jobbmotor i Blekinge under flera år saktar jobbtillväxten från den offentliga
sektorn in under prognosperioden. En svagare tillväxt inom motorfordonsindustrin får särskilt
För perioden 2014-2017 avses arbetslösheten som andel av den prognosticerade arbetskraften, vilket skiljer sig från den Registerbaserade arbetskraften (se ”Relativ arbetslöshet” i ”Definitioner”, Bilaga 2). Som
andel av den prognosticerade Registerbaserade arbetskraften blir arbetslösheten 11,2 procent 2015, 10,4
procent 2016, samt 10,2 procent i år och nästa år (kvartal fyra).
8 Se ”Arbetsmarknadsutsikterna, hösten 2012 Blekinge län” (Arbetsförmedlingen, 2012, s. 10-11) för mer
utförlig jämförelse av sysselsättningens utveckling i Blekinge jämfört med andra län och branschvis under
och efter finanskrisen.
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stor påverkan i länet och därtill redovisas tydligt dämpade rekryteringsplaner från den privata
tjänstesektorn. Efter en mycket stark konjunkturuppgång förra året och även i år blir sysselsättningstillväxten i Blekinge åter svagare än i de flesta övriga län 2018 (Figur 1), och minskningen
av antalet inskrivna arbetslösa vänds till en svag ökning nästa år. Även vid slutet av 2018 väntas
Blekinge ha en av de högsta arbetslöshetsnivåerna i landet (9,8 %), tillsammans med Gävleborg,
Södermanland och Skåne (Figur 2).
Figur 1: Sysselsättningsförändring (%),
länsprognoser för 2018 (kvartal 4 2017 till
kvartal 4 2018) (16-64 år).

Figur 2: Inskrivna arbetslösa, länsprognoser för 2018 (kvartal 4) (16-64 år, som
andel av Registerbaserad arbetskraft)
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Näringsgrenar
Jämfört med Sverige i sin helhet har Blekinge en betydligt mindre andel sysselsatta inom
den privata tjänstesektorn. Vid slutet av 2015 sysselsatte den privata tjänstesektorn i länet
31 procent av samtliga sysselsatta vilket kan jämföras med snittet för riket som är 44 procent. Karakteristiskt för Blekinge är även att en relativt stor andel är sysselsatta inom den
offentliga sektorn, motsvarande nästan fyra av tio av arbetstillfällena som finns i länet. Blekinge är också ett industrilän, där nästan var femte sysselsatt är anställd av ett industriföretag.
I ett tidsperspektiv som sträcker sig tillbaks till tiden före finanskrisens utbrott har sysselsättningsutvecklingen varit övervägande positivt i Blekinge under 00-talet, och så sent som
vid slutet av 2007 hade länet över 68 600 sysselsatta. Blekinge var dock ett av de län som
drabbades hårdast av finanskrisen. Förklaringen till att krisen slog särledes hårt mot Blekinge går att finna i branschstrukturen. Finanskrisen slog i Sverige till som en industrikris
och länen med omfattande sysselsättning inom industrin blev obevekligt hårt drabbade.

Jord- och skogsbruk
I Blekinge arbetar mer än 1 300 personer inom näringskategorin Jordbruk, skogsbruk och
fiske och branschen utgör utifrån ett sysselsättningsperspektiv en liten del av arbetsmarknaden. Jämfört med riket som helhet har Blekinge län en förhållandevis hög sysselsättning
inom jord- och skogsbruk, med 3,0 procent av jobben jämfört med 2,1 för riket som helhet.
Inom länet finns en stor spridning vad gäller andelen arbetstillfällen inom näringen: från
fem procent i Sölvesborg, med oproportionerligt stor andel sysselsatta inom jordbruk och
fiske, till drygt en procent i Karlskrona. I länet står jordbruket för nästan sex av tio anställda
och skogsbruket för nästan fyra av tio, medan fiske och vattenbruk sysselsätter omkring
fem procent inom den övergripande näringskategorin.
Under flera årtionden har antalet sysselsatta inom Jordbruk, skogsbruk och fiske minskat
trendmässigt och från slutet av 80-talet till början av 00-talet halverades andelen sysselsatta i länet. Fiskerinäringen utplånades nästan helt i samband med 90-talskrisen men har
därefter växt, om än från mycket låga nivåer. Jordbruket har hela tiden varit dominerande
bland branschgrupperingens tre näringar och stod också för tre fjärdedelar av det totala
sysselsättningstappet under nämnda period. Procentuellt sett stod skogsbruket för den
klart största sysselsättningsminskningen. Men näringen uppvisade under 00-talet en
mycket kraftig sysselsättningstillväxt, som också vida överstiger den kraftiga tillväxt som
noteras på riksnivå, för att därefter stabiliseras kring dagens nivåer. Det senaste decenniet
har antalet sysselsatta inom Jordbruk, skogsbruk och fiske varit relativt stabilt i länet.
Urvalet i Arbetsförmedlingens prognosundersökning är förhållandevis litet för den här delen av arbetsmarknaden och de intervjuade arbetsgivarna ger uttryck för viss optimism om
den närmaste framtiden. Den sammantagna bedömningen är ändå att sysselsättningen
ökar något i år men minskar 2018, i takt med att den ekonomiska aktiviteten i länet fortsätter att dämpas i snabb takt. Osäkerheten är dock stor på grund av det begränsade urvalet.
Utvecklingen inom jordbruket i Sverige går mot att verksamheten bedrivs i större enheter
vilket kräver större anläggningar och dyrare maskinpark. Detta gör inträdet på arbetsmarknaden svårt vilket är problematiskt för en bransch där medelåldern redan är mycket hög,
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och där de flesta lantbruk drivs som enmansföretag. Utvecklingen inom både jord- och
skogsbruk påverkas starkt av förändringar i världsmarknadspriset på de råvaror man producerar och förutsättningarna för verksamheterna förändras snabbt. I Sverige har konsumtionen av importerat kött ökat starkt sedan mitten av 90-talet och pressat lönsamheten
i branschen hårt, framförallt för grisbönderna. På riksnivå noteras ett positivt trendbrott
gällande lönsamheten inom lantbruket sedan slutet av 2014, något som framförallt drivs
av grisproducenter. 9 Den positiva utvecklingen återges även av en grisuppfödare i länet och
vårens prognosunderlag, som planerar för nyinvesteringar. På riksnivå väntas dock prisstegringen stanna upp och vändas till en viss minskning det kommande året. Renodlade
grisuppfödare är försvinnande få i länet men grisuppfödning förekommer även som del i
det dominerande blandade jordbruket. Bland de renodlade näringsgrenarna som är av
större betydelse för Blekinge återger både nötkötts- och mjölkproducenter fortsatt förbättrade utsikter vad gäller lönsamheten på nationell nivå. För såväl mjölk-, växt-, gris- som
nötbönder handlar det fortfarande om att en majoritet av lantbrukarna upplever att lönsamheten är dålig. Snabba skiftningar i världsmarknadspriser ger osäkra förutsättningar
för att bedriva renodlad jord- och skogsbruksverksamhet och därmed incitament att
bredda kärnverksamheten. Butiksverksamhet är en naturlig breddning av verksamheten
men åtminstone bland Blekinges bönder är det vanligt med kompletterande entreprenörsverksamhet. Det kan exempelvis omfatta restaurangservering men även åkeriverksamhet,
foderproduktion, grävning, svetsning eller kabelutbyggnad. Det är verksamheter som kan
bedrivas parallellt men också fungera som tillfällig men huvudsaklig inkomstkälla om lönsamheten för tillfället är dålig, till exempel inom minknäringen. Det finns också exempel
på verksamheter som mer långsiktigt byter inriktning, till exempel från jordbruk mot asfaltsarbete vid en generationsväxling.
Skogsindustrin är en bransch som varit utsatt för ett hårt förändringstryck under lång
tid. Samtidigt som antalet sågverk minskat drastiskt under flera årtionden har produktionskapaciteten ökat och utvecklingen går mot större och effektivare enheter, som kräver
allt mindre personal. Efter en ökning av exporten av skogsindustriprodukter till följd av
ökad internationell efterfrågan och hög byggaktivitet i Sverige antas uppgången ha kommit
av sig något förra året, trots att efterfrågan från byggsektorn nått rekordnivåer. 10 På grund
av strukturomvandlingen inom branschen behöver den ökade efterfrågan på nationell nivå
inte nödvändigtvis vara sammankopplad med arbetskraftsefterfrågan på regional nivå.
Trots att Jordbruk, skogsbruk och fiske är en förhållandevis liten näringskategori, och antalet annonserade lediga platser få, finns det en inte obetydlig efterfrågan på personal. Familjeföretag är vanligt och rekryteringen sköts i stor utsträckning genom arbetsgivarnas
nätverk. Arbetsmarknadssituationen kan därför vara svår att bedöma men branschen uppger att det överlag är svårt att få tag i rätt kompetens. För att vara attraktiv inom det största
yrket, djuruppfödare/djurskötare, krävs det utöver erfarenhet och utbildning en förmåga
att vara självgående och att man har körkort. Handlag och kunnighet kan vara avgörande
för hur bra kullarna (produktionen) blir. Inom skogsindustrin är skogsmaskinsförare det
9 För referenser till utvecklingen på nationell nivå se ”Lantbruksbarometern”, LRF Konsult, Swedbank

och Sparbankerna, 2017.
”Så går det för skogsindustrin”, Skogsindustrierna, mars och september 2014 samt oktober 2016.
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största yrket, och där är det viktigt att både kunna köra och reparera maskiner. Yrket kännetecknas också av relativt tuffa arbetsvillkor och bristproblematiken kan vara så pass allvarlig att den utgör ett permanent hinder för att bedriva verksamhet. Även här kan en kompetent och motiverad yrkesmänniska vara av stort ekonomiskt värde för den enskilde arbetsgivaren. Det kan även vara svårt att hitta maskinförare med utbildning och erfarenhet
till jordbruket, även om bristsituationen inte bedöms som lika allvarlig som för skogsmaskinförare. Inom Jordbruk, skogsbruk och fiske är säsongsanställningar en grundläggande
del för många av verksamheterna. Det är inte ovanligt att de anställda på ett företag tioeller till och med 20-dubblas under några hektiska månader, till exempel för bärplockning
under tidig sommar. I regel löses den tillfälliga arbetskraftsbristen som uppstår genom att
säsongsarbetare tas in från utlandet. Arbetsgivare uppger att det inte går att hitta personal
från Sverige som vill säsongsarbeta, inte ens genom annonsering.

Industri
Efter Smålandslänen och Västmanlands län är det Blekinge som har störst andel industrisysselsatta. Av länets 12 största privata arbetsgivare återfinns åtta inom industrin vilket
sätter sin prägel på hela näringslivet. Den största enskilda industrinäringen är tillverkningen av motorfordon, som har sin kärna i Olofström. Denna industrigren sysselsätter
direkt mer än var femte industrianställd i Blekinge och breder ut sig i ett kluster med underleverantörer i flera led, både i och utanför länet. Industrin i Olofström anställer mer än
hälften av de sysselsatta i kommunen (se Diagram 5) vilket gör den till den tredje mest
industriberoende arbetsmarknaden i landet. 11 Utöver tillverkningen av motorfordon finns
ett brett spektrum av industriell verksamhet. Där ingår bland annat maskintillverkning
samt tillverkning av elektronik, de två största industrigrenarna i länet efter motorfordonsindustrin. Tillsammans är de nästan lika stora som motorfordonsindustrin men istället koncentrerade till länets två östra kommuner. Andra stora industrigrenar utgörs av livsmedelsproduktionen, metallvaruindustrin samt tillverkningen av gummi- och plastvaror.
Industrin i länet producerar i huvudsak varor med lågt förädlingsvärde och företagen är
ofta underleverantörer till större företag. 12 Under krisåren 2008 och 2009 försvann 2 800
industrijobb från länet och återhämtningen därefter har inte varit i närheten av det antalet.
Sammantaget erbjuder Blekinges industri omkring 12 700 arbetstillfällen, 13 motsvarande
var femte sysselsatt i Blekinge och exklusive de som hyrs in från bemanningsbranschen.
Bland länets tre större kommuner är det Ronneby som sticker ut med avvikande hög andel
industrianställda, som i huvudsak återfinns inom tillverkningen av elektronik samt
gummi- och plastvarutillverkning. Det finns bara ett tiotal kommuner i Sverige som både
har en större befolkning och mer industriintensiv arbetsmarknad än Ronneby.
11 Med 50 procent industrisysselsatta är det endast de två mindre kommunerna Gnosjö (56 %), i Jönköpings län, samt Oxelösund (55 %), i Södermanlands län, som har arbetsmarknader med starkare
beroende till industrin. Bland de angränsande länen återfinns Emmaboda (49 %) i Kalmar län, Perstorp (48 %) i Skåne och Uppvidinge i Kronoberg (47 %) med mycket höga motsvarande andelar.
Därtill angränsar skånska och också starkt industriintensiva Bromölla (35 %) till Sölvesborg. I ”Genuint sårbara kommuner” (2011, Tillväxtverket och Svenskt Näringsliv) listas Olofström som den
fjärde mest sårbara kommunen i Sverige på grund av det starka beroendet till Volvo personvagnar.
12 ”Småland- Blekinge, OECD Territorial Review”, OECD, 2011.
13 Inklusive underkategorin Energiförsörjning och miljöverksamhet, som sysselsatte knappt 800 personer 2015.
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Diagram 5: Förvärvsarbetande* inom industrin
andel per kommun i Blekinge län 2015
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*Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS)

Industriuppgången i en mognare tillväxtfas
Med sin stora exponering mot den mer exportinriktade verkstadsindustrin var industrin
den näring i länet som tydligast drabbades av den ekonomiska krisen i omvärlden. Under
de senaste årtiondena har svensk export endast minskat i direkt samband med de två
största ekonomiska världskriserna, 1991 och 2009. Mot den bakgrunden visar den knappa
exportminskningen som registrerades för Sverige som helhet under 2013, tillsammans med
den svaga ökningen året innan, en historiskt svag exportmarknad. Då hade den svenska
kronan stärkts under flera år och nådde sin starkaste nivå våren 2013. Efter Brexit-omröstningen har förstärkningen av växelkursen hejdats. Bland annat har försvagningen av kronan drivits på av övertygande interventioner som Riksbanken gjort i linje med sin uttalat
exportstimulerande penningpolitik. Svenska kronan anses vara långsiktigt undervärderad
och på väg att stärkas närmaste åren. Men förstärkningen förväntas inte ske i så snabb takt
att den får några större effekter på svensk export under 2018, med reservationen att valutamarknaden under en tid kännetecknats av felprissättningar som förhållandevis snabbt
kan komma att korrigeras.
Utvecklingen i omvärlden fortsätter att bekräfta att en ny investeringscykel tagit fart, som
i första hand gynnat maskinindustrin. Vid sidan om den exceptionellt starka tillväxt som
svensk motorfordonsindustri presterat sedan början av 2015 har maskinindustrin nu tagit
fart och är på väg att axla rollen som den andra bärande kraftkällan för svensk export nästa
år. Sveriges export fick förnyad fart i början av förra året och har kommit in i en mognare
tillväxtfas, med bredare bristsignaler, mycket högt orderläge och inte minst en tillväxt som
nu även omfattar andra industrigrenar än motorfordonsindustrin. Utöver maskinindustrin
har också metall- samt trävaruindustrin haft en god produktionsutveckling i år. Sannolikt
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kommer inte nästa års produktions- och framförallt inte sysselsättningstillväxt inom motorfordonsindustrin att öka i samma takt som under 2015 och 2016. Den breddade efterfrågan för svensk export förväntas ändå resultera i att exporten blir det viktigaste bidraget
till Sveriges BNP-tillväxt 2018. Diagram 6 visar att förväntningsläget bland industriföretagen i Blekinge tilltagit det senaste året, från 29 till ett nettotal på 56. 14 Det är den högsta
noteringen i tidsserien och beror framförallt på en rejäl höjning det senaste halvåret.

Diagram 6: Förväntningsläget inom industrin för
kommande sex månader i Blekinge län
våren 2007-hösten 2017
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

2012 var ett stort bakslag för sysselsättningen i Blekinges industri (- 3,4 %) och även om en
inbromsning i den utvecklingen skedde 2013 (- 0,6 %) redovisades åter relativt stora personalneddragningar för 2014 (- 1,3 %). Motorfordonsindustrins anställda har fortsatt att
öka efter den korta återhämtningen 2010-11, men ökningen tog ordentlig fart 2015 och
dämpade minskningen av det totala antalet industrianställda det året (- 0,5 %). För förra
året är bedömningen att i stort sett samtliga större industrinäringar i Blekinge ökade, endast med undantag för elektronikindustrin. Bland annat återges mycket expansiva anställningar från såväl motorfordons- som massaindustrin i väst som maskin- och varvsindustrin i östra delen av länet. Återhämtningen har haft både bredd och styrka och bedömningen är att industrins anställda ökade med hela 3,3 procent, alltså med mer än under
såväl 2010 (+ 0,7 %) som 2011 (+ 2,7 %). Ökningen exkluderar dessutom en mycket kraftig
14 ”Förväntningsläget” mäts av det så kallade nettotalet, som räknas som andelen företag som tror att
efterfrågan på verksamhetens produkter kommer att öka kommande sex månader minus andelen som
tror att efterfrågan kommer att minska. Ett positivt nettotal indikerar därmed att andelen som tror
på ökande verksamhet är större än andelen som tror på en minskning. Se ”Definitioner”, Bilaga 2.
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ökning av inhyrd personal, som sannolikt var betydligt större än under återhämtningen
2010-11.
Under prognosperioden fortsätter bilindustrin att vara den viktigaste källan till nya industrijobb. Men sysselsättningstillväxten inom industrigrenen antas ha nått sin topp förra
året. Det gäller länets industri överlag med undantag för den relaterade metallvaruindustrin liksom varvsindustrin, som båda förväntas ha sin starkaste sysselsättningstillväxt
nästa år. Ett annat undantag är trävaruindustrin. Liksom på nationell nivå redovisar arbetsgivarna en stark utveckling i år men därtill mycket expansiva anställningsplaner för
nästa år. Även länets mindre industrigrenar, som tillsammans står för mellan var femte och
var sjätte industrianställd, uttrycker särskilt stark optimism inför det kommande året. Med
andra ord följer industriutvecklingen i Blekinge den nationella trenden med bredare industriell tillväxt. Prognosen är att industrisysselsättningen i Blekinge fortsätter att öka
kraftigt i år (+ 1,3 %), men att det i betydande utsträckning handlar om att en del av de som
hyrdes in via bemanningsföretag förra året nu anställs direkt av industriföretagen. Nästa
år fortsätter ökningen men i ytterligare dämpad takt (+ 0,5 %). Det förklaras av att bil-,
maskin- samt gummi- och plastindustrin redovisar mer återhållsamma anställningsplaner
inför 2018. Därutöver har den optimism som länets livsmedelsindustri uttryckte vid den
förra prognosundersökningen förskjutits mot slutet av och framförallt utanför prognosperioden. Här finns dock en uppenbar uppsida som gäller maskinindustrin, som dels beror
på att underlaget i prognosundersökningen är svagt för den här näringsgrenen och för att
maskininvesteringarna i omvärlden mycket väl kan bli större än väntat. Sedan vårens prognosundersökning stärks den sammantagna bilden av att Blekinges industri under 20162018 går igenom den första verkliga återhämtningen sedan finanskrisen.
Under 2017 kommer transportmedelsindustrin fortsätta fungera som en viktig jobbmotor för länets industri. Bilproduktionen på nationell nivå fick ordentlig fart 2015 och
tillväxttakten antas nå sin topp under det andra halvåret i år. Bilförsäljningen i Kina, världens största bilmarknad, visar inte samma tillväxt som tidigare år men efterfrågan fortsätter att öka och påverka länets bilindustri mycket positivt. På lokal nivå påverkas efterfrågan
av mycket expansiva långsiktiga produktionsplaner och efterfrågan på personal i länet späs
på ytterligare av att man nu kommit in i en omfattande och långdragen generationsväxling.
Under nästa år bromsar den starka utvecklingen för Blekinges bilindustrins in men det
handlar fortfarande om en mycket stark tillväxttakt. Varvsindustrin i östra Blekinge tog fart
under andra halvåret i fjol. Det här året väntas en redan stark efterfrågan på arbetskraft
växla upp ytterligare i tempo nästa år. Sammantaget är bedömningen att transportmedelsindustrin planerar att anställa omkring 200 nya medarbetare nästa år. Till det tillkommer
ett betydande antal nya jobb som skapas indirekt via den här industrinäringens efterfrågan
mot andra näringar inom och utanför industrin.
Under prognosperioden är det framförallt metallindustrin samt de minsta industrigrenarna i länet som gett uttryck för mest påtagligt uppreviderade framtidsutsikter det senaste
året. Metallindustrins anställningsplaner är positiva vilket sannolikt kan kopplas till den
goda utvecklingen inom såväl byggbranschen som transportmedelsindustrin. Till skillnad
mot länets industri i övrigt växlar sysselsättningstillväxten upp i styrka nästa år. Den här
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industrigrenen är speciell på så sätt att den nästan uteslutande fungerar som underleverantör till övriga industrin samt byggbranschen, och därmed som en återspegling av de här
delarna av den regionala och även nationella ekonomin. Enligt samma logik kan den tilltagande optimismen bland de mindre industrigrenarna i länet ses som en tydlig signal om att
Blekinges industri vänt upp på bredare front. Inom den här brokiga men stora samlingen
av industriföretag bedöms en kraftig nedgång ha bromsat in 2015 för att vändas till en stark
uppgång förra året. Framtidsutsikterna har reviderats upp avsevärt det senaste halvåret
och pekar mot en påtaglig upptrappning av rekryteringarna under 2018. Den här kategorins industriföretag anställer mer än var sjätte industrianställd i länet.
Elektronikindustrin fortsätter att uppvisa en svag utveckling i Blekinge under prognosperioden. Men de senaste årens stora sysselsättningsnedgångar uteblir och i år och nästa
år blir utvecklingen svagt negativ eller neutral. Ofta är projekten och ledtiderna från order
till produktion långa inom den här industrinäringen, som också kännetecknas av mycket
volatil produktion. På nationell nivå har optimismen stärkts avsevärt under året i takt med
att efterfrågan ökat från Sveriges viktigaste avsättningsmarknader. Det finns därmed en
uppenbar chans att även länets arbetsgivare dras med i en uppgång under nästa år, också
med tanke på att urvalet i prognosundersökningen är väldigt begränsat för den här industrigrenen. För gummi- och plastvaruindustrin vändes en utdragen nedgångsperiod
till en kraftig ökning förra året. Utvecklingen har tyngts av utvecklingen i östra Blekinge
men även där ser nedgången ut att vara över, förmodligen med draghjälp av en stark byggsektor. I västra delen av länet har ganska expansiva anställningsplaner redovisats sedan ett
tag tillbaks. I år och nästa år fortsätter antalet nya jobb att öka men tillväxten har börjat
dämpas och inbromsningen blir mer påtaglig nästa år.

Kompetensförsörjningen en utmaning för industrin
Trots flera år med minskande sysselsättning har bristsituationer varit betydligt vanligare
än överskottssituationer bland industriyrkena i länet under 10-talet. Efter den starka efterfrågeuppgången förra året har bristsituationen tydligt skärpts och kommer att förvärras
ytterligare i takt med att antalet anställda fortsätter att öka under prognosperioden. Även
bland industriyrken med lägre kvalifikationskrav uppger vissa arbetsgivare att de stöter på
problem med kompetensförsörjningen. Det kan handla om mjuka värden och ”teknikintresse” och ”rätt inställning” kan vara avgörande kompetenser när det är brist på erfaren
personal bland rekryteringsurvalet. Svårigheter att hitta erfaren och rätt utbildad personal
återges ofta av länets industriföretag. Det kan exempelvis innebära att arbetsgivaren måste
organisera om bland personalen i produktionen. Det kan också innebära att arbetsgivare
är villiga att utbilda nyanställda internt, liksom att de använder sig av gymnasiepraktikanter som en rekryteringskanal. På sikt står branschen inför större utmaningar, med tanke på
kommande pensionsavgångar, ett oproportionerligt litet antal ungdomar inom länets industri liksom ett svagt intresse bland Blekinges ungdomar för att utbilda sig mot den enskilt
viktigaste delen av länets arbetsmarknad. Åtminstone vissa större industriföretag arbetar
aktivt med en ”föryngring” av personalen och även mindre industriföretag uppger att de är
öppna för att ta emot underrepresenterade grupper som ungdomar, kvinnor och utrikes
födda. Men det krävs rimligen samordnade insatser för att tackla en problematik som gäller
hela industrin och även inbegriper utbildningssystemets oförmåga att kompetensförsörja.

21

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2017 Blekinge län

Genom plattformar som Teknikcollege, Techtank och Delta Blekinge är potentialen god för
att samverka välförankrade och välriktade insatser kring den här viktiga framtidsfrågan.
Bland de industriyrken där arbetsmarknadssituationen kunnat bedömas för det kommande året utmärker sig maskinoperatörer inom livsmedelsindustrin. Yrkesgruppen kommer att mötas av en arbetsmarknad som kännetecknas av visst överskott på arbetskraft.
Det beror på uppsägningar i västra Blekinge i år och nästa år och överskottet bedöms vara
övergående bortom prognosperioden. Samma avgränsade och tillfälliga situation gäller
maskinoperatörer inom pappersvaruindustrin, men för östra delen av länet och på grund
av en större personalneddragning i början av nästa år. Den kraftiga ökningen av efterfrågan
på arbetskraft i allmänhet i länet under förra året har också inneburit att konkurrensen om
kandidater till lägre kvalificerade industriuppgifter har ökat. En inte obetydlig urvalsgrupp
för enklare industriyrken är nämligen ungdomar med högskoleförberedande gymnasieutbildning, det vill säga ungdomar som inte har någon yrkesutbildning. I övrigt är bedömningen att även andra industriyrken med lägre kvalifikationskrav kommer att möta en arbetsmarknad som är i balans under de närmaste tolv månaderna.
Därtill finns ett flertal yrken som liksom yrkena ovan inte kräver någon längre formell utbildning men däremot erfarenhetsbaserad kompetens och ofta också specialiserade inriktningar. Inom den här kategorin finns flera yrkesgrupper inom vilka industrins arbetsgivare
kommer att få svårt eller mycket svårt att rekrytera det kommande året. Det gäller lackerare, fordons- och underhållsmekaniker, svetsare, plåtslagare, smeder, industrielektriker
verktygsmakare, maskinställare samt slaktare och styckare. Kring dessa bristsituationer
finns i dagsläget en del utbildningsmöjligheter där Arbetsförmedlingen eller Yrkeshögskolan involverar arbetsgivare i kortare utbildningar för att förbättra kompetensförsörjningen,
till exempel när det gäller maskinställare och svetsare respektive verktygsmakare.
Under det närmaste året och en period därefter planerar ett större industriföretag i östra
Blekinge för omfattande anställningar av i första hand svetsare, men också industrirörläggare, CNC-operatörer och andra industriyrken. Det handlar om specialiserad svetskunskap
men påverkar redan såväl den lokala som regionala arbetsmarknaden för svetsare. Slutligen är industrin ett av de viktigaste förvärvsområdena på arbetsmarknaden för företagssäljare, en av de största mansdominerade yrkesgrupperna på arbetsmarknaden. Liksom
tidigare fortsätter det här att råda en strukturell brist på kvalificerad arbetskraft. Det
samma gäller ingenjörer, både högskole- och civilingenjörer och för de flesta inriktningar
inom industrin. På nationell nivå finns det starka indikationer om att bristsituationen som
gäller ingenjörer förvärrats snabbt under förra året och i år. 15

Byggverksamhet
I Blekinge arbetade drygt 4 200 personer inom Byggverksamhet mot slutet av 2015, motsvarande sex procent av de sysselsatta. Det är en något lägre andel än för riket som helhet.
Sett över länet finns överlägset störst andel sysselsatta i Sölvesborg, följt av Karlshamn, och
andelen är avvikande låg på framförallt Olofströms industritunga arbetsmarknad (Diagram
Se ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016: Blekinge län” (Arbetsförmedlingen, 2016, s. 24-25) för
mer utförligt resonemang och referenser angående industrins långsiktiga kompetensförsörjningsproblem.
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7). Nästan sju av tio inom byggbranschen arbetar med Specialiserad bygg och anläggningsverksamhet (SNI 2007-kategori 43), en verksamhet som omfattar installationselektriker, VVS-arbetare, golvläggare, målare, snickare och flera andra vanligt förekommande
hantverksyrken. Vart femte byggjobb i Blekinge återfinns inom Byggande av hus (SNI
2007-kategori 41) och knappt vart tionde inom Anläggningsarbeten (SNI 2007-kategori
42).

Diagram 7: Förvärvsarbetande* inom byggverksamhet
andel per kommun i Blekinge län 2015
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*Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS)

Specialiserad bygg och anläggningsverksamhet är också den näring som drev på den kraftiga tillväxten inom byggbranschen under återhämtningsåren 2010 och 2011. Reformen
med återinförandet av så kallade Rot-avdrag i slutet av 2008 har naturligtvis haft en stimulerande effekt och under nämnda år var sysselsättningstillväxten över fyra procent respektive år. Den allmänna nedgången i ekonomin under 2012 påverkade även byggbranschen i länet, som totalt sett minskade i sysselsättning det året och gjorde det för första
gången sedan 2009. Även under 2013 drabbades branschen av en betydande sysselsättningsnedgång. Det var första gången på flera år som antalet sysselsatta minskade två år i
rad och under 2014 minskade sysselsättningen igen. I mindre kommuner (mindre än
75 000 invånare) tog bostadsbyggandet fart under 2013 och 2014 och 2015 noterades den
klart starkaste sysselsättningstillväxten (+ 4,4 %) i Blekinge sedan åtminstone 2008, långt
över de starka tillväxtsiffror som branschen presterade 2010 och 2011 (+ 2,6 respektive
2,5 %). Bedömningen är att byggbranschen åter stod för en stark men tydligt dämpad
sysselsättningstillväxt i länet förra året (+ 2,3 %). I år förväntas sysselsättningstillväxten
(+ 2,7 %) växla upp i kraft något men inte alls i den utsträckning som arbetsgivarna givit
uttryck för i tidigare prognosundersökningar. Nästa år fortsätter tillväxttakten att vara
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stark (+ 2,3 %) så byggbranschen i Blekinge bidrar med totalt över 210 nya jobb i år och
under 2018.

Diagram 8: Förväntningsläget inom byggverksamhet
för kommande sex månader i Blekinge län
våren 2007-hösten 2017
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning fortsätter Specialiserad bygg och anläggningsverksamhet att redogöra för optimistiska anställningsplaner. Däremot har förväntningsläget inom byggbranschen i länet minskat kraftigt sedan förra hösten, till skillnad mot
utvecklingen på riksnivå och enligt Diagram 8. Möjligen förklaras dämpningen åtminstone
till viss del av införandet av minskade möjligheter till rot-avdrag. Det är en reform som som
trädde i kraft förra året och som sannolikt också fick positiva engångseffekter i slutet av
2015. En annan möjlig förklaring är att arbetsgivarna inom Byggande av hus möter en
efterfrågan för nya bostäder som redan nått sin topp i Blekinge medan efterfrågan på arbetskraft toppar först i år eller i början av nästa år. På riksnivå har det under det senaste
året dykt upp allt fler tecken på att den starkaste bygguppgången är över, något som också
signaleras bland arbetsgivarna i Arbetsförmedlingens prognosundersökning.
Historiskt stark befolkningstillväxt i landet 2016 och en mycket kraftig ökning av flyktinginvandringen till Blekinge de senaste åren talar för att byggandet i länet har potential
att fortsätta i hög takt ett tag till. För det talar också nya politiska stimulanser för bostadsbyggandet samt ett underliggande långsiktigt underskott av bostäder som är under politiskt
fokus. Inriktningen på bostadsbyggandet ser dock ut att förskjutas från bostadsrätter och
mer exklusiva projekt till hyreslägenheter. Renoveringen av sjukhusen i Blekinge har nu
påbörjat en mycket stor byggverksamhet. Den planeras fortsätta under hela 20-talet och
med huvudsakligt fokus på Karlskrona under de kommande tio åren. Det finns därmed en
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stark underliggande byggefterfrågan i Blekinge, som både är kopplad till befolkningstillväxten och länets sjukhus. Däremot finns en del som tyder på att bostadsbyggandet bortom
prognosperioden kan sakta in en hel del. 16

Långsiktig kompetensförsörjning behövs på byggarbetsmarknaden
Bristsituationen inom byggbranschen var ganska utbredd redan i början av 2015, efter tre
år med minskad sysselsättning. Under 2016 skärptes bristsituationen och kom så småningom att omfatta samtliga byggyrken med yrkesbevis. I år har efterfrågan på arbetskraft
fortsatt att öka och påtagligt förvärrat situationen. Det närmaste året kommer det att råda
allvarlig brist på både träarbetare och installationselektriker, de två klart största byggyrkena i länet. Andra stora byggyrken som det kommer vara svårt att rekrytera till det närmaste året är byggnadsplåtslagare, målare, murare och VVS-montörer. Bristsituationen bedöms ha blivit allvarlig för samtliga byggyrken med yrkesbevis utom målare och anläggningsarbetare, där bristsituationen är något svagare. Det innebär att det kommer att finnas
en mer påtaglig brist också på anläggningsmaskinförare, betongarbetare, golvläggare samt
ställningsbyggare. Även när det gäller grovarbetare inom bygg, alltså byggarbetare utan yrkesbevis, har arbetsgivare uppgett vissa bristsignaler det senaste året. Bedömningen är
ändå att det handlar om en balanssituation, för ett yrke som under många år kännetecknats
av ett överskott på arbetskraft. På tjänstemannasidan kommer det också fortsätta att vara
mer påtaglig brist under 2018, på såväl civil- som högskoleingenjörer.
Bristsituationen är därmed så omfattande att den utgör ett hinder för branschens möjligheter att skapa nya jobb och ha välfungerande verksamheter. Mycket pekar mot att behovet
av många olika typer av byggkompetenser kommer att fortsätta att vara stort under 20talet. Det behövs därmed långsiktiga strategier för att klara kompetensförsörjningen. En
viktig utmaning är att få ungdomar att intressera sig för byggbranschen, dels genom vägledning men också genom att säkerställa att kvalitén på dessa yrkesutbildningar håller en
hög nivå. Förutom att ha kompetenta yrkeslärare och relevant utrustning är det viktigt att
ha ett nära samarbete med lokala arbetsgivare.

Privata tjänster
Till den privata tjänstesektorn räknas branscherna Handel, Transport, Hotell och restaurang, Information och kommunikation, Finans- och försäkringsverksamhet, Företagstjänster samt Kulturella och personliga tjänster. Den privata tjänstesektorn omfattar således ett stort antal vitt skilda yrken, som kan kopplas till allt från avancerade konsultuppdrag och medieverksamheter till mindre utbildningskrävande verksamheter inom handeln,
hotell- och restaurangverksamhet och lokalvård. Totalt sysselsätter dessa branscher nästan
20 400 människor i Blekinge vilket är 31 procent av arbetstillfällena i länet. I jämförelse
med övriga Sverige är detta en mycket låg andel. I riket som helhet jobbar 44 procent inom
de privata tjänstenäringarna. I storstadsregionerna är det över hälften som gör det och det
är bara Kalmar län som har en lika underdimensionerad privat tjänstesektor som den i

Se”Boverkets indikatorer”, maj och november 2017, för referenser till utvecklingen på nationell
nivå.
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Blekinge. Olofström har exceptionellt låg andel sysselsatta inom den här delen av arbetsmarknaden och tillhör det tjugotal kommuner i Sverige där endast omkring var femte sysselsatt räknas till den privata tjänstesektorn (se Diagram 9). Likaledes industritunga Ronneby avviker också starkt med tanke på att det handlar om en medelstor kommun.

Diagram 9: Förvärvsarbetande* inom privata tjänster
andel per kommun i Blekinge län 2015
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I Blekinge har sysselsättningsutvecklingen för den privata tjänstesektorn inte varit entydigt
positiv under de senaste åren, vilket varit fallet i riket som helhet. 2008-2015 har sysselsättningen i länet visserligen ökat inom Hotell och restaurang, Personliga och kulturella
tjänster samt inom Företagstjänster. Men antalet arbetstillfällen har minskat inom Handel, Transport, Information och kommunikation samt Finans- och försäkringsverksamhet, vilket bidrar till att det totala antalet anställda inom den privata tjänstesektorn minskat
med drygt en procent. För riket som helhet har den privata tjänstesektorn varit något av en
sysselsättningsmotor och ökat med åtta procent under samma period. Utvecklingen i länet
inom den sektorn är alltså långt svagare än för riket som helhet.
Den privata sektorn är störst i Karlskrona och Karlshamn men andelen sysselsatta är fortfarande långt under rikssnittet. En stor del av förklaringen till denna skillnad i sysselsättningsstruktur inom länet finns i kommunernas befolkningsunderlag. En liten, och tills nyligen krympande befolkning (Olofström och Ronneby), begränsar den lokala marknadens
storlek eftersom tjänsteföretag primärt levererar sina tjänster lokalt. På mindre orter blir
efterfrågan för liten som underlag för att försörja ett varierat utbud av tjänsteföretag. Det
kan handla om allt från IT-konsulter, revisionsbyråer samt bank- och arkitektkontor, till
byggentreprenörer, konferensanläggningar, biosalonger och salladsbarer. Tjänsteföretag
möter således en större efterfrågan i mer befolkade städer eller pendlingsregioner, vilket
även gäller relativt sett, i förhållande till den totala efterfrågan av varor och tjänster. Sex av
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tio arbetstillfällen som skapats i Sverige under 10-talets första hälft tillhör den privata
tjänstesektorn. I Blekinge är den privata tjänstesektorn mest utvecklad i Karlshamn och
Sölvesborg, när det gäller verksamheter som huvudsakligen har privata hushåll som slutkonsumenter; samt i Karlskrona, när det gäller verksamheter som huvudsakligen har företag som slutkonsumenter.

Privata tjänstesektorns inbromsning hårdare än väntat
Under årets två prognosundersökningar har företagens bedömning av den egna verksamheten för det närmaste halvåret justerats ned rejält från de höga nivåer som uppmättes
under 2015 och 2016 (Diagram 10). Utvecklingen är samstämmig med de uppskattade rekryteringsplanerna för samtliga näringar som hör till den privata tjänstesektorn, som alla
visar att de 2016-2017 passerat en efterfrågetopp. Efter en ganska kraftig minskning av antalet sysselsatta inom den privata tjänstesektorn 2013 (- 2,2 %) bromsade minskningen in
2014 (- 0,5 %) och vändes till en förhållandevis stark uppgång 2015 (+ 1,2 %). Nedgången
kan förmodligen kopplas till befolkningsminskningen i Blekinge under 2011-2012, som var
den första minskningen i länet sedan de första åren efter millennieskiftet. 2013 ökade befolkningen igen, året efter var ökningen mycket kraftig och 2015 registrerades den största
befolkningsökningen i länet sedan åtminstone slutet av 60-talet, dit tillgänglig tidsserie
sträcker sig. Den nya trenden med kraftigt ökad befolkning, på grund av invandringen till
länet, har skapat en ökad efterfrågan från hushållen och förra året överträffades 2015 års
rekordhöga befolkningstillväxt. Under det innevarande året kommer befolkningsökningen
åter att hamna på historiskt höga nivåer men en bra bit under de senaste två årens exceptionella befolkningstillväxt. Bedömningen är att ökningen av antalet sysselsatta blev ännu
högre förra året (+ 1,8 %) och att den dämpas till fortsatt höga nivåer i år (+ 1,3 %). Sedan
vårens prognosundersökning har framtidsutsikterna blivit betydligt dystrare och prognosen är nu att sysselsättningstillväxten mer eller mindre upphör 2018 (+ 0,1 %).
Prognosen visar att det främst är näringen företagstjänster som ligger bakom att sysselsättningsökningen når sin högsta nivå 2016, där bemanningsföretagen stått för en stor del av
sysselsättningsökningen. En annan revidering av arbetsgivarnas svar i höstens prognosundersökning är att deras efterfrågan på bemanningstjänster fortsatt att vara stor i år, istället
för att minska kraftigt som det signalerades i vårens undersökning. Därmed är bedömningen att bemanningen i länet fortsätter att öka under 2017 och bidrar till en fortsatt stark
ökning av näringen företagstjänster, om än i klart svagare takt. Arbetsgivarna fortsätter att
signalera minskad efterfrågan av inhyrd personal för det kommande året och det är den
viktigaste förklaringen till att antalet anställda inom företagstjänster minskar ganska påtagligt nästa år. Utan undantag minskar sysselsättningstillväxten för den privata tjänstesektorns olika näringar men hotell- och restaurangbranschen liksom IKT-sektorn (informations- och kommunikationsteknologisektorn). Handeln förväntas ha genererat det första,
om än knappa, nettotillskottet av jobb sedan 2010 förra året. Bedömningen är att näringen
växer förhållandevis kraftigt i år för att återgå till en svag tillväxt 2018. IKT-sektorn vänder
en svag minskning från förra året till en stark sysselsättningstillväxt i år. Nästa år minskar
åter antalet anställda inom företagstjänster efter tre starka år, vilket är den främsta anled-
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ningen till att den privata tjänstesektorn bromsar in under nästa år. Den privata tjänstesektorn bidrar med knappt 270 nya jobb i år och med endast ett 30-tal nästa år. Det motsvarar fler än tre av tio nya jobb som skapas i länet i år medan det nästa år endast handlar
om ett av tio nya jobb. Tre år med starka bidrag från den privata tjänstesektorn till sysselsättningstillväxten i länet avslutas alltså i år. Huvudförklaringen till den privata tjänstesektorns förbättrade utveckling sedan 2015 är att den samlade efterfrågan från industrin och
hushållen vuxit. En dämpad och mer mogen tillväxt för industrin, med mindre bemanningspersonal, tillsammans med svagare befolkningstillväxt, förklarar istället inbromsningen nästa år.

Diagram 10: Förväntningsläget inom privata tjänster
för kommande sex månader i Blekinge län
våren 2007-hösten 2017
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Handeln är den största enskilda branschen inom den privata tjänstesektorn och sysselsätter över 5 300 personer i länet. De senaste åren har näringen visat en entydigt minskande trend, som dock dämpades under 2014 och bromsade i stort sett in helt året efter.
Förra året antas antalet sysselsatta inom handelssektorn i länet ha ökat igen (+ 0,3 %) och
för i år är bedömningen att näringen står för den starkaste sysselsättningstillväxten
(+ 0,9 %) på åtminstone tio år. Nästa år dämpas sysselsättningstillväxten påtagligt
(+ 0,2 %) men också första gången på länge som näringen växer tre år i rad i Blekinge.
Nationellt har trenden länge varit positiv. Hushållens konsumtion har ökat under många
år och under 10-talet har ökningstakten tilltagit. Detaljhandeln har också visat en positiv
utveckling under samma period och de senaste åren har sällanköpsvaruhandeln ökat
mycket kraftigt. Indikatorer för detaljhandeln redovisar också en långsiktigt ökande trend,
sedan 2011, och har tagit sig upp på mycket höga nivåer. På riksnivå förväntas hushållens
konsumtion tangera årets höga konsumtion, för att fortsätta på en hög nivå under resten
av det här årtiondet. Handelns utveckling är beroende av hushållens konsumtionsvilja och
faktorer som talar för att konsumtionen kommer att öka under prognosperioden är den
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låga bostadslåneräntan, att hushållen fortsätter att gynnas av reallöneökningar samt har
ett mycket högt sparande och en hög disponibel inkomst. Detta pekar mot att det under
många år byggts upp ett uppdämt konsumtionsbehov som bara delvis börjat realiseras de
senaste åren. Men det finns tecken på att osäkerheten som präglat svensk ekonomi sedan
andra halvan av 2011 har ökat försiktigheten hos hushållen, inklusive förväntade framtida
räntehöjningar. En annan viktig komponent för den privata konsumtionen i Sverige har
varit befolkningstillväxten, som vuxit med historiskt starka siffror under det här årtiondet.
I Blekinge tog befolkningstillväxten ordentlig fart först under förra året. Det i kombination
med minskande arbetslöshet bland inrikes födda Blekingebor och ökad sysselsättning
bland utrikes födda kommer att ge en ökad total konsumtionsefterfrågan i länet. Men befolkningstillväxten antas bli betydligt mer dämpad nästa år och bromsa in handelns sysselsättningstillväxt.
Bilhandeln (inklusive reparation) (SNI 2007-kategori 45) i prognosurvalet fortsätter att redovisa positiv sysselsättningstillväxt. Tillväxten har visserligen dämpats, i linje med utvecklingen för bilförsäljningen på riksnivå. Efter flera år med brant stigande försäljningssiffror har utvecklingen för riket planat ut på höga nivåer sedan förra året. Bilhandeln i
Blekinge, som alltså även inkluderar reparationer, signalerar i likhet med den utvecklingen
expansiva men mer återhållsamma anställningsplaner för det kommande åren. Partihandeln (SNI 2007-kategori 46) står för vart femte handelsjobb och fortsätter vara något större
än bilhandeln trots minskat antal sysselsatta flera år i följd. Sannolikt handlar den negativa
trenden till viss del om en regional omstrukturering av den här undernäringen. Bedömningen är att den långsiktigt minskande trenden inom partihandeln i länet bromsade in
och vändes till positiva siffror förra året, och att den positiva utvecklingen fortsätter åtminstone i år. Detaljhandeln (SNI 2007-kategori 47) dominerar handelssektorn och står
för sex av tio handelsjobb. Efter finanskrisen har näringens anställningar växt svagt varje
år med undantag för en större minskning 2013, året efter att länet redovisade den starkaste
befolkningsminskningen sen slutet av 90-talet. Arbetsgivarna i prognosurvalet har tidigare
signalerat stark optimism men den har dämpats tydligt inför 2018. Bedömningen är att
sysselsättningstillväxten fortsatte att öka förra året och tillväxten i år blir den starkaste på
många år. Nästa år dämpas sysselsättningstillväxten påtagligt.
Handeln är en viktig ingång till arbetsmarknaden för ungdomar och då särskilt detaljhandeln. Mer än hälften av de anställda finns i åldersintervallet 16-34 år. Det är också en av de
branscher som präglas av relativt låga utbildningskrav och inom detaljhandeln har endast
omkring var femte anställd en eftergymnasial utbildning. Därför upplever handeln heller
inga större rekryteringsproblem. Istället råder mycket hård konkurrens om jobben. Samtidigt är det viktigt att påpeka att åtminstone detaljhandeln är en näring med relativt stor
jobbomsättning. I kombination med de låga utbildningskraven innebär det att många får
chansen till ett första inträde på arbetsmarknaden. Förmodligen är detaljhandeln den enskilda näring som erbjuder flest så kallade ingångsjobb, men konkurrensen om jobben kan
vara avsevärt mindre om det handlar om försäljning som kräver fördjupad fack- eller produktkunskap.
Telefonförsäljare är ett yrke som präglas av särskilt stor omsättning. Tidigare har arbetsgivarna haft svårigheter att kompetensförsörja men bedömningen är att bristproblematiken
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har avtagit eller försvunnit helt. Yrket präglas av anmärkningsvärt stor omsättning och den
tidigare bristsituationen har inte främst legat i rekryteringsskedet utan när det gäller att
attrahera eller behålla rätt kompetens. Det här växande och förhållandevis nya segmentet
av handelssektorn, som är koncentrerat till länets östra kommuner, upplevs av många som
krävande. Arbetsgivare har tidigare uppgett att det även varit svårt att kompetensförsörja
telefonförsäljare redan i rekryteringsskedet. Sannolikt har tidigare medial uppmärksamheten kring oseriösa arbetsgivare bidragit till att göra det svårt för branschen att attrahera
ungdomar. Rekryteringsproblemen bedöms ha blivit mindre det senaste året efter ansträngningar för att förbättra rekryteringsprocessen. Bedömningen är att det även råder en
balanssituation när det gäller arbetsmarknaden för kundtjänstpersonal, som också är koncentrerad till östra delen av länet. Arbetstillfällen inom dessa yrkesgrupper erbjuder många
gånger en väg in i arbetslivet som dessutom ger möjlighet att testa säljyrket. Detta kan vara
av betydelse med tanke på att företagssäljare är en stor yrkesgrupp som i stor utsträckning
förknippas med en bristsituation. Det är också en yrkesgrupp som spänner över i stort sett
alla branscher, som kan ha väldigt olika krav på utbildning och kompetens och som även
kan handla om telefonförsäljning. Yrket kan därmed fungera som en utvecklingsmöjlighet
i yrkeslivet, om säljkompetens kan kompletteras med fördjupad bransch- eller produktkunskap. Handelssektorn sysselsätter hälften av alla företagssäljare och rimligen är de
överrepresenterade inom partihandeln, men jämfört med övriga riket sticker industrin ut
med en oproportionerligt stor efterfrågan på företagssäljare. Det finns eftergymnasiala utbildningar till företagssäljare men det är viktigt att poängtera att en avgörande, och svårutbildad, kompetens i regel är arbetsgivarspecifik bransch- och produktkunskap. En annan
av få delar inom handeln som upplever en bristsituation är apoteksverksamheten, där det
även det kommande året kommer vara viss brist på apotekare och framförallt receptarier.
Det kan i vissa fall handla om en bristsituation med en betydande påverkan på verksamhetens möjligheter att bedrivas funktionellt.
Transportsektorn sysselsätter drygt 2 100 personer i länet. Mer än hälften är sysselsatta
inom landtransporter (SNI 2007-kategori 49), en undernäring som i sin tur är uppdelad i
person- respektive godstransporter, med en majoritet sysselsatta i den senare kategorin.
Efterfrågan på godstransporter är tätt sammankopplad med utvecklingen för industrin och
handeln liksom byggbranschen. Det gäller också den näst största undernäringen Magasinering och stödtjänster till transport (SNI 2007-kategori 52). Antalet sysselsatta inom
landtransporter har minskat nästan varje år under 00-talet och minskningen har varit kraftig. De senaste åren noteras dock en anmärkningsvärt kraftig ökning av antalet sysselsatta,
där åkerier och kollektivtrafiken expanderat. Liksom för partihandeln ser den annars negativa utvecklingen ut att vara del i en omstrukturering. Den har i så fall pågått ett tag och
kan vara på väg att stabiliseras, samtidigt som trendbrottet med ökad befolkning och starkare industri ser ut att ha skapat en grund för ökad efterfrågan som även bör ha kopplingar
till stora delar av transportsektorn. Arbetsförmedlingen bedömer att den positiva trenden
fortsätter 2016-2017 men vänds till en minskning nästa år. Framförallt länets åkerier redovisar mycket stark sysselsättningstillväxt för 2016 och 2017, men även transporter inom
taxi- och kollektivtrafik samt även hamngodshantering ger uttryck för stark tillväxt. Den
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nationella posthanteringen i länet fortsätter att omstruktureras i en utveckling där frimärksbreven minskar i större utsträckning än vad e-handeln ökar, åtminstone när det gäller behovet av arbetskraft.
Inom transportbranschen har det tidigare funnits ett ganska stort utbud av kvalificerad arbetskraft. Men ökad efterfrågan, förändrade krav och minskat utflöde från utbildningsväsendet har förändrat situationen. Arbetsuppgifterna i flera av yrkena har förändrats i
ganska stor utsträckning och därmed också vad som efterfrågas av arbetsgivarna. En trend
inom branschen är att arbetsgivarna idag ofta uppger att man vill ha en busschaufför som
i större utsträckning värnar om en kundupplevelse. Arbetsgivarna vill ibland helst anställa
kvinnor och erfarenhet av kundrelationer framhålls också som meriterande. Trots de ökade
kraven är det fortfarande vanligt med ofrivillig deltidsarbetslöshet och personer som enbart
har timanställning, i regel en signal om ett överskott på arbetskraft. Bedömningen av arbetsmarknadsläget är svår men tyder på en överskottssituation när det gäller tillsvidareanställningar på heltid. Efterfrågan bedöms inte öka i samma takt under 2018 men utflödet
av nyutbildade busschaufförer har varit begränsat de senaste åren så en viss bristproblematik förväntas bestå för tidsbegränsade anställningar under det kommande året.
För lastbilschaufförer gäller sedan förra hösten att man ska ha påbörjat sin fortbildning för
att få sitt Yrkeskompetensbevis (YKB), annars får man inte arbeta med yrket. Till skillnad
mot busschaufförer (med motsvarande tidsgräns hösten 2015) så har utbildningen till
YKB:n varit mer begränsad för lastbilschaufförer och kan få viss effekt på arbetsmarknadssituationen de närmaste tolv månaderna. Arbetsgivare uppger att YKB:n gjort det svårare
att ta in extrapersonal och att äldre förare slutat. Bedömningen är att arbetsmarknadssituationen för lastbilschaufförer under 2017 gått från en balans- till en bristsituation som fortsätter nästa år, efter att det tidigare varit ett visst överskott på arbetskraft under flera år.
Hotell-och restaurangbranschen består dels av hotell- och logiverksamhet och dels av
restaurang-, catering- och barverksamhet. Branschen sysselsätter mer än 1 800 personer i
länet och är den bransch där andelen av det totala antalet sysselsatta ökat mest sedan 2008.
Nationellt har hushållens starka ekonomi i kombination med en trend där hushållen spenderar en större del av sin inkomst på caféer och restauranger varit viktiga förklaringar till
branschens framgång. Utvecklingen har varit särskilt positiv i Blekinge. Näringen är den
enda från den privata tjänstesektorn som utvecklats bättre än i riket under och efter finanskrisen. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning har det under flera år funnits flera
större restaurangbolag eller restaurangkedjor som redovisat omfattande expansionsplaner.
En positiv utveckling inom turismnäringen är en annan möjlig förklaring till den goda utvecklingen. Restaurangbranschen fortsätter att signalera mycket starka expansionsplaner
i höstens undersökning och bedömningen är att sysselsättningstillväxten var mycket stark
förra året, efter en exceptionellt stark tillväxt 2015. Tillväxttakten fortsättter att dämpas i
år och nästa år, men är ändå den procentuellt sett starkaste vid sidan om byggsektorn 2018.
Hotellnäringen fortsätter också att redogöra för en mycket stark utveckling och framtidstro
och för i år redovisas de mest optimistiska anställningsplanerna på länge. Lokalt grundar
sig optimismen på exempelvis starkt ökad hotellbeläggning, den kraftiga uppgången inom
bilindustrin och på att man möter ökad efterfrågan genom att bygga ut konferensverksamheten.
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I branschen är säsongsbetonade deltidsanställningar vanliga och det är inom den här näringskategorin som ungdomar är mest överrepresenterade. Rekryteringsproblemen är
framförallt förknippade med sommarsäsongen men det råder också en mer allmän och säsongsoberoende brist på kvalificerade och erfarna kockar. Detta kan vara en avgörande begränsning på arbetsgivares möjlighet att expandera eller etablera en verksamhet. Det kan
också påverka säsongsanställningar, till exempel genom att restaurangverksamheten på ett
hotell riskerar att stängas ner under sommaren om man inte lyckas rekrytera en kvalificerad kock som är beredd arbeta under 3-4 veckor. I somras fick ett hotell hyra in tre kockar
från ett bemanningsföretag från Stockholm. Kockbristen kan därmed ha en negativ påverkan på mängden tillgängliga ingångsjobb genom att begränsa efterfrågan på till exempel
köks- och restaurangbiträden samt servitörer. Inom hotellbranschen är bedömningen av
receptionister att det råder en balanssituation men att det kan finnas vissa svårigheter att
kompetensförsörja. Arbetsgivarna har ibland svårt att rekrytera rätt person, men då gäller
det oftast tidsbegränsade anställningar eller kvällstjänster. Ibland lyfts behovet av en hotellskola men det verkar inte finnas ett tillräckligt stort intresse bland länets ungdomar och
en köksmästarutbildning håller på att fasas ut på grund av det. Arbetsgivare uppger också
att det kan vara svårt att konkurrera med industrins löner och att ungdomars ointresse för
att utbilda sig mot branschen är ett grundläggande problem. Ytterligare en yrkesgrupp det
åtminstone på sina håll kommer att råda brist på i länet är bagare och konditorer med erfarenhet och yrkeskunnande, vilket bland annat är en följd av att även större livsmedelsbutiker efterfrågar kompetensen. Efter de senaste årens uppgång inom hotell- och restaurangbranschen är bedömningen att bristsituationen har breddats. Tillgången på kompetenta
servitörer har försämrats under flera år och fortsätter att vara en betydande flaskhals under
den närmaste tolvmånadersperioden. Situationen för köks- och restaurangbiträden är
svårbedömd men kommer överlag kännetecknas av ett visst överskott på arbetskraft. Arbetsmarknadssituationen kan dock gränsa till en balanssituation, åtminstone när efterfrågan ställer krav på utbildning, körkort och erfarenhet.
Information och kommunikation (IKT-branschen), som innefattar IT-branschen
samt förlags- och medieverksamhet, sysselsätter knappt 1 900 personer i Blekinge. IKTbranschen är starkt överrepresenterad i Karlskrona (sysselsätter 5 procent av arbetsmarknaden) och bland Skånes och Blekinges kommuner är det endast i Malmö och lilla Bromölla
som näringen utgör ett större inslag på den lokala arbetsmarknaden (båda 6 procent).
Kommunen har ett tillräckligt starkt kluster av kvalificerad IT-kompetens och konsulttjänster för att vara en kvalificerad kandidat när IT-företag ska expandera utanför storstadsregionerna. På senare år har det dessutom skapats något av ett spelkluster i Karlshamn, uppbyggt kring högskolans digitala utbildningar, samverkansinstitutionen Netport
och företagsinkubatorn Gameport. Karlshamn är den kommun i södra Sverige som har flest
spelföretag efter Malmö. Det handlar om ungefär tio mindre företag, som både rymmer
etablerade aktörer och mikroföretag som lyckats etablera sig efter ett framgångsrikt spelsläpp. Den här undernäringen etablerades på länets arbetsmarknad först under 10-talet men
det handlar fortfarande om en marginell företeelse och ett tiotal anställda. Om man ser till
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hela IKT-sektorn har däremot antalet sysselsatta minskat under samma period. Framförallt är det arbeten inom telekommunikation (SNI 2007-kategori 61) som försvunnit, från
östra Blekinge, efter stora minskningar som dämpats de senaste åren. Samtidigt har antalet
anställda av datakonsulter expanderat kraftigt och mindre bolag inom utgivning av programvara liksom olika typer av datahantering växt och etablerat sig som betydande segment på länets IT-marknad.
Branschens redovisning av utvecklingen i år är mer positiv än på länge även om telekombranschen antas fortsätta att tynga utvecklingen. Den undernäringen fortsätter att förlora jobb men i år handlar det om minskat antal inhyrd personal som påverkar anställningarna inom bemanningsbranschen och inte IKT-sektorn. Arbetsförmedlingens bedömning
är att delnäringen åter redovisar ökad sysselsättning i år och nästa år, för första gången
under 10-talet. En spännande utveckling är att det finns några mindre telekomföretag som
signalerar stark tillväxtpotential, som med nuvarande tillväxttakt skulle kunna vara på väg
att växa till att bli medelstora telekomföretag på lång sikt. Strukturförändringar inom förlags- och medieverksamheten (SNI 2007-kategori 58 och 59), som att allt färre läser en
dagstidning i pappersform, har också inneburit personalminskningar i flera år. Här är bedömningen att kraftiga personalminskningar har genomförts fram till förra året, men att
den negativa trenden bromsar in i år. Liksom inom länets telekombransch kommer det
även här signaler från mindre arbetsgivare som ser ut som tecken på en påbörjad dynamik,
modernisering och på sikt omstrukturering inom den här branschkategorin. Det handlar
om snabbt växande företag som ger ut programvara som utformats för att stödja väldigt
olika verksamheter, till exempel genom digitala strömningstjänster eller bearbetad samhällsinformation och mot offentliga verksamheter eller industrins produktionsprocesser. 17
Samtidigt visar höstens undersökning att en exceptionellt stark optimism och dynamik genomsyrar de delar av IT-branschen som verkar inom dataprogrammering och datakonsultverksamhet (SNI 2007-kategori 62), som är IKT-branschens största undernäring och tillsammans med telekommunikationverksamheten de helt dominerande undernäringarna.
Under 2015 ökade IKT-branschen starkt efter att telekomnäringens nedgång bromsat in.
Förra året minskade telekomnäringen igen och tros ha resulterat i en viss minskning av det
totala antalet IKT-anställda 2016. Antalet anställda inom telekom ökar något i år vilket innebär att IKT-branschen som helhet redovisar den med god marginal starkaste sysselsättningstillväxten sen åtminstone tiden innan finanskrisen. Nästa år dämpas tillväxten påtagligt men inte mindre än att det blir den näst starkaste tillväxttakten under samma period.
Tillsammans med sjukhusvården och stora delar av utbildningssektorn utgör IT-branschen
den del av länets arbetsmarknad där bristen på arbetskraft är mest allvarlig och utbredd.
Men till skillnad från vårdsektorn får bristsituationen inom IT-branschen sannolikt mer
långtgående spridningseffekter på arbetsmarknaden. Bedömningen är nämligen att bristen
är så allvarlig att arbetsgivare kommer tvingas tacka nej till uppdrag eller märkbart dra ner
på sina expansionsplaner, vilket exempelvis kan göra att även anställningar hos potentiella
Ett uppmärksammat exempel på dynamiken är att 2015 års Gasellföretag i Blekinge bland annat
verkar inom det här segmentet. Verksamheten går ut på att designa och utveckla mobila tjänster till
företag och har sitt ursprung i ett studentprojekt från BTH. Numera med flera multinationella storföretag på kundlistan.

17
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uppdragsgivare hålls tillbaka. Den största bristen gäller mjukvaru- och systemutvecklare
och i synnerhet medarbetare med erfarenhet och specialistkompetens. I synnerhet är behoven stora inom Java-programmering och Frontendutveckling. Bristen är också svår gällande IT-arkitekter samt IT-testare, som dock är betydligt mindre yrkesgrupper. Däremot
kan det även här handla om nyckelkompetenser och exempelvis IT-arkitekter kommer att
spela en avgörande roll i den omfattande digitaliseringen som genomförs inom sjukvården
i länet. Kvalificerad IT-personal efterfrågas inom ett flertal branscher, tillhörande såväl privat tjänstesektor som industri och offentlig verksamhet. Konkurrensen om jobben kommer
generellt fortsätta att vara mycket liten under prognosperioden och arbetsgivare har tidigare uppgivit att de är öppna för att ta emot praktikanter, anställa nyutexaminerade och
utvärdera nyanlända med rätt IT-kompetens. Programmerare efterfrågas av många företag
men flera understryker betydelsen av erfarenhet, att de ”måste ha gjort misstagen tidigare”
efter ”många års erfarenhet inom området”. Bland personer som har utländsk bakgrund
och erfarenhet från branschen kan svenska språket vara en avgörande kompetensbrist, i
alla fall när det handlar om arbetsuppgifter som kräver nära kundkontakter.
Företagstjänster, finans- och försäkringsverksamhet samt fastighetsverksamhet sysselsätter tillsammans över 7 000 personer. Företagstjänster har upplevt ett kraftigt
uppsving under 00-talet och är den största näringskategorin inom den privata tjänstesektorn. En förklaring till sysselsättningsökningen ligger delvis i att det blivit allt vanligare att
outsourca kringtjänster som telefoni, lokalvård, bokföring och liknande. Personerna som
gör dessa arbetsuppgifter räknas då som sysselsatta inom den privata tjänstesektorn trots
att arbetet utförs inom exempelvis industrin eller den offentliga sektorn. Likaså räknas bemanningsbranschen till företagstjänster, som under många år gynnats av trenden med
ökad användning av inhyrd personal. 18 Sedan finanskrisen har sysselsättningstillväxten
växlat mellan kraftiga minskningar, i spåren av större nedgångar för länets industri, och
mycket kraftiga ökningar under övriga år. Trots tunga industriår har företagstjänster ändå
genererat ett nettotillskott på nästan 500 nya jobb från 2007-2014, motsvarande en sysselsättningstillväxt på 10 procent. Näringsgrenen Arbetsförmedling, bemanning och andra
personalrelaterade tjänster (SNI 2007-kategori 78) har dessutom växt exceptionellt kraftigt efter finanskrisen och är numera, tillsammans med Fastighetsservice samt skötsel och
underhåll av grönytor (SNI 2007-kategori 81), det största verksamhetsområdet inom den
brokiga kategorin Företagstjänster (SNI 2007-kategorierna 69-82). Dessa undernäringar
är också var för sig mer än dubbelt så stora som Finansiella tjänster (SNI 2007-kategori
64) och betydligt större än Fastighetsverksamhet (SNI 2007-kategori 68). Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor är förmodligen den näringsgren som starkast
speglar den strukturella omvandlingen på arbetsmarknaden med outsourcing av tjänster.
Hittills under det här årtiondet har näringsgrenen skapat över 500 nya jobb, motsvarande
en tillväxt på mer än 50 procent. Men huvuddelen av de nya jobben, nästan uteslutande
inom städning, är sannolikt arbetsuppgifter som tidigare utfördes av anställda inom den
outsourcande verksamheten.

18 Bemanningsbranschen hade år 2012 i genomsnitt 61 100 årsanställda, vilket motsvarar ca 1,3 procent av de sysselsatta i Sverige (”Bemanningsbarometern” kvartal 2, 2013, Bemanningsföretagen).
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Finansiella tjänster är en av få undernäringar som haft en tydlig trend med minskat antal
anställningar under en längre tid till följd av omorganisation, snabbt minskande kontanthantering och digitalisering av bankkontorens tjänster. I Arbetsförmedlingens prognosundersökningar antyder att den trenden åtminstone bromsat in under de senaste ett-två åren.
2015 ökade åter antalet anställda inom Företagstjänster i Blekinge efter två år med kraftiga
minskningar. Förra året förväntas sysselsättningstillväxten för den här övergripande näringskategorin ha växlat upp i kraft och levererat ett mycket stort nettotillskott av nya jobb,
om än inte riktigt i nivå med den exceptionellt starka tillväxt som registrerades 2011 och
framförallt 2012. Den starka uppgången förra året förklaras till största del av kraftigt ökad
inhyrning av personal inom framförallt industrin och i stor utsträckning också sjukhusvården. Men även Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor och, i mindre
utsträckning, bygg- och industrikonsulter (Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet, SNI
2007-kategori 82) stod för ett mycket stort behov av arbetskraft. De tekniska konsulternas
sysselsättningstillväxt har växlat upp i takt från redan höga nivåer i år medan den förra
näringsgrenens tillväxt dämpas påtagligt men till fortsatt höga nivåer. Bemanningsbranschen redovisar en exceptionell efterfrågeökning som motsvarar en ökning med nästan en fjärdedel av de anställda under förra året. Till skillnad mot de kommande behov av
inhyrd personal som arbetsgivarna redovisade i vårens prognosundersökning visar höstens
undersökning att efterfrågan fortsatt att öka mycket kraftigt i år, även om det handlar om
en rejäl dämpning jämfört med 2016. Den förestående nedgången som redovisades i våras
har istället skjutits fram i tiden, åtminstone delvis. Under nästa år förväntas omkring var
sjätte anställd förlora jobbet. I år eller i början av nästa år förväntas en stor enskild minskning av inhyrda inom telekomsektorn och minskningen av inhyrd personal som signalerades från vårdsektorn i våras antas ha påbörjats. I första hand förklaras den minskade efterfrågan mot bemanningsföretagen nästa år av industrin. Bedömningen är att det pågår en
process där många av de som hyrdes in förra året blir direkt anställda av ett industriföretag,
men att den förskjutits till att framförallt förverkligas nästa år. Sammantaget innebär det
att hela näringen Företagstjänster fortsätter att skapa många nya jobb det här året, även
om det handlar om nästan en halvering jämfört med förra årets mycket starka bidrag. Nästa
år tyngs näringen av en stor nedgång inom bemanningsbranschen och sysselsättningens
utveckling vänder åter ned. Därtill växer den stora undernäringen Arkitekt- och teknisk
konsultverksamhet i svagare takt nästa år, efter ett 2016 där tekniska konsulter genomförde omfattande rekryteringar.
Med omkring 1 000 anställda är undernäringen ungefär lika stor som Fastighetsverksamhet. Det här är ett segment på Blekinges arbetsmarknad som i stor utsträckning tillhandahåller teknisk nyckelkompetens i form av specialiserade tjänster till framförallt industrin
och byggbranschen. Här finns en bristsituation som i stort sett varit konstant under många
år. Den gäller i första hand ingenjörskompetens och bristsituationen bedöms ha förvärrats
det senaste året i takt med att efterfrågan från industrin och byggbranschen ökat. Bristsituationen är sannolikt den svåraste på många år och lär bestå under det kommande året.
Bristen är allvarlig eftersom den också indirekt utgör en trång sektor för jobbskapandet
inom byggbranschen och, på längre sikt, för Blekinges industriella konkurrenskraft. Även
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annan typ av konsultverksamhet står för ett betydande antal sysselsatta och viss tillväxtkraft inom den privata tjänstesektorn. Framförallt gäller det ekonomisk konsultverksamhet och bedömningen är att det kommer råda viss brist på revisorer. Det är relativt lätt att
rekrytera nyutexaminerade ekonomer medan auktoriserade redovisningskonsulter är svårare att få tag på. Arbetsgivare uppger också att behovet av enklare assistentuppgifter kommer att minska i framtiden medan efterfrågan på kvalificerad rådgivning kommer att öka.
Inom bankväsendet noteras en likartad utveckling, där enklare banktjänster inom kassa
och kundtjänst minskar samtidigt som det finns ett behov av personlig rådgivning samt
specialistkompetens inom exempelvis fastigheter, skog och lantbruk. Åtminstone i länets
västra kommuner förekommer det att man anställer direkt från högskolans ekonomprogram i Kristianstad.
Efter handelssektorn är Företagstjänster och industrin de viktigaste förvärvsområdena på
arbetsmarknaden för företagssäljare och erfarenhet och kvalificerad teknisk kompetens råder det i regel stark brist på. Det kan handla om att kombinationen lång eftergymnasial
teknisk utbildning, säljkompetens samt bransch- och produktkunskap ska finnas hos
samma person. Men det kan också handla om bransch- och produktkunskap som inte kan
förvärvas via formella utbildningar och ändå utgör en tröskel för kompetensförsörjningen,
exempelvis inom industrin eller IT-branschen.
Personliga och kulturella tjänster innefattar en rad verksamheter som har det gemensamt att de i regel riktar sig till privata konsumenter. Detta inkluderar exempelvis kultur-,
idrotts- och fritidsverksamheter, reparation och underhåll av datorer samt hårvård och annan skönhetsbehandling. Hit räknas också hushållsnära tjänster, det vill säga arbeten som
utförs i eller i anslutning till bostaden. Sektorn har under 10-talet utvecklats positivt och
understötts av politiska reformer. Införandet av det så kallade RUT-avdraget (rengöring,
underhåll, tvätt) har lett till ett uppsving för branschen och nyetableringen av en mängd
nya städbolag. 19 Den övergripande näringen sysselsätter totalt sysselsätter drygt 2 200
människor i länet och undernäringarna Andra konsumenttjänster (SNI 2007-kategori 96),
Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar (SNI 2007-kategori 95)
samt Sport-, fritids- och nöjesverksamhet (SNI 2007-kategori 93) har drivit på sysselsättningstillväxten inom den här delen av arbetsmarknaden. Underlaget från intervjuundersökningen är för litet för att ge någon signifikant vägledning. Men sannolikt har befolkningsökning och ökat antal sysselsatta i länet fortsätter att driva upp efterfrågan, enligt den
långsiktiga trenden men i motsats till de minskningar som skedde 2014-2015.
I länet har det länge funnits ett överskott på städare och lokalvårdare och på senare år har
kraven höjts inom yrket. Arbetsgivare efterfrågar numera ofta körkort, yrkeserfarenhet och
certifiering innan en reguljär anställning blir aktuell. Arbetsförmedlingens bedömning är
att arbetsmarknaden för städare, efter flera år med ett överskott av sökande, nu övergått
till en balanssituation. Arbetsgivare uppger att efterfrågan från hushållen fortsätter sin
starka utveckling trots införandet av mer begränsade möjligheter att göra RUT-avdrag,
förra året. Det förekommer också en del bristsignaler och bedömningen är att det åt-

19

Reformen infördes i juli 2007.
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minstone för visstids-, deltids- och timanställningar råder en bristsituation för städare. Intresset för att gå en arbetsmarknadsutbildning inom lokalvård är svagt och yrkesgruppen
kan vara på väg att övergå i en mer renodlad bristsituation mot slutet av prognosperioden
eller därefter. Redan nu finns mycket goda jobbmöjligheter till visstidsanställning som efter goda prestationer kan omvandlas till tillsvidareanställning.

Offentliga tjänster
Fyra av tio arbetstillfällen i Blekinge finns inom den offentliga tjänstesektorn. Det motsvarar över 25 800 jobb vilket gör det till den sektor som sysselsätter flest människor i länet.
Av de tio största enskilda arbetsgivarna i länet är sju inom det offentliga. 20 Den höga andelen offentliganställda är ett av Blekinges särdrag vid en nationell jämförelse. Nationellt
återfinns tre av tio arbetstillfällen inom den offentliga tjänstesektorn. De största delarna av
den offentliga verksamheten är Vård och omsorg (inklusive sociala tjänster) (SNI 2007kategori 86-88) samt Utbildning (SNI 2007-kategori 85), men i länet har försvaret en särskild ställning och cirka nio procent av alla sysselsatta i Blekinge jobbar inom Offentlig
förvaltning (inklusive försvar) (SNI 2007-kategorier 84 och 99). Inget annat län har en lika
stor andel sysselsatta inom den här delen av den offentliga sektorn och i Karlskrona och
Ronneby handlar det om mer än var tionde sysselsatt.

Diagram 11: Förvärvsarbetande* inom offentliga tjänster
andel per kommun i Blekinge län 2015
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Källa: SCB (RAMS)

I Karlskrona återfinns 12 procent av de sysselsatta inom Offentlig förvaltning, vilket kan
jämföras med sex procent för riket som helhet. Marinbasen och att Karlskrona är länets
residensstad, med tillhörande administration, förklarar den höga andelen sysselsatta. I
Uppgifterna är från 2012 (SCB). Enligt dem är länets tio största arbetsgivare (i fallande ordning)
Karlskrona kommun, Blekinge läns landsting, Karlshamns kommun, Försvarsmakten, Ronneby kommun, Volvo personvagnar, Sölvesborgs kommun, Olofströms kommun samt Kockums aktiebolag.
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Karlskrona och Karlshamn finns länets två sjukhus och Ronneby är den andra kommunen
i länet med arbetsplats åt försvaret, i det här fallet Blekinges flygflottilj, F17.
Även om den offentliga sektorn inte har en lika stark koppling till finanskrisen som övriga
delar av arbetsmarknaden har den likväl uppvisat en anmärkningsvärt negativ utveckling
fram till början av det här decenniet. 2013 vändes nedgången till en kraftig sysselsättningsökning (+ 3,1 %) och den offentliga sektorn har fortsatt att växa med ungefär 1,5 procent
varje år därefter, inklusive förra året. I år väntas svagare tillväxt (+ 0,9 %) och den dämpas
ytterligare något nästa år (+ 0,6 %).
Vård och omsorg bedöms ha minskat i antal anställda redan förra året (- 0,6 %) men
minskningen vänds till en knapp ökning i år (+ 0,1 %) i samband med att antalet inhyrd
personal till sjukhusen minskar. En annan förklaring är att den kommunala vård och omsorgen minskade ovanligt mycket förra året. Minskningen vänds till en ganska kraftig ökning i år som fortsätter i oförminskad takt nästa år. Däremot minskar sjukhusvården nästa
år medan Öppna sociala insatser (SNI 98) åter ökar efter att ha minskat kraftigt i år. Jämfört med vårens prognosundersökning har såväl den kommunala vård och omsorgen som
näringen Öppna sociala insatser ändrat sina anställningsplaner från minskande till ökade
för 2018. Den övergripande näringskategorin Vård och omsorg ökar därmed något mer
nästa år jämfört med i år (+ 0,5 %). Förbättrade utsikter för Utbildning är den andra orsaken till att den offentliga tjänstesektorn nu förväntas stå för ett inte obetydligt bidrag av
nya jobb i länet nästa år. Förra året bedöms samtliga verksamheter inom den kommunala
grund- och vuxenutbildningen ha växt kraftigt och genererat den absolut starkaste sysselsättningstillväxten (+ 4,7 %) sedan åtminstone slutet av 00-talet. Under det senaste halvåret har rekeryteringarna till grundskoleutbildningen varit betydligt fler än väntat. Samtidigt har förskoleverksamheten, under samma period, ordentligt reviderat upp sina anställningsplaner för 2018. Den övergripande näringens två största verksamheter bidrar därmed
till att sysselsättningstillväxten för Utbildning blir betydligt starkare än tidigare väntat. Det
handlar ändå om en tydligt avmattning av tillväxtttakten, både i år (+ 2,6 %) och nästa år
(+ 1,0 %). Prognosurvalet för Offentlig förvaltning är betydligt mer begränsat för den här
delen av den offentliga sektorn och den framtida utvecklingen för Försvaret är svår att förutse. Försvaret är den största undernäringen inom den här övergripande kategorin i Blekinge och har haft en tydligt minskande utveckling under 10-talet, i motsats till utvecklingen
på riksnivå och trots omfattande rekryteringsinsatser. Försvarets verksamheter (marinen
och flygvapnet) i länet förväntas inte omfattas av några större sysselsättningsökningar, varken i år eller nästa år och i motsats till utvecklingen på nationell nivå. Flera större myndigheter i länet återger en ganska kraftig tillväxt 2016 som dämpas under prognosperioden.
Offentlig förvaltning bedöms därmed ha stått för en ganska stark sysselsättningstillväxt
förra året som dämpas till en ganska knapp tillväxt under prognosperioden. 21

Se ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016: Blekinge län” (Arbetsförmedlingen, 2016, s. 42-43) för
en mer utförlig beskrivning av sysselsättningens utveckling för den offentliga sektorn under de senaste åren samt de demografiska förutsättningarna för den kommande utvecklingen.
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Allvarligast brist inom den offentliga sektorn
Trenden inom landstingsvården pekar mot behovet av allt mer kvalificerad personal på
bekostnad av jobb som inte kräver legitimation eller längre eftergymnasial utbildning. I
länet råder en i det närmaste generell brist på kvalificerad sjukvårdspersonal som fortsätter
de närmaste tolv månaderna. Det gäller samtliga sjuksköterskor, även grundutbildade,
men överlag är bristen allvarligast bland sjuksköterskor med specialistkompetens. Även
högskolan (BTH) upplever svårigheter att rekrytera lärare till sjuksköterskeprogrammet.
För tandläkare har bristproblematiken skärpts de senaste åren. Befolkningsökningen men
också antalet asylsökande skapade snabbt en ökad efterfrågan och en allvarlig bristsituation. Bedömningen är dock att bristproblematiken lättar något under prognosperioden.
Även för tandhygienister är bedömningen att den ökade efterfrågan de senaste åren skapat
vissa flaskhalsar, på en del av arbetsmarknaden som tidigare var i balans. Det finns en
tandhygienistutbildning i Kristianstad som sannolikt gör att bristsituationen är något lättare i västra delen av länet. Tandsköterskor präglas sedan ett tag tillbaks av den kanske
allvarligaste bristsituationen inom tandvården. Det sticker ut med tanke på att det handlar
om yrkesgruppen med kortast utbildningslängd. Förklaringen är mycket stora pensionsavgångar bland tandsköterskor och att intresset för att utbilda sig till yrket varit för litet under
en längre tid. Förra hösten startade en efterlängtad tandsköterskeutbildning i Karlskrona
som lockat många studenter. Antalet utbildningsplatser är fullt utbyggda nästa år och de
första examineringarna väntas i början av 2018. Trots det kommande utflödet av nyutexaminerade är bedömningen att bristen fortsätter nästa år. Den första kullen av nyuetxaminerade uppskattas till ett 20-tal och i stort sett alla förväntas kunna få ett arbete mer eller
mindre omedelbart. Bristsituationen det närmaste året omfattar även en svår brist på
barnmorskor och psykologer. Landstinget men även kommuner har sedan en tid tillbaks
upplevt stora svårigheter att rekrytera medicinska sekreterare. I juni i år examinerades de
första studenterna från MYH-utbildningen som startades i Ronneby för knappt två år sedan. Samtliga som tog examen antas ha erbjudits ett arbete och den svåra bristsituationen
förväntas fortgå även på sikt på grund av stora behov hos Landstinget.
Inom socialtjänsten är bristsituationen mer påtaglig för socialsekreterare och i hela länet. Problemet med kompetensförsörjning av den här yrkesgruppen handlar i inte obetydlig utsträckning om att omsättningen bland de anställda är hög, alltså om att arbetsgivarna
har förhållandevis svårt att behålla den kompetens och erfarenhet som redan finns i verksamheten. En ökad efterfrågan på grund av den ökade flyktinginvandringen har påverkat
situationen men framförallt skapade det hastigt ett underskott av behandlingsassistenter i
början av 2016. Flera verksamheter med boende har dock stängts ner, eller är på väg att
göra det, och för det närmaste året är bedömningen att arbetsmarknadssituationen går mot
balans.
Trots att antalet anställda inte fortsätter att öka i samma höga takt som under perioden
2013-2015 fortsätter det att finnas en stor omatchad efterfrågan på vårdpersonal under
prognosperioden. Det finns inte heller några tecken på att behoven kommer att dämpas på
längre sikt. I och med att befolkningen blir allt äldre ökar behovet av hälsovård och äldreomsorg och den årliga ökningstakten av behoven förväntas stiga fram till åtminstone
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2030. 22 Förbättrade och nya möjligheter att behandla fler sjukdomar bidrar också till en
ökad efterfrågan på personal. Det växande behovet av utbildad personal har inte matchats
av en motsvarande utbyggnad av och intagning till utbildningssystemet, även om antalet
utbildningsplatser utökats. Ytterligare en förklaring till nuvarande bristsituation är att personalen inom offentlig sektor har en hög medelålder och stora pensionsavgångar har skett
under några år och kan förväntas fortsätta inom flera yrkesgrupper. En viss dämpning av
bristerna sker genom rekryteringar från utlandet och med hjälp av invandringen. Till exempel är cirka en tredjedel av de yrkesverksamma läkarna i Sverige födda utomlands. Att
rekrytera och behålla högkvalificerad personal är och kommer fortsätta att vara en av
landstingets stora utmaningar framöver. Däremot återger arbetsgivarna svårigheter att rekrytera nyanlända till tandvården på grund av relativt stora skillnader mot kompetenskraven.
Vård- och omsorgssektorn rymmer numera nästan inga yrken där det inte råder brist på
arbetskraft, åtminstone inte sett till hela länet. Några fåtal undantag finns inom den kommunala vård- och omsorgssektorn. Undersköterskor är ett sådant undantag och ett
yrke som i normalfallet enbart kräver gymnasieutbildning. Men antalet examinerade förväntas minska under det här året och redan nu är bedömningen att arbetsmarknaden för
undersköterskor i östra Blekinge övergått i en bristsituation, för första gången på mycket
länge. Mot slutet av det här året eller under nästa år förväntas arbetsmarknaden i västra
delen av länet röra sig mot samma situation och sedan tidigare är det svårt att tillsätta ferieplatser och kortare anställningar liksom timanställningar, åtminstone i kombination
med krav på körkort, erfarenhet och rätt utbildning. Det har åtminstone tidigare varit vanligt att arbetsgivare i länet ställer höga krav på flexibilitet innan en reguljär anställning kan
komma ifråga. Det kan handla om att under en längre period arbeta med tidsbegränsade
anställningar och vara beredd att arbeta med vårdverksamheter som inte tillhör arbetstagarens huvudsakliga intresse eller inriktning. En viktig förändring från arbetsgivarsidan
skedde därmed i slutet av förra året, då Karlskrona kommun införde så kallad jobbgaranti
för kommunens gymnasieelever på vård- och omsorgsprogrammet. Sannolikt har mindre
attraktiva arbetsvillkor för yrkesgruppen hållit nere antalet examinerade elever och hållit
uppe personalomsättningen i verksamheten. De stora arbetsgivarnas vilja och förmåga att
ytterligare förbättra undersköterskornas arbetsvillkor och status är förmodligen den enskilt viktigaste faktorn när det gäller att tillgodose den framtida kompetensförsörjningen.
På lång sikt finns risk att bristen på undersköterskor blir lika allvarlig som den är för sjuksköterskor nuläget.
Arbetsmarknadssituationen för personliga assistenter kan variera mycket beroende på såväl brukarens som arbetsgivarens krav. Det är ofta många sökanden som söker de här jobben men det är också vanligt med svårigheter att ändå hitta rätt person. Beroende på arbetsuppgifterna kan det handla om en arbetsmarknad som har ett överskott av kvalificerade sökande, som är i balans eller har en viss brist på lämpliga sökanden. Den samlade

22 ”Ekonomirapporten – om kommunernas och landstingens ekonomi” april 2014 (s. 38), Sveriges
Kommuner och Landsting. Enligt SCB:s befolkningsprognos (2016) kommer befolkningen som är 80
år eller äldre att ha ökat med 56 procent från 2014 och fram till 2030.
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bedömningen är att arbetsmarknaden för personliga assistenter övergick till en bristsituation förra året. Liksom för undersköterskor är det första gången på många år som arbetsmarknaden för personliga assistenter gått över till en bristsituation. På efterfrågesidan och
nationellt är en viktig bakgrund att det funnits en långvarig och påtaglig ökning av antalet
beviljade assistenter enligt ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” (LSS).
Den ökade efterfrågan på personliga assistenter har sannolikt bromsats sedan 2016, efter
politiska mål att minska kostnaderna och hårdare myndighetstolkningar av regelverket.
Åtminstone under delar av nästa år kommer de hårdare omprövningarna av aktuella hjälpbehov ”frysas” vilket sannolikt ger viss positiv effekt på efterfrågan av personliga assistenter.

Bristen inom skolan fortsätter att förvärras
För- och grundskolan har expanderat kraftigt förra året och anställningsbehoven fortsätter att vara stora i år och nästa år. Det kommer fortsätta vara stor brist på förskollärare
och en märkbar skillnad sedan förra året är att rekryteringen av barnskötare, som länge
varit ett överskottyrke, åtminstone lokalt fortsätter att förknippas med bristsignaler. Det är
svårt att rekrytera kompetent personal, få är inskrivna som arbetssökande, man har börjat
erbjuda reguljära tjänster och kommuner har startat eller planerar att starta vuxenutbildningar. Grundskollärare med inriktning mot såväl de tidigare som de senare åren kommer
det vara mycket stor brist på. Bristen är ofta mest allvarlig när det gäller praktiskt-estetiska
ämnen, yrkeslärare, ämneslärare inom mattematik och naturorienterande ämnen samt lärare i Svenska som andraspråk (Sva). Även nästa år kommer det fortsätta att vara vanligt
med obehöriga lärare i länets skolor och obehöriga lärare som anställs på visstidsanställningar. På förskolor fortsätter barnskötare att anställas i brist på tillgång till de förskollärare man hade viljat ha i den pedagogiska verksamheten. I Ronneby kommun finns ett
samarbete med Linnéuniversitetet inom ramen för de distansstudier som erbjuds för ämneslärar- respektive förskollärarutbildningen. Syftet är att främja intresset för att utbilda
sig till dessa bristyrken. Bland annat görs det genom att skapa lokala studiegrupper, vilket
varit möjligt för förskollärarutbildningen där ett 20-tal från östra delen av länet antogs till
distansutbildningen i höstas. Det är också brist på fritidspedagoger och liksom för grundskollärare är bristen på specialpedagoger allvarlig. Även inom grundskolan märks en
breddning av bristsituationen. Skolorna verkar sedan förra året ha ökat sin efterfrågan på
både elevassistenter och fritidsledare. Sannolikt är det delvis för att komplettera för svårigheter att kompetensförsörja med utbildade pedagoger, vilket kan innebära ”fler anställningar men mindre kompetens”. Åtminstone för den senare yrkesgruppen har behoven
från flyktingboenden minskat i år. Fritidsledare utbildas på Folkhögskolan i västra Blekinge och även när det gäller elevassistenter finns numera en kommunal vuxenutbildning i
Karlshamn och Olofström. Liksom när det gäller barnskötare har de här två yrkena inte
beskrivits som bristyrken tidigare. Det förekommer rapporter om svårigheter att rekrytera
elevassistenter men det har i regel gällt visstidsanställningar och förra året, då grundskolan
i Blekinge expanderade exceptionellt snabbt. Fritidsledare är svårare att bedöma men prognosen är att både den yrkesgruppen och elevassistenter kommer kännetecknas av en balanserad arbetsmarknadssituation närmaste tolv månaderna. En liknande men tydligare
utveckling har skett för studie- och yrkesvägledare under de senaste åren, som gått från en
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balans- till bristsituation. Den närmaste tolvmånadersperioden bedöms det fortsätta att
vara viss brist på yrkesgruppen, med åtminstone lokalt mer påtaglig bristsituation.
För gymnasieskolan har den demografiska utvecklingen inneburit ett minskat elevunderlag under många år. Det har handlat om kraftiga minskningar i antalet individer i åldersgruppen 16-18 år, med cirka 20 procent från toppnivån 2009. Det är en följd av de
ekonomiska krisåren under det tidiga 90-talet då födelsetalen minskade kraftigt i Sverige.
Trots att årskullarna i gymnasieåldern i Blekinge minskat varje år sedan 2008 har bristsituationen länge varit utbredd. Förra året ökade åter befolkningen i gymnasieåldern i Blekinge och under den kommande tolvmånadersperioden kommer det åtminstone att vara
mer påtaglig brist på gymnasielärare. Den allvarliga bristsituationen blir i stort sett generell
när det gäller ämnesinriktningar och även för de flesta yrkeslärarinriktningar. Däremot antas bristsituationen vara svagare och för ämnena historia och samhälle, där det lokalt också
kan handla om en balanssituation.
Inom vuxenutbildningen fortsätter den svåra bristen på SFI-lärare. Bristsituationen beror
på ökad invandring och lär bestå i flera år framöver. Invandringen har också skapat en
bristsituation på lärare i Svenska som andraspråk (Sva). Efterfrågan på den här yrkesgruppen bedöms dessutom ha ökat efter att Skolverket förra året införde nya regler gällande
nyanlända elevers skolgång. Bland annat innebär det formella krav på att skyndsamt kartlägga nyanlända elevers kunskaper, något som också ökar efterfrågan på tolkar och modersmålslärare. Ronneby kommun erbjuder i dagsläget kurser i Sva.

Offentlig förvaltning och försvar
Till den offentliga förvaltningen hör den del av de offentliga tjänsterna som omfattar verksamhet av myndighetskaraktär. Hit hör bland annat administration av statliga och kommunala förvaltningar samt polis, försvar, försäkringskassa och domstolsväsende. Sedan reformeringen av försvarsmakten har det skett ganska omfattande rekryteringar inom försvarsmakten, som gäller soldater och i första hand unga. Soldat är också det största mansdominerade yrket i länet. Flera större rekryteringar till GMU (Grundläggande militär utbildning) har ägt rum i länet och dessa grundutbildade militärer utgör sedan rekryteringsbasen för försvarsmakten. I det här första skedet av rekryteringsprocessen är bedömningen
att matchningen fungerat. Rekryteringsbasen i det senare skedet av processen har hittills
varit väsentligt mindre och snarare präglas av en brist på arbetskraft, exempelvis när det
gäller officersutbildningen. I stor utsträckning beror det på att många sållas bort redan under GMU:n och på att andra går över till det civila i förtid, efter några år med nya erfarenheter och utbildningar inom försvaret. Nu planeras det för införandet av värnplikt och ett
stort antal frivilliga och värnpliktiga kommer tas ut till GMU:n under 2018 och 2019. Rekryteringsbehovet till marinen och F17 i länet uppges dock inte öka under prognosperioden
och kompetensförsörjningen av soldater förväntas vara balanserad.
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Befolkning och arbetskraft
Nettoinflyttningen till länet dämpas kraftigt
Blekinge har nästan varje år sedan 2003 haft en nettoinflyttning till länet (större antal inän utflyttade) bland befolkningen i arbetsför ålder, det vill säga om man räknar in flyttflöden mot såväl övriga Sverige som utlandet, i åldern 16-64 år. Under samma period har det
varje år skett en nettoutflyttning från länet till övriga Sverige, något som pågått varje år
sedan slutet av 90-talet. Sedan andra halvan av 00-talet har invandringsflödena till länet
varit historiskt höga och det har gjort att det totala inflyttningsnettot ändå varit positivt alla
år därefter, med undantag för en kort period 2011-2012.
Till skillnad mot exempelvis ett storstadslän som Skåne har flyttflödena till och från Blekinge en starkare koppling till den rådande situationen på arbetsmarknaden. Följaktligen
var nettoutflyttningen från Blekinge till andra län i Sverige rekordstor under finanskrisåren
2008 och 2009, då industrin drabbades särskilt hårt. Men eftersom det skedde under en
period med stora invandringsflöden blev den totala inflyttningen till Blekinge (från övriga
Sverige och utlandet) ändå större än den totala utflyttningen från länet (till övriga Sverige
och utlandet). Under 2012 sammanföll en marginell nettoinvandring till länet med den
största nettoutflyttningen gentemot andra län sedan 2009. I en tillbakablick framstår nettoutflyttningen från länet under 2011 och 2012 som tillfälliga avvikelser. 2013 noterades en
påtaglig minskning av nettoutflyttningen mot andra län från Blekinge samtidigt som nettoinvandringen åter ökade kraftigt. Båda trenderna har fortsatt och förstärkts fram tills nyligen. 2015 var nettoutflyttningen mot andra län nästan utraderad (- 108 personer) men
ökade åter kraftigt förra året (- 488), till de högsta nivåerna sedan 2012. Sannolikt förklaras
det framförallt av en ökad utflyttning av de historiskt många nyanlända som kommit till
Blekinge sedan 2014 och innebär att nettoutflyttningen kommer fortsätta att öka under
prognosperioden. Nettoinvandringen till Blekinge nådde 2014 (+ 1 042 personer) samma
nivåer som registrerades toppåren 2007-2009 och de nya rekordnivåerna 2015 (+ 1 559)
och 2016 (+ 1 938) har varit långt högre än de tidigare toppnoteringarna. I år bedöms nettoinvandringen gentemot länet minska ganska påtagligt och minskningen förväntas bli
ännu starkare 2018. Sammantaget är bedömningen att det totala flyttningsöverskottet i länet kommer att minska kraftigt från de rekordnivåer som noterats 2015 (+ 1 451) och 2016
(+ 1 450), för att nästa år snarare hamna kring den tidigare rekordnivån från 2014 (+ 774).

Inflödet till arbetskraften fortsätter men avtar snabbt
Arbetskraften, det vill säga de personer i arbetsför ålder som står till arbetsmarknadens
förfogande, 23 har ökat nästan varje år efter 2009. Undantaget är 2013 och i marginell utsträckning även 2014. Då gav det dystra arbetsmarknadsläget starka motiv till att söka sig
bort från länets arbetsmarknad och då tillskottet av nyanlända till arbetskraften var relativt
begränsat. Den annars entydiga utvecklingen med ökande arbetskraft, som inte minst gällt
En konventionell men teoretisk definition av arbetskraften är att den består av den del av befolkningen som räknas till arbetsför ålder samt vill och kan arbeta. På grund av svårigheten att mäta individers ”kan” och ”vill” förekommer olika mätmetoder och här avses den Registerbaserade arbetskraften (se ”Definitioner”, bilaga 2). Dubbelräkning förekommer så summan är en approximation av
antalet individer i arbetskraften enligt den här definitionen.

23
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på riksnivå och i synnerhet för storstadslänen, ska ses mot bakgrund av flera politiska reformer. Dessa har syftat till att i högre utsträckning få den arbetsföra delen av befolkningen
att stå till arbetsmarknadens förfogande. Till exempel har reformering av arbetslöshetskassan och inkomstskatten uttryckligen införts med sådana motiv och sannolikt haft en positiv
effekt på arbetskraftens storlek. Det är oklart hur stor den effekten varit men engångseffekterna bör i nuläget ha klingat av. Sedan början av det här årtiondet har det så kallade
Etableringsuppdraget (sedan 2011) samt reformeringen av sjukförsäkringen (sedan 2010)
medfört att två nya kategorier av arbetssökande sökt sig till arbetsmarknaden, nämligen
nyanlända invandrare respektive personer med sjukersättning som prövas mot arbetsmarknaden. Därför har gruppen arbetssökande som kategoriseras som Nyanlända 24 respektive Funktionsnedsatta 25 ökat mycket kraftigt det här årtiondet. Inflödet till den senare
gruppen har präglats av inledningsvis stora överföringar från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen, som antas ha minskat påtagligt och i dagsläget normaliserats.
Inflödet av nyanlända väntas fortsätta att ha stor påverkan på arbetskraftens storlek men
kommer att minska kraftigt 2018. Inflödet har ökat mycket kraftigt varje år sedan införandet av Etableringsuppdraget (Etableringen). 2015 ökade inflödet till Etableringen till 1 048
nyinskrivna personer, jämfört med rekordnivån på 695 personer från året innan. Det rekordstora antalet asylsökande till Sverige under det tredje och fjärde kvartalet 2015 har
genererat ett mycket stort inflöde till Etableringen i Blekinge sedan sommaren förra året.
Trots dämpat inflöde fram till dess, på grund av fördröjda handläggningstider hos Migrationsverket, ökade inflödet ytterligare under 2016 (1 173 nyinskrivna). Inflödet har minskat
från höga nivåer som registrerades under det första kvartalet i år, och de senaste månaderna har det nästan halverats, ner till de lägsta nivåerna sedan början av 2015. Arbetsförmedlingens bedömning är att i stort sett samtliga beslut kopplade till Blekinge och det stora
antalet asylansökningar från 2015 nu handlagts av Migrationsverket. Inflödet till Etableringen förväntas fortsätta vara lågt under resten av 2017 och för helåret är prognosen att
drygt 850 nyinskrivna. För 2018 är prognosen omkring 300 personer och sammantaget
innebär det att Etableringen fortsätter att stå för det enskilt största inflödet till arbetskraften i Blekinge under prognosperioden. Även inflödet från högre studier och annan vuxenutbildning fortsätter att generera ett betydande inflöde till arbetskraften. I och med den
minskade nyinskrivningen till Etableringen förväntas det åter bli det största inflödet till
arbetskraften nästa år, för första gången sedan 2013.
Utflyttningen av utrikes födda från Blekinge till andra län förväntas däremot ha ökat starkt
de senaste tre åren till följd av den rekordhöga invandringen. Sedan 2014 uppskattas också
tillskottet till arbetskraften som beror på åldrande (framförallt från gymnasiet, kommunala
vuxenutbildningen och högre studier) varit större än utflödet (pensionsavgångar). Befolkningsminskningen som beror på åldrande förväntas ha kulminerat under 2013 för att plana
ut på historiskt höga nivåer därefter. Däremot har stora födelsekullar från åren fram till
90-talskrisen, i första hand de som fyller 24-28 år 2018, resulterat i ett stort inflöde till
arbetskraften sedan 2014. Nästa år minskar antalet personer som når pensionsålder påtagligt och blir den minsta 65-årskullen på över tio år. Dessutom innebär mycket små årskullar
24
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Se ”Definitioner”, bilaga 2.
se ”Definitioner”, bilaga 2.
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upp till de som fyller 21 nästa år innebära att inflödet till arbetsmarknaden från gymnasiet
fortsätter att vara mycket litet. I åldersgruppen 18-24 år blir det i år den starkaste minskningen som beror på åldrande sedan början av 70-talet. Den samlade uppskattningen är att
åldrandeeffekten totalt sett fortsätter att generera ett stort inflöde till arbetskraften.
Efter två års minskningar i arbetskraften ökade den åter mycket kraftigt i Blekinge under
2015 (+ 808 personer), den högsta ökningen sedan 2010. Förra året bedöms den ha fortsatt
att öka mycket kraftigt (+ 710) och prognosen är att nettoinflödet till arbetskraften fortsätter att vara stort i år (+ 730) men klart mindre 2018 (+ 460). 26

Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetens utveckling
Antalet inskrivna arbetslösa 27 mer än fördubblades under 2008 och 2009, från 4 30o i januari 2008 till 8 900 i januari 2010. 28 Som Diagram 12 visar har arbetslösheten haft en
avvikande negativ utveckling i Blekinge, framförallt efter det att den vände uppåt under
andra halvan av 2007 och fram till 2010. Med undantag för en kort period kring årsskiftet
2013/2014 och fram till förra året har arbetslösheten minskat i svagare takt i Blekinge jämfört med hela riket. I början av förra året började även arbetslösheten i Blekinge minska
och sedan i maj 2016 har den haft en bättre utveckling än på riksnivå. För hela riket har
arbetslösheten minskat varje månad sedan slutet av 2013 fram till mars i år, för att de senaste månaderna åter slå in på en svagt minskande utveckling. Minskningstakten i Blekinge
var dubbel så hög som för riket under förra årets avslutande halvår, och även om minskningstakten dämpats i år fortsätter den att vara något starkare än för hela riket. Det senaste
året har den starka arbetsmarknaden i Olofström och nordöstra Skåne gett stora arbetslöshetsminskningar i Olofström och Sölvesborg. I Karlskrona har den starkt minskande trenden dämpats i år medan arbetslösheten Karlshamn och framförallt Ronneby haft en stigande utveckling under 2017. 29

Se ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015: Blekinge län” (Arbetsförmedlingen, 2015, s. 45-47) för
en mer utförlig beskrivning av arbetskraftens utveckling under de senaste åren.
27 Begreppet ”inskrivna arbetslösa” är Arbetsförmedlingens officiella arbetslöshetsmått och ibland används ”arbetslösa” som förkortning i texten (se ”Definitioner”, bilaga 2). Detta verksamhetsmått är
det som är närmast jämförbart med Sveriges officiella och internationellt jämförbara arbetslöshetsmått från AKU, som tillhandahålls av SCB.
28 Enligt en trendad och säsongsrensad tidsserie var det totala antalet utan arbete som lägst i januari
2008 och toppen nåddes i januari 2010, efter en ökning på 118 procent. Även i faktiska värden nåddes
toppen i januari 2010 medan lägstanivån som föregick finanskrisen var i oktober 2007, då 3 820 var
registrerade somarbetslösa.
29 Se ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016: Blekinge län” (Arbetsförmedlingen, 2016, s. 54-55) för
en mer utförlig beskrivning av arbetslöshetens utveckling under de senaste åren.
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45

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2017 Blekinge län

46

Diagram 12: Inskrivna arbetslösa, 16-64 år, som andel av den
Registerbaserade arbetskraften i Blekinge län
16

Procent

jan 1995-okt 2017

Blekinge län

Riket

14
12
10
8
6
4
2
0

Säsongrensade data, trendvärden till och med oktober 2017.
Källa: Arbetsförmedlingen och SCB

Arbetsförmedlingens prognos är att den minskande trenden i Blekinge vänds till en svag
ökning av antalet arbetslösa under 2018. Under det fjärde kvartalet förra året var det i genomsnitt nästan 7 620 som var inskrivna som arbetslösa i Blekinge och i genomsnitt drygt
7 510 personer förväntas vara arbetslösa under kvartal fyra i år. Prognosen är att i genomsnitt 7 560 personer står inskrivna som arbetslösa under det fjärde kvartalet nästa år. Bedömningen är att arbetslösheten sannolikt kommer att öka ganska snabbt i början av 2018.
Näringslivet i prognosundersökningen uppger att de kommer att möta en mer dämpad efterfrågeökning i början av året som tar mer fart mot slutet av 2018. Det är också troligt att
inflödet till Etableringen dämpas mer påtagligt efter det första eller andra kvartalet nästa
år. Det är därmed troligt att arbetslösheten ökar med större styrka under det första halvåret
2018 för att sedan bromsa in mot slutet av året. 30

Arbetslöshetens sammansättning
Den relativa arbetslösheten i Blekinge är mycket högre än vad den är totalt sett i riket (Tabell 1). Under det andra och tredje kvartalet i år var det i genomsnitt 9,6 procent av Blekinges arbetskraft som var arbetslös. Det innebär att den bland samtliga län i Sverige endast
överträffades av arbetslöshetsnivån i Gävleborg (10,4 %), Södermanland (10,3 %) och
Skåne (9,8 %). För hela riket var den relativa arbetslösheten 7,4 procent och i de angränsande och likaledes industritunga Kronoberg och Kalmar län var arbetslösheten 8,3 respektive 7,9 procent under samma period.

30 Se avsnittet ”Prognos över sysselsättning och arbetslöshet” för en mer utförlig beskrivning av orsakerna bakom den prognosticerade utvecklingen för arbetslösheten.
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Tabell 1: arbetslöshetens struktur i Blekinge län. Inskrivna arbetslösa (16-64 år) som
andel (%) av Registerbaserad arbetskraft för respektive grupp (genomsnitt av kvartal 2 och
3 2017).
Utbildning
Kommun

Olofström

Unga
Äldre
Inrikes
18-24 år 55-64 år födda

Utrikes Högst
förfödda
gymnasi
al

Totalt
16-64 år

Kvinnor

Män

10,5

10,5

10,4

17,4

6,4

5,2

27,9

Gymnasial

Eftergymnasi
al

27,5

6,6

10,1

Karlskrona

8,2

7,3

9,1

14,4

6,4

4,7

31,7

27,2

7,1

5,1

Ronneby

13,5

12,5

14,3

22,9

9,4

6,2

49,8

37,2

9,0

10,9

Karlshamn

9,5

9,1

9,9

15,6

6,8

5,4

36,0

26,5

7,4

6,9

Sölvesborg

8,0

7,8

8,2

16,7

6,8

5,3

25,6

19,6

6,9

4,5

Blekinge län

9,6

8,9

10,2

16,6

7,1

5,2

35,1

28,2

7,5

6,6

Riket

7,4

7,0

7,7

10,1

6,2

3,9

21,9

22,4

5,8

5,0

Den höga arbetslöshetsnivån i Blekinge beror inte i första hand på att grupper som generellt sett har en svagare ställning på arbetsmarknaden är överrepresenterade bland dess
befolkning i arbetsför ålder. Varken andelen unga eller förgymnasialt utbildade individer
är avvikande hög bland Blekinges befolkning i åldern 16-64 år, och när det gäller utrikes
födda individer är andelen lägre än riksgenomsnittet. Sett till länets arbetslöshetsstruktur
är den dominerande orsaken till den höga arbetslösheten att även inrikes födda Blekingebor har förhållandevis svårt att få ett arbete, med en arbetslöshet på 5,2 procent jämfört
med 3,9 procent på riksnivå. Den här gruppen står fortfarande för nästan hälften av alla
inskrivna arbetslösa i Blekinge. Men de arbetslösa som är inrikes födda har minskat varje
månad sedan sensommaren 2013 samtidigt som inflödet av nyanlända varit stort. Så andelsmässigt handlar det om en mycket kraftig minskning jämfört med vid tredje kvartalet
2013, då nästan tre av fyra inskrivna arbetslösa var födda i Sverige. Numera står inte heller
Blekinges siffror ut som anmärkningsvärt höga mot övriga riket. På riksnivå har andelen
inrikes födda också minskat kraftig under samma period för att numera utgöra drygt fyra
av tio arbetslösa, endast en något lägre andel än i Blekinge. Framförallt har andelen utomeuropeiskt föddas andel av de arbetslösa ökat mycket kraftigt i Blekinge. Tredje kvartalet
2013 stod gruppen för 17 procent av de arbetslösa men utgör numera 43 procent av samtliga arbetslösa, jämfört med 47 procent på riksnivå. Det är en avvikande stark ökning med
tanke på att motsvarande andel på riksnivå var 28 procent under tredje kvartalet 2013.
Därmed sticker gruppen utrikes födda som varit kort tid i Sverige ut som oproportionerligt
stor i länet. Det är viktigt och nytillkommet undantag från beskrivningen att Blekinges arbetsmarknad inte präglas av en överrepresentation av grupper som generellt sett har svårare att konkurrera om jobben.
Numera är det bara drygt 150 fler inrikes födda som är arbetslösa jämfört med innan finanskrisen började få genomslag på Blekinges arbetsmarknad. Men antalet inrikes födda arbetslösa förväntas fortsätta minska, om än i långsammare takt. Bedömningen är att gruppen vid slutet av 2018 är något mindre än vid slutet av 2007. Ökningen av antalet utomeuropeiskt födda arbetslösa har däremot pågått utan avbrott sedan slutet av 2007. Den
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tilltog kraftigt förra året för att kulminera i 50-procentiga ökningar i början av sommaren
2015. Därefter har ökningstakten mattats av successivt fram till i år. Då tilltog ökningstakten igen i samband med att inflödet till Etableringen ökade kraftigt, men bara under några
månader första kvartalet. Därefter har ökningstakten åter börjat avta och den utvecklingen
förväntas fortsätta under hela prognosperioden. Bedömningen är ändå att antalet utomeuropeiskt födda arbetslösa fortsätter att öka även nästa år.
Den kanske viktigaste förklaringen till den höga arbetslösheten i Blekinge är att länet drabbades särskilt hårt av finanskrisen. 31 I stor utsträckning gällde det inrikes födda individer
som hade ett arbete. Sedan slutet av 2007 har det dessutom skett en mycket kraftig ökning
av utomeuropeiskt födda arbetslösa samt arbetslösa med funktionsnedsättning. Även om
det gäller ökningar från relativt låga nivåer handlar det om ytterligare ungefär 2 800 respektive 1 000 arbetslösa individer från två grupper som kännetecknas av en särskilt svag
ställning på arbetsmarknaden. De procentuella ökningarna (+ 1 031 respektive + 179 procent) är långt högre än de som gäller för riket. Sedan slutet av 2007 har andelen arbetslösa
som är utomeuropeiskt födda sexdubblats, från sju procent av de arbetslösa till drygt fyra
av tio arbetslösa, medan andelen funktionsnedsatta ökat från 15 till 23 procent. 32
Det innebär att även om proportionerna på dessa generellt sett svaga grupper på arbetsmarknaden inte är anmärkningsvärt stora i Blekinge så har de kännetecknats av mycket
kraftiga ökningar under 10-talet. Det har sammanfallit med en finanskris där Blekinge var
ett av de värst drabbade länen i riket, vilket får ses som huvudförklaringen till den höga
arbetslöshetsnivån i Blekinge idag. Ett trendbrott på länets arbetsmarknad var att antalet
funktionsnedsatta minskade under andra halvan av 2014, för första gången sedan 2008.
Under större delen av den perioden har gruppen växt med tvåsiffriga procentsiffror varje
månad (se Figur 15). Det har sannolikt att göra med både ändrade regler kring sjukskrivning hos Försäkringskassan, som infördes 2010, liksom ökad benägenhet att kategorisera
funktionsnedsatta hos Arbetsförmedlingen. 33 Ökningen har alltså varit betydligt större i
Blekinge men de senaste åren har gruppen funktionsnedsatta mer tydligt följt konjunkturutvecklingen, vilket innebär att gruppen minskade snabbt förra året.
I Blekinge är arbetslösheten bland de utrikes födda 35 procent av arbetskraften. Den siffran
är hög även om man beaktar de allmänt höga arbetslöshetsnivåer som gäller för länet jäm-

Se ”Arbetsmarknadsutsikterna, hösten 2012 Blekinge län” (Arbetsförmedlingen, 2012, s. 10-11) för
mer utförlig jämförelse av sysselsättningens utveckling i Blekinge jämfört med andra län och branschvis under åren 2007-2010.
32 Jämförelseperioden som avses är kvartal tre 2007 till samma kvartal 2017. Notera att det inte handlar om unika individer eftersom en arbetslös individ kan räknas som både utomeuropeiskt född och
funktionsnedsatt. Under perioden har motsvarande andel utomeuropeiskt födda respektive funktionsnedsatta ökat från 16 till 47 procent samt från 17 till 18 procent på riksnivå. Antalet arbetslösa
som är utrikes födda men födda i Europa har också ökat kraftigt under samma period men andelen
ligger kvar på ungefär samma nivåer, alltså knappt var tionde inskriven arbetslös i både Blekinge och
riket. Det totala antalet utrikes föddas andel av de arbetslösa har ökat från 18 till 53 procent i Blekinge
och från 27 till 57 procent på riksnivå.
33 Kategoriseringen av funktionsnedsatta ger större möjlighet till insatser inom ramen för Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska insatser. Se ”En möjliggörande arbetsmarknadspolitik? Arbetsförmedlingens utredning och klassificering av klienters arbetsförmåga, anställbarhet och funktionshinder” (Jakobsson och Seing, Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2013) för en studie som pekar mot att
klassificeringen av funktionsnedsatta blivit mycket vanligare inom Arbetsförmedlingens verksamhet.
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fört med riksgenomsnittet. En viktig förklaring till den höga arbetslöshetsnivån är att inflödet av nyanlända till Etableringen i Blekinge var mycket stort under en period från halvårsskiftet 2014 till början av 2016, även jämfört med den mycket kraftiga utvecklingen för
hela riket under samma period. Det betyder att en oproportionerligt stor andel av de utrikes
födda i Blekinge har varit mycket kort tid i Sverige. En annan förklaring är att flyktinginvandringen till Blekinge var jämförelsevis begränsad före 2014 i relation till hela riket. Det
innebär att de nätverk och arbetstillfällen som byggts upp av invandrare som varit en längre
tid i Sverige är förhållandevis outvecklade i länet. Landsmän som är mer etablerade på
svensk arbetsmarknad är ofta en viktig första ingång till arbetsmarknaden. 34 En tredje och
sista viktig förklaring till den höga arbetslösheten bland utrikes födda är att Blekinge har
en näringslivsstruktur med relativt få ”ingångsjobb”, med en förhållandevis liten privat
tjänstesektor. 35

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska
Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i Blekinge är näst högst i landet, som i Sverige uppgår
till 10,1 procent av arbetskraften (Tabell 1). I Blekinge är siffran 16,6 procent och endast
marginell lägre än i Gävleborg (16,8 %). Inga andra län är i närheten av den nivån. 36 Samtliga kommuner i Blekinge har en mycket hög ungdomsarbetslöshet men i Ronneby är nästan var fjärde ungdom i arbetskraften utan arbete. Tillsammans med Östra Göinge, i nordöstra Skåne, är de två kommuner i regionen som hör till de fem kommuner i Sverige med
allra högst andel arbetslösa ungdomar. För några år sedan var ungdomsarbetslösheten i
Olofström högst i landet men antalet arbetslösa ungdomar i kommunen har minskat
mycket kraftigt sedan förra året. I Sölvesborg är ungdomsarbetslösheten lägre men sticker
ändå ut mest med tanke på att den totala arbetslösheten i kommunen är lägst i Blekinge.
När finanskrisen drabbade länet var det i stor utsträckning de yngsta på arbetsmarknaden
som blev arbetslösa. Finanskrisen sammanföll dessutom med en demografisk utveckling
där befolkningen i åldern 18-24 år ökade mycket kraftigt i Blekinge under åren 2008-2010.
Den delen av befolkningen minskade knappt 2012 men för första gången sedan 2003.
Minskningen har fortsatt därefter och under 2014 och 2015 har den negativa åldrandeeffekten varit historiskt stark, med stora ålderskullar som fyllt 25 år och små som fyllt 18.
Effekten förstärktes ytterligare förra året och i år fås den starkaste minskningen sedan början av 70-talet. Nästa år förväntas en viss dämpning av den negativa åldrandeeffekten men
den blir ändå mycket stark. Sammantaget innebär det att de små ålderskullarna från 90talets andra hälft kommer att fortsätta skapa ett minskat tryck på inflödet till arbetslöshet
bland ungdomar under prognosperioden. Antalet arbetslösa ungdomar förväntas fortsätta
att minska under 2017, men i mycket svagare takt än förra året och i år.
Se ”Arbetsmarknadsutsikterna, våren 2017 Blekinge län” (Arbetsförmedlingen, 2017, s. 52) för exempel och mer utvecklat resonemang kring den här förklaringen.
35 Detta är också en av huvudförklaringarna till att ungdomsarbetslösheten i Blekinge är så hög. Se
avsnittet nedan och även referens till mer utförlig analys i nästa fotnot.
36 Det finns åtminstone tre huvudförklaringar till den höga ungdomsarbetslösheten i länet. Den första
är att arbetslösheten generellt sett är hög, vilket naturligtvis även drabbar de yngsta på arbetsmarknaden. Dessutom innebär näringslivsstrukturen i Blekinge att arbetsmarknaden erbjuder förhållandevis få ”ingångsjobb” och en tredje förklaring är att industrin i Blekinge är mindre benägen att anställa yngre arbetskraft. Se ”Arbetsmarknadsutsikterna, hösten 2012 Blekinge län” (Arbetsförmedlingen, 2012) för mer utförlig analys.
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Långtidsarbetslösa mot nya rekordnivåer
Nedgången på arbetsmarknaden under finanskrisen gav ett stort utflöde till arbetslöshet
under närmare två år, som avtog och vände först kring årsskiftet 2009/2010. Den kraftfulla
ökningen av antalet arbetslösa som varit utan arbete i mindre än sex månader, enligt Diagram 13, är ett resultat av det stora flöde av personer som gick från arbete till arbetslöshet
under den perioden. Knappt två år efter att nedgången på arbetsmarknaden började inleddes återhämtningen. Diagrammet visar att de som varit arbetslösa kortast tid (mindre än
sex månader) också var de som kom ut till arbete snabbast. Det visar också att de som hade
varit arbetslösa 6-12 månader tog del av återhämtningen på arbetsmarknaden kort därefter
liksom att utvecklingen aldrig vände för de som varit arbetslösa i mer än två år. Med andra
ord var det i stor utsträckning de som gick från sysselsättning till arbetslöshet under finanskrisen som gick i motsatt riktning under återhämtningsperioden, alltså från arbetslöshet
till arbete. Ökningen av antalet individer som varit arbetslösa i mer än två år började avta
2011, som en eftersläpning av att det då hade gått två år sedan det stora utflödet till arbetslöshet under finanskrisen började avta. Sedan slutet av 2012 har antalet i stort sett rört sig
sidledes. Samtidigt är det tydligt att de som varit arbetslösa kortare tider har påverkats av
förändringar i efterfrågan på arbetsmarknaden. Det negativa trendbrottet under 2014 för
de individer som varit arbetslösa kortast tid, i Diagram 13, sammanfaller med en viss försvagning av arbetsmarknaden under samma period. Men utvecklingen förstärks av ett kraftigt ökat inflöde av nyanlända. Inflödet mattades under en period mellan somrarna 2015
och 2016 för att åter ta fart efter det. Under prognosperioden fortsätter utvecklingen nedåt
igen till följd av påtagligt minskat inflöde av nyanlända.

Diagram 13: Inskrivna arbetslösa (16-64 år) efter tid i arbetslöshet i
Blekinge län
jan 2006-okt 2017
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Antal

Upp tom 6 mån
12 mån – 24 mån
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Mer än 24 mån

4 000
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3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
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0

Säsongrensade data, trendvärden till och med oktober 2017.
Källa: Arbetsförmedlingen
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I dagsläget har var fjärde inskriven arbetslös i länet varit utan arbete i minst två år (trendade och säsongsrensade värden). Det är en andel som stigit rejält sedan början av 2009,
då endast sex procent hade varit utan arbete i minst två år, för att i slutet av 2012 stabilisera
sig på dagens höga nivåer. Den här gruppen består i viss utsträckning av de personer som
inte heller lyckades komma ut i arbete under återhämtningsperioden på länets arbetsmarknad, som avbröts 2011. Men den ökande trenden sedan halvårsskiftet 2016 förklaras av att
en period med historiskt stort inflöde av nyanlända till Blekinge inleddes två år tidigare.
Det rekordstora inflödet till länets arbetsmarknad fortsatte fram till det första kvartalet i
år, så andelen kommer fortsätta att öka snabbt mot nya rekordnivåer. Vid slutet av nästa
år förväntas nästan 3 av tio arbetslösa ha varit utan arbete i minst två år.

Diagram 14: Inskrivna arbetslösa (16-64 år) med utsatt ställning
på arbetsmarknaden och övriga inskrivna arbetslösa i Blekinge län
jan 2004-okt 2017
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Utsatt ställning

Övriga inskrivna arbetslösa

5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Säsongrensade data, trendvärden till och med oktober 2017.
Källa: Arbetsförmedlingen

Förutom lång tid i arbetslöshet finns en rad andra attribut som i allmänhet indikerar att
individen ifråga har svårt att komma ut i arbete och har en ”utsatt ställning” i det avseendet.
Diagram 14 visar att gruppen med ”utsatt ställning” (Utsatta) är i klar majoritet, enligt definitionen att det handlar om arbetslösa individer som dessutom är förgymnasialt utbildade, äldre (55-64 år), utomeuropeiskt födda och/eller funktionsnedsatta. Övriga inskrivna
arbetslösa (Övriga) minskade som väntat under återhämtningen på arbetsmarknaden
2010-2011 men den märktes också i form av en avtagande ökning av antalet Utsatta. Under
2013 års återhämtning har gruppen Övriga som väntat minskat igen. Men en viktig skillnad
mot återhämtningen 2010-2011 är att den positiva utvecklingen även hann få tydligt genomslag på gruppen Utsatta, innan den kom av sig under förra året. Efter att ökningstakten
i inflödet till Etableringen tillfälligt ökat under andra halvan av förra året, för att sedan åter
dämpas i början av det här året, har det också fått omedelbart genomslag på trenden för
Utsatta i Diagram 14. Bedömningen är att antalet Utsatta kommer att öka något under
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2018, till följd av en svagare efterfrågan på arbetsmarknaden och trots ett svagare inflöde
av nyanlända.
I Diagram 15 fångas att den negativa vändningen kring halvårsskiftet 2014 påverkade de
flesta undergrupper till gruppen Utsatta, men bland utomeuropeiskt födda handlade det
om en ökning som är utomordentligt kraftig. Även bland undergruppen förgymnasialt utbildade arbetslösa var ökningen stark men den drevs helt och hållet av ökningen av utomeuropeiskt födda. Ökningen av gruppen Utsatta under de senaste två åren förklaras därmed i stort sett uteslutande av att antalet utomeuropeiskt födda arbetslösa ökar. Det är en
undergrupp som under 2013 blev större än ”55-64 år”, som under slutet av 2014 växte sig
större än ”personer med funktionsnedsättning” och som i början av 2016 är den största
gruppen. Den här gruppen har stått för en nästan en tolvfaldig ökning från tredje kvartalet
2007 till samma period i år, från drygt 260 till närmare 3 020 personer. Det är den enskilt
största förändringen på länets arbetsmarknad under 10-talet och den drivande faktorn
bakom ökningen av antalet Utsatta, från knappt 1 940 personer till drygt 5 330 personer
under samma period. Det är också den viktigaste utmaningen när det gäller att sänka den
strukturella arbetslösheten i Blekinge.

Diagram 15: Inskrivna arbetslösa (16-64 år) fördelade på
enskilda grupper* i Blekinge län
jan 2004-okt 2017
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*Observera att en person kan ingå i flera grupper. **Som medför nedsatt
arbetsförmåga. Säsongrensade data, trendvärden till och med oktober 2017.
Källa: Arbetsförmedlingen
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Matchningsläget på arbetsmarknaden
Kompetensförsörjningen i länet har nästan genomgående försvårats sedan 2010, med undantag för en period efter att sysselsättningstillväxten kom av sig 2012 och en bit in på
2013. Det gäller både näringslivet och den offentligt finansierade tjänstesektorn men arbetsgivarnas bristproblematik har påtagligt dämpats sedan rekordnivåerna i våras. Både
diagram 16 och 17 visar att trenden varit stigande, till synes opåverkad av att antalet arbetslösa varit ökande och mycket hög under samma period. Anledningen är till stor del att den
ökade arbetslösheten till övervägande del förklaras av nyanlända som registreras som arbetslösa. Däremot har antalet arbetslösa som generellt sett har en starkare ställning på arbetsmarknaden minskat kraftigt sedan 2013 (se Diagram 14). Det beror dels på ett snabbt
förbättrat konjunkturläge, framförallt under det senaste året. Men det förklaras också av
att flera år med historiskt stora pensionsavgångar nu följts av rekordsmå ungdomskullar,
samtidigt som pensionsavgångarna fortsätter att vara stora. Under 2016 ökade bristtalen
snabbare i Blekinge än riksgenomsnittet men det senaste halvåret har brisproblematiken
fortsatt att stärkas på riksnivå samtidigt som den lättat från rekordhöga bristnivåer i Blekinge.

Diagram 16: Brist på arbetskraft bland privata arbetsgivare,
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Inom den offentliga sektorn har rekryteringsproblemen inte minskat lika påtagligt sedan i
våras och fortfarande redovisas mycket höga nivåer i Blekinge. Den ökande trenden har
följt samma utveckling som för länets privata arbetsgivare men bristproblematiken har förvärrats mycket sedan 2013 och här är bristproblematiken mest allvarlig. Det handlar om
en drastisk ökning av andelen arbetsgivare som signalerat bristproblem sedan 2013 och
inte minst sedan förra året då den ökande trenden istället planat ut på riksnivå. Bakom
utvecklingen ligger den kraftigt ökade efterfrågan från vård- och omsorgssektorn sedan

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2017 Blekinge län

54

2013. Samtidigt har utbildningssektorn expanderat och den tillväxten har tilltagit samtidigt
som vård- och omsorgssektorns efterfrågeökningar dämpats från mycket höga tillväxtnivåer. Den expansiva trenden inom den offentliga sektorn förklaras till stor del av befolkningsökningen i länet sedan 2013, som tilltagit i snabb takt med den ökade flyktinginvandringen. 2015 års explosionsartade ökning av antalet asylansökande har också bidragit till
att förvärra bristläget genom ökad efterfrågan på personal till exempelvis flyktingförläggningar. Där handlar det om en efterfrågan som ofta riktar sig mot gymnasieutbildade individer med lämpliga personliga egenskaper, som förmodligen varit matchningsbara till en
rad andra tjänster, som exempelvis elevassistenter, behandlingsassistenter, fritidsledare
och personliga assistenter.

Diagram 17: Brist på arbetskraft bland offentliga arbetsgivare,
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Matchningsläget inför 20-talet
Sedan förra året har arbetsmarknaden i Blekinge präglats av en bristproblematik som sannolikt inte varit så omfattande sedan början av 90-talet eller till och med början av 70-talet.
Efterfrågeutvecklingen i länet har varit mycket stark sedan 2015 och den utvecklingen lär
inte fortsätta de närmaste åren och inte heller upprepas inom överskådlig tid. Den stora
invandringen till länet de senaste åren lär därtill ge bättre möjligheter till kompetensförsörjning på några års sikt, i takt med att nyanlända får allt starkare språkkunskaper, tar del
av utbildningsinsatser och på andra sätt förankras i det svenska samhället. Det är därför
troligt att bristproblematiken kring en rad yrkesgrupper på några års sikt, bortom prognosperiodens relativt korta horisont, kommer att lätta eller övergå till en mer balanserad situation mellan efterfrågan och utbudet på kvalificerad arbetskraft.
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Däremot pekar dagens demografiska förutsättningar inför 20-talet mot mycket stora personalbehov inom vård- och omsorgssektorn liksom för-, grund- och gymnasieskolan. Det
handlar dels om mycket stora behov av vård och omsorg till äldre, vilket framförallt kommer att generera stor efterfrågan på undersköterskor men även sjuksköterskor och i
mindre utsträckning läkare. Inom utbildningsväsendet kommer det även på sikt finnas
stora behov av lärare till för-, grund- och gymnasieskolan. Därtill kommer bristsituationen fortsätta att vara svår också under 20-talet om inte mer omfattande grepp tas kring
kompetensförsörjningen av speciallärare och specialpedagoger, SFI- och Sva-lärare
samt lärare inom olika yrkesämnen. Utanför den offentliga sektorn gäller det samma
för ett antal större yrken i näringslivet, nämligen mjukvaru- och systemutvecklare och
andra IT-specialister, elektriker (installation och service, elektronik, industri samt distribution), CNC-operatörer, träarbetare och snickare, kockar, motorfordonsmekaniker, VVS-montörer samt ingenjörer.

FÖRDJUPNINGSRUTA:

Omsättning till arbete efter ett år
400 000 arbetssökande fick ett arbete under 2016
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik innehåller en mängd uppgifter om de arbetssökande som finns inskrivna. En av de uppgifter som statistikförs avser antalet arbetssökande
som fått ett arbete. Traditionellt har denna statistik oftast presenterats i form av uppgifter
över antalet arbetssökande som fått ett arbete under loppet av en specifik månad. Illustrerat på detta vis blir dock intrycket att övergångarna till arbete är relativt få, trots att det
sammanlagda antalet arbetssökande som får ett arbete under ett år blir högt. I den här
fördjupningsrutan utvärderas de inskrivna sökandes status efter ett år, i syfte att belysa
omsättningen under ett helt år och på riksnivå. Exempelvis uppgick antalet arbetssökande
på Arbetsförmedlingen som fick ett arbete under 2016 till knappt 400 000 personer.

Var tredje inskriven arbetslös i arbete ett år senare
Om man istället följer upp hur stor andel av de inskrivna arbetslösa som fått ett arbete efter
en längre tidsperiod ökar övergångarna mycket kraftigt. En uppföljning av status i Arbetsförmedlingens register över arbetssökande i hela Sverige, efter ett år, visar att 32 procent
av de inskrivna arbetslösa hade gått till ett arbete. Det är ett utfall som varit stabilt under
de senaste åren och som också gäller för Blekinge (31 %).
Arbetssökande med ”utsatt ställning” på den svenska arbetsmarknaden har genomgående
lägre övergångar till arbete än övriga inskrivna arbetslösa. Drygt var fjärde inskriven arbetslös med utsatt ställning har övergått i arbete under jämförelseperioden. Andelen till
arbete bland de inskrivna med utsatt ställning har ökat något under de senaste åren. Det
får ses som en positiv utveckling med tanke på att andelen inskrivna arbetslösa som är nyanlända och har mycket kort utbildning ökat starkt under perioden. För arbetssökande med
utsatt ställning på arbetsmarknaden noterades en nivå på 27 procent att jämföra med hela
45 procent för övriga inskrivna arbetslösa.
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Utbildningsnivå och tid i Sverige viktiga faktorer
Bland de som var inskrivna arbetslösa i december 2015 hade ett år senare i genomsnitt 32
procent, eller drygt 120 000 personer, fått ett arbete. Av dessa hade två tredjedelar fått ett
arbete utan någon form av lönestöd, medan en tredjedel hade fått ett arbete kopplat till en
lönesubvention såsom Nystartsjobb eller Lönebidrag. Av de som fått ett reguljärt arbete
hade även den enskilt största gruppen, närmare hälften av personerna, fått en tillsvidareanställning.
Skillnaderna mellan olika grupper av inskrivna arbetslösa är dock stora och en detaljerad
uppföljning visar på vilka egenskaper som karaktäriserar arbetssökande med olika övergångsfrekvenser till arbete. Bland de som var inskrivna arbetslösa i december 2015 var andelen till arbete ett år senare påtagligt mycket högre för dem med gymnasieutbildning eller
med eftergymnasial utbildning än bland inskrivna arbetslösa med kortare utbildning. För
arbetssökande med gymnasieutbildning eller med eftergymnasial utbildning noterades andelar på 36 respektive 37 procent i arbete efter ett år. För gruppen med högst förgymnasial
utbildning var samtidigt andelen i arbete 24 procent. Samtidigt visar inrikes födda påtagligt
högre övergångar till arbete än utrikes födda, motsvarande 38 respektive 27 procent. Delgruppen utomeuropeiskt födda, där många av de arbetssökande har en kort vistelsetid i
landet, står för en omsättning till arbete på 25 procent.

Kommunerna är nyckeln till 20-talets kompetensförsörjning
De senaste åren har en allt tydligare bild växt fram om den kompetensförsörjningsutmaning som Blekinge står inför. Å ena sidan visar den demografiska situationen på mycket
stora personalbehov inom den offentliga sektorn under 20-talet. Det handlar om vård och
omsorg av en snabbt åldrande befolkning samt växande kullar för den kommunala utbildningssektorns alla åldersgrupper. Dessutom förväntas efterfrågan på byggkompetens fortsätta vara stor och behovet av nyckelkompetenser inom industrin och IT-sektorn av strategisk betydelse för länet. Personalbehoven inom framförallt vård- och omsorgssektorn, men
även utbildningssektorn och byggbranschen, kommer antalsmässigt vara stora. Å andra sidan är arbetslösheten bland inrikes födda mycket låg i dag, så långsiktig matchning av
gruppen nyanlända är helt nödvändig för att undvika en framtida situation med både allvarlig bristsituation och hög strukturell arbetslöshet. 37 Samtidigt är det sannolikt nödvändigt att matchningen via utbildning av inrikes födda förbättras för att undvika den del av
den förestående bristproblematiken som är kopplad till längre utbildning och starka språkkrav, i första hand inom skolan.
Det finns åtminstone ett 10-tal större yrkesgrupper som löper stor risk att präglas av omfattande obalanser på arbetsmarknaden under delar av eller hela 20-talet. De lyfts fram i

Se ”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015, Blekinge län” (Arbetsförmedlingen, 2015, s. 58-60)
samt ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016, Blekinge län” (Arbetsförmedlingen, 2016, s. 63-65) för
mer utförlig analys och referenser angående den här utmaningen.
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avsnittet ”Matchningsläget på arbetsmarknaden” och de flesta är kopplade till de kommande behov som nämndes ovan. Fyra nära relaterade områden måste sannolikt fungera
för att klara den långsiktiga kompetensförjningen i Blekinge.
1.

Inspiration och vägledning behövs för att matcha via utbildning mot de långsiktiga kompetensbehoven. Ett problem som förmodligen börjat få en negativ påverkan på arbetsmarknaden i länet sedan några år tillbaks är att intresset för gymnasiets yrkesutbildningar i riket minskat under i stort sett hela 10-talet. Det är förmodligen den enskilt viktigaste orsaken på utbudssidan till att bristen på exempelvis elektriker, fordonsmekaniker, kockar, CNC-operatörer och VVS-montörer förvärrats. Utöver det finns sedan länge en strukturell brist på IT-specialister och ingenjörer, i Blekinge och de flesta andra län i Sverige. Det är därför viktigt med långsiktiga insatser redan i tidig skolålder, för att väcka intresse, informera och vägleda
kring det yrken som finns, vad de innebär och om det framtida arbetsmarknadsläget. En annan viktig grupp, även i det här sammanhanget, är de nyanlända. Betydelsen handlar inte bara om att de antalsmässig är många utan också om att gruppen ger svårare förutsättningar för att kunna leverera god vägledning. I jämförelse
med inrikes födda är kvalificerad vägledning av nyanlända mer beroende av anpassad vägledning i det svenska utbildningssystemet samt kunskap om individens förutsättningar att tillgodogöra sig olika utbildningar.

2. Utöver insatser för att vägleda och inspirera är kvalitén viktig för att åstadkomma
en attraktiv yrkesutbildning, som klarar av att locka studenter som kan och vill
tillgodogöra sig det som krävs för att utbilda sig till ett givet bristyrke. Det gäller
både kvalitén på lärare och utrustning och ett inneboende problem med kostsamma yrkesutbildningar är att det ofta finns svaga incitament att tillhandahålla
den kvalitet på utbildningen som är samhällsekonomiskt motiverad. Det handlar i
regel om gymnasieskolans yrkesutbildningar, som i stor utsträckning kompetensförsörjer bortom den lokala arbetsmarknaden men där hela kostnaden bärs av
kommunen. Ett effektivt men ofta underutnyttjat sätt att komma åt den här problematiken är att engagera arbetsgivare i utbildningen. Det är en ansats som är
grundläggande för Myndigheten för Yrkeshögskolas goda resultat, som både kvalitetssäkrar antagningen av sökande och utbildningens kvalitet. Dessutom kan engagemanget skapa en viktig rekryteringsprocess för arbetsgivarna.
3. En tredje viktig faktor gällande kompetensförsörjning är att det finns attraktiva
arbetsgivare som kan locka individer att investera månader eller år av sitt liv för
att utbilda sig till ett specifikt yrke, rimligen för att arbeta med det under många år
därefter. Med tanke på de stora behov som väntas för en rad större yrkesgrupper i
länet krävs förmodligen offensiva satsningar på att bygga upp välfungerande och
attraktiva verksamheter med goda arbetsvillkor. Nästan uteslutande handlar det
om yrkesgrupper som redan idag men även under nästa årtionde kommer att möta
en stor efterfrågan också från övriga län i Sverige. I stor utsträckning gäller det
dessutom yrken som relativt ofta uppmärksammas med negativ publicitet kring
arbetsvillkoren, framförallt inom vård- och omsorgssektorn samt skolan.
4. Även om omfattande, välriktade och uthålliga insatser görs för att kompetensförsörja till 20-talets behov är risken stor att utbildningssystemet inte lyckas leverera
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all den nödvändiga kompetensen. Sannolikt behövs kompletterande kompetensförsörjning där mindre kvalificerade arbetsuppgifter kan avlastas bort för
yrkesgrupper med kompetensbrist. Det kan gälla administration som görs av ingenjörer och IT-specialister, transport och städning som görs av CNC-operatörer,
omvårdnad och servering som görs av undersköterskor, liksom extra stöd till lärare
i klassrummet eller med föräldrakontakter och det administrativa. I princip gäller
det att identifiera de arbetsuppgifter som är kopplade till ett givet bristyrke men
inte till den specifika kompetensbristen. Arbetsförmedlingen erbjuder lönesubventioner och andra typer av arbetsmarknadspolitiska insatser som kan användas
för att stötta verksamheter med den här typen av ”enkla jobb”, exempelvis som
barnskötare, vårdbiträde, städare, administrativa assistenter eller olika typer av
stödpersoner inom skolvärlden. För individen behöver den här typen av mindre
kvalificerade arbetsuppgifter inte bara vara en källa till försörjning. Det kan också
fungera som en ”enkel ingång” till arbetsmarknaden, som ger möjlighet att lära
känna en verksamhet som man är intresserad av och potentiellt kan utvecklas och
utbilda sig vidare inom. För arbetsgivaren kan den här typen av kompletterande
kompetensförsörjning på motsvarande sätt fungera som en ny rekryteringskanal.
Kompetensförsörjning är en komplicerad och långsiktig process, med många inblandade
aktörer och ett efterfrågestyrt utbildningssystem, med individens val i centrum. Det speglas
i de fyra områdena ovan men den i särklass viktigaste aktören är länets kommuner. I egenskap av huvudman för såväl skola som kommunal vuxenutbildning finns ingen annan aktör
som är i närheten av den betydelse som länets kommuner har för ”långsiktig inspiration
och vägledning” eller ”attraktiv yrkesutbildning”. Med undantag för Olofström är också respektive kommun den med bred marginal största arbetsgivaren på den lokala arbetsmarknaden, i synnerhet när det gäller den kommunalt finansierade utbildningen och vård och
omsorgen. Därmed har kommunerna stora möjligheter att påverka kompetensförsörjningen också genom att vara en ”attraktiv arbetsgivare” som erbjuder ”kompletterande
kompetensförsörjning”. Slutligen har kommunerna en nyckelposition i samhället när det
gäller samverkan mot lokala och regionala aktörer, som stora företag, statliga och regionala
myndigheter samt branschorganisationer på olika nivåer.

Bilagor
Bilaga 1. Metod och urval
Historia och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Den nuvarande metodiken infördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt infördes ett enhetligt intervjuformulär. Sedan dess
har intervjuformuläret utvecklats och antalet frågor har blivit fler.
Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens arbete med
vägledning. Prognosarbetet stödjer på så sätt Arbetsförmedlingens kärnuppgift som är att
matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Det sammanställda materialet är också ett viktigt underlag för planeringen av verksamheten på såväl lokal som central
nivå. Ytterligare ett viktigt syfte med Arbetsförmedlingens prognoser är att informera och
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påverka externa aktörer. Arbetsförmedlingen publicerar en nationell och 21 regionala prognoser två gånger per år, i juni och december.

Metod och undersökningens genomförande
Arbetsförmedlingens prognoser baseras på intervjuer med ett mycket stort antal privata
och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren inhämtas genom samtal med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. Motivet till detta arbetssätt
är att den ansvarige arbetsförmedlaren ska ha möjlighet att ställa följdfrågor, bland annat
för att minska risken för missförstånd kring frågornas syfte och innehåll.
Frågorna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömningar om efterfrågan på varor
och tjänster. Vidare ställs frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal anställda, rekryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga arbetsgivarna frågor om utvecklingen för sin verksamhet samt om eventuell övertalighet.
Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Arbetsförmedlingens undersökning.
Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste källan till prognosbedömningarna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även med hjälp av annan
statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden.

Urval och svarsfrekvenser
Basen för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett representativt urval av arbetsställen [3] hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från och med
2013 avser urvalen arbetsställen med minst fem anställda. För arbetsställen med fler än
100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån näringsgren (enligt SNI 2007), arbetsställestorlek [4] och region. Samma urval används normalt i ett år (två prognostillfällen) innan det byts ut mot ett nytt. Urvalet är anslutet till
SCB:s Samu-system.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att
tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 336 arbetsställen inom det privata näringslivet i Blekinge län och svarsfrekvensen blev 76 procent. Det sker även intervjuer med representanter för olika verksamhetsområden i landets
samtliga kommuner och landsting samt med ett antal statliga arbetsgivare. I den senaste
undersökningen ingick 55 offentliga arbetsgivare i urvalet i Blekinge län och svarsfrekvensen uppgick till 87 procent.

[3]
[4]

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda.
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Bilaga 2. Definitioner
Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för näringslivet
Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur efterfrågeläget kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna. Indikatorn bygger på
underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras för det privata
näringslivet. Värdet 100 motsvarar det historiska genomsnittet, och indikerar därmed ett
normalt förväntningsläge. Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt
och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt
visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett
mycket svagare förväntningsläge än normalt.

Befolkning i arbetsför ålder
Del av befolkningen som är i åldern 16-64 år, alltså i så kallad yrkesverksam ålder.

Dagbefolkning
Den förvärvsarbetande delen av befolkningen (enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS)), som består av alla som arbetar på aktuell ort.

Funktionsnedsatta
Med ”funktionsnedsatta” avses arbetslösa personer med ”funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga”, vilket är kategoriseringen som Arbetsförmedlingen använder i
sin verksamhet och som också gäller i den här rapporten. Arbetsförmedlingen har ett så
kallat ”sektorsansvar för handikappfrågor inom arbetsmarknadspolitiken” (Förordning
2007:1030 (5§), Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansliet, 2007), och för att definieras som funktionsnedsatt krävs i regel ett medicinskt underlag och därtill en utredning
som klargör individens arbetsförutsättningar. Det är den här gruppen som avses vid hänvisningar till ”funktionsnedsatta” i den här rapporten.

Inskrivna arbetslösa
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik.
Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras
Arbetskraftsundersökning (AKU).

Nattbefolkning
Den förvärvsarbetande delen av befolkningen (enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS)), som består av alla som bor på aktuell ort.

Nettotal
Nettotalen är ett mått på arbetsgivarnas förväntningsläge. Talen beräknas som den andel
arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka minus den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska.
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Registerbaserad arbetskraft
Den registerbaserade arbetskraften utgörs av:
1.

Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik, RAMS).

2. Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
3. Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
Den registerbaserade arbetskraften används för att redovisa andelen arbetslösa i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år.

Bilaga 3. Arbetslöshetens konjunkturindikator för näringslivet, hela Sverige
Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator
för näringslivet i riket
våren 2007-hösten 2017
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Omslagsbild: Scandinav bildbyrå

Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Blekinge län
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
kan du läsa mer om vårt prognosarbete. Där hittar du även
arbetsmarknadsutsikter för alla län och för landet som helhet.
Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna
för ett speciellt yrke rekommenderar vi vår webbapplikation
Yrkeskompassen. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Där beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedöms även jobbmöjligheterna under
de närmaste fem och tio åren.
I rapporten Var finns jobben? presenteras en sammanfattning
av yrkesprognoserna per yrkesområde på riksnivå.
I broschyren Jobbmöjligheter, som publiceras länsvis,
presenteras yrkesprognoser på regional nivå.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenteras i juni 2018.
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