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Sammanfattning
Högkonjunkturen når toppen redan i år
Förra årets internationellt sett mycket starka ekonomiska tillväxt fortsätter i år och tar Sverige
in i en högkonjunktur. Kina står i centrum för de nedåtrisker som regelmässigt lyfts fram i ekonomiska prognoser, men farhågor om en ”kraschlandning” har dämpats något efter den akuta
oron som drabbade världens finansmarknader tidigare i år. De senaste månaderna har oljepriset
hämtat sig från rekordlåga nivåer och också det bedöms ha haft en stabiliserande effekt. I
Europa kvarstår olösta ekonomisk-politiska problem kring eurosamarbetet men det senaste året
har den politiska oron alltmer riktats mot risken för ”Brexit” och ökade flyktingströmmar.
I skuggan av den påtagliga osäkerhet som präglat världsekonomin under 10-talet har konjunkturläget i Sverige visat snabbt tilltagande styrka de senaste två åren. Liksom i Europa har stor
del av den politiska debatten handlat om flyktinginvandringen men i Sverige har de stora volymerna också fungerat som en viktig drivkraft bakom den ekonomiska tillväxten. Byggandet i
landet har ökat mycket snabbt de senaste åren men befolkningstillväxten skapar en ökad efterfrågan i allmänhet, inte minst från den offentliga sektorn. Penningpolitiken är fortsatt extremt
expansiv och till det kan läggas köpstarka hushåll. Bristproblematiken inom den offentliga sektorn i Sverige har snabbt skärpts och flaskhalsar uppmärksammas i allt mer inom näringslivet.
Nästa år förväntas BNP-tillväxten bli hög men klart lägre än de spektakulära siffror som registrerats för förra året och som väntas i år. En fortsatt förstärkning av kronan förväntas ha en
återhållsam effekt på landets och den för Blekinge så viktiga exportindustrin.

Många nya jobb och många nya i arbetskraften
I Arbetsförmedlingens senaste prognosundersökning redovisas högt ställda förväntningar inom
näringslivet på både nationell nivå och i Blekinge, med nivåer en bra bit över det historiska genomsnittet. Under prognosperioden (2016-2017) fortsätter den offentliga sektorn i länet att vara
en viktig källa till nya jobb, även om dess minskar. Den privata tjänstesektorn får ökad betydelse
och bidrar positivt till jobbtillväxten för första gången sen 2012. Det innebär att både den privata
och tjänstesektorn kommer att bidra med nya jobb under prognosperioden. Det blir första
gången det inträffar under det här decenniet och innebär att 620 nya jobb skapas i år (+ 1,0 %)
och nästan 420 nästa år (+ 0,6 %).
Under det innevarande året redovisar i stort sett samtliga övergripande näringsaggregat en starkare sysselsättningstillväxt än nästa år. Industrin redovisar en positiv sysselsättningstillväxt för
första gången sedan 2011, som dämpas påtagligt nästa år. Byggsektorn och den privata tjänstesektorn följer en liknande utveckling. Utbildningssektorn bedöms ha nått sin högsta tillväxttakt
förra året men bidrar med nästan lika många jobb som vård- och omsorgssektorn under prognosperioden. Även stora statliga myndigheter och försvarsmakten bidrar med ökad efterfrågan
och framförallt i år.
Flyktinginvandringen till länet tog ordentlig fart för två år sedan och under det förra året ökade
inflödet av utomeuropeiskt födda individer till arbetskraften mycket kraftigt. I år har öknings-
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takten snabbt bromsat in men bedömningen är att inflödet till Arbetsförmedlingens Etableringsuppdrag åter tar fart efter halvårsskiftet i år samt att ökningstakten tilltar en bit in i 2017.
Mot slutet av 2016 sammanfaller en mycket stark jobbtillväxt med ett historiskt stort inflöde av
utomeuropeiskt födda till arbetskraften. Den senare effekten förväntas dominera och vända den
nedåtgående utvecklingen för arbetslösheten, under det tredje eller fjärde kvartalet i år. Antalet
arbetslösa ökar från 2015, då i genomsnitt 8 255 personer var arbetslösa, till motsvarande 8 605
personer i år. Det innebär en ökning med 350 personer eller 4,2 procent, vilket kan jämföras
med en ökning på 186 personer respektive 2,3 procent om man på samma sätt jämför 2015 med
året innan. En dämpad ökning av arbetskraften nästa år förväntas kompensera för en dämpad
sysselsättningstillväxt. Arbetslösheten fortsätter att öka under 2017 men i dämpad takt, med
285 personer eller 3,3 procent. I genomsnitt förväntas 8 890 stå inskrivna som arbetslösa under
det fjärde kvartalet 2017. Så många arbetslösa har inte varit inskrivna i Blekinge sedan slutet av
90-talet. Prognosen är att arbetslösheten stiger till 11,5 procent under det fjärde kvartalet i år
för att fortsätta att stiga något nästa år, upp till motsvarande 11,8 procent.

Historisk utmaning men stora möjligheter
Historiskt stark befolkningstillväxt skapar många nya jobb i länet i en situation då arbetslösheten är mycket hög. Invandringen förbättrar på så sätt arbetsmarknadssituationen för många,
men på längre sikt är det av avgörande betydelse att de nyanlända invandrarna ges möjlighet till
effektiva vägar till en etablering på arbetsmarknaden. Även ungdomsarbetslösheten är omfattande så det finns stora outnyttjade resurser idag samtidigt som stora delar av länets arbetsmarknad står inför kraftigt ökade behov under många år framöver. Det handlar i första hand
om ökade behov inom vård- och omsorgssektorn liksom skola och förskola samt byggsektorn.
Dessutom finns sedan länge ett mer eller mindre konstant underskott av tekniska yrken kopplade till industrin och IT-branschen, och därmed till nyckelsektorer för länets konkurrenskraft.
Befolkningstillväxten har under kort tid byggt upp en stark efterfrågan på arbetsmarknaden
men effekten riskerar att bli kortvarig. Då är risken att arbetslösheten biter sig fast på historiskt
höga nivåer, samtidigt som arbetsgivarna får allt svårare att hitta rätt kompetens och integrationen av nyanlända möter oöverstigliga hinder. För att undvika det är det sannolikt nödvändigt
med en effektiv samverkansplattform, som är kopplad till en sammanhållen gemensam strategi
för den viktiga process av kompetensförsörjning och integration som redan inletts. Arbetsförmedlingens bedömning är att det behövs genomtänkta, långsiktiga och samordnade insatser
kring tre huvudområden: utbildningssystemet, nyanlända och Blekinges attraktionskraft. Om
man lyckas med den historiska utmaning av kompetensförsörjning som länet står inför fås istället en rad positiva följdeffekter. Den direkta effekten är att jobb skapas och möjliggör för viktiga
verksamheter att fungera väl och utvecklas. Det innebär i sin tur att konkurrenskraften i Blekinges näringsliv stärks men också att viktiga samhällsfunktioner säkras. Det handlar om funktioner som bland annat är av avgörande betydelse för integrationen av nyanlända liksom för utbildningsnivån och kompetensförsörjningen i allmänhet. Utöver det säkras en ökad efterfrågan
bortom den korta sikten, eftersom jobbskapandet får en positiv effekt på köpkraften hos de som
tidigare var arbetslösa, vilket genererar ytterligare jobbtillväxt.
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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 presenterar vi i december 2016.
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