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Sammanfattning
Förväntningar i skuggan av en osäker omvärld
Den återkommande osäkerhet som präglat världsekonomin sedan finanskrisens utbrott var
tillbaks tidigare i år och avbröt ännu en kort period av återhämtning. Tiden efter halvårsskiftet
har ändå kännetecknats av återvunna, men allt mer nervösa, förväntningar om att svensk exportefterfrågan åter ska börja ta fart. Det största orosmolnet är att Tyskland, som bromsat den
ekonomiska nedgången i Europa under finanskrisen, nu visar tydliga tecken på stagnation.
Den tveklöst viktigaste förklaringen till de återvunna förväntningarna är att bedömare allt mer
säkert placerar USA:s ekonomi i början av en stabil uppgångsfas. Den samlade bilden är således att förväntningar ännu en gång byggts upp kring att USA återtar sin roll som draglok i
världsekonomin. Samtidigt är oron för framtiden högst påtaglig med tanke på strukturella
problem inom såväl den europeiska valutaunionen som bland de så kallade tillväxtländerna.
De senaste månaderna har fokus åter hamnat på negativa signaler från omvärlden och förväntningarna som åter byggts upp sedan i somras har blivit alltmer ifrågasatta. Åtminstone om
man blickar förbi prognosperioden (2014-2015) förväntas drivkraften för svensk ekonomi byta
tyngdpunkt från inhemsk konsumtion till exportefterfrågan, vilket gynnar Blekinges industritunga arbetsmarknad. Att exporten som väntat tar fart nästa år får dock anses vara behäftat
med ganska stor osäkerhet.
I höstens prognosundersökning ger länets industriföretag hursomhelst uttryck för viss optimism inför det kommande året. Dock är det den privata tjänstesektorn som står för huvuddelen
av de förbättrade framtidsutsikterna som noteras jämfört med vårens undersökning. I kraft av
sin storlek blir vård- och omsorgssektorn den stora jobbmotorn under prognosperioden och i
högre utsträckning gäller det 2014. Tillsammans med näringen företagstjänster, den andra
jobbmotorn, står sektorerna för över åtta av tio av totalt nästan 600 nya arbetstillfällen som
skapas i år. Det finns vissa tecken på att sysselsättningen i länet är på väg att ta fart igen efter
inbromsningen tidigare i år, men bedömningen är ändå att nästa år inleds betydligt svagare än
det innevarande året. I omvänd ordning tar sysselsättningstillväxten istället fart under andra
halvan av året och för helåret blir tillväxten oförändrad och slutar på 0,9 procent. Jobbskapandet inom Företagstjänster men framförallt inom vård- och omsorgssektorn tappar fart men
står ändå tillsammans för 65 procent av de nästan 600 nya arbetstillfällen som tillkommer
under 2015. Även byggsektorn tappar fart men fortsätter att generera många jobb under nästa
år. Länets industri går däremot från en minskning av antalet anställda till en marginell ökning
nästa år och utbildningssektorn står för en liknande utveckling. Bland de starkaste tillväxtnäringarna under 2014 är det bara IKT-sektorn (information, kommunikation och telekommunikation) som tar ytterligare fart under 2015 men även hotell- och restaurangbranschen fortsätter att generera många ny jobb. Sammanfattningsvis blir sysselsättningstillväxten under 2015
betydligt bredare, vilket väger upp för att flera av de starkast jobbskapande näringarna tappar
fart från höga nivåer.
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Arbetslöshetsminskningen dämpas under första halvåret
Under prognosperioden tilltar förutom sysselsättningsökningen också arbetskraftens ökning
och det gör att minskningen av antalet arbetslösa hålls tillbaka. Under det fjärde kvartalet i år
är bedömningen att i genomsnitt nästan 8 200 personer kommer vara inskrivna arbetslösa,
motsvarande 11,1 procent av arbetskraften och en minskning med 271 personer jämfört med
samma period året innan. Under det kommande året upprepas alltså nivån på jobbtillväxten
efter ett starkare andra halvår. Samtidigt förväntas arbetskraftsökningen tillta ytterligare, till
följd av ökad invandring, vilket medför att sysselsättningseffekten på antalet arbetslösa dämpas. Trots detta minskar antalet arbetslösa i Blekinge med ytterligare 258 personer under
2015. Vid det sista kvartalet nästa år kommer därmed i genomsnitt nästan 7 950 personer vara
inskrivna arbetslösa eller motsvarande 10,7 procent av arbetskraften.

Stora utmaningar men avgörande möjligheter
Det saknas inte utmaningar för arbetsmarknadspolitiken i Blekinge. Länet har fortfarande
högst ungdomsarbetslöshet i landet och en näringslivsstruktur med relativt få så kallade ingångsjobb. Däremot är bedömningen att det finns goda möjligheter att framgångsrikt motarbeta arbetslöshetsproblematiken i länet under de närmaste åren. En annan viktig utmaning är
att stärka de personer som har en särskilt svag ställning på arbetsmarknaden för att öka deras
möjligheter att komma ut i arbete. Det handlar i stor utsträckning om nyanlända invandrare
och långtidsarbetslösa individer, grupper som ökat kraftigt i spåren av finanskrisen och som
liksom ungdomar gynnas av tillgången på ingångsjobb. I dagsläget uppgår antalet arbetslösa
som räknas som särskilt ”utsatta” till cirka 4 700 personer, vilket motsvarar sex av tio inskrivna arbetslösa och är långt mer än en fördubbling från de cirka 2 000 som gällde innan
finanskrisens utbrott.
Samtidigt som många personer är utan arbete i länet finns det arbetsgivare inom i stort sett
samtliga näringsgrenar som upplever brist på arbetskraft. Den mest omfattande bristen återfinns inom hälso- och sjukhusvården samt IKT-sektorn. Men även byggbranschen och industrin står för betydande flaskhalsar, som dessutom riskerar att snabbt förvärras vid en mer
uthållig konjunkturuppgång. Det är uppenbart att stora delar av bristproblematiken på länets
arbetsmarknad utgör ett strukturellt och komplicerat problem, som måste angripas med långsiktiga och samverkande insatser. Den bristande kompetensförsörjningen kommer därmed
fortsätta att begränsa jobbskapandet på länets arbetsmarknad, vilket inte bara gäller yrken
som kräver en längre eftergymnasial utbildning. Sannolikt är en framgångsfaktor att så långt
som möjligt involvera arbetsgivarna i den ständigt pågående processen med kompetensförsörjning till arbetsmarknaden. Det gäller i synnerhet länets industri. Inte minst handlar den
här utmaningen om att verka för en mer kunskapsintensiv och konkurrenskraftig industri som
på samma gång bidrar till att utveckla den privata tjänstesektorn och skapandet av ingångsjobb.
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Konjunkturläget i Blekinge län
Försiktiga (men allt mer nervösa) förväntningar har byggts upp igen
Under 2013 började positiva signaler synas och så småningom peka allt tydligare mot en
vändning i den svenska konjunkturen. Under året bröts också euroländernas långvariga period
med krympande ekonomier och i Sverige avslutades ett år av uppbyggda förväntningar med
stark ekonomisk tillväxt. Den återkommande osäkerhet som präglat världsekonomin efter
finans- och skuldkrisernas utbrott, för mer än sex år sedan (fortsättningsvis ”finanskrisen”),
återkom dock i början av året och den korta återhämtningen kom av sig. Tiden efter halvårsskiftet har ändå präglats av återvunna, om än allt mer nervösa, förväntningar om att svensk
exportefterfrågan åter ska börja ta fart, dock tidigast under andra halvan av nästa år. Det
största orosmolnet är att Tyskland, som bromsat den ekonomiska nedgången i Europa under
finanskrisen, nu visar tydliga tecken på avtagande ekonomisk tillväxtstyrka. Samtidigt har den
positiva sysselsättningstillväxten på den svenska arbetsmarknaden bromsat in på sistone och
tillsammans med andra ekonomiska indikatorer har det dämpat förhoppningarna om en
snabbt återupptagen ekonomisk återhämtning. Föga förvånande kvarstår strukturella problem
med konkurrenskraften hos valutaunionens andra och tredje största ekonomier, alltså Frankrike och Italien. Däremot ser de smärtsamma reformer som drabbat de så kallade krisländerna
ut att ha lyckats, åtminstone i meningen att de värsta finanspolitiska åtstramningarna är över
samtidigt som de ser ut att ha förbättrat de ekonomiska utsikterna.
Den tveklöst viktigaste förklaringen till de återvunna förväntningarna är ändå att bedömare
allt mer säkert placerar USA:s ekonomi i början av en stabil uppgångsfas. Även Storbritanniens ekonomi visar styrka och de positiva utsikterna för de anglosaxiska ekonomierna antas
uppväga för en sammantaget minskad tillväxttakt bland världens största tillväxtländer, med
Kina i spetsen. Den samlade bilden är således att förväntningar ännu en gång byggts upp kring
att USA återtar sin roll som draglok i världsekonomin. Samtidigt är osäkerheten i högsta grad
påtaglig med tanke på strukturella problem inom såväl den europeiska valutaunionen som
bland de så kallade tillväxtländerna. Därtill har den geopolitiska osäkerheten tilltagit. I vårt
närområde gäller det naturligtvis Ryssland-Ukrainakonflikten, som numera tros ha börjat få
ekonomiska spridningseffekter också till exempelvis Tyskland och Finland. Åtminstone om
man blickar förbi prognosperioden (2014-2015) förväntas drivkraften för svensk ekonomi byta
tyngdpunkt från inhemsk konsumtion till exportefterfrågan, vilket gynnar Blekinges industritunga arbetsmarknad. Man kan utgå ifrån att även det underliggande skiftet i de ekonomiskpolitiska förutsättningarna för den här utvecklingen är förknippat med ytterligare risk på kort
sikt. Däremot är en viktig del i de förändrade förutsättningarna att den svenska kronan försvagats under flera år och det finns indikationer om att det har börjat ge effekt på omvärldens
efterfrågan på svenska varor och tjänster.
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Återhämtningen i Blekinge får förnyad fart i slutet av nästa år
Den ganska kraftiga men abrupt avslutade återhämtningen, från slutet av 2013 till början av
2014, byggde i hög grad på förväntningar om att svensk export åter var på väg åt rätt håll.
Transportmedelsindustrin tog täten för den positiva utvecklingen inom industrin men i början
av det här året ersattes förväntningar ännu en gång, och snabbt, till överväldigande pessimism.
Med sin stora exponering mot transportmedelsindustrin var upp- och nedgången särskilt påtaglig i Blekinge, där förutom industrin inte minst arbetsgivare inom bygg- men också handelssektorn dämpade optimismen från hösten 2013 till våren 2014 (se Diagram 1). Bokslutet
för svensk export 2013 blev till slut fallande export för andra året i rad, vilket inte inträffat
någon gång under 00-talet och inte heller under 90-talet.
Diagram 1: Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet i Blekinge län,
1
våren 2007-hösten 2014.
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Sedan andra kvartalet i år har det åter börjat uppmärksammas svaga tecken på att en vändning i svensk industri är på väg, och i höstens prognosundersökning ger länets industriföretag
uttryck för viss optimism inför det kommande året. Men det är den privata tjänstesektorn som
står för huvuddelen av de förbättrade framtidsutsikterna sedan i våras, enligt Diagram 1, och
handeln sticker ut med mycket positiva bedömningar om utvecklingen inom sina respektive
delbranscher. Den anmärkningsvärt positiva framtidstro som noterades hos länets (och även
rikets) byggföretag förra hösten har också fortsatt att minska i höst, efter en nästan lika kraftig

1

För information om Arbetsförmedlingens konjunkturindikator, se bilaga 2.
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minskning i våras. Däremot fortsätter andelen företag inom branschen som är positiva att vara
högre än det historiska genomsnittet.
Antalet lediga platser och varsel som anmäls till länets arbetsförmedlingar ger en grov indikation om utvecklingen på arbetsmarknaden. Antalet personer som varslats om en uppsägning i
Blekinge minskade kraftigt från början av 2013 till början av det här året. Därefter bröts den
positiva trenden och antalet varslade har ökat svagt fram till de senaste tre månaderna, då
trenden åter övergått till att vara (svagt) minskande. Månadsgenomsnittet för de senaste tolv
månaderna är nu nere i 54 personer vilket är det lägsta årsgenomsnittet sedan 2011. Antalet
nyanmälda lediga platser 2 både bekräftar och nyanserar bilden som ges av varselstatistiken. På
samma sätt som för antalet varslade visar platsutvecklingen en tydligt ökande trend under hela
förra året, som kommer av sig i början av 2014 för att åter få förnyad fart under det andra
halvåret. Industrin men framförallt vård- och omsorgssektorn drev på den positiva utvecklingen fram till början av året och har gjort det också under andra halvan av det här året. Även
byggbranschen visade ett starkt platstillflöde fram till början av året men har utvecklats negativt därefter, medan handels- och IKT-sektorn (information, kommunikation och telekommunikation) stått för nytillkommen kraft i de senaste månadernas ökade platstillflöde.

Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Sysselsättningstillväxten tilltar under andra halvan av året
Den korta återhämtningen efter finanskrisen påbörjades 2010 och kom av sig redan året efter,
och 2012 minskade åter antalet sysselsatta i Blekinge län. Bedömningen är att en stark avslutning på 2013 totalt sett ledde till att nästan 330 nya jobb skapades, motsvarande en sysselsättningstillväxt på 0,5 procent (se Diagram 2). 3 Vård- och omsorgssektorn blir den stora jobbmotorn under prognosperioden (2014-2015). I högre utsträckning gäller det 2014 och tillsammans med näringen Företagstjänster, den andra jobbmotorn, står sektorerna för åtta av tio av
totalt nästan 600 nya arbetstillfällen som skapas i år. Sysselsättningstillväxten i båda sektorerna uppgår till 2,8 respektive 2,4 procent, vilket kan jämföras med en tillväxt på knappt en
procent för Blekinges arbetsmarknad i sin helhet. I kraft av sin storlek innebär det att vårdoch omsorgssektorn står för mer än hälften av de nytillkomna jobben under 2014. Den procentuella sysselsättningstillväxten för IKT-branschen är på samma mycket höga nivå (+ 2,9 %)
och tack vare ett starkt första halvår står byggbranschen för lika starka relativa siffror (+ 2,8
%). Eftersom byggverksamheten i länet sysselsätter dubbelt så många tillför den också dubbelt
så många jobb som IKT-branschen, som dock hade kunnat bidra väsentligt mer till jobbtillväxten om inte bristproblematiken i branschen varit så omfattande. Hotell- och restaurangnä-

Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Andelen platser som anmäls varierar över tid och är generellt sett större i högkonjunktur än i
lågkonjunktur. Vid årsskiftet 2007/2008 skärptes Arbetsförmedlingens annonsregler men omannonseringar och även felregistreringar kan förekomma.
3 Arbetsförmedlingens prognos bygger på SCB:s registerbaserade sysselsättningsstatistik Rams. Statistiken har en produktionstid på nästan ett år vilket innebär att 2013 års sysselsättningsstatistik inte finns
tillgänglig inför publikationen av den här rapporten.
2
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ringen fortsätter att generera nya arbetstillfällen (+ 2,7 %) och här är det bristen på kvalificerade kockar som utgör en flaskhals för näringens expansionsmöjligheter.
4

Diagram 2: Sysselsatta (16-64 år) i Blekinge län, 2004-2015 (prognos för 2013-15).
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Det finns vissa tecken på att sysselsättningen i länet är på väg att ta fart igen men bedömningen är ändå att nästa år inleds betydligt svagare jämfört med början av det innevarande året. I
omvänd ordning tar sysselsättningstillväxten istället fart under andra halvan av året och för
helåret blir tillväxten oförändrad och slutar på 0,9 procent. Jobbskapandet inom Företagstjänster (+ 2,0 %) men framförallt inom vård- och omsorgssektorn (+ 2,0 %) tappar fart men
står ändå tillsammans för 65 procent av de nästan 600 nya arbetstillfällen som tillkommer
under 2015. Även byggsektorn tappar fart (+ 2,2 %) men fortsätter att generera många jobb
under det kommande året. Länets industri, som sysselsätter flest personer i länet, går däremot
från en minskning (- 0,4 %) av antalet anställda till en marginell ökning nästa år (+ 0,1 %).
Även utbildningssektorn står för en liknande utveckling. Den offentliga sektorn med staten
som arbetsgivare är en av två näringskategorier på länets arbetsmarknad där antalet anställda
minskar under 2015, men minskningen blir svag (- 0,6 %) och bör jämföras med en ganska
kraftig minskning under 2014 (-1,1 %). Den andra delen av länets arbetsmarknad som minskar
under 2015 är transportnäringen, som fortsätter att minska svagt (- 0,5 %). Bland de starkaste
tillväxtnäringarna under 2014 är det bara IKT-sektorn som tar ytterligare fart under 2015 (+
3,4 %). Sammanfattningsvis blir sysselsättningstillväxten under 2015 betydligt bredare, vilket
väger upp för att flera av de starkast jobbskapande näringarna under 2014 tappar fart från
höga nivåer.

4

Sysselsatta avser förvärvsarbetande Dagbefolkning, 16-64 år.
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Vid slutet av 2015 är prognosen att den Blekingska arbetsmarknaden sysselsätter över 65 800
personer. Det är den högsta nivån sedan 2008 men fortfarande cirka 2 700 färre arbetstillfällen än vid slutet av 2007, året innan finanskrisen bröt ut. I prognosen görs antagandet att
infrastrukturprojektet Blekinge Offshore, som omfattar uppförandet av 500-700 vindkraftverk
i Hanöbukten, inte inleder någon byggnationsfas under nästa år. Däremot förväntas ett beslut
i frågan under nästa år och bedömningen är att fortsatt goda chanser föreligger för ett positivt
regeringsbeslut.

Arbetslösheten minskar
Under 2013 vändes arbetslöshetens utveckling åter nedåt. Detta efter 2008 och framförallt
2009 års exceptionella ökningar, och efter att arbetslösheten åter ökat 2012 som en följd av att
den korta återhämtningen under 2010-11 kommit av sig. Att länets sysselsätta åter blev fler
under 2013 har naturligtvis bidragit till minskningen av antalet arbetslösa men en viktig faktor
är också att arbetskraftens ökning var förhållandevis måttlig (+ 223 personer). Under prognosperioden tilltar förutom sysselsättningsökningen också arbetskraftens ökning och det gör
att minskningen av antalet arbetslösa dämpas. Den viktigaste förklaringen är att inflödet av
antalet nyanlända invandrare bedöms öka kraftigt och framförallt förväntas ökningen äga rum
under 2015 (se avsnittet ”Befolkning och arbetskraft” för mer detaljerad analys av arbetskraftens utveckling).
Diagram 3: Inskrivna arbetslösa (16-64 år) i Blekinge län, 2004-2015 (kvartal 4) (prognos för
kvartal 4 2014 och 2015).
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Källa: Arbetsförmedlingen

Under det fjärde kvartalet i år är bedömningen att i genomsnitt 8 200 personer kommer att
vara inskrivna arbetslösa, 5 motsvarande 11,1 procent av arbetskraften. Jämfört med samma
Begreppet ”inskrivna arbetslösa” är Arbetsförmedlingens officiella arbetslöshetsmått och ibland används ”arbetslösa” som förkortning i texten (se Bilaga 2). Detta verksamhetsmått är det som är närmast
jämförbart med Sveriges officiella och internationellt jämförbara arbetslöshetsmått från AKU, som tillhandahålls av SCB.
5
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period året innan är det en minskning med 271 personer eller 3,2 procent. Det kan jämföras
med en motsvarande minskning på 160 personer och 1,9 procent under 2013, som resulterade
i att 11,4 procent av arbetskraften var inskrivna arbetslösa under kvartal fyra. Arbetslöshetsminskningen har alltså tagit fart under det innevarande året och det beror helt på att sysselsättningsökningen varit större eftersom även arbetskraftens ökning tilltagit (+ 323 personer).
Under det kommande året upprepas nivån på jobbtillväxten för helåret efter ett starkare andra
halvår. Samtidigt förväntas arbetskraftsökningen tillta ytterligare (+ 440 personer) vilket medför att sysselsättningseffekten på antalet arbetslösa dämpas. Trots detta minskar antalet arbetslösa i Blekinge med 258 personer (eller 3,1 procent) under 2015. Vid det sista kvartalet
nästa år kommer därmed i genomsnitt 7 950 personer vara inskrivna arbetslösa, vilket motsvarar 10,7 procent av arbetskraften. 6 Mot slutet av nästa år förväntas även sysselsättningstillväxten i Blekinges viktigaste utpendlingsregioner ta fart och medföra att fler Blekingebor
kommer att pendla ut från länet.

Stark tillväxt bland storstadslänen men också industrilänen
Finanskrisen 2008-2009 var i högsta grad en extern kris och i Sverige drabbades exportindustrin hårdast. Även därefter har det varit storstadslänen som i huvudsak 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. 7 Förutom Blekinge återfinns också industritunga Västmanlands och framförallt Gävleborgs län bland de län i landet som har allra högst arbetslöshet. Men ur ett arbetslöshetsperspektiv har de likaledes industritunga och storleksmässigt likartade Smålandslänen klarat sig
betydligt bättre än Blekinge. I betydande utsträckning gäller det även Västmanlands län.
Under 2013 har sysselsättningen i riket utvecklats allt starkare. De senaste årens trend med
storstadslänen som lokomotiv för jobbskapandet har fortsatt men under den senaste tidens
återhämtning har även andra län visat styrka, bland andra Blekinge. Arbetslösheten i Blekinge
vände nedåt under det fjärde kvartalet och uppvisade totalt sett en stark minskning av antalet
arbetslösa under 2013. Under det innevarande året och nästa år tilltar sysselsättningsökningen
i länet och andra industritunga län som smålandslänen och Västmanlands län förväntas också
stå för betydande sysselsättningstillväxt (se Figur 1). Ett flertal län förväntas ha högre sysselsättningstillväxt men uteslutande handlar det om storstadslänen samt mindre län som haft en
stark återhämtning efter finanskrisen. Samtidigt som sysselsättningstillväxten i Blekinge blir
6 Den relativa arbetslösheten redovisas som andel av den Registerbaserade arbetskraften som det funnits
eller kommer att finnas tillgänglig statistik över vid den aktuella tidpunkten. För 2013 innebär det att
sysselsättningsstatistik från slutet av 2011 används, i enlighet med Arbetsförmedlingens officiella mätmetod (se Bilaga 2). Samma princip gäller för 2014 och 2015, vilket innebär att sysselsättningen för år 2012
respektive den prognosticerade sysselsättningen för 2013 används. Den faktiska relativa arbetslösheten,
det vill säga där det prognosticerade och aktuella antalet sysselsatta används i kvotens nämnare, uppskattas till 11,4 procent år 2013, 11,0 procent 2014, och 10,6 procent 2015. Det motsvarar därmed en skillnad gentemot den officiella mätmetoden på noll för år 2013 samt minus 0,1 procentenheter för både 2014
och 2015.
7 Se avsnitt en ”Arbetslöshetens utveckling” samt ”Arbetslöshetens sammansättning” för mer utförlig
beskrivning och analys av utvecklingen på Blekinges arbetsmarknad under och efter finanskrisen.
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12

relativt stark fortsätter inflödet till arbetskraften att öka och dämpar minskningen av antalet
arbetslösa under nästa år. Även under fjärde kvartalet nästa år kommer Blekinge ha en av de
högsta arbetslöshetsnivåerna i landet. Därmed kommer arbetslösheten (10,7 %) att exempelvis
vara i nivå med den i Västmanlands och Skåne län men klart högre än i de angränsande och
likaledes
industritunga
smålandslänen
(se
Figur
2).
Figur 1: Prognosticerad sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal 4
2014 och kvartal 4 2015.

Figur 2: Inskrivna arbetslösa (16-64 år)
som andel av registerbaserad arbetskraft,
prognos kvartal 4 2015.
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Jobbchanser
Diagram 4 visar utvecklingen för den uppskattade ”jobbchansen” för inskrivna arbetslösa
de senaste tio åren och uppdelat på ”utsatta” grupper respektive ”övriga”. Till gruppen
Utsatta räknas inskrivna arbetslösa som är högst förgymnasialt utbildade, har en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, är utomeuropeiskt födda och/eller
är 55-64 år gamla (ej dubbelräkning av personer). 8
9

Diagram 4: Jobbchanser för utsatta grupper och övriga inskrivna arbetslösa (16-64 år)
i Blekinge län, januari 2004-oktober 2014
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”Jobbchansen” för en given grupp beräknas som antalet inskrivna arbetslösa som lämnat
till arbete som andel av antalet arbetslösa som uppskattas ha varit inskrivna under den
aktuella månaden. För Utsatta började jobbchansen minska ett tag innan finanskrisen
och nästan ett år innan trenden för Övriga övergick i en drastiskt fallande utveckling.
Därefter har jobbchansen för båda grupperna befunnit sig långt under nivåerna som noterades under 2006 och 2007. Som lägst har jobbchanserna för Övriga varit lägre än vad
de var för Utsatta precis innan krisens utbrott och skillnaden i jobbchans mellan grupperna krympte avsevärt efter finanskrisen. Från att ha uppgått till nästan tio procentenheter under 2007 minskade skillnaden med nästan två tredjedelar till 2009 för att därefter öka igen och ligga ganska stabilt på en skillnad på cirka fem procentenheter. Jobbchansen för Övriga var som lägst under december 2009 (7,7 %) medan den lägsta sannolikheten att få ett jobb noterades tre år senare för Utsatta (3,9 %). Därefter har jobbchansen varit tydligt ökande för båda grupperna och sedan halvårsskiftet förra året minskar
Se även ”Många Blekingebor med svag ställning på arbetsmarknaden” under avsnittet ”Utmaningar på länets arbetsmarknad”.
9 Jobbchansen beräknas som antalet inskrivna arbetslösa som lämnat till arbete (med eller utan
stöd) under månaden som andel av summan av antalet kvarstående inskrivna arbetslösa från månaden innan och hälften av antalet nyinskrivna arbetslösa under månaden. Endast hälften av antalet
nyinskrivna arbetslösa räknas in i täljaren i funktionen för att uppskattningsvis justera för de personer som påbörjat arbetslösheten under månaden och också fått jobb samma månad.
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också skillnaden i jobbchans mellan grupperna. Undantaget är några månader i början av
det här året då många eftergymnasialt utbildade fick arbete samtidigt som inflödet av
nyinskrivna arbetslösa minskade ovanligt mycket för personer födda i Sverige, gymnasialt
och eftergymnasialt utbildade samt personer i åldersspannet 18-24 år. Den positiva utvecklingen med ökande jobbchanser sedan slutet av 2012 för Utsatta kan sannolikt kopplas till att antalet subventionerade anställningar varit kraftigt ökande under perioden.
Ökningen av subventionerade anställningar kan förväntas ha en positiv effekt på den
strukturella arbetslöshetsnivån genom att också på längre sikt öka jobbmöjligheterna för
grupper med svagare ställning på arbetsmarknaden. Detta trots att insatserna också kan
förväntas skapa både inlåsningseffekter för deltagarna och undanträngningseffekter
gentemot andra grupper på arbetsmarknaden (se exempelvis ”Lönebidrag och skyddat
arbete” (IFAU, 2014:24, Angelov och Eliason) för diskussion och ytterligare referenser).
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Näringsgrenar
Jämfört med Sverige som helhet har Blekinge en betydligt mindre andel sysselsatta inom
den privata tjänstesektorn. Vid slutet av 2012 sysselsatte den privata tjänstesektorn i länet 32 procent av samtliga sysselsatta vilket kan jämföras med snittet för riket som är 43
procent. Karakteristiskt för Blekinge är också att det finns en relativt stor andel sysselsatta inom den offentliga sektorn, nästan fyra av tio av arbetstillfällena i länet. Blekinge är
också ett industrilän, där var femte sysselsatt är anställd av ett industriföretag.
I ett tidsperspektiv som sträcker sig bakom 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 är dock ett av de län som drabbades
allra hårdast av finanskrisen. Förklaringen till att krisen slog så hårt mot Blekinge går att
finna i branschstrukturen. Finanskrisen var till stor del en industrikris och länen med
omfattande sysselsättning inom industrin blev obevekligt hårt drabbade.

Jord- och skogsbruk
I Blekinge arbetar cirka 1 400 personer inom näringskategorin Jordbruk, skogsbruk och
fiske (SNI 2007-kategorierna 01-03) och branschen utgör ur ett sysselsättningsperspektiv
en liten del av arbetsmarknaden. Jämfört med riket som helhet har Blekinge län en förhållandevis hög sysselsättning inom Jordbruk, skogsbruk och fiske med 2,2 procent av
jobben jämfört med 1,6 för riket som helhet. Inom länet finns det dock en stor spridning
vad gäller andelen arbetstillfällen inom näringen: från 5,1 procent i Sölvesborg, med
oproportionerligt stor andel sysselsatta inom jordbruk och fiske, till 1,4 procent i Karlskrona. I länet står jordbruket (SNI 2007-kategori 01) för nästan sex av tio anställda och
skogsbruket (SNI 2007-kategori 02) för nästan fyra av tio, medan fiske och vattenbruk
(SNI 2007-kategori 03) sysselsätter omkring fem procent inom den övergripande näringskategorin.
Under flera årtionden har antalet syselsatta 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, men 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 har därefter uppvisat en
mycket kraftig sysselsättningstillväxt, som också vida överstiger den kraftiga tillväxt som
noteras på riksnivå. Det senaste decenniet har antalet sysselsatta totalt sett varit relativt
stabilt i länet. Åren 2007-2011 ökade antalet anställda något men under 2012 avstannade
den förhållandevis positiva utvecklingen då antalet sysselsatta minskade.
Urvalet i Arbetsförmedlingens prognosundersökning är förhållandevis litet för den här
delen av arbetsmarknaden men de intervjuade arbetsgivarna signalerar att antalet sysselsatta åter ökade under 2013. Arbetsgivarna inom skogsbruket redogör för den mest posi-
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tiva utvecklingen under det föregående året men det gäller även jordbruket. Jordbrukarna
ger dock uttryck för en pessimistisk framtidsbild, med minskande sysselsättningar under
2014 och 2015, medan det för skogsbrukarna handlar om minskande ökningstakt men
icke desto mindre starka sysselsättningsökningar under prognosperioden. Sammantaget
är bedömningen att sysselsättningstillväxten fortsätter under prognosperioden men i
dämpad takt (+ 1,5 respektive 1,3 %).
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 10 och där de flesta lantbruk drivs som enmansföretag. Utvecklingen inom både jordoch skogsbruk påverkas starkt av förändringar i världsmarknadspriset på de råvaror man
producerar. 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 skogsbruket sedan 2012-2013. Det är en utveckling som
framförallt drivs på av mjölkproducenter och där grisproducenter är ett undantag. För
såväl mjölk-, växt, gris- som nötbönder handlar det fortfarande om att en majoritet av
lantbrukarna upplever att lönsamheten är dålig. 11
Skogsindustrin är en bransch som varit utsatt för ett hårt förändringstryck under lång tid.
På 60-talet fanns det 1 100 sågverk i Sverige och 2012 fanns det 140 kvar. Samtidigt har
produktionskapaciteten mer än fördubblats och utvecklingen mot större och effektivare
enheter, som kräver allt mindre personal, kommer att fortsätta. Exportvärdet för skogsindustrins produkter minskade med två procent i Sverige under 2013. Det är klart mindre
än den ovanligt kraftiga minskningen för svensk varuexport som helhet det året och under 2014 har exporten av skogsindustriprodukter ökat till följd av ökat internationell efterfrågan och hög byggaktivitet i Sverige. 12 På grund av strukturomvandlingen inom branschen behöver den ökade efterfrågan på nationell nivå inte nödvändigtvis vara sammankopplad med arbetskraftsefterfrågan på regional nivå. Däremot avspeglas den positiva
utvecklingen på riksnivå hos urvalet av arbetsgivare inom skogsbruket som ingått i prognosundersökningen, som dock är litet.
Trots att Jordbruk, skogsbruk och fiske är en förhållandevis liten näringskategori, och
antalet annonserade lediga platser få, finns det en inte obetydlig efterfrågan på kvalificerad personal. För de flesta yrken inom branschen råder en arbetsmarknadssituation i
balans (mellan utbud och efterfrågan på kompetent arbetskraft). För att vara attraktiv
inom det största yrket, djuruppfödare/djurskötare, krävs det utöver erfarenhet och utAv alla branscher så finns de högsta åldersavgångarna i förhållande till de yrkesverksamma inom
jord- och skogsbruket. Inom de näringarna kommer 46 procent av de drygt 70 000 yrkesverksamma
i hela riket att lämna arbetsmarknaden mellan år 2010 och år 2025. Andelen kan jämföras med 37
procent för arbetsmarknaden som helhet (”Generationsväxlingen på arbetsmarknaden – i riket och i
ett regionalt perspektiv”, Arbetsförmedlingen, 2010).
11 ”Lantbruksbarometern”, LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna, 2014.
12 ”Så går det för skogsindustrin”, Skogsindustrierna, mars och september 2014.
10
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bildning en förmåga att vara självgående och att man har körkort. Inom skogsindustrin
råder det också i stort sett balans. För näringsgrenens största yrke, skogsmaskinsförare,
är det viktigt att både kunna köra och reparera maskiner och även ha viss teknisk kompetens då maskinparken blir allt mer högteknologisk. Inom Jordbruk, skogsbruk och fiske
finns också många säsongsbetonade jobb, där en viss brist på arbetskraft kan uppstå under mars-oktober medan en överskottssituation bäst beskriver resten av året. I många fall
löses den tillfälliga arbetskraftsbristen genom att säsongsarbetare tas in från utlandet.

Industri
Efter Smålandslänen och Västmanlands län är Blekinge det län med störst andel industrisysselsatta. Av Blekinges elva största privata arbetsgivare återfinns åtta inom industrin
vilket sätter sin prägel på hela länets näringsliv. Den största enskilda industrinäringen är
tillverkningen av motorfordon, som har sitt centrum 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 hälften av de sysselsatta i kommunen (se Diagram 5) vilket gör den till den tredje
mest industriberoende arbetsmarknaden i landet. 13 Utöver tillverkningen av motorfordon
finns ett brett spektrum av industriell verksamhet. Där ingår bland annat maskintillverkning samt tillverkning av datorer och elektronikvaror, de två största industrigrenarna i
länet efter motorfordonsindustrin. Tillsammans är de 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 svenska företag. 14 Under
krisåren 2008 och 2009 försvann 2 800 industrijobb från länet och återhämtningen därefter har varit liten. Sammantaget erbjuder Blekinges industri närmare 13 000 arbetstillfällen, motsvarande nästan var femte sysselsatt i Blekinge och exklusive de som hyrs in
från bemanningsbranschen. Till det räknas kring 800 sysselsatta inom energiförsörjning
och miljöverksamhet. Bland länets tre större kommuner är det Ronneby som sticker ut
med avvikande hög andel industrianställda, som i huvudsak återfinns inom tillverkningen
av datorer och elektronik samt gummi- och plastvarutillverkning.

13 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 gränsar skånska och också starkt industriintensiva Bromölla (35 %) till Sölvesborg.
14 ”Småland- Blekinge, OECD Territorial Review”, OECD, 2011.
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Diagram 5: Förvärvsarbetande
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Fler anställda 2015
Med sin stora exponering mot den mer exportinriktade verkstadsindustrin är industrin
den näring i länet som tydligast drabbats av den ekonomiska krisen i omvärlden. Under
2013 minskade varuexporten i Blekinge med över 20 procent vilket var den sämsta utvecklingen i landet. 16 Med utgångspunkt i Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
är dock bedömningen att åtminstone den direkta sysselsättningseffekten var förhållandevis liten, det vill säga den som berör de som är anställda av industriföretagen. Det kan
förklaras av en relativt kraftfull återhämtning under förra årets sista kvartal men också av
att branschen är mindre benägen att säga upp personal efter de senaste årens personalneddragningar. Det gäller inte minst efter 2012 års sysselsättningsnedgång, som i efterhand framstår som en anpassning till den kraftfulla nedgången i exportefterfrågan som
skulle komma året efter. Den avslutande återhämtningen var också nationell och internationell och byggde upp förväntningar som till stor del raserades under första halvåret
2014. I dagsläget är omvärldsbedömningen mer osäker, med både starkt positiva signaler
och oroväckande tendenser. Till den förra kategorin hör den alltmer positiva utvecklingen
för USA:s ekonomi, som är Sveriges sjätte största exportmarknad och världens största
bilmarknad. Svenska kronan har dessutom försvagats med över femton procent sedan
dess rekordstarka ställning i början av 2009. De ekonomisk-politiska förutsättningarna
för en exportdriven tillväxt i Sverige har därtill förbättrats i form av tydliga utsikter om
mer återhållsam finanspolitik och mer expansiv penningpolitik, samtidigt som viktiga
Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Exporten ökar mest i Gotlands län, pressmeddelande Utrikesdepartementet, 8 april 2014
(www.regeringe.se).
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konkurrenter som USA och Storbritannien förväntas börja höja sina styrräntor inom en
överskådlig framtid. Sammantaget bäddar det för att svensk ekonomi i högre utsträckning
ska drivas av en exportdriven efterfrågan under de närmaste åren och kanske framförallt
efter prognosperioden. Det är goda nyheter för ett län som Blekinge, som med en relativt
liten privat tjänstesektor haft begränsad fördel av en ekonomisk politik som varit fokuserad på att stimulera den inhemska efterfrågan. Osäkerheten inför det kommande året kan
i första hand kopplas till tysk ekonomi, som de senaste åren varit den utan konkurrens
starkaste Europeiska källan till ekonomisk tillväxt men som på senare tid visat tydliga
tecken på stagnation.
Diagram 6 visar att Blekinges industris förväntningar på den framtida utvecklingen höjdes avsevärt förra hösten, från låga nivåer, och att förväntningarna därefter i stort sett
legat kvar i nivå med det höjda förväntningsläget. Höstens värden har höjts marginellt
från 33 till ett nettotal på 34 procent, vilket motsvarar den positiva differensen mellan
andelen positiva och negativa företag. 17 Förväntningsläget är därmed fortsatt över såväl
det historiska genomsnittet för Blekinges industri som för Sveriges industri i sin helhet.
Diagram 6: Förväntningsläget inom industrin för kommande sex månader,
Blekinge län, våren 2007-hösten 2014.
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2012 var ett stort bakslag för sysselsättningen i Blekinges industri (- 3,4 %) och bedömningen är att en inbromsning i den utvecklingen skedde förra året och fortsätter i år (- 0,4
% båda åren). Under förra året var det motorfordonsindustrin och en stor order inom
tillverkningen av elapparatur som höll tillbaks minskningen av de industrianställda. Under det innevarande året fortsätter motorfordonsindustrin att utvecklas positivt och
hjälps dessutom av en allmänt förbättrad situation för de blekingska industriföretagen. I
en tillbakablick framstår 2012 som en kraftig och på så sätt avvikande sysselsättningsminskning, som föregick ett lika avvikande kraftigt exportbortfall för Sverige året efter.
”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. Nettotalen är viktade (antal anställda) och säsongsrensade och eftersom de också är trendade kan värdena i tidsserien förändras när nya värden läggs
till, alltså från en prognosomgång till en annan.
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Bedömningen är att industrins sysselsättningsminskning i Blekinge vänds till en marginell ökning nästa år (+ 0,1 %) som därmed blir den första sedan 2011.
Under nästa års uppgång råder viss osäkerhet kring utvecklingen för motorfordonsindustrin. Arbetsgivarna ger olika signaler i sina anställningsplaner för det kommande
året och prognosen är att sysselsättningen inom länets viktigaste industrigren fortsätter
att öka men i starkt dämpad takt. Men här är bedömningen att det finns en uppsida på
den osäkerhet som kan tolkas in i de motstridiga signalerna från länets arbetsgivare med
tanke på att utvecklingen på nationell nivå förväntas fortsätta vara positiv. 18 Det bygger i
sin tur på förväntningar om en positiv utveckling på såväl den inhemska, europeiska som
utomeuropeiska totalmarknaden för bilar. Också införandet av nya modeller under 201517 förväntas få en positiv effekt på svensk bilexport, men i mindre utsträckning. Den
starkaste positiva signalen kommer från Blekinges metallvaruindustri, där ett brett urval
av företag förmedlar nästan undantagslöst att man planerar för framtida anställningar.
Eftersom metallvaruindustrin i hög utsträckning fungerar som underleverantör till
andra delar av industrin (samt bygg- och anläggningssektorn) kan optimismen också
tolkas som en positiv signal för industrin i regionen i allmänhet. Arbetsgivarna svarar
dessutom för en relativt kraftig minskning under 2013 så industrigrenen får betraktas
som den viktigaste förklaringen till att Blekinges industri lyckas vända en total sysselsättningsminskning under 2014 till en ökning under 2015.
En annan viktig orsak är att maskinindustrin går från kraftiga sysselsättningsminskningar i år till en viss ökning under 2015. Här handlar det om Sveriges största enskilda
industrigren och en näring som under 00-talets så kallade ”hyperglobalisering” mött en
historiskt sett exceptionellt hög efterfrågan. Mycket talar för att de globala investeringsnivåerna som registrerades före finanskrisen inte återkommer inom överskådlig tid och att
Sverige sedan ett tag tillbaka möts av en omvärldsefterfrågan i den nedre delen av en investeringscykel. Maskinindustrin i Blekinge är en industrigren som gick mot strömmen
och ökade i antal sysselsatta under både 90- och 00-talet, men efter finanskrisen har maskinindustrin varit hårdast drabbat bland länets större industrinäringar. Vändningen
under 2015 ligger i linje med den förväntade produktionsutvecklingen på riksnivå även
om det för Blekinge handlar om en något mer optimistisk bedömning. Det blir i så fall det
fjärde året i rad som maskinindustrin i Sverige inte ökar sin produktionsvolym och trenden och historisk erfarenhet talar för att näringen befinner sig i slutet av en nedgångsfas.
Därtill innebär den svaga kronan att svensk export är mer konkurrenskraftig än för bara
något år sedan. Detta kan vara av betydelse för maskinindustrin möjligheter att ta nya
marknadsandelar på den kinesiska och amerikanska exportmarknaden, där Sverige har
en oproportionerligt liten avsättning. 19

18 Referenser till industrins nationella sammansättning och utveckling i det här avsnittet bygger
på ”Teknikföretagens konjunkturprognos”, Teknikföretagen, november 2014.
19 För statistik samt fördjupad analys och bakgrund till maskinindustrins utveckling de senaste
årtiondena se förutom referensen i föregående fotnot (s. 4 och 40) också ”The headwinds return” (14
september 2014, The Economist).
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Övervägande brist trots försiktig industri
Trots flera år med minskande sysselsättning är flaskhalsar som beror på kompetensbrist
betydligt vanligare än överskottssituationer bland industriyrkena i länet. Under 2015 kan
man förvänta sig att bristsituationen förvärras något när det totala antalet anställda inte
längre minskar. Bland de industriyrken där arbetsmarknadssituationen kunnat bedömas
för det kommande året är det bara processoperatörer inom trä- pappers- och massaindustri som kommer att mötas av en arbetsmarknad som kännetecknas av visst överskott,
åtminstone i västra Blekinge. I övrigt är bedömningen att även lågkvalificerade yrken som
maskinoperatörer (gummi- och plastindustrin, livsmedelsindustrin och även trävaruindustrin) och montörer (fordon, el- och teleutrustning samt metall- gummi- och plastprodukter) kommer att möta en arbetsmarknad som är mer eller mindre i balans under 2015.
På längre sikt finns det dock stor risk för att den här typen av mindre kvalificerade
industriyrken försvinner, antigen genom att tillverkningen flyttar till länder med billigare
arbetskraft eller på grund av att den befintliga produktionsprocessen automatiseras ytterligare. Bara under höstens intervjuundersökning har arbetsgivare från en rad olika industriområden hänvisat till den risken, till exempel inom livsmedels- eller motorfordonsindustrin eller inom tillverkningen av trävaror eller plastvaror. 20
En möjlig förklaring till att det kommer att råda balans bland lågkvalificerade yrken är att
många lämnat industrin för andra delar av arbetsmarknaden efter de senaste årens negativa utveckling. En annan är att utbildningssystemet på gymnasial nivå har svårt att kompetensförsörja till det här segmentet av industrins yrken. Dit räknas inte minst 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 industrin arbetsgivare kommer att få svårt
att rekrytera det kommande året. Det gäller lackerare, lastbilsmekaniker (åtminstone
bland mindre och medelstora arbetsgivare), svetsare, plåtslagare, industrielektriker samt
slaktare och styckare. För både verktygsmakare och CNC-operatörer är den samlade bedömningen att yrkesgrupperna möts av en arbetsmarknad i balans nästa år. Men inte
minst inom dessa yrken är variationen stor när det gäller inriktning vilket gör att arbetsmarknadssituationen kan variera stort från fall till fall: vissa arbetsgivare kommer att ha
svårt att rekrytera viss kompetens samtidigt som viss kompetens kan visa sig svår att sysselsätta på kort sikt. Vilken specifik kompetens som efterfrågas beror många gånger på
större industriföretags verksamhetsinriktning de kommande åren, till exempel när det
gäller nya tillverkningsmodeller.
Den beskrivna bristsituationen får i stor utsträckning betecknas som strukturell med
tanke på att den inte försvinner under en utdragen lågkonjunktur. Det gäller i högsta grad
ingenjörsyrkena, där det istället handlar om svårigheter att kompetensförsörja från den
eftergymnasiala delen av utbildningssystemet. Den bristen gäller mer eller mindre i hela
landet och för Blekinge är bedömningen för samtliga civilingenjörsyrken som kunnat
bedömas att det kommer att råda brist på arbetskraft nästa år, med särskilt svår brist på
inriktning mot elektronik och teleteknik. Dessutom kommer det att vara brist på byggEnklare industriyrken är ett av de yrkesområden som löper absolut störst risk att automatiseras i
den nya automatiseringsvåg som pekas ut av Andrew McAfee och Erik Brynjolfsson (”The Second
Machine Age”, 2014, Norton & Co). Enligt Stefan Fölsters studie (”Vartannat jobb automatiseras
inom 20 år”, 2014, SSF) verkar risken för automatisering av jobb inte minst vara stor på den
svenska arbetsmarknaden.
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nadsingenjörer och byggnadstekniker, elingenjörer och eltekniker, ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik, maskiningenjörer och maskintekniker samt VVSingenjörer. Faktum är att för samtliga ingenjörsyrken som kunnat bedömas är bedömningen att det kommer att råda en mer eller mindre svår bristsituation under 2015. Slutligen utgör bristen på företagssäljare inom industrin en viktig flaskhals för expansionen av
arbetsgivarnas verksamhet och i förlängningen en bromskloss för skapandet av jobb. Företagssäljare är en brokig yrkeskategori och arbetsmarknaden kan även kännetecknas av
överskott när det gäller viss säljkompetens. Men i regel kan industrin, som efterfrågar
flest företagssäljare på arbetsmarknaden efter handelssektorn, förväntas ställa särskilt
höga krav på tekniskt kunnande, vilket är den huvudsakliga källan till svårigheterna att
kompetensförsörja inom den här yrkesgruppen. Det gäller inte minst med tanke på att det
kunnandet måste kombineras med säljkompetens, som i sin tur ofta handlar om relationsbaserad försäljning.

Byggverksamhet
I Blekinge arbetade 4 100 personer med Byggverksamhet mot slutet av 2012, 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 i Karlskrona och framförallt på Olofströms arbetsmarknad
(se Diagram 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
Blekinge län 2012.
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Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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Specialiserad bygg och anläggningsverksamhet är också den näring som drivit 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
båda åren. Den allmänna nedgången i ekonomin under 2012 påverkade även byggbranschen, som totalt sett minskade i sysselsättning det året och gjorde det för första gången
sedan 2009. Bedömningen är att byggbranschen i sin helhet genererade sysselsättningstillväxt 2013 (+ 1,1 %) och att tillväxten tagit ordentlig fart i år (+ 2,8 %) men mattas en
del nästa år (+ 2,2 %). I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning är det som väntat
Specialiserad bygg och anläggningsverksamhet som är mest optimistiska i sina anställningsplaner men även bostadsbyggandet står för betydande sysselsättningstillväxt. Båda
undernäringarna men framförallt Byggande av hus tappar fart och förklarar den dämpade tillväxttakten nästa år. Det avspeglar sig också i förväntningsläget bland byggföretagen inför de kommande sex månaderna, som minskat rejält sedan vårens mätning (Diagram 8). Trots avmattningen bidrar byggbranschen i länet med nästan 100 nya jobb under det kommande året, alltså motsvarande ett av sex jobb som skapas 2015.
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Diagram 8: Förväntningsläget inom byggverksamhet för kommande sex månader, Blekinge län, våren 2007-hösten 2014.
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Bedömningen är dessutom att det finns en ganska god sannolikhet för att prognosen
överträffas med tanke på den positiva utvecklingen med bostadsbyggandet i landet. Efter
ett hastigt fall 2011 vände bostadsbyggandet i Sverige vid halvårsskiftet 2012 och har pekat stadigt uppåt sedan dess. Även fast urbaniseringstrenden i Sverige är mycket stark är
bostadsbyggandet även omfattande i mindre kommuner. Det gäller inte minst byggandet
av flerbostadshus, som under nästa år ser ut att nå upp till toppnivåerna från början av
90-talet. Under 2013 var bostadsbyggandet i Blekinge ett av de lägsta i landet och det har
sannolikt att göra med att länet inte ligger tillräckligt nära någon storstad. Enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning har dock byggandet tagit fart i år och det verkar som
sagt finnas god möjlighet att nästa års utveckling överträffar arbetsgivarnas förväntningar. Den möjligheten får också stöd av den pågående utvecklingen med kraftigt ökat byggande av studentbostäder och det akuta behovet av boende till nyanlända invandrare som
beviljats uppehållstillstånd. 22

Omfattande bristsituation
Bristsituationen inom byggbranschen är ganska omfattande med tanke på det svaga konjunkturläget i landet. Framförallt verkar det gälla östra Blekinge. För det kommande året
är exempelvis bedömningen att det kommer att råda brist på både träarbetare och installationselektriker, de två klart största byggyrkena i länet. Andra stora byggyrken som det
kommer vara svårt att rekrytera från det närmaste året är VVS-montörer, byggnadsplåtslagare, plattsättare och murare. Det gäller särskilt VVS-montörer, som är den tredje
största yrkesgruppen i länet och som bedöms vara bland de yrken på länets arbetsmarknad som kommer möta allvarligast bristsituation. Det är endast ett antal yrken inom
sjukhusvården och IKT-sektorn som kommer kännetecknas av en värre bristsituation
Se”Boverkets indikatorer”, till exempel april och november 2014, för referenser till utvecklingen
på nationell nivå.
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under 2015. Situationen kommer vara nästan lika allvarlig för betongarbetare och isoleringsmontörer, som dock är betydligt mindre yrkesgrupper. Det kommer även vara brist
på takmontörer och, i mindre utsträckning, golvläggare. Sammantaget innebär det att
bland de bedömda hantverksyrkena endast är anläggningsarbetare och målare som inte
kan förknippas med några större svårigheter att rekrytera eller anlita den närmaste framtiden. På tjänstemannasidan kommer det också vara brist, på såväl civil- som högskoleingenjörer med bygginriktning.
Bristsituationen är så omfattande att den sannolikt utgör en väsentlig hämsko för branschens möjligheter att skapa nya jobb. Samtidigt finns det fortfarande många arbetslösa
byggungdomar (under 24) som saknar de lärlingstimmar som krävs för att bli färdigutbildade när de lämnar gymnasieskolan. Detta gäller särskilt för utbildningarna till installationselektriker och VVS-montörer. Bristen på lärlingsplatser är stor, vilket utgör ett strukturellt problem för branschen och tyder på ett utbildningssystem som inte är i samklang
med arbetsmarknaden. Under det kommande året är risken fortsatt stor att många kommer att behöva lämna sitt yrke samtidigt som bristsituationen är omfattande. Historiskt
har dock bristsituationen inom byggbranschen varit starkt konjunkturberoende och nästa
års sysselsättningsökning kan sannolikt erbjuda en möjlighet till etablering på arbetsmarknaden för många lärlingar.

Privata tjänster
Till den privata tjänstesektorn räknas branscherna Handel, Transport, Hotell och restaurang, Information och kommunikation, Finans- och försäkringsverksamhet samt Företagstjänster. Den privata tjänstesektorn omfattar således ett stort antal vitt skilda yrken,
som kan kopplas till allt från avancerade konsultuppdrag och medieverksamheter till
mindre utbildningskrävande arbeten inom handel, hotell- och restaurangverksamhet och
lokalvård. Totalt sysselsätter dessa branscher över 21 000 människor i Blekinge vilket är
32 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 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 kan räknas dit (se Diagram 9). Likaledes industritunga Ronneby avviker också påtagligt med tanke på att det
handlar om en medelstor kommun.
I Blekinge har sysselsättningsutvecklingen för den privata tjänstesektorn inte varit entydigt positiv under de senaste åren, vilket varit fallet i riket som helhet. Sedan 2008 har
sysselsättningen i länet visserligen ökat inom Hotell och restaurang och 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 enbart ökat med 450 personer,
eller 2,2 procent, mellan 2008 och 2012. För riket som helhet har den privata tjänstesektorn varit något av en sysselsättningsmotor och ökat med nästan sex procent under
samma period. Utvecklingen i länet inom den sektorn är alltså långt svagare än för riket
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som helhet. Denna utveckling gör Blekinge mer sårbart då det är den privata tjänstesektorn, tillsammans med vårdsektorn, som förväntas driva på skapandet av arbetstillfällen i
svensk ekonomi under oöverskådlig tid framöver. Till exempel förväntas den privata
tjänstesektorn stå för nästan tre av fyra nya jobb som skapas i år och nästa år i Sverige. 23
Diagram 9: Förvärvsarbetande
Blekinge län 2012.
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Den privata sektorn är störst i Karlskrona och Karlshamn men andelen sysselsatta ligger
även där långt under rikssnittet. En stor del av förklaringen till denna skillnad i sysselsättningsstruktur inom länet finns i kommunernas befolkningsunderlag. En liten, och på
vissa håll krympande befolkning (Olofström och Ronneby), begränsar den lokala marknadens storlek vilket är ett problem då tjänsteföretag primärt levererar sina produkter
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 samt bank- och arkitektkontor till byggentreprenörer, konferensanläggningar 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. 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.

23
24

”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014”, Arbetsförmedlingen, 2014.
Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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Privata tjänstesektorn jobbmotorn
I höstens prognosundersökning har företagens bedömning för det närmaste halvåret justerats upp ganska ordentligt och ligger nu en bra bit över det historiska genomsnittet
både för länet och för riket i sin helhet (Diagram 10). Det är optimism inom handeln samt
restaurang- och IKT-branschen som till stor del skruvat upp förväntningarna. Totalt sett
uppskattas den privata tjänstesektorn bidra med 360 nya jobb under 2014 (+ 1,7 %) trots
en viss dämpning av den positiva utvecklingen under de sista kvartalen. Det kommande
året fortsätter inbromsningen av sysselsättningstillväxten. Bedömningen är att tillväxten
tar fart under årets lopp, men för helåret handlar det ändå om en avmattning (+ 1,4 %)
där 300 nya arbetstillfällen genereras. För hela prognosperioden innebär det att nästan
hälften av alla nya jobb i länet kommer att vara privata tjänster.
Diagram 10: Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande sex månader, Blekinge län, våren 2007-hösten 2014.
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Handeln är den största branschen inom den privata tjänstesektorn och sysselsätter
drygt 5 500 personer i länet. De senaste åren har antalet anställda varit ganska konstant
men fortfarande under 2008 års nivå. Nationellt har detaljhandeln haft en positiv utveckling under början av 2014, med ökad försäljning inom såväl livsmedelshandeln, handeln med motorfordon och butikshandeln. Handelns utveckling är beroende av hushållens konsumtionsvilja. Den förbättrades initialt i år men hushållens syn på hur den egna
ekonomin kommer att utvecklas har blivit mer pessimistisk de senaste månaderna. Faktorer som talar för att konsumtionen kommer att öka under prognosperioden är den låga
bostadslåneräntan, en börs på rekordnivåer samt att hushållen fortsätter att gynnas av
reallöneökningar samt har ett högt sparande och en hög disponibel inkomst. Det senare
pekar mot att det sedan några år tillbaks byggts upp ett uppdämt konsumtionsbehov.
Arbetsförmedlingens bedömning är att anställningarna inom handelssektorn åter ökat i
Blekinge det här året (+ 0,4 %) efter två år med minskande sysselsättning. Sysselsättningstillväxten blir i stort sett den samma nästa år (+ 0,3 %) efter en starkare avslutning
på året. Bilhandeln (inklusive reparation) (SNI 2007-kategori 45) redovisar en dämpad
sysselsättningstillväxt för 2015 som dock är fortsatt stark efter ett mycket starkt 2014.
Partihandeln (SNI 2007-kategori 46) står för vart femte handelsjobb och fortsätter vara
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något större än bilhandeln trots minskat antal sysselsatta flera år i följd. Sannolikt handlar den negativa trenden till en inte obetydlig del om en omstrukturering av näringen.
Bedömningen är att partihandeln åter kommer att få redovisa en ganska kraftig sysselsättningsminskning för i år men att den bromsas helt nästa år eller vänds till en svag ökning. Detaljhandeln (SNI 2007-kategori 47) dominerar handelssektorn och står för sex av
tio handelsjobb. En förhållandevis god sysselsättningstillväxt för detaljhandeln under det
här året gäller i stort sett för helåret 2015 också.
Handeln är en viktig inkörsport 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 22 procent av de sysselsatta en eftergymnasial utbildning. Därför upplever
handeln heller inga betydande rekryteringsproblem. Istället råder mycket hård konkurrens om jobben och hög arbetslöshet. Samtidigt är det viktigt att påpeka att åtminstone
detaljhandeln är en näring som förutom låga utbildningskrav även har stor jobbomsättning, och som också fortsättningsvis kommer att ge många chansen till en första yrkeserfarenhet. Förmodligen är detaljhandeln den enskilda näring som erbjuder flest så kallade
ingångsjobb och konkurrensen om jobben kan vara betydligt mindre om det handlar om
försäljning som kräver fördjupad fack- eller produktkunskap.
Telefonförsäljare är ett yrke som också präglas av stor omsättning, men här är istället
bedömningen att arbetsgivarna har svårt att kompetensförsörja och så även den kommande tolvmånadersperioden. Yrket präglas av stor omsättning och bristproblematiken
kan inte i första hand härledas till rekryteringsskedet utan till att attrahera eller behålla
rätt kompetens. Det här växande och förhållandevis nya segmentet av handelssektorn
upplevs av många som krävande och det finns också tecken på att uppmärksamheten
kring oseriösa arbetsgivare börjat göra det svårt för branschen att attrahera ungdomarna i
länet. 25 För många erbjuder yrket hursomhelst en väg in i arbetslivet som dessutom ger
möjlighet att testa säljyrket. Detta kan inte minst vara av betydelse med tanke på att företagssäljare är en stor yrkesgrupp som i stor utsträckning förknippas med en bristsituation. Det kan därmed fungera som en utvecklingsmöjlighet om säljkompetens kan kompletteras med fördjupad bransch- eller produktkunskap. Handelssektorn sysselsätter
hälften av alla företagssäljare och rimligen är de överrepresenterade inom partihandeln.
En annan av få delar inom handeln som upplever en bristsituation är apoteksverksamheten, där det även fortsättningsvis kommer vara brist på apotekare och receptarier. Det kan
i vissa fall handla om en bristsituation med påtaglig 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 både person- och godstransport, med en majoritet sysselsatta i den senare kategoBranschorganisationen Kontakta organiserar arbetsgivare i branschen och står uttryckligen för att
dess medlemmar ”lever upp till högt ställda krav, vilket innebär att man är en seriös aktör på marknaden samt att man erbjuder schyssta villkor för sin personal” (www.kontakta.se/medlemmar,
141127). Medlemskap i organisationen kan på så sätt ses som en kvalitetsstämpel och det är också
möjligt att kontakta organisationen angående ”frågor om kundservice och försäljning”.
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rin. Efterfrågan på godstransporter är tätt sammankopplad med utvecklingen för industrin och handeln samt byggbranschen, vilket också gäller 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. Liksom för partihandeln ser den negativa utvecklingen ut att
vara del i en omstruktureringsprocess. Arbetsförmedlingen bedömer att den negativa
trenden kommer att plana ut under prognosperioden då sysselsättningen minska svagt.
För yrkena inom transportbranschen råder det i stor utsträckning balans mellan utbud
och efterfrågan på relevant kompetens. Arbetsuppgifterna i flera av yrkena har förändrats
i ganska stor utsträckning och därmed också vad som efterfrågas av arbetsgivarna. Arbetsgivare vill idag ha en busschaufför som i större utsträckning värnar om en kundupplevelse. Arbetsgivare vill gärna anställa kvinnor eftersom de anser att det motverkar slitaget på bussarna och erfarenhet av kundrelationer framhålls också som meriterande. Trots
de ökade kraven fortsätter det att finnas en problematik med ofrivillig deltidsarbetslöshet
och personer som enbart har timanställning. Det är i regel en signal om ett överskott på
arbetskraft och bedömningen är att det sammantaget kommer råda ett mindre överskott
på busschaufförer. Efterfrågan på lastbilschaufförer påverkas negativt av utländsk konkurrens sedan ett antal år tillbaks men utvecklingen verkar ha stabiliserats. Det gäller
därtill fjärrtransporter vilket innebär att det handlar om en mindre del av lastbilstransporterna. För distributionsförare, där lokalkännedom och kommunikativ förmåga är viktiga kompetenser, är konkurrensen från utländsk arbetskraft inte lika skarp. Den samlade
bedömningen är att det kommer vara balans på lastbilschaufförer under 2015 men det
finns tecken på att yrkesgruppen är på väg mot en bristsituation. I länet finns det dock ett
visst överskott på lagerarbetare och framförallt truckförare. Det är många ungdomar som
söker sig till yrkena samtidigt som branschen erbjuder få nya arbetstillfällen.
Hotell-och restaurangbranschen består dels av hotell- och logiverksamhet och dels
av restaurang-, catering- och barverksamhet. Branschen sysselsätter nästan 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 varit en viktig förklaring till branschens framgång, i kombination med trenden mot att hushållen äter mer ute och lägger
en större del av sin disponibla inkomst på caféer och restauranger. Men branschen har
utvecklats särskilt positivt i Blekinge och är den enda inom den privata tjänstesektorn
som haft än bättre utveckling än i riket under och efter finanskrisen. En positiv utvekling
inom turismnäringen är en möjlig förklaring till den goda utvecklingen hittills. Inte minst
restaurangbranschen fortsätter att vara stark optimistisk och sammantaget för hela näringskategorin är Arbetsförmedlingens bedömning att en stark sysselsättningstillväxt i år
(+ 2,7 %) dämpas något under 2015 (+ 2,4 %).
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, vilket även kommer att gälla
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det närmaste året. Detta kan vara en avgörande begränsning på arbetsgivares möjlighet
att expandera eller etablera en verksamhet. Därmed har det en negativ påverkan på utbudet av ingångsjobb genom att begränsa efterfrågan på till exempel köks- och restaurangbiträden samt servitörer. Ytterligare en yrkesgrupp det kommer att råda brist på i länet är
bagare och konditorer med erfarenhet och yrkeskunnande, vilket bland annat är en följd
av de senaste årens ökning av antalet småbagerier. En annan strukturell förändring som
bidrar till bristläget är att även större livsmedelsbutiker efterfrågar bagare och konditorer.
Information och kommunikation (IKT-branschen), som innefattar IT-branschen
samt förlags- och medieverksamhet, sysselsätter drygt 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 relativt sett större inslag på den lokala arbetsmarknaden
(båda 6 procent). Antalet sysselsatta har dock minskat sedan 2008 och framförallt är det
arbeten inom telekommunikation (SNI 2007-kategori 61) som försvunnit från länet efter
kraftiga minskningar varje år.
Branschens utsikter är enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning mer entydigt
positiva än på länge. Telekommunikationsbranschen aviserar att den fleråriga trenden
med neddragningar nu bromsat in och bedömningen är att en svag sysselsättningsökning
realiseras under 2015. 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. Även här är bedömningen att länets arbetsgivare kan komma att stå för en viss sysselsättningsökning under det kommande året, som
dock drivs på av utgivningar i elektroniskt format. Samtidigt visar höstens undersökning
att en mycket stark optimism genomsyrar de delar av IT- branschen som inte tillhör telekommunikationsverksamheten. Det gäller inte minst dataprogrammering och datakonsultverksamhet (SNI 2007-kategori 62), som är IKT-branschens största undernäring och
tillsammans med telekommunikationverksamheten de helt dominerande undernäringarna. Men även inom ett litet IT-segment som databehandling och hosting (SNI 2007kategori 63) är expansionsplanerna påfallande starka. Bedömningen är att branschen i
sin helhet expanderar kraftigt i år och sysselsättningstillväxten (+ 2,9 %) blir den starkaste på Blekinges arbetsmarknad. Det gäller inte minst nästa år då även telekommunikationsbranschen bidrar med jobbtillväxt, som visserligen uppgår till en bråkdel av IKTbranschens totala tillväxttakt det året (+ 3,4 %).
Efter sjukhusvården är IT-branschen det segment på 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 påtagligt dra ner på sina expansionsplaner, vilket i sin
tur gör att även anställningar hos potentiella uppdragsgivare hålls tillbaka. Den största
bristen gäller mjukvaru- och systemutvecklare men det kommer även vara brist på IT-
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arkitekter, systemförvaltare/systemadministratörer liksom testare och testledare. Kvalificerad IT-personal efterfrågas inom ett flertal branscher, tillhörande såväl privata tjänstesektorn och industrin som offentlig verksamhet. Konkurrensen om jobben kommer generellt fortsätta att vara mycket liten under prognosperioden och arbetsgivare uppger att de
är öppna för att ta emot praktikanter och anställa nyutexaminerade. Yrkeshögskoleutbildning kan i vissa fall räcka som formell bas för att sedan vidareutbildas av arbetsgivaren. Svenska språket kan dock vara en avgörande kompetensbrist bland personer som har
utländsk bakgrund och erfarenhet från branschen, i alla fall när det handlar om arbetsuppgifter som kräver nära kundkontakter. Bland de bedömda yrkena är det endast helpdesktekniker/supporttekniker som kan förväntas möta en arbetsmarknad i balans eller
med svagt överskott under det kommande året. Detta efter att ett visst överskott på arbetskraft funnits under det innevarande året, efter att en större aktör outsourcat delar av
sin verksamhet.
Företagstjänster, finans- och försäkringsverksamhet samt fastighetsverksamhet sysselsätter tillsammans 7 600 personer. Näringskategorin 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. Dessa
personer 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. 26 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 2007kategori 64) och betydligt större än Fastighetsverksamhet (SNI 2007-kategori 68). Den
förra kategorin är en av få undernäringar som haft en tydlig trend med minskat antal
anställningar under en längre tid till följd av personalminskningar på bankkontor. Det
andra undantaget med en liknande utveckling är Kontorstjänster och andra företagstjänster (SNI 2007-kategori 82). Båda dessa verksamhetsområden, men framförallt det
förra, förväntas fortsätta att tynga den övergripande näringskategorins utveckling under
prognosperioden. Sammantaget och föga förvånande är ändå bedömningen att sysselsättningstillväxten fortsätter under prognosperioden, till största del pådrivet av att flertalet nya jobb skapas av de dominerande näringsgrenarna Arbetsförmedling, bemanning
och andra personalrelaterade tjänster samt Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor. Under 2014 skapas totalt drygt 170 nya jobb (+ 2,4 %). Tillväxten däm26 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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pas något nästa år (+ 2,0 %) och då bidrar den övergripande sektorn med 150 nya arbetstillfällen.
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet (SNI 2007-kategori 82) är den tredje största
undernäringen bland Företagstjänster och med omkring 1 000 anställda ungefär lika stor
som Fastighetsverksamhet. Det här verksamhetsområdet är ännu en viktig källa till jobbtillväxten inom Företagstjänster, såväl de senaste åren som under prognosperioden. En
avgörande skillnad är däremot att det här handlar om 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 permanent under många år, som gäller ingenjörskompetens (se
branschavsnittet ”Industri”) och som kommer att fortsätta under prognosperioden. Bristen är allvarlig eftersom den indirekt också utgör en flaskhals för jobbskapandet inom
byggbranschen och, på längre sikt, för Blekinges industriella konkurrenskraft. Även annan typ av konsultverksamhet står för ett betydande antal sysselsatta och tillväxtkraft
inom den privata tjänstesektorn, och också här är arbetsgivarna starkt positiva inför det
kommande året. Helhetsbedömningen är att det kommer råda brist på revisorer och jurister men balans på redovisningsekonomer. Arbetsmarknadssituationen bland dessa yrkesgrupper kan variera beroende på specialisering och bristen gäller i synnerhet de som har
säljkompetens och konsultvana. Efter handelssektorn är Företagstjänster och industrin
de viktigaste förvärvsområdena på arbetsmarknaden för företagssäljare och erfarenhet
och kvalificerad teknisk kompetens är i regel en bristvara och ofta en mer påtaglig sådan.
Här kan det handla om att kombinationen lång eftergymnasial teknisk utbilning, säljkompetens samt bransch- och produktkunskap ska finnas hos en och samma person.
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 anställning blir aktuell. Trots att kvalifikationskraven har trissats upp bedömer Arbetsförmedlingen att det kommer vara ett visst överskott av sökande
även den närmaste framtiden.
Personliga och kulturella tjänster innefattar en rad verksamheter som har det gemensamt att de 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 senare år utvecklats positivt och understötts av politiska reformer. Införandet av RUT-avdraget (rengöring, underhåll, tvätt) har lett till ett uppsving för branschen och nyetableringen av en mängd nya
städbolag. 27 Uppskattningen är att den övergripande näringen totalt sysselsätter över
2 300 människor i länet och undernäringen Andra konsumenttjänster (SNI 2007kategori 96) har drivit på sysselsättningstillväxten. Underlaget från höstens intervjuun27 RUT-avdragen har ökat med 64 procent mellan 2010 och 2013 och i länet gjordes avdrag för 23
miljoner 2013 (Skatteverket).
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dersökning är för litet för att ge någon bra vägledning men bedömningen är att den positiva trenden med ökande efterfrågan på konsumenttjänster fortsätter för helåret 2014 och
även nästa år. Sysselsättningstillväxten förväntas dock avta något nästa år som följd av att
den privata konsumtionen blir något svagare jämfört med 2014, åtminstone för helåret då
inledningen på 2015 blir svagare än resten av året.
För några av branschens yrken, som frisörer, massörer, hudterapeuter och trädgårdsarbetare, är det vanligt att verksamheten bedrivs i egen regi. Det är vanligtvis minst en utbildning på gymnasienivå som behövs för att vara gångbar inom näringen. Därtill är mindre
städföretag med särskild inriktning mot hushåll ett växande inslag i åtminstone större
städer. Trots en förväntat positiv utveckling för hushållens tjänsteefterfrågan kommer det
råda hård konkurrens om jobben och ett visst överskott på arbetskraft. I mindre utsträckning gäller det kvalificerade städare och för trädgårdsarbetare bedöms arbetsmarknaden
vara i balans det kommande året.
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Offentliga tjänster
Nästan fyra av tio arbetstillfällen i Blekinge finns inom den offentliga tjänstesektorn. Det
motsvarar nästan 25 000 jobb och det är den sektor som sysselsätter flest människor i
länet. Av de tio största enskilda arbetsgivarna i länet verkar sju inom det offentliga. 28 Den
höga andelen offentliganställda är ett av Blekinges särdrag vid en nationell jämförelse: i
övriga landet finns tre av tio arbetstillfällen inom den offentliga tjänstesektorn. De största
delarna av den offentliga verksamheten är Vård och omsorg (inklusive sociala tjänster)
(SNI 2007-kategori 86-88) samt Utbildning (SNI 2007-kategori 85), men i länet har försvaret en särställning och cirka nio procent av alla sysselsatta i länet 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
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I Karlskrona återfinns 12 procent av de sysselsatta inom Offentlig förvaltning, vilket kan
jämföras med cirka sex procent för riket som helhet. Marinbasen och att Karlskrona är
länets residensstad, med tillhörande administration, förklarar den höga andelen sysselsatta. I Karlskrona och Karlshamn finns länets två sjukhus och Ronneby är den andra
kommunen i länet med arbetsplats åt försvaret (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
de senaste åren. I slutet av 2007 sysselsatte den 26 000 personer i länet och därefter har
samtliga tre övergripande näringskategorier minskat varje år, med undantag för 2010,
28 Länets tio största arbetsgivare är (i fallande ordning) Karlskrona kommun, Blekinge läns landsting, Karlshamns kommun, Försvarsmakten, Ronneby kommun, Volvo personvagnar, Sölvesborgs
kommun, Olofströms kommun, Kockums aktiebolag (SCB, 2012).
29 Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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fram till 2012. Under den perioden försvann över 1 700 arbetstillfällen men Arbetsförmedlingens bedömning är att nedgången vändes till en ökning under 2013. Antalet sysselsatta inom Offentlig förvaltning ökade det året medan två år av sysselsättningsminskningar för såväl utbildningssektorn som Vård och omsorg bromsade in respektive planade ut helt. Under prognosperioden förväntas den offentliga tjänstesektorn återta rollen
som jobbmotor, vid sidan om den privata tjänstesektorn och för första gången sedan 00talet. Under 2014 ökar antalet anställda med 250 personer (+ 1,0 %) och det kommande
året motsvarar ökningen drygt 230 personer (+ 0,9 %).
Under prognosperioden minskar åter de sysselsatta inom Offentlig förvaltning även om
minskningstakten dämpas under 2015. Utbildningssektorns minskning planar i stort sett
ut helt under 2014 och nästa år ökar antalet sysselsatta något. Det beror i första hand på
att de två största utbildningsinstitutionerna, det vill säga för- och grundskolan, vänder
utvecklingen till ökande sysselsättning under det kommande året. De mer positiva anställningsplaner som den här kategorin av arbetsgivare redovisar ska ses mot bakgrund av
att en svag demografisk utveckling för respektive åldersgrupp vändes till växande kullar
2013 respektive 2012. Det gäller framförallt barn i grundskoleåldern, där de minskande
kullarna sedan 2001 började avta i minskningstakt under 10-talet för att öka ganska kraftigt under 2012 och 2013. Det ska också ses mot bakgrund av att inflyttningen till länet
tilltagit de senaste två åren, vilket när det gäller barn framförallt påverkar ålderskullarna
för förskolebarn och barn i grundskolans lägre åldersklasser. En annan relevant demografisk utveckling är att de mycket kraftiga minskningar av antalet gymnasieungdomar i
länet som pågått varje år sedan 2009 förväntas avta 2014 och ännu mer 2015. Antalet
anställda inom den gymnasiala utbildningen förväntas minska något under nästa år.
Att sysselsättningsökningen för offentliga tjänster dämpas under nästa år beror helt på
Vård och omsorg, som med närmare 12 000 anställda är länets andra och tillsammans
med industrin helt dominerande verksamhetsområde på Blekinges arbetsmarknad. Den
kommunala vård- och omsorgssektorn har ökat ganska kraftigt de senaste åren, inklusive
sociala tjänster och privata huvudmän. Underkategorierna Vård och omsorg med boende
(SNI 2007-kategori 87) samt Öppna sociala insatser (SNI 2007-kategori 87) är ungefär
lika stora och sysselsättningen fortsätter att öka för båda kategorierna under prognosperioden, med skillnaden att arbetsgivarna inom den förra kategorin signalerar en något
lägre tillväxttakt nästa år medan det omvända gäller Öppna sociala insatser. Den stora
skillnaden är dock att Hälso- och sjukvård (SNI 2007-kategori 86), med fyra av tio anställda inom hela vård- och omsorgssektorn, väsentligt trappar ner sina anställningsplaner för 2015.
Hur sysselsättningen förändras inom den offentliga sektorn beror, förutom den demografiska utvecklingen, framförallt på hur den regionala och kommunala ekonomin utvecklas. Landstingens kostnader för hälso- och sjukvård ökar årligen med i genomsnitt cirka
två procent, utöver pris- och löneökningar. Förklaringarna till detta är att befolkningen
ökar och blir äldre samt utvecklingen av nya behandlingsmöjligheter, som på sikt ökar
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kostnaderna. En ytterligare faktor som kommer påverka landstingets ekonomi är att
många sjukhus i Sverige byggdes under 60- och 70-talen, när hälso- och sjukvården expanderande kraftigt. 30 Lokalerna kräver nu stora investeringar i form av renoveringar och
anpassningar till dagens medicinska teknik. I Stockholm bedrivs ett av Europas största
byggen i och med renoveringen och nybyggnationen av Karolinska sjukhuset, och liknande investeringar, men i mindre skala, planeras för sjukhusen i Blekinge. 31 Även om
det slutgiltiga beslutet inte är taget handlar det om investeringar i mångmiljardklassen
som kommer att påverka landstingets ekonomi under lång tid framöver. Landstinget Blekinge drogs länge med stora underskott och sparade pengar bland annat genom att
minska antalet anställda. Sedan 2011 har landstinget dock haft en budget i balans och
sedan 2012 ett visst överskott. Den kommunala ekonomin har också utvecklats starkt i
Sverige under senare år och endast 26 kommuner i Sverige redovisade underkott för
2013. 32

Omfattande brist inom sjukhusvården
Trenden på sjukhusen pekar mot behov 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 med specialistkompetens och särskilt
stor är bristen på sjuksköterskor inom akutsjukvård, röntgensjuksköterskor samt operationssjuksköterskor. Av samtliga yrken på Blekinges arbetsmarknad som bedömts kommer fem av de sju med allra starkast bristsituation från landstingsvården, inklusive läkare
och även tandläkare. För övriga dentala yrken är bedömningen att det också kommer att
råda en bristsituation även om den är svagare. Det kommer att vara viss brist på tandsköterskor medan arbetsmarknadssituationen för tandhygienister karakteriseras av en bristsituation i närheten av balans. Bristsituationen under nästa år omfattar även psykologer,
arbetsterapeuter och, åtminstone lokalt, även sjukgymnaster. Även inom Öppna sociala
insatser är bristsituationen omfattande, där det förutom psykologer även kommer att
råda viss brist på biståndsbedömare, kuratorer och socialsekreterare. Problemet med
kompetensförsörjning när det gäller den senare gruppen 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.
Efterfrågan på vårdpersonal kommer vara stor under hela prognosperioden och det finns
inga tecken på att den kommer att minska på längre sikt. I och med att befolkningen blir
allt äldre ökar behovet av hälsovård och äldreomsorg och bedömningen är att den årliga

30 ”Ekonomirapporten – om kommunernas och landstingens ekonomi”, april 2014, Sveriges Kommuner och Landsting.
31
”Investeringsplan
för
Blekingesjukhuset
diskuterades
på
landstingsfullmäktige”,
www.ltblekinge.se, 2014-04-23.
32 En viktig förklaring till kommunernas goda ekonomi 2013 är återbetalningen av försäkringspremier från AFA Försäkring. ”Ekonomirapporten – om kommunernas och landstingens ekonomi”,
april 2014, Sveriges Kommuner och Landsting.
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ökningstakten av behoven kommer att stiga fram till åtminstone 2030. 33 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/eller intagning till utbildningssystemet. 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 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.
Vård- och omsorgssektorn rymmer också ett antal yrken där det råder balans mellan utbud och efterfrågan, som behandlingsassistenter, optiker, skötare och undersköterskor.
De två sistnämnda yrkena kräver enbart gymnasieutbildning men åtminstone undersköterskors arbetsmarknad har förbättrats under senare år. I takt med en åldrande befolkning och att allt mer av vården förläggs från sjukhusen till hemmen kommer efterfrågan
på denna typ av vårdpersonal att öka. Redan nu kan det förekomma viss brist på undersköterskor som har yrkeserfenhet från sjukhus även om det är mindre sannolikt att sådana situationer kommer att uppstå under det kommande året, med undantag för tillsättningen av ferieplatser. Samtidigt finns det arbetsgivare i länet som 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.
Detta är ett tecken på överskott som kan finnas lokalt i länet men den sammantagna bedömningen är att det kommer att råda balans för yrkesgruppen, åtminstone för undersköterskor som har körkort och yrkeserfarenhet. Länets kommuner är de viktigaste arbetsgivarna för undersköterskorna i Blekinge. Särskilt i de större kommunerna är det viktigt
med körkort eftersom många anställningar kräver att man åker bil hem till brukare och
vårdtagare. För undersköterskor utan körkort kommer det fortsätta att vara ett visst överskott på nästa år. Vårdbiträden blir det också ett visst överskott på de närmaste tolv månaderna. Arbetsmarknadssituationen för personliga assistenter kan variera mycket beroende på såväl arbetsgivarens krav som brukarens krav och behov. Helhetsbedömningen
är en överskottssituation på gränsen till balans för yrkesgruppen i sin helhet.

Stark brist på gymnasielärare trots små elevkullar
Den demografiska situationen och ökad inflyttning till länet kommer innebära ett ökat
tryck på verksamheten i för- och grundskolan, där länets arbetsgivare planerar för
nyanställningar under 2015. Det kommer fortsätta vara brist på förskollärare vilket också
hänger samman med kommunernas ambition att öka andelen pedagogiskt utbildade
33 ”Ekonomirapporten – om kommunernas och landstingens ekonomi” april 2014 (s. 38), Sveriges
Kommuner och Landsting.
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inom barnomsorgen. Av samma anledning fortsätter det att vara ett visst överskott på
barnskötare. Grundskollärare med inriktning mot såväl de tidigare som de senare åren
kommer det också vara brist på. Likaså blir det viss brist på fritidspedagoger och därtill
en mer påtaglig brist på specialpedagoger.
För gymnasieskolan innebär den demografiska utvecklingen ett minskat elevunderlag
fram till åtminstone år 2016. Det handlar om kraftiga minskningar i antalet individer i
åldersgruppen 16-19 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.
Minskade behov innebär mindre resurser och att verksamheten måste anpassas. Konkurrens om eleverna är också hård från friskolor, där cirka en fjärdedel av gymnasieleverna
bedriver sin utbildning. Trots minskade elevkullar finns det en förhållandevis stor efterfrågan på gymnasielärare i länet och ökningen av antalet friskolor under senare år är sannolikt en förklaring till bristsituationen. Andra förklaringar kan vara en hög medelålder
bland de yrkesverksamma samt att införandet av lärarlegitimationen har påverkat efterfrågan på behöriga lärare. Men den viktigaste förklaringen till gymnasielärarnas till synes
paradoxalt goda arbetsmarknad är att intresset för lärarutbildningarna varit svagt under
flera års tid. Några stora ökningar av antalet anställda är det alltså inte fråga om, utan
rekryteringsproblemen inom yrkeskåren uppstår i stor utsträckning vid ersättningsrekryteringar. Under den kommande tolvmånadersperioden kommer det vara påtaglig brist på
gymnasielärare i matematik. Vidare kommer det att råda viss brist på gymnasielärare i
språk, naturvetenskapliga ämnen och gymnasielärare i yrkesämnen.
Inom vuxenutbildningen kommer det vara svår brist på SFI-lärare. Bristsituationen beror
på ökad invandring och bristen förvärras sannolikt mot slutet av året och åtminstone den
närmaste tiden efter prognosperioden.

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. Flera större rekryteringar till GMU (grundläggande militär utbildning) har ägt rum i länet och dessa grundutbildade militärer utgör sedan rekryteringsbasen för försvarsmakten. Bedömningen är
att det kommer fortsätta att råda balans på arbetsmarknaden i det första skedet av rekryteringsprocessen. Däremot är bedömningen att rekryteringsbasen i det senare skedet av
processen är väsentligt mindre och snarare präglas av viss brist på arbetskraft.
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Brist- och överskottsyrken
Nedan listas ett urval av yrken som bedöms vara förknippade med en brist- respektive
överskottssituation under 2014-2015. Det kommer uppstå bristsituationer inom samtliga
övergripande näringar, som exempelvis industri, bygg och privata tjänster.
Flertalet av de listade yrkena har haft en stabil brist- respektive överskottssituation de
senaste åren och signalerar strukturella problem på länets arbetsmarknad. I stort sett
samtliga bristyrken ovan kännetecknas av att de antingen kräver en eftergymnasial utbildning eller ställer höga krav på yrkesfärdigheter och hantverksskicklighet. Överskottsyrkena kännetecknas istället av att de har låga utbildningskrav. Under finanskrisen, som
framförallt drabbade industrin, var inflödet av arbetslösa med gymnasial eller förgymnasial utbildning stort, och inflödet har också ökat till följd av den ökade invandringen
sedan andra halvan av 00-talet. Det har bidragit starkt till att öka konkurrensen om de
mest lågkvalificerade jobben och kommer även prägla arbetsmarknaden det kommande
året.
Tabell 1: arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Blekinge län 2015
Bristyrken

Överskottsyrken

Byggyrken (VVS, plåt, murare, m fl)
Civilingenjörer (bygg, maskin, m fl)
Gymnasielärare (yrke, natur, matte)
Kockar
Lastbilsmekaniker

Administratörer och sekreterare
Banktjänstemän
Barnskötare
Frisörer
Ekonomiassistenter

Läkare
Mjukvaru- och systemutvecklare
Sjuksköterskor (akut, operation,
röntgen)
Svetsare
Specialpedagoger

Försäljare (dagligv, fackh)
Köks- och restaurangbiträde
Truckförare
Vaktmästare
Vårdbiträden

Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget fram till våren 2015 för ett urval av yrken i
länet. För yrken med fet stil gäller bedömningen ”mer påtaglig(t)” brist respektive överskott. Annars
gäller ”viss(t)” brist respektive överskott.

Inom de flesta branscherna går det att konkret exemplifiera betydelsen av ”trösklar” som
skapar en bristsituation för många arbetsgivare samtidigt som en avsaknad av sådana
trösklar skapar en stark konkurrenssituation bland mindre kvalificerade arbetssökande.
Genomgående handlar det om trösklar i form av antingen långa utbildningskrav eller krav
på genom erfarenhet förvärvad yrkesskicklighet, till exempel hos kvalificerade svetsare.
Inom offentliga tjänstesektorn finns en brist på högutbildad personal som läkare och specialistsjuksköterskor medan ett överskott råder för vårdbiträden. Förskollärare och medicinska sekreterare råder det brist på medan barnskötare samt administratörer och sekreterare kännetecknas av ett överskott av sökande. Även inom industrin är mönstret tydligt,
där en bristsituation råder för civilingenjörer och även andra ingenjörer, medan en alltför
svag efterfrågan på lågkvalificerade arbetsuppgifter skapar ett överskott på truckförare.
Även skickliga plåtslagare, lastbilsmekaniker och verktygsmakare skapar flaskhalsar inom
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industrin, trots avsaknaden av längre utbildningskrav och trots att Blekinges industri
drabbats så hårt av finanskrisen.
Det finns även en mer allvarlig strukturell brist som är relaterad till nyckelsektorer inom
den privata tjänstesektorn. Det handlar om kvalificerade företagstjänster med stor tillväxtpotential och kopplingar till såväl bygg-, industri- och IT-sektorn. Det gäller framförallt olika typer av ingenjörsinriktningar, mjukvaru- och systemutvecklare samt företagssäljare med erfarenhet och djupare teknisk kompetens. Bristen på den här typen av kompetenser utgör en flaskhals som inte minst riskerar att stå i vägen för utvecklingen mot en
mer kunskapsintensiv industri och tjänstesektor, vilket är att betrakta som en nyckelfråga
för hela regionens utveckling (se avsnittet ”Arbetsmarknadspolitiska utmaningar”).
Bedömningen av arbetsmarknadssituationen för olika yrken gäller fram till början av
2015. Mot slutet av det året är det sannolikt att ovan nämnda brist, med koppling till
nyckelsektorer på länets arbetsmarknad, blir värre i takt med att den privata tjänstesektorn tar fart och, i viss utsträckning, även industrin börjar anställa. Byggsektorn positiva
utveckling under 2014 fortsätter nästa år och mot slutet av prognosperioden står länet
sannolikt inför en bred och signifikant värre bristsituation än vid början av 2015. Också
inom hotell- och restaurangbranschen förväntas en stark utveckling under hela prognosperioden och bristen på erfarna kockar lär utgöra ett betydande hinder för jobbtillväxten i
branschen. Samtidigt fortsätter det att råda överskott på köks- och restaurangbiträden.
Men man ska ha i åtanke att detta är en ganska stor yrkesgrupp med stor omsättning,
som ofta erbjuder värdefulla möjligheter att ta ett första steg in på arbetsmarknaden.
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Befolkning och arbetskraft
Efter nästan tio år av obruten befolkningsökning började Blekinges befolkning åter
krympa under 2011, i samband med att konjunkturåterhämtningen som påbörjades året
innan avbröts tvärt. Trendbrottet var särskilt tydligt bland befolkningen i arbetsför ålder
(16-64 år) och förklaras av en ökad nettoutflyttning från länet (utflyttade minus inflyttade), som fortsatte och tilltog ytterligare i skuggan av 2012 års dystra arbetsmarknadsutsikter. Under 2013 vände flyttflödena i takt med att arbetsmarknaden stärktes och i slutet
av 2013 räknades länets befolkning till närmare 153 000 personer, varav drygt 91 000 var
i arbetsför ålder. 34 Under det innevarande årets första halvår har den positiva trenden
fortsatt och bedömningen är att nettoinflyttningen för helåret blir den största sen 2010,
då en kraftig konjunkturåterhämtning satte sin prägel på länets arbetsmarknad.
Blekinges befolkningstillväxt sedan början av 00-talet förklaras nästan uteslutande av
den kraftiga befolkningsökningen i Karlskrona. Även Karlshamn och Sölvesborg har haft
en positiv men betydligt mer dämpad inflyttning under den perioden, medan Ronnebys
befolkning förblivit ungefär lika stor och Olofströms har minskat. Under det korta avbrottet med minskande befolkning i länet har det däremot varit länets östra del som stått
bakom befolkningsminskningen, i form av kraftigt ökad nettoutflyttning från Ronneby
och framförallt Karlskrona. Under det gångna året ökade åter befolkningen i Blekinge
efter en vändning av sysselsättningsutvecklingen och ökad immigration. Ökningen förklaras av en positiv nettoinflyttning, som under 2014 stärkts och breddats till att gälla samtliga kommuner i länet.

Inflyttningen till länet tar fart
Blekinge har haft en nettoinflyttning till länet (större antal in- än utflyttade) bland befolkningen i arbetsför ålder sedan 2003, det vill säga om man räknar in flyttflöden mot
såväl övriga Sverige som utlandet, i åldern 16-64 år. Under samma period har det dock
varje år skett en nettoutflyttning från länet till övriga Sverige medan det gentemot utlandet handlat om ett immigrationsöverskott (större antal immigranter än emigranter). Sedan andra halvan av 00-talet har invandringsflödena till länet varit historiskt höga och
det har gjort att också det totala inflyttningsnettot varit mycket stort under de åren.
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 av rekordstora 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).

34 Statistiska referenser i detta avsnitt är hämtade från Statistiska Centralbyråns databas, om inget
annat anges. Se ”Sveriges framtida befolkning 2014-2060” (SCB, 2014) för en mer utförlig beskrivning av befolkningens sammansättning, dess historiska förändring samt den prognostiserade framtida utvecklingen för hela Sverige och underliggande demografiska trender.

41

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Blekinge län

I en kort tillbakablick framstår dock 2012 som en vändpunkt, då nettoutflyttningen från
Blekinge till andra län var mycket stor samtidigt som den rekordhöga nettoinvandringen
under åren 2006-2010 hade minskat till ett i stort sett obefintligt överskott. Men förra
året noterades en kraftig ökning av inflyttningen från andra län till Blekinge samtidigt
som nettoinvandringen åter ökade kraftigt. Den utvecklingen har fortsatt under det innevarande året och bedömningen är att flyttflöden till och från länet (gentemot utlandet och
övriga län i riket) kommer att ge ett nästan lika stort bidrag till befolkningsökningen i år
som under 2010, då konjunkturen pekade rakt uppåt och invandringen till länet fortfarande var på rekordhöga nivåer.
De senaste åren har asylansökningarna till Sverige ökat mycket kraftigt och både asylansökningarna och de uppehållstånd som beviljas till den här gruppen av invandrare befinner sig numera på nivåer långt över de som gällde 2007 och 2008, då invandringen till
Blekinge var som allra störst. Det finns således ett starkt underliggande tryck på att inflödet av utlandsfödda personer till länets arbetskraft åter ska öka. Det visade sig redan förra
året, då immigrationsöverskottet gentemot övriga världen uppgick till nästan 600 personer (16-64 år), och bedömningen är att överskottet för det innevarande året blir över 700
personer. 35 Under samma period har nettoutflyttningen från länet minskat i takt med att
arbetsmarknadsläget förbättrats. Förra året var det i nettotermer drygt 450 personer som
flyttade ut från Blekinge till andra län i riket och nettoutflödet väntas minska till under
300 personer i år. Sammantaget är därmed bedömningen att Blekinge får ett flyttningsöverskott, till följd av migrationsflöden och inrikes flyttningar, på nästan 450 personer.
Under 2015 fortsätter det totala flyttningsöverskottet att öka men i dämpad takt. Sysselsättningstillväxten i resten av landet förväntas öka samtidigt som tillväxten avtar något i
Blekinge, vilket antas öka nettoutflyttningen något. Däremot fortsätter nettoinvandringen
att öka och medföra att det totala flyttningsöverskottet nästa år fortsätter att öka och slutar på över 500 personer.

Inflödet till arbetskraften tilltar
Sedan 2008 har tillskottet till den arbetsföra delen av befolkningen som beror på åldrande (de som fyller 16 år) varit mindre än utflödet (de som fyller 65 år), och sedan dess
har den arbetsföra delen av befolkningen följaktligen minskat. Befolkningsminskningen
som beror på åldrande har därefter tilltagit varje år och förväntas ha kulminerat under
2013, för att plana ut på fortsatt (historiskt) höga nivåer under prognosperioden.

2012 började antalet asylansökningar åter öka kraftigt (+ 32 %), en ökning som fortsatte under det
förra året (+ 19 %) och som tilltagit hittills i år (+ 48 % på årsbasis, jan-sep). Antalet beviljade uppehållstillstånd för flyktingar och dess anhöriga ökade mycket kraftigt under 2012 (+ 61 %) och 2013
(+ 57 %). Den totala ökningen dämpades under förra året, framförallt av en minskad invandring
inom ramen för EES-avtalet och av antalet anhöriga till personer som invandrat av andra skäl än
flyktingskäl. Under det innevarande årets nio första månader har nästan 35 000 upphållstillstånd
beviljats till flyktingar och dess anhöriga. På årsbasis motsvarar det en dämpad ökning med 17
procent. Det är dock en ökning från de närmare 40 000 uppehållstillstånd som beviljades under
hela förra året, vilket är långt högre än toppnivåerna från 2006 och de högsta siffrorna sedan rekordåren 1993 och 1994 (www.migrationsverket.se, oktober 2014).
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Arbetskraften, det vill säga de personer i arbetsför ålder som står till arbetsmarknadens
förfogande, 36 har ökat nästan varje år sedan finanskrisen började göra avtryck på länets
arbetsmarknad, alltså i början av 2008. Undantaget är 2009, året då arbetslösheten
ökade som mest och det dystra arbetsmarknadsläget gav starka motiv till att söka sig bort
från länets arbetsmarknad, till exempel genom att flytta eller påbörja studier. Den entydiga utvecklingen med ökande arbetskraft, som gällt därefter och inte minst 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 har sannolikt haft en positiv effekt på arbetskraftens storlek. Det är dock oklart hur stor den effekten har varit och
är. De senaste åren 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 37 respektive Funktionsnedsatta 38 ökat mycket kraftigt på
senare år. Inflödet till den senare gruppen har präglats av inledningsvis stora överföringar
från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen, som bedöms ha minskat påtagligt och i
dagsläget ha normaliserats. Bedömningen är att det stora och ökade inflödet de senaste
åren till stor del beror på en mer utbredd identifiering och registrering av Funktionsnedsatta. Det innebär att det i det avseendet inte handlar om en faktor som påverkar storleken på utbudet av arbetskraft på länets arbetsmarknad utan snarare hur den kategoriseras. 39 Däremot väntas inflödet av Nyanlända invandrare tillta och fortsätta att ha en betydande påverkan på arbetskraftens storlek. Inflödet har ökat påtaglig i år och ökningen
förväntas tillta ytterligare under 2015. Detta är en grupp med individer som ofta behöver
En konventionell 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 Bilaga 2). Dubbelräkning förekommer så summan är en approximation av antalet individer i
arbetskraften enligt den här definitionen.
37 I Arbetsförmedlingens verksamhet definieras Nyanlända som utrikes födda personer vars vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd beviljat enligt
Utlänningslagen (2005:716) 5 kap. 1, 2, 3, 3a, 4 och 6 §. ”Målgruppen är personer som har fått uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande med flera samt anhöriga till dessa. De anhöriga
ska ha sökt uppehållstillstånd inom sex år från det att den utlänning som den anhöriga har anknytning till först togs emot i en kommun för att tillhöra målgruppen. Personerna ska ha fyllt 20 men
inte 65 och det får inte ha gått mer än ett år sedan första folkbokföringen i en kommun. I vissa fall
omfattas även unga från 18 år som saknar föräldrar i Sverige”. Det är den här gruppen som avses
med Nyanlända i den här rapporten. ”Arbetsförmedlingen har genom lagen om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare (2010:197) fått ett övergripande ansvar för nyanländas etablering på
arbetsmarknaden”. (Arbetsförmedlingen, 140528)
38 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§), Arbetsmarknadsdepartamentet, Regeringskansliet, 2007), och för att definieras som Funktionsnedsatt krävs i regel ett
medicinskt underlag och därtill en utredning som klargör individens arbetsförutsättningar.
39 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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långsiktiga arbetsmarknadsinsatser för att kunna konkurrera om jobben. Inflödet av Nyanlända till arbetskraften förväntas därför framförallt påverka arbetslöshetens storlek,
åtminstone på kort och medellång sikt och därmed under och efter prognosperioden.
Även under 2011 och 2012 års konjunkturnedgång har arbetskraften fortsatt att öka. Men
det har skett i starkt avtagande takt jämfört med det rekordstora tillskottet på nästan 900
personer under återhämtningsåret 2010, nämligen med 250 personer år 2011 och endast
120 personer 2012. Förra året minskade antalet utbildningsplatser på landets högskolor
och universitet, vilket dessutom sammanfallit med en kraftig ökning av utexaminerade
studenter efter flera år av rekordstora antagningar. Detta antas ha fått en positiv effekt på
arbetskraften sedan förra året som kommer att hålla i sig över prognosperioden. Efter en
överraskande stark sysselsättningsuppgång mot slutet av förra året är den sammantagna
bedömningen att arbetskraften ökade med drygt 220 personer under 2013. Under 2014
har sysselsättningstillväxten i länet ökat samtidigt som inflödet av Nyanlända tilltagit. Det
totala nettoinflödet till arbetskraften antas ha uppgått till omkring 320 personer. Under
2015 tilltar ökningen ytterligare som följd av att immigrationsöverskottet förväntas fortsätta öka och arbetskraften ökar med nästan 440 personer.
Under prognosperioden fortsätter de allra sista 40-talisterna och små födelsekullar från
andra halvan av 90-talet att ha en negativ påverkan på storleken på befolkningen i åldern
16-64 år i Blekinge. Antalet 65-åringar förväntas ha nått sin rekordnivå 2011 och plana ut
på de mycket höga nivåer som gällt sedan 2006, åtminstone över prognosperioden. Samtidigt som antalet Blekingebor som når pensionsålder fortsatt att öka har antalet 16åringar minskat, så under flera år har länet präglats av en till synes paradoxal situation
där befolkningen i åldern 16-64 år minskat samtidigt som arbetskraften fortsatt att öka.
Under 2011-2012 har arbetskraften dessutom ökat under en konjunkturnedgång, som
rimligen haft en negativ påverkan på individers benägenhet att söka sig till arbetsmarknaden. Utöver de utbudsstimulerande reformer som nämnts tidigare är en viktig förklaring till den utvecklingen att de stora årskullarna från slutet av 80-talet och början av 90talet har varit inne i eftergymnasial ålder under några år nu. I allmänhet stiger arbetskraftsdeltagandet snabbt och entydigt under de första åren efter gymnasieåldern, i stor
utsträckning på grund av att olika typer av studier avslutas. Det har större effekt på inflödet av unga som inträder på arbetsmarknaden än att gruppen ungdomar i gymnasieåldern krymper. Därmed är det en viktig förklaring till att arbetskraften fortsätter att öka
trots att befolkningen i åldern 16-64 år minskar. 40

40 Efter tio år med ökande befolkning i åldern 20-24 år minskade gruppen något under 2013. Under
2014 förväntas gruppen åter öka, till den högsta nivån sedan mitten av 80-talet, för att minska något
under 2015. De allra yngsta på arbetsmarknaden, de mellan 16 och 19 år, minskar förvisso sedan år
2008 men har ett väldigt lågt arbetskraftsdeltagande. I åldern 16-29 år var det de olika årskullarna i
åldern 19-23 år som med god marginal var störst år 2013. Ett snabbt ökande arbetskraftsdeltagande
bland dessa åldersgrupper förväntas dominera inflödet till arbetskraften under de närmaste åren.
Därmed bedöms antalet individer som gör sitt inträde i arbetskraften fortsätta att öka, trots att
gruppen 16-19 år minskar.
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Stora förändringar i arbetskraftens sammansättning
Sett i ett lite längre tidsperspektiv kan man konstatera att arbetskraftens sammansättning
genomgått stora förändringar sedan andra halvan av 00-talet, efter stort inflöde av arbetslösa under finanskrisen, kraftigt ökad invandring samt utbudsstimulerande politiska
reformer. Antalet personer utan arbete har ökat mycket kraftigt sedan 2007 och innebär
att andelen av arbetskraften som står utan arbete har ökat till följd av det. Vid slutet av
det året var knappt 4 000 personer arbetslösa. Finanskrisen skulle bara någon månad
senare börja få genomslag på länets arbetsmarknad och två år därefter var det närmare
9 000 personer som stod utan arbete (se även avsnittet ”Arbetslöshetens utveckling”).
Sedan dess har antalet arbetslösa minskat men nivåerna är fortfarande mycket höga och
ett stort antal individer har nu varit arbetslösa i många år. Efter finanskrisen har även
antalet Funktionsnedsatta arbetslösa ökat kraftigt liksom antalet utlandsfödda sökanden.
Sammantaget innebär det att andelen arbetslösa med särskilt svag ställning på arbetsmarknaden ökat exceptionellt kraftigt under loppet av några år.
Det prekära arbetsmarknadsläget de senaste åren har samtidigt generat olika flöden ut
från arbetskraften och kanske framförallt i form av att många av de som haft möjlighet att
påbörja studier gjort det. Följaktligen har mycket kraftiga ökningar av antalet antagna till
högskolor och universitet i Sverige noterats sedan 2009, och det har börjat resultera i ett
ökat inflöde av individer från högre studier till arbetskraften, kanske redan från 2012 och
åtminstone under 2013. 41 Tillskottet till arbetskraften från Blekinge Tekniska högskola
kan däremot förväntas minska under slutet av prognosperioden. Men på nationell nivå
väntas ett fortsatt ökat inflöde från högre studier till arbetskraften under hela prognosperioden. Eftersom konjunkturuppgången fortsätter under 2015 är den sammantagna bedömningen att de högre studierna kommer att bidra positivt till arbetskraften i Blekinge
också under det sista prognosticerade året.

Antalet helårsstudenter i landet har ökat mycket kraftigt sedan 2007 och nådde sin toppnivå 2011
och har minskat något de två åren därefter. Sedan 2009 ökar antalet examina och de ökade kraftigt
förra året. Vid Blekinge tekniska högskola (BTH) ökade antalet helårsstudenter med 700 personer
från läsåret 2007/2008 till läsåret 2010/2011. Det året noterades en toppnotering av antalet helårsstudenter för att därefter sjunka kraftigt och under 2012/2013 ligga under nivån från läsåret
2007/2008. BTH hade rekordstora antagningar hösten 2009 och helåret 2010, och antalet examina
ökade kraftigt läsåret 2011/2012 och den höga nivån upprepades läsåret därefter.
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetens utveckling
Antalet inskrivna arbetslösa 42 mer än fördubblades under 2008 och 2009, från 4 30o i
januari 2008 till 8 900 i januari 2010. 43 Som Diagram 12 visar har arbetslösheten haft en
särskilt negativ utveckling i Blekinge, framförallt efter det att den vände uppåt under
andra halvan av 2007 och fram till 2010. Den kortvariga återhämtningen på länets arbetsmarknad efter finanskrisen påbörjades under 2010 och var starkast i Blekinges västra
kommuner. På grund av i sammanhanget starka inflyttningsflöden var arbetslöshetsutvecklingen i Karlshamn och Karlskrona minst positiv fram till dess att återhämtningsperioden hastigt avbröts, vid halvårsskiftet 2011.
Diagram 12: Inskrivna arbetslösa, 16-64 år, som andel av registerbaserad arbetskraft i Blekinge län (januari 1995-oktober 2014).
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Efter den tillfälliga återhämtningen under 2010 och 2011 har antalet arbetslösa åter ökat
med betydande volymer i samtliga kommuner. Antalet arbetslösa ökade mycket kraftigt i
Ronneby under 2012 men ökningen planade snabbt ut och vände under 2013, då det istället var Olofström som stod för en kraftig ökning av antalet arbetslösa, fram till mitten av
2013. Sedan halvårsskiftet 2013 har också arbetslöshetsutvecklingen för länet i sin helhet
vänts. Den minskande trenden har sedan dess tilltagit och varit kraftigare än i riket i sin
helhet, och under sista kvartalet förra året hade det totala antalet arbetslösa i länet minskat jämfört med samma period året innan, för första gången på mer än två år. Förklaringen är att sysselsättningen uppskattas ha stått för en stark uppryckning under det förra
året (+ 0,5 %) efter att ha minskat ganska kraftigt under 2012 (- 0,7 %). Arbetslösheten
42 Begreppet ”inskrivna arbetslösa” är Arbetsförmedlingens officiella arbetslöshetsmått och ibland
används ”arbetslösa” som förkortning i texten (se Bilaga 2). Detta verksamhetsmått är det som är
närmast jämförbart med Sveriges officiella och internationellt jämförbara arbetslöshetsmått från
AKU, som tillhandahålls av SCB.
43 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.
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har därmed minskat trots en påtaglig ökning av arbetskraften under 2013. Minskningen
var kraftig i alla kommuner utom Karlskrona, där arbetslöshetsökningen dock kom av sig
i mitten av förra året och har minskat tydligt sedan dess. Men i år har minskningen av
arbetslösheten i länet planat ut under loppet av året, både till följd av ökat arbetskraftsinflöde och på grund av inbromsningen av den överraskande kraftiga sysselsättningsökningen som satte igång i slutet av 2013. Minskningen av antalet arbetslösa har alltså varit
avtagande under året och trendmässigt har den nästan helt planat ut. 44 Olofström avviker
från den trenden eftersom arbetslösheten där varit ökande sedan andra kvartalet i år. Den
utvecklingen ser ut att vara ledande för arbetslöshetens utveckling i länet men Arbetsförmedlingens bedömning är att den negativa trenden för länet i sin helhet bryts under 2015.
Sannolikt kommer antalet arbetslösa komma in i en svagt ökande trend under andra och
kanske även tredje kvartalet nästa år, jämfört med samma period året innan, för att vändas till en minskande utveckling som avslutar året. Prognosen är att i genomsnitt 8 200
Blekingebor kommer vara arbetslösa under det fjärde kvartalet i år, vilket är en minskning med 271 personer eller 3,2 procent jämfört med kvartal fyra 2013. För helåret 2015
fortsätter minskningen men i något svagare takt (- 248 personer respektive - 3,1 %), och
under det fjärde kvartalet kommer 7 950 personer vara arbetslösa i Blekinge.

Arbetslöshetens sammansättning
Den relativa arbetslösheten i Blekinge är mycket högre än vad den är totalt sett i riket (se
Tabell 2). Under andra och tredje kvartalet i år var det i genomsnitt 10,2 procent av Blekinges arbetskraft som var arbetslös. Det innebär att den bland samtliga län i Sverige endast är lägre än arbetslöshetsnivån i Gävleborgs (10,7 %) och Södermanlands (10,4 %) län.
Sedan jämförelsen i Arbetsförmedlingens prognos från i våras (den genomsnittliga arbetslöshetsnivån under sista kvartalet 2013 och första kvartalet 2014) har utvecklingen i
Blekinge varit starkare än i Södermanland, som då hade en lägre arbetslöshetsnivå. För
hela riket var den relativa arbetslösheten 7,8 procent och i de angränsande och likaledes
industritunga Kronoberg och Kalmar län var arbetslösheten 8,2 respektive 7,3 procent
under tredje kvartalet i år. Den höga arbetslöshetsnivån i Blekinge beror inte 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 7,8
procent jämfört med 5,3 procent på riksnivå. Den här gruppen står för sju av tio arbetslösa i Blekinge och det kan jämföras med sex av tio för hela riket. Fortfarande är det mer
än två tusen fler inrikes födda arbetslösa jämfört med innan finanskrisen började få genomslag på Blekinges arbetsmarknad. Men trenden med ökat antal inrikes födda arbetslösa avbröts förra hösten efter att ha pågått under ett och ett halvt år. Gruppen har efter
44 Trendmässigt är arbetslöshetens utveckling ökande sedan juli i år i Diagram 12, som dock visar
utvecklingen för den relativa arbetslösheten. Eftersom den relativa arbetslösheten beräknas som
andel av den registerbaserade arbetskraften påverkas dess utveckling av en eftersläpande arbetskraft, vilket påverkar den trendade utvecklingen. Se fotnot 6.
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det minskat och trenden har varit stark under det här året och också förstärkts de senaste
kvartalen. En närmast identisk utveckling noteras för utrikes födda individer från Europa
medan antalet utomeuropeiskt födda arbetslösa fortsätter att öka mycket kraftigt.
Tabell 2: arbetslöshetens struktur i Blekinge län; inskrivna arbetslösa, 16-64 år,
som andel av registerbaserad arbetskraft för respektive grupp (genomsnitt av kvartal 2 och 3 2014).
Kommun

Olofström

Totalt
16-64 år

Kvinnor

Män

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

Utbildning
Utrikes
Efterfödda Högst för- Gymgymnasial nasial gymnasial

12,7% 13,9% 11,6% 27,8%

9,3%

10,0%

22,7%

23,0%

Karlskrona

9,7%

10,7% 22,6%

7,4%

7,3%

30,9%

Ronneby

11,6% 10,8% 12,2% 27,3%

7,7%

8,7%

34,4%

Karlshamn

9,5%

8,5%

Sölvesborg

9,2%

8,8%

Länet

10,2%

9,4%

Riket

7,8%

7,3%

8,5%

10,4% 22,6%

11,2%

9,4%

25,6%

9,7%

5,4%

27,3%

10,0%

7,5%

5,9%

7,1%

30,2%

21,4%

8,7%

6,3%

24,3%

7,8%

8,0%

18,7%

17,0%

8,8%

5,7%

10,9% 24,1%

7,4%

7,8%

28,9%

23,6%

9,6%

6,2%

5,9%

5,3%

20,2%

19,0%

7,2%

5,0%

9,5%

8,2%

14,6%

Den kanske viktigaste förklaringen till den höga arbetslösheten i Blekinge är att länet
drabbades särskilt hårt av finanskrisen. 45 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 1 300
respektive 1 100 arbetslösa individer från två grupper som kännetecknas av en särskilt
svag ställning på arbetsmarknaden. De procentuella ökningarna (+ 498 respektive + 189
procent) är därtill långt högre än de som gäller för riket (+ 240 respektive + 102 procent).
Sedan 2007 har andelen arbetslösa som är utomeuropeiskt födda mer än fördubblats,
från sju procent av de arbetslösa till 21 procent, medan andelen funktionsnedsatta ökat
från 15 till 22 procent. 46 Det innebär att även om nivåerna på dessa generellt sett svaga
grupper på arbetsmarknaden är förhållandevis låga i Blekinge så har de kännetecknats av
mycket kraftiga ökningar de senaste åren. Det har sammanfallit med en finanskris där
Blekinge var ett av de värst drabbade länen i landet, vilket får ses som huvudförklaringen
till den höga arbetslöshetsnivån i Blekinge idag. Ett tydligt trendbrott på arbetsmarknaden är att ökningen av antalet Funktionsnedsatta avtagit under det här året och är nu
minskande, för första gången sedan 2008. I Blekinge har ökningstakten varit mycket hög
även de senaste åren men avtagande sedan 2012. I år har ökningen snabbt bromsat in och
under det tredje kvartalet började antalet Funktionsnedsatta minska.

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.
46 Jämförelseperioden som avses är kvartal 3 2007 till kvartal 3 2014 och 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 32 procent samt från 17 till 20 procent på riksnivå. Även antalet arbetslösa som är utrikes födda men födda i Europa har ökat mer i just Blekinge (+ 98 %) jämfört med
riket (+ 69 %). Det totala antalet utrikes föddas andel av de arbetslösa har ökat från 18 till 33 procent i Blekinge och från 28 till 44 procent på riksnivå.
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I Blekinge är arbetslösheten bland de utrikes födda nästan 30 procent av arbetskraften.
Den relativa arbetslösheten är oproportionerligt hög, om än inte på ett starkt avvikande
sätt om man har i åtanke de allmänt höga arbetslöshetsnivåerna som gäller för länet jämfört med riket. Med det perspektivet är det istället arbetslösheten bland inrikes födda som
avviker mest. Däremot hör det till bilden att andelen arbetslösa som är utomeuropeiskt
födda är underrepresenterade i Blekinge: 64 procent av de arbetslösa i Blekinge som är
utrikes födda (eller 21 procent av samtliga arbetslösa) är också födda utanför Europa,
medan motsvarande siffror för riket som helhet är att 74 procent av de totalt inskrivna
arbetslösa som inte är födda i Sverige (eller 32 procent av samtliga arbetslösa) är utomeuropeiskt födda. 47 Detta är en grupp som oftast har varit mycket kortare tid i Sverige,
har lägre utbildningsnivå, och betydligt svårare att komma ut i arbete jämfört med andra
utrikes födda individer. Den i sammanhanget mycket låga arbetslösheten bland utrikes
födda i Sölvesborg (18,7 %) och framförallt Olofström (22,7 %) förklaras förmodligen i
stor utsträckning av att gruppen utomeuropeiskt födda är kraftigt underrepresenterad på
de båda kommunernas arbetsmarknad. Det gäller framförallt Sölvesborg, där endast åtta
procent av de totalt inskrivna arbetslösa är födda utanför Europa, men i viss grad även
Olofström där motsvarande andel är 15 procent (kvartal 1, 2014). Länets höga arbetslöshet bland utrikes födda beror till övervägande del på att den är hög i länets större kommuner, alltså i Karlskrona, Karlshamn och Ronneby. Nästan en tredjedel av den utrikes
födda arbetskraften i dessa kommuner är arbetslös. Det sticker särskilt ut i de två största
kommunerna, Karlshamn och Karlskrona, där den totala arbetslösheten är att betrakta
som låg i länet. Men i alla tre kommunerna är också de utomeuropeiskt föddas andel av
de totalt inskrivna arbetslösa betydligt högre än i Sölvesborg och Olofström, nämligen
mer än var femte inskriven arbetslös.

Arbetslösheten hög bland de yngsta och låg bland de äldsta
Ungdomsarbetslösheten i Blekinge är den klart högsta i landet, som i Sverige uppgår
till 14,6 procent av arbetskraften. I Blekinge är siffran hela 24 procent och endast Gävleborg (23 %) är i närheten av den nivån. 48 Samtliga kommuner i Blekinge har en mycket
hög ungdomsarbetslöshet men i Ronneby och Olofström ligger den närmare 30 procent.
Siffrorna gör dem till de kommuner i Sverige som har den femte respektive åttonde
högsta ungdomsarbetslösheten i Sverige. Ungdomsarbetslösheten i Sölvesborg är lite
lägre men sticker ändå ut med tanke på att den totala arbetslösheten i kommunen är jämförbar med den i Karlshamn och Karlskrona. 49

Siffrorna avser kvartal 3 2014. Befolkningsstatistik enligt uppdelning utomeuropeiskt födda finns
inte.
48 Det finns tre viktiga förklaringar 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.
49 Det finns 24 andra kommuner i Sverige som har högre ungdomsarbetslöshet än den i Sölvesborg.
Angränsande men skånska Bromölla har fjärde högst ungdomsarbetslöshet i landet (32%) och i
samma region i samma län utmärker sig Östra Göinge med den sjätte högsta ungdomsarbetslösheten i landet.
47
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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 20082010. Redan vid halvårsskiftet 2007 började antalet ungdomar (18-24 år) öka som andel
av samtliga arbetslösa. Då uppgick gruppens andel till cirka 20 procent för att under loppet av ett och ett halvt år öka till 28 procent. Under slutet andra halvåret 2012 nåddes en
högstanivå genom att 30 procent av det totala antalet inskrivna arbetslösa var ungdomar.
Samma andel gällde vid slutet av förra året men antalet arbetslösa ungdomar började
minska i år och har minskat mycket kraftigt de senaste två kvartalen. Andelen har därmed
minskat till 27 procent.
Befolkningen i åldern 18-24 år minskade knappt 2012 men för första gången sedan 2003.
Minskningen tilltog förra året och väntas bli lika stor i år. Under 2015 tilltar minskningstakten och blir sannolikt den största sedan början av 70-talet för den här åldersgruppen.
Sammantaget innebär det att de små ålderskullarna från 90-talets andra hälft kommer ge
ett starkt minskat tryck på inflödet till arbetslöshet bland ungdomar under prognosperioden. Under förra året märktes dessutom en mycket kraftig ökning av antalet arbetslösa
ungdomar som fått arbete, men det är en ökning som vänts till en minskning under det
innevarande året. Trots detta är den minskande trenden bland antalet arbetslösa ungdomar stark, om än avtagande, och beror på ett minskat inflöde av nyinskrivna arbetslösa.
Ungdomsarbetslösheten bedöms därför fortsätta att minska under det här året även om
den senaste tidens kraftiga minskningar avtar i takt under första halvåret 2015. Mot slutet
av 2015 kommer ett minskat demografiskt tryck för åldersgruppen 18-24 år i kombination
med en starkare sysselsättningsutveckling ge goda förutsättningar för att återuppta de
senaste kvartalens positiva trend med kraftigt minskat antal arbetslösa ungdomar.
Äldre (55-64 år) samt för- och eftergymnasialt utbildade är två undergrupper på
länets arbetsmarknad som har en relativ arbetslöshet som ligger förhållandevis nära riksgenomsnittet. För gruppen förgymnasialt utbildade bör det dessutom noteras att Blekinge
har en något högre andel förgymnasialt utbildade bland den arbetsföra delen av befolkningen (45 % år 2011) än totalt sett för riket (42 %), vilket delvis har att göra med att tillverkningsindustrin samlar flertalet av de näringar som har störst andel sysselsatta med
förgymnasial utbildning på den svenska arbetsmarknaden. När det gäller förgymnasialt
utbildade arbetslösa går det en tydlig skiljelinje mellan Blekinges västra och östra kommuner. Karlskrona har en oproportionerligt hög arbetslöshet bland förgymnasialt utbildade (i relation till den totala arbetslösheten i kommunen) medan förhållandet är det rakt
motsatta i västra delen av länet, framförallt i Olofström och Sölvesborg. De förgymnasialt
utbildade i Sölvesborg är dessutom den enda bland samtliga redovisade grupper (Tabell
2) som uppvisar en arbetslöshet som är klart lägre än riksgenomsnittets. När det gäller
eftergymnasialt utbildade arbetslösa är det istället Olofström och Karlshamn som sticker
ut med avvikande höga arbetslöshetssiffror, allra mest jämfört med de låga siffrorna för
Karlskrona och Sölvesborg. Sölvesborg avviker dock negativt från den relativt låga arbetslöshetsnivån för gruppen 55-64 år i länet. Arbetslöshetsnivån för de äldre ligger anmärkningsvärt nära den totala arbetslösheten i kommunen om man exempelvis jämför med
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motsvarande relation i Karlshamn eller Karlskrona, där den totala arbetslösheten är på
samma nivå.

Arbetsmarknadspolitiska utmaningar för Blekinge
Blekinge län står inför tre stora arbetsmarknadspolitiska utmaningar. Alla är av strukturell karaktär i meningen att de kräver långsiktiga insatser som involverar flera aktörer,
inom såväl det offentliga som det privata. En uppenbar utmaning, som även gäller i stort
sett samtliga län i Sverige, är att det finns en mycket stor grupp arbetslösa som i dagsläget
har svårt att konkurrera om jobben. Den höga ungdomsarbetslösheten är en annan viktig
framtidsfråga för Blekinge. I nästan paradoxal kontrast mot dessa två centrala inslag i
länets arbetslöshetsproblematik finns problemet med att förse viktiga segment av länets
näringsliv med nyckelkompetens. Det riskerar att begränsa jobbskapandet på både kort
och lång sikt. Om viktiga aktörer på länets arbetsmarknad misslyckas med att ta sig an
dessa tre utmaningar finns en uppenbar risk att det får bestående samhällseffekter.

Många Blekingebor med svag ställning på arbetsmarknaden
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, liksom att de som
hade varit arbetslösa 6-12 månader tog del av återhämtningen på arbetsmarknaden kort
därefter medan 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
varit i stort sett oförändrat samtidigt som de som varit arbetslösa kortare tider har påverkats positivt av återhämtningen på arbetsmarknaden under 2013 och början av det här
året.
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Diagram 13: inskrivna arbetslösa, 16-64 år, efter tid i arbetslöshet i Blekinge län,
januari 2006-oktober 2014.
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Källa: Arbetsförmedlingen
Säsongrensade data, trendvärden

I dagsläget har var femte inskriven arbetslös i länet varit utan arbete i minst två år (trendade och säsongsrensade värden). Det är en andel som stigit rejält sedan hösten 2009 då
endast 7 procent hade varit utan arbete i minst två år, för att under 2011 stabilisera sig på
dagens höga nivåer. Den här gruppen består i stor utsträckning av de personer som inte
lyckades komma ut i arbete under återhämtningsperioden på länets arbetsmarknad, som
avbröts 2011. Utvecklingen för de arbetslösa individer som varit arbetslösa kortast tid i
Diagram 13 visar att den positiva utvecklingen på länets arbetsmarknad vänts under det
här året, även om utvecklingen i Diagram 13 förstärks avsevärt av ett ökat inflöde av Nyanlända.
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 är ”utsatt” i det avseendet. Diagram
14 visar att den gruppen 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 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 förra året även hann få tydligt genomslag på
gruppen Utsatta, innan den kom av sig i början av det här året.
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Diagram 14: inskrivna arbetslösa, 16-64 år, i utsatta grupper och övriga inskrivna
arbetslösa, Blekinge län, januari 2004-oktober 2014.
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Trendbrottet som illustreras i Diagram 14 speglar en bred inbromsning som skedde under
första halvåret i år, vilket understryks av att arbetslöshetsutvecklingen vände tvärt för
både Utsatta och Övriga. Ökningen av Utsatta förstärks däremot av ett kraftigt ökat inflöde bland undergruppen utomeuropeiskt födda arbetslösa. I Diagram 15 fångas att den
negativa vändningen i början av året påverkade samtliga undergrupper till Utsatta men
bland utomeuropeiskt födda är utvecklingen särskilt kraftig. Även för undergruppen förgymnasialt utbildade arbetslösa är ökningen påtagligt stark men också den ökningen
drivs helt och hållet av ökningen av utomeuropeiskt födda. 50 Ökningen av gruppen Utsatta förklaras därmed nästan uteslutande av att antalet utomeuropeiskt födda arbetslösa
ökar. Det är en grupp som under 2013 blev större än ”55-64 år” och som sannolikt växer
sig större än Funktionsnedsatta redan under avslutningen av det här året. Samtidigt är
det alltså ökningen bland de utomeuropeiskt födda arbetslösa som helt och hållet driver
på ökningen av de förgymnasialt utbildade arbetslösa, den enda gruppen bland de Utsatta
som är större än de utomeuropeiskt födda.

Jämfört med oktober månad förra året hade antalet förgymnasialt utbildade arbetslösa under
oktober i år totalt sett minskat med fem personer. Bland de Sverigefödda uppgick minskningen till
168 (- 12 %) personer och bland övriga personer födda i Europa uppgick den till 22 (- 7 %), medan
det för gruppen utomeuropeiskt födda handlade om en ökning med185 personer (+ 28 %). Den
aktuella månaden var därmed gruppen förgymnasialt utbildade arbetslösa uppdelade efter respektive födelseregion enligt fördelningen 51, 13 och 36 procent. Bland de utomeuropeiskt födda handlar
det om en andelsökning från 28 procent oktober året innan.
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Diagram 15: inskrivna arbetslösa, 16-64 år, bland gruppen Utsattas undergrupper (en person kan ingå i flera grupper) i Blekinge län (januari 2004-oktober 2014).
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I oktober i år uppgick antalet Utsatta till nästan 4 700 personer (trendade och säsongsrensade värden), vilket är långt mer än en fördubbling från de knappt 2 000 personer
som gällde oktober 2007 och alltså innan finanskrisens utbrott. I betydande utsträckning
handlar det om äldre och framförallt förgymnasialt utbildade som förlorade jobbet under
finanskrisen och under nedgången efter den korta återhämtningen 2010-2011. Följaktligen har också de långtidsarbetslösa ökat dramatiskt: antalet arbetslösa som varit utan
arbete i minst två år har mer än en tredubblats från 475 personer till 1 563 under samma
period. Den enskilt största förändringen på länets arbetsmarknad, och den viktigaste
utmaningen, består ändå i att antalet utomeuropeiskt födda arbetslösa ökat mycket kraftigt. För den här gruppen handlar det om en sjufaldig ökning från 247 personer i slutet av
2007 till 1 744 i slutet av det här året. Totalt sett står gruppen Utsatta i dagsläget för en
klar majoritet eller 60 procent av länets inskrivna arbetslösa.
Bedömningen är att jobbskapandet åter tar fart under andra halvan av 2015 och att de
som varit arbetslösa en längre tid inte kommer hinna ta del av det positiva trendbrottet
under slutet av prognosperioden. Tidigast 2016 och sannolikt framförallt under 2017, och
under antagande att en uthållig konjunkturuppgång inleds nästa år, kommer det vara
möjligt att i större skala konkurrera om jobben för de som har en särskilt svag ställning på
arbetsmarknaden. Det handlar om Utsatta och långtidsarbetslösa och ställer krav på långsiktiga och kvalificerade arbetsmarknadspolitiska insatser för den här gruppen. Det gäller
särskilt de utomeuropeiskt födda arbetslösa. De utgör den snabbast växande gruppen
bland de som av erfarenhet klassificeras som särskilt utsatta och är också en grupp som
kräver bredare insatser, till exempel när det gäller svenska språket.

Rekordhög ungdomsarbetslöshet
Ungdomsarbetslösheten i Blekinge är fortsatt högst i landet. Ofta kan arbetslöshet bland
ungdomar (18-24 år) ses som ett mindre allvarligt tillstånd än när det drabbar vissa andra
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grupper, som till exempel äldre eller förgymnasialt utbildade. Ungdomar är dessutom en
väldigt heterogen grupp. I allmänhet handlar det om en grupp som är mer benägen att
flytta dit jobben finns liksom att påbörja studier eller på annat investera i sina förutsättningar för att konkurrera om jobben. Men ungdomsarbetslösheten i länet är så pass hög
att den signalerar en allvarlig arbetslöshetsproblematik. Av de inskrivna arbetslösa under
årets tredje kvartal var 27 procent i åldern 18-24 år, motsvarande nästan 2 100 individer
per månad. Det är mer än en tredubbling jämfört med kvartal tre 2007. I början av yrkeslivet är det vanligare med tidsbegränsade anställningar och även kortare perioder av arbetslöshet, vilket inte i sig tyder på något allvarligt problem. Däremot är antalet arbetslösa ungdomar i Blekinge så pass många att det rimligen omfattar ett betydande antal
personer som redan är, eller riskerar att hamna i, en mer bestående arbetslöshetssituation.
Även om antalet arbetslösa ungdomar i länet är rekordstort är det en förhållandevis låg
andel av dessa ungdomar som är förgymnasialt utbildade (21 %) respektive utomeuropeiskt födda (8 %), om man jämför med motsvarande rikssiffror (24 respektive 15 %). Liksom när det gäller den höga arbetslösheten totalt sett i Blekinge handlar det i större utsträckning om ett efterfrågeproblem än ett utbudsproblem på länets arbetsmarknad. Under de senaste åren har efterfrågan på arbetskraft i Blekinge haft en väldigt svag utveckling i allmänhet, som därtill representerar en näringslivsstruktur med få ”ingångsjobb”
och en industri som anställer förhållandevis få ungdomar. 51 Med tanke på den allvarliga
situationen och näringslivets roll i problematiken är det förmodligen viktigt att i större
utsträckning engagera arbetsgivarna (efterfrågesidan) i insatser mot den höga ungdomsarbetslösheten. Under de senaste två åren har lovande kommunövergripande initiativ
tagits inom vård- och omsorgssektorn, som involverar flera viktiga aktörer på länets arbetsmarknad och som uttryckligen syftar till att bekämpa ungdomsarbetslösheten. I september förra året aviserades en kraftfull och bred satsning med målet att halvera ungdomsarbetslösheten fram till 2017, som grundar sig på ett särskilt anslag från Regeringen
och insatser från en rad viktiga aktörer i länet med Region Blekinge i spetsen. Några månader senare pekade EU-kommissionen ut Blekinge och Skåne som en av de regioner i EU
som från och med januari 2014 har rätt att söka särskilda medel för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Totalt handlar det om 780 miljoner kronor som ska fördelas så det
kommer sannolikt finnas möjlighet att göra omfattande och långtgående satsningar för
att angripa ungdomsarbetslösheten i länet. 52 Till den bilden kan man tillföra en kraftig
Se ”Arbetsmarknadsutsikterna, hösten 2012 Blekinge län” (Arbetsförmedlingen, 2012) för mer
utvecklat resonemang kring förklaringarna till den rekordhöga ungdomsarbetslösheten i länet.
52 Landstinget Blekinges satsning ”100 nya möjligheter”, i samverkan med Arbetsförmedlingen och
FINSAM, startade 2012 och är tänkt att skapa cirka 100 tidsbegränsade anställningar för ungdomar,
inom vården och fram till slutet av 2014. Landstinget satsar 2,5 miljoner kronor per år till projektet.
Dessutom initierades under förra året en satsning med sikte på att halvera ungdomsarbetslösheten
fram till år 2017. Den har ett anslag på 20 miljoner kronor, där Regeringen står för hälften av anslaget och resterande summa skjuts till av Blekinges kommuner, Arbetsförmedlingen, Landstinget,
Länsstyrelsen, BTH, Almi och Region Blekinge. Det handlar om en bred satsning riktad mot såväl
grundutbildning, studie- och yrkesvägledning, matchning och kompetensförsörjning, samt skapandet av ingångsjobb. Utöver detta pekade EU-kommissionen i slutet av förra året ut Blekinge och
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ökning av antalet ungdomar (18-24 år) som gick från arbetslöshet till arbete fram till dess
att konjunkturuppgången kom av sig i början av det här året, och att antalet arbetslösa
ungdomar minskat påtagligt under hela det här året. Den senare trenden beror sannolikt
på att det demografiska inflödet är mycket svagt och kommer förmodligen vara det svagaste på flera årtionden under de kommande åren.
Sammanfattningsvis finns det ovanligt goda förutsättningar för att framgångsrikt angripa
arbetslöshetsproblematiken i länet. Viktiga generella ansatser måste vara att (i) så långt
som möjligt sträva efter att inbegripa arbetsgivarna i de insatser som görs och (ii) insatserna i så stor utsträckning som möjligt erbjuder många och flexibla verktyg, som kan
riktas mot specifika problemformuleringar som finns bland den här heterogena delen av
befolkningen. Utöver tidigare nämnda faktorer som kan förväntas förklara den höga ungdomsarbetslösheten i länet är det troligt att den generellt sett mycket låga pendlingsbenägenheten i länet även avspeglar sig bland den yngre delen av arbetskraften. Det är i så fall
ytterligare en faktor som behöver beaktas när ungdomsarbetslösheten diskuteras, inte
minst med tanke på att ungdomars geografiska liksom yrkes- och branschmässiga rörlighet är en av få fördelar de har på arbetsmarknaden.

Bristande kompetensförsörjning begränsar jobbskapandet
Trots att rekordmånga personer är arbetslösa i Blekinge fortsätter det att råda brist på
nyckelkompetenser på länets arbetsmarknad. Trots den rådande lågkonjunkturen fortsätter det att finnas delar av näringslivet som möter en växande efterfrågan på sina tjänster,
men som inte alls eller fullt ut kan bidra i skapandet av nya arbetstillfällen eftersom man
inte hittar rätt kompetens. I stor utsträckning handlar det om kvalificerade företagstjänster med teknisk inriktning inom antingen IT-sektorn eller industrin. Därtill finns en rad
andra yrken, inom flera olika branscher, som även under rådande och långdragna lågkonjunktur fortsatt att hämma jobbtillväxten i länet, trots att de är förknippade med betydligt
lägre utbildningskrav. Det handlar om till exempel erfarna kockar, VVS-montörer, lastbilsmekaniker, byggnadsplåtslagare, företagssäljare samt styckare. Slutligen har det under flera år funnits en närmast permanent bristsituation bland ett flertal yrken inom
vård- och omsorgs- samt utbildningssektorn. Utan riktade och genomtänkta utbildningsinsatser riskerar den bristande kompetensförsörjningen bidra till att cementera en historiskt hög strukturell arbetslöshetsnivå, där arbetsgivare har problem att hitta rätt kompetenser samtidigt som ett stort antal individer står utan arbete. Även här är det sannolikt
en framgångsfaktor att involvera arbetsgivarna i den komplicerade och ständigt pågående
processen med kompetensförsörjning till arbetsmarknaden. Det gäller inte minst
industriyrkena och samtliga utbildningsinstitutioner från den gymnasiala nivån och därefter, vilket förutom högskola och gymnasium även rymmer Yrkeshögskoleutbildningar,
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar samt den kommunala vuxenutbildningen (inte minst dess yrkesinriktade program). Rimligen har sådana samverkansinsatSkåne som en av de regioner i EU som från och med januari 2014 har rätt att söka särskilda medel
för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.
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ser potential att också på ett strukturellt plan motarbeta arbetslöshetsproblematiken för
individer med särskilt svag ställning samt bland ungdomar.
Förutom att det omedelbara skapandet av nya jobb uteblir vid kompetensbrist finns det
två andra effekter som är av mer långsiktigt slag och sannolikt större betydelse. Den ena
är att kompetensbristen, när det handlar om kvalificerade tjänster, motverkar inflyttningen av högavlönad arbetskraft som skulle fått positiva effekter på köpkraften och konsumtionen av varor och tjänster i länet. Den andra är att bristen kan stå i vägen för en nödvändig utveckling mot en mer kunskapsintensiv industri, inte minst genom att försörjningen
av nyckelkompetenser är en viktig faktor när strategiska företagsbeslut tas. 53 En sådan
utveckling kan också förväntas främja den privata tjänstesektorn enligt det förra argumentet. Av betydelse i det sammanhanget är att det även finns ett antal yrken med mer
omedelbar koppling till industrin, som också är kvalificerade och kännetecknas av om
inte bestående så åtminstone återkommande flaskhalsar. Det handlar om yrkesgrupper
som inte har lika lång formell utbildning och som inte är så stora, vilket innebär att bristsituationen kan åtgärdas med mindre omfattande insatser. Det handlar till exempel om
erfarna och kvalificerade grovplåtslagare, svetsare, verktygsmakare, CNC-operatörer och
distributionselektriker.

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 påverka externa aktörer. Arbetsförmedlingen publicerar en nationell och 21 regionala
prognoser två gånger per år, i juni och december.

53 I ”OECD Territorial Review: Småland-Blekinge” (OECD, 2012) är en avgörande framgångsfaktor
som identifieras hur länets attraktionskraft kan höjas. Två viktiga framgångsfaktorer som pekas ut
är utvecklingen av turist- och besöksnäringen samt en fortsatt stärkt koppling mellan BTH:s utbildningar och näringslivets behov. En välutvecklad turistsektor kan fungera som ett skyltfönster
gentemot omvärlden som kan ha betydelse för att attrahera mer kvalificerad arbetskraft. Dessutom
kan det bidra till skapandet av arbetstillfällen inom delar av arbetsmarknaden som ofta ger ungdomar deras första chans att komma ut i arbetslivet.
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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
Urvalet av privata arbetsställen 54 dras från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från och med 2013 innehåller urvalet endast arbetsställen med fem eller fler anställda. För arbetsställen med minst 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån näringsgren, arbetsställets storlek och län. Samma
urval används normalt vid två prognostillfällen innan det byts ut.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att
tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 334
arbetsställen inom det privata näringslivet i Blekinge län och svarsfrekvensen blev 90
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 50 offentliga arbetsgivare i urvalet i Blekinge län och
svarsfrekvensen uppgick till 94 procent.
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Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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Bilaga 2. Definitioner
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator 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§), Arbetsmarknadsdepartamentet, Regeringskansliet, 2007), och för att
definieras som Funktionsnedsatt krävs i regel ett medicinskt underlag och därtill en utredning som klargör individens arbetsförutsättningar.

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 och arbetar på orten eller pendlar till
arbete på annan ort.
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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.

Nyanlända
I Arbetsförmedlingens verksamhet definieras Nyanlända som utrikes födda personer vars
vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd beviljat enligt Utlänningslagen (2005:716) 5 kap. 1, 2, 3, 3a, 4 och 6 §. Det är den
här gruppen som avses med Nyanlända i den här rapporten.

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.

Relativ arbetslöshet
Redovisas som kvoten mellan antalet inskrivna arbetslösa och den Registerbaserade arbetskraften. På grund av fördröjning i sysselsättningsstatistiken (RAMS, SCB) beräknas
den relativa arbetslösheten som Arbetsförmedlingen normalt redovisar (till exempel i
månatliga pressmeddelanden) som andel av den senast uppdaterade registerbaserade
arbetskraften. Det innebär att den registerbaserade arbetskraften som används vid den
uppdaterade relativa arbetslösheten har en eftersläpning i aktualitet på mellan cirka ett
till två år.
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är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
hittar du arbetsmarknadsutsikter för samtliga län och för landet som helhet.
De slutsatser som presenteras är Arbetsförmedlingens egna.
Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras med källhänvisning.
Ansvarig utredare för denna prognos är Victor Tanaka, 010-487 67 09.
Vill du få mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke,
rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen.
Den uppdateras två gånger per år. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
I den beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjligheterna
de närmaste fem och tio åren.
I publikationen Var finns jobben?
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i juni 2015.
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