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Arbetet att identifiera och klassificera intäktsbasens verksamheter har skett i 

samverkan mellan kommunernas näringslivskontor och Addendi AB. Det arbetet 

har utförts och finansierats av respektive kommun och redovisas i särskilda 

rapporter. 

Uppdraget att sammanställa kommunernas material och redovisa en diagnos av 

Intäktsbasen i hela Blekinge har finansierats av Region Blekinge.  

Val av metoder och definitioner bygger på praktiska erfarenheter och är i första 

hand avsedda som stöd för ett operativt arbete.  

Slutsatser och rekommendationer är gjorda av Addendi.  
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”Vissa företag och verksamheter är viktigare än andra. 

 De är grunden för regionens utveckling”  

 

Varför? 

Lika självklart som ett land behöver 

exportintäkter för att skapa välstånd och 

välfärd, är det att en region behöver intäkter 

för att utveckla välstånd och välfärd. 

Blekinge är ett lite län i ett litet land och är 

extremt beroende av intäkter utifrån. 

Den region som förstår hur regionens intäkter 

kan öka, har en nyckeln till en blomstrande 

region. 

Ett nytt jobb i intäktsbasen skapar två nya jobb 

i servicesektorn. Därför är företag och 

verksamheter som ingår i intäktsbasen viktigare 

än andra ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. 

De är basen för nya jobb, ökat handelsutbud, 

utökad offentlig service, ökat bostadsbyggande, 

ett rikare kulturutbud… 

En minskning av antalet anställda i 

intäktsbasens verksamheter betyder inte att 

dessa företag och verksamheter är olönsamma. 

Tvärtom. De kan stärka sin konkurrenskraft 

genom effektivisering! Men en blomstrande 

region är beroende av en växande intäktsbas! 

Det kräver insatserna av samhällets aktörer för 

att den ständig ska stärkas och förnyas, så att 

det säkerställs att intäkterna till regionen inte 

minskar.  

 

 

 

 

 

Mobilisering! 

Genom att först identifiera och diagnostisera 

intäktsbasen kan samhället skapa en 

uppfattning om vad som bör göras för att 

stärka och förnya den. 

Alla drivkrafter kan därefter mobiliseras i 

näringsliv och samhälle för att aktivt bygga en 

stark och växande intäktsbas.  

Detta kan ske genom  

• att befintliga företag och verksamheter 

växer 

• att nya företag och verksamheter 

attraheras 

• att nya företag startas 

 

Ett framgångsrikt utvecklingsarbete ställer 

stora krav på lyhördhet för tillväxtens villkor. 

Det är genom samtal, samsyn, samhandling och 

samspel som målet kan nås. Denna diagnos 

syftar till att öka kunskapen för att agera 

proaktivt och effektivt i dessa processer.  

Aktörerna i samhället måste dessutom 

balansera sina insatser som syftar till att vårda 

alla de befintliga företagen - och samtidigt 

avsätta tid och resurser för utveckling och 

förnyelse. 
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Intäktsbasen i Blekinge har haft en vikande 

utveckling de senast tio åren, även om 

minskningen har avtagit de senaste fem åren.  

Intäktsbasen har nu 18 600 anställda. Den 

innehåller ca 316 företag och verksamheter 

med 5 eller fler anställda. Nya företag har 

visserligen tillkommit, men antalet anställda i 

intäktsbasen har trots det minskat med 3 000 

personer de senaste tio åren, varav 250 utgör 

minskning de senaste fem.  

Den tydliga minskningen av antalet anställda i 

intäktsbasen måste tas på största allvar. Annars 

är det troligt att Blekinge återigen kommer att 

minska sin befolkning, attraktionskraft och 

framtidstro.   

Ökningstakten av tillkomst av antalet nya 

företag i intäktsbasen har avtagit de senaste 10 

åren.  

Tillverkningsindustrin utgör 57 %, av intäkts-

basen, privat tjänstesektor utgör 24 % och 

statlig sektor utgör 19 %.   

Under den senaste femårsperioden har antalet 

anställda inom tillverkningsindustrin ökat 

något efter flera decenniers minskning. Främst 

är det Volvo och NKT (ABB) som vuxit starkt i 

kombination med stora investeringar de senaste 

fem åren. Ökningen av antalet anställda i 

tillverkningsindustrin är delvis beroende på 

rådande högkonjunktur och kan under det 

närmaste decenniet åter minska genom bl a 

effektiviseringar. 

Den privata tjänstesektorn har minskat med 790 

personer Minskningen av tjänstesektorn är 

anmärkningsvärd. Den starka tillväxten av IT-

sektorn i Karlskrona/Ronneby fram till år 2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

har vänts i minskning, trots att branschen växer 

i resten av Sverige.  

Den statliga sektorn ökat med ca 130 personer. 

Det är främst Boverket, Kustbevakningen och 

Försäkringskassans nationella enheter i 

Karlskrona och Karlshamn som stått för 

tillväxten sedan 1990-talet. 

Av de 306 företagen i intäktsbasen har 48 

företag mycket export. Det innebär att de har 

tillgång till stora marknader, men de har också 

stora krav på att ständigt vara i internationell 

toppklass, vilket ställer krav på 

samhällsstrukturen. 90 av företagen har viss 

export och kan ha förutsättningar att öka 

exporten ytterligare. 170 av företagen har 

enbart nationell marknad och kan därmed ha en 

tillväxtpotential på såväl nationella som 

internationella marknader.  

190 av företagen och verksamheterna har ökat 

antalet sysselsatta de senaste 5 åren, medan de 

övriga 140 inte haft någon förändring eller har 

minskat sysselsättningen.   

 

Några utmaningar för Blekinge är:  

 

-att identifiera de företag som vill växa och öka 

sin konkurrenskraft - och för dessa undanröja 

tillväxthinder 

-att identifiera tillväxt inom nya branscher och 

nischer baserat på digital teknik, särskilt inom 

tjänstesektorn  

-att differentiera den statliga sektorn 

-att sträva efter att bygga en robust 

branschportfölj 

Alla kommuner och regiondelar har specifika 

utmaningar som framgår av respektive avsnitt i 

rapporten. 



 

 

Recept 

 

 

 

 

 

Utvecklingen är inte ödesbestämd. Det har 

historien visat. Utvecklingsaktörerna i 

Blekinge måste agera – igen.  

Därför föreslås följande åtgärder: 

 

1. Att tillväxt av intäktsbasen prioriteras av 
utvecklingsaktörerna i regionens strategiska 
och operativa löpande arbete. 

 
 

2. Att kunskapen fördjupas inom några 
sektorer 
 
- Hur kan tillväxten inom tillverkningssektorn 
stärkas ytterligare?  
- Hur kan IT-sektorn bli en hävstång för 
tillväxt i östra Blekinge igen? 
- Vilka sektorer inom den privata 
tjänstesektorn med marknader utanför 
regionen kan öka sin tillväxt? 
- Hur kan den statliga sektorn öka och bidra 
till att intäktsbasen stärks och differentieras?  
- Vilka insatser krävs för att besöksnäringen 
ska kunna växa betydligt snabbare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Att samordnade insatser vidtas för att 
mobilisera tillväxt i intäktsbasen  
 
- Identifiera potential och drivkrafter genom 
förtroendeskapande tillväxtsdialoger med de 
befintliga företagen och tillsammans med dessa 
formera utvecklingsinsatser.  
 
Samordna insatserna mellan samhällets 
utvecklingsaktörer! 
 

4. Att insatser vidtas för att förnya 
intäktsbasen   
 
- Identifiera drivkrafter som kan skapa tillväxt 
av intäktsbasen genom helt nya företag och nya 
etableringar.  
 
Koordinera tillväxt och kunskapsförsörjning. 
 

5. Säkra resurser och kompetens till 
utvecklingsarbete 
 
- Avsätt särskilda och tillräckliga resurser på 
såväl strategisk och som operativ nivå för 
proaktivt arbete, som syftar att stärka och 
utveckla intäktsbasen  
- Kompetensutveckla regionens utvecklings-
aktörer i sina roller och i sitt samspel 
- Kräv kontinuerlig redovisning av resultaten. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

 

Arbeten till ungdomar, utvecklingen av 

arbetsmarknaden, tillväxten av servicesektorn, 

förändringen av befolkningsutvecklingen och 

dynamiken i näringslivsstrukturen…   

Hur hänger det ihop? Vad är symptom och vad 

är orsaker till förändringar? Och vad kan 

påverkas lokalt och regionalt? 

 

Genom att först identifiera och diagnostisera 

intäktsbasen kan samhället skapa en uppfattning 

om vad som bör göras för att stärka och förnya 

den. 

Alla drivkrafter kan därefter mobiliseras i 

näringsliv och samhälle för att aktivt och 

effektivt bygga ett växande och hållbart 

intäktsflöde till regionen genom en stark och 

växande intäktsbas. 

Positiv eller negativ spiral? 
De arbetsplatser som får sin finansiering från 

marknader utanför arbetsmarknadsregionen 

utgör den s.k. Intäktsbasen. De är grunden för 

en regions utveckling. 

En växande Intäktsbas med fler arbetande och 

högre lönesummor ger ökad köpkraft, vilket 

innebär en blomstrande lokal handel och service 

som i sin tur skapar ett ökat behov av offentlig 

service. Hela arbetsmarknaden i regionen växer 

därmed och ger unga människor möjligheter att 

komma in på arbetsmarknaden. Människor med 

trygga arbeten och god ekonomi bygger hus, 

skaffar barn, startar företag och tror på 

framtiden. Det blir en positiv spiral.   

Om intäktsbasen minskar däremot innebär det 

på sikt att köpkraften avtar, service och handel 

minskar och att allt fler måste pendla till sina 

arbeten som ligger allt längre bort, att unga 

människor och de som kan efterhand söker sig 

till andra regioner. Det blir en negativ spiral. 

 

 

 

 

 

 

 

Enkelt utryckt kan man säga att ett jobb i 

intäktsbasen skapar två jobb i servicesektorn 

och ger ytterligare förutsättningar för tre 

innevånare i arbetsmarknadsregionen. 

Förändringen sker långsamt och är komplex, 

särskilt inom offentlig sektor, och är därför svår 

att upptäcka i tid. Insikten om intäktsbasens 

betydelse är avgörande för ett framgångsrikt 

utvecklingsarbete. 

Orsaker eller symptom 
En svag arbetsmarknad, hög ungdoms-

arbetslöshet och stor utpendling är symptom på 

svag och vikande intäktsbas och kan vara orsak 

till en svag befolkningsutveckling.  

 

En stark arbetsmarknad med relativt låg 

ungdomsarbetslöshet är tecken på en stark och 

växande intäktsbas. Detta i kombination med en 

offensiv bostadspolitik kan leda till en stark 

befolkningsutveckling.  

 

Målet är en starkare och växande intäktsbas 

I en region måste ständigt pågå arbete med att 

stärka och förnya intäktsbasen. Detta 

utvecklingsarbete kan inte ske utan samspel 

mellan samhälle och näringsliv. Ju större behov 

av förnyelse intäktsbasen kräver, ju större är 

behovet av proaktiva insatser av 

samhällsaktörerna. 

Ett framgångsrikt utvecklingsarbete kräver 

förändring. Och förändring förutsätter individer 

med insikt, visioner och kreativitet i samhälle 

och näringsliv. Denna studie avser att öka 

insikten om orsaker och symptom och därmed 

ge ett underlag för att driva ett effektivt 

utvecklingsarbete.  

Målet är en starkare och växande intäktsbas. 

Medel kan vara dialog, utbildningar, 

kompetensutveckling, FoU, teknik- och 

exportprojekt, science parks, inkubatorer, 

infrastruktur men även bostads- och 

livsmiljösatsningar… 

 

 

 

 

 

Orsaker eller symptom 
 



 

 

 

Vad är en intäktsbas?  

Intäktsbasens aktörer producerar varor och 

tjänster till marknader utanför arbets-

marknadsregionen.  

 

En tredjedel av arbetsmarknaden utgör normalt 

intäktsbasen. Det är exportföretag, företag med 

i huvudsak nationell marknad och statlig 

verksamhet, som t ex försvaret eller andra 

myndigheter där staten finansierar ett nationellt 

uppdrag. De har externa intäkter. Intäktsbasen 

utgörs alltså av arbetsställen/arbetsplatser som 

antingen är företag eller externt finansierade 

offentliga verksamheter.  

Av en regions företag är det i regel bara 5-10 % 

av antalet företag och verksamheter som är en 

del av intäktsbasen. En relativt liten grupp. 

Ej intäktsbas - Kommersiell service  
En tredjedel av arbetskraften jobbar i företag 

med att huvudsakligen producera kommersiella 

varor och tjänster för en lokal eller regional 

marknad. Det är t ex affärer, revisionsbyråer 

och elfirmor. Dessa företag är beroende av 

antalet personer som bor i regionen och deras 

köpkraft. Av regionens företag utgör dessa ca 

90-95 % av antalet. För dessa företag är 

intäktsbasens utveckling avgörande för 

köpkraften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej intäktsbas - Offentlig service  

En tredjedel av arbetskraften jobbar med lokal 

och regional offentlig service och 

myndighetsutövning. De är främst anställda av 

kommuner och av landsting. Även dessa 

verksamheter är beroende av hur många 

personer som bor i regionen och därmed av 

intäktsbasens utveckling. 

Ej i arbete  
Drygt hälften av befolkningen arbetar inte. Av 

dessa är drygt en tredjedel barn och ungdomar, 

drygt en tredjedel äldre personer samt knappt en 

tredjedel sjuka, arbetslösa eller studerande.  

Pendling  
En kommun med liten eller stor intäktsbas har i 

regel stor ut- respektive inpendling och är 

beroende av kringliggande kommuner.  

Turist- och besöksnäringen 
I denna studie ingår enbart de verksamheter som 

är besöksanledning. Turister och besökare 

bidrar även med externa intäkter direkt till 

servicenäringar. Sysselsättningseffekterna av 

detta kräver särskild studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäktsbas eller ej intäktsbas? 



 

 

 

 

Eftersom intäktsbasen är så väsentlig för en 

region så bör den ständigt analyseras och 

utvecklas. Eftersom företag mognar och 

efterhand avvecklas måste arbete pågå med att 

attrahera nya. Följande frågor kan ställas i 

diagnos som underlag för utvecklingsarbete. 

Vilka företag och verksamheter ingår? 

 5-10 % av företag och verksamheter i 

en region ingår i intäktsbasen. Inga 

offentliga databaser finns där dessa 

särskiljs. Addendi har utvecklat ett 

verktyg som sorterar fram listor 

baserade på SNI-koder och erfarenhet 

från andra kommuner. Dessa listor 

ligger sedan som underlag för 

näringslivansvariga i kommunerna som 

gör den slutliga bedömningen: 

Intäktsbas – ej intäktsbas. I samband 

med detta urval görs också 

klassificering av exportgrad, 

teknik/investeringsgrad, kompetens-

/utbildningsnivå och kompetens inom 

export- och produktutveckling samt om 

företagen är lokalt kontrollerade. 

Ytterligare data som tillväxt, lönsamhet 

mm hämtas från officiella databaser. 

Alla dessa uppgifter läggs därefter in i 

en databas som underlag för fortsatt och 

fördjupat arbete.  

Hur stor är den?  

 En stor intäktsbas innebär inpendling. 

Företagen är beroende av arbetskraft i 

grannkommunerna. En kommun går 

miste om skatteintäkter. 

 En liten intäktsbas innebär stor 

utpendling och ett beroende av 

grannkommunernas intäktsbaser. 

Växer eller minskar antalet anställda i den? 

 En växande intäktsbas ger potential för 

ökad service, ökat bostadsbyggande 

och befolkningstillväxt 

 En minskande intäktsbas minskar 

serviceunderlaget, ger risk för 

utflyttning och hög ungdoms-

arbetslöshet.  

Ökar eller minskar antalet arbetsställen? 

 Flera nya arbetsställen tyder på en 

framgångsrik och fokuserad 

näringspolitik. Det skapar en 

nödvändig förnyelse av intäktsbasen 

och ger en större riskspridning. 

 

 

 

Hur ser arbetsställenas storleksstruktur ut? 
 En intäktsbas som domineras av ett 

eller ett fåtal arbetsställen innebär en 
riskfaktor. En jämn fördelning mellan 
stora, medelstora och små 
verksamheter minskar riskerna och de 
olika företagsstorlekarna kompletterar 
varandra. Stora företag har i regel stora 
resurser och mindre företag högre 
flexibilitet. 

Hur ser branschfördelningen ut?  

 En intäktsbas som domineras en eller få 

branscher kan innebära en riskfaktor. 

Om sysselsättningen i branschen är 

fördelad på många företag finns dock 

underlag för smart specialisering, 

särskilt om den branschen har 

tillväxtpotential. 

Få eller många exportföretag? 

 Många företag verksamma på 

exportmarknader har tillgång till 

mycket stora marknader och därmed 

stora expansionsmöjligheter. De är 

verksamma i internationell konkurrens 

vilket ställer stora krav på företagens 

förmåga. Ökad export och fler 

exportföretag stärker intäktsbasen. 

Teknik- och investeringsgrad? 

 Tillverkningsföretag med en hög 

teknisk nivå har i regel högre 

konkurrenskraft än företag med enkel 

tillverkning. Högre teknisk nivå stärker 

intäktsbasen 

Kompetens-/utbildningsnivå? 

 Tjänsteföretag med hög kompetens/ 

utbildningsnivå har i regel högre 

konkurrenskraft än företag med lägre. 

Högre kompetens/utbildningsnivå 

stärker intäktsbasen. 

För kommunpolitiker är det en utmaning att 

både ha ansvar för dels kommunens ekonomi 

och dessutom ta ansvar för arbetsmarknadens 

utveckling. En växande intäktsbas kan initialt 

innebära stora påfrestningar på kommunens 

ekonomi.  

För tjänstemännen är det en svår balansgång att 

både ansvara för ett gott näringslivsklimat för 

alla företag och samtidigt ägna tillräckligt tid åt 

intäktsbasens verksamheter.  

 

Diagnos av en intäktsbas  

Nuläge 



 

 

 

 

 

    Nuläge 

Hur stor är intäktsbasen idag?   

Hur är bransch- och sektorsfördelningen?  

Hur är storleksstrukturen på arbetsplatserna? 



 

 

 

Blekinges intäktsbas har 18 600 anställda. 
Den innehåller ca 316 företag och 
verksamheter med 5 eller fler anställda.  

Intäktsbasen utgörs av 306 aktiebolag, vilket 

är mindre än ca 6  % av de ca 5 100 aktiebolag 

som finns i länet och en bråkdel av de över 

14 300 näringsverksamheter av olika former 

som är registrerade. 

Det är alltså bara drygt 300 arbetsställen och 

deras struktur som behöver analyseras och som 

utgör utgångspunkten för utvecklingsarbete 

baserat på den befintliga strukturen. 

I tidigare studier av intäktsbasen i Blekinge 

(2005 och 2010) har företag med 20 anställda 

och fler studerats. Denna studie för 2015 har 

utökats med arbetsplatser med 5-19 anställda. 

Antalet arbetsplatser har ökat med 170 (+50%) 

och antalet anställda i intäktsbasen med ca 

1 700 (+10%).   Antalet företag med upp till och 

med 4 anställda med externa marknader är inte 

undersökt men antas utgöra några få % av 

antalet anställda. Det kan vara särskilt intressant 

att undersöka de små företagen 1-4 anställda 

inom vissa branscher t ex inom besöksnäringen 

kreativa näringar och IT-sektorn samt indirekt 

sysselsättning som besöksnäring ger upphov till 

och bemanningsföretag till industrin.  

Företagen och verksamheterna har klassificerat 

ur olika aspekter av kommunernas 

näringslivskontor. Denna klassificering och all 

tillgänglig ekonomisk data om företagen finns 

nu i en särskild databas som underlag för fortsatt 

arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att skapa ett bra allmänt företagsklimat 

måste naturligtvis synpunkter från alla typer av 

företag beaktas. Även de som inte ingår i 

intäktsbasen. Undersökningar av detta görs 

bland annat av Svenskt Näringsliv. 

Arbetspendling 

Av Blekinges förvärvsarbetande på ca 69 900 

personer arbetar 16 700 personer (24 %) i andra 

kommuner. Arbetskraftens pendling ökar 

ständigt och har sedan 1985 ökat med 50 %. En 

fjärdedel av arbetskraften är alltså beroende av 

hur arbetsmarknaden utvecklas i en annan 

kommun än där man är bosatt. Det innebär att 

uppgiften att utveckla intäktsbasen är av 

gränsöverskridande intresse över kommun-

gränser. 

 

Fig. Arbetspendlingens utveckling 1985-2015  

Den öppna ungdomsarbetslösheten är betydligt 

högre än riksgenomsnittet. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Blekinges intäktsbas 

Intäktsbasen             

ca 316 arbetsställen 

med ca 18 600 

personer 



 

 

 

Tillverkningsindustrin utgör 57 % med 10 600 

anställda i 162 företag.  

Privat tjänstesektor med i huvudsak externa 

marknader utgör 24 % av intäktsbasen med 

4 500 anställda i 160 företag.  

Statlig sektor med nationella uppdrag utgör ca 

19 % med 3500 anställda i 10 verksamheter. 

tillsammans 5 700 anställda i 65 företag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordonsindustrin är intäktsbasens största 

bransch och utgör 20 % med 3 800 anställda i 8 

företag.  Tillsammans med närliggande 

branscher (maskiner och metallbearbetning) 

utgör den 30 % av intäktsbasen med 

Risker 

Stor andel tillverkningsindustri innebär i regel 

en långsamt sjunkande sysselsättning p g a 

effektivisering. 
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Bransch- och sektorberoende  

Bransch Anställda % Arbetsställen

Areella näringar 138 0,7% 14

Råvaror 19 0,1% 1

Livsmedelstillverkning 937 5,0% 13

Textilindustri 68 0,4% 4

Trä, papper, kemi 829 4,5% 24

Läkemedelsindustri 0 0,0% 0

Övrig tillverkning 1345 7,2% 21

Stål- och metallframställning 89 0,5% 6

Tillverkning av metallvaror 817 4,4% 33

Elektronik 412 2,2% 5

Elapparater 1030 5,5% 6

Maskiner 1010 5,4% 21

Fordon 3841 20,7% 8

Transport 717 3,9% 17

Telekom/programmering 1141 6,1% 39

Konsulter och FoU 1427 7,7% 38

Partihandel 385 2,1% 19

Turist- och besöksnäring 298 1,6% 16

Företagstjänster 272 1,5% 6

Samhällstjänster el, avfall mm 117 0,6% 2

Offentlig verksamhet 3475 18,7% 10

Kreativ näring/verksamhet 221 1,2% 13

Summa 18588 316

Storleksstruktur 
 
 
 
 
Relativt jämn storleksfördelning 

Tjänste-

sektor 24 % 

Tillverknings-

industrin 57 % 

Statlig sektor 19 % 



 

 

 
 
Intäktsbasen i Blekinge har 16 stora 
arbetsplatser med mer än 250 anställda. 
Fordonsindustrin och statlig verksamhet 
dominerar i denna storleksklass  
 
Det finns 277 små arbetsställen med mellan 5-
50 anställda. De utgör 84 % av antalet 
arbetsplatser, men representerar bara 24 % av de 
anställda  
 
En intäktsbas som domineras av ett eller ett fåtal 
stora arbetsställen innebär en riskfaktor. 
Balansen mellan stora, medelstora och små 
verksamheter är också viktig. 

Fig. Fördelning av antalet anställda i olika storleksgrupper 

 
 
De 16 största arbetsgivarna i intäktsbasen är i 
storleksordning: 
 

1. Volvo Personvagnar AB 

2. Marinen 

3. NKT Hv Cables AB 

4. Flygvapnet 

5. Ericsson AB 

6. Tarkett Aktiebolag 

7. Saab Kockums Aktiebolag 

8. AAK Sweden AB 

9. Blekinge tekniska högskola 

10. Försäkringskassan  

11. Telenor Sverige Aktiebolag 

12. Orbit One Aktiebolag 

13. Shiloh Industries AB 

14. Södra Cell AB 

15. Titanx Engine Cooling AB 

16. Dynapac Compaction Equipment AB 

 
 
Risker 
De större arbetsplatserna finns såväl inom 
statlig verksamhet som inom industri- och 
tjänstesektorn, vilket fördelar riskerna, även om 
beroendet av fordonsindustrin och staten är 
stort. 

För att bedöma intäktsbasens styrkor och 
svagheter krävs en strukturmatris där många 
olika faktorer visualiserats (se sidan XX). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Branschfördelning av de 16 största arbetsplatserna  

Storleksstruktur  
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Tillbakablick och 
frågeställningar 

Genom förstå hur intäktsbasen vuxit fram över flera decennier  

kan reflektioner göras inför framtiden. 



 

 

 
 
 
I mycket grova drag är det en historia om en 

region som blomstrade som industrilän under 

Sveriges gyllene år på 60 och 70-talet och som 

till viss del lyckats ta de första stegen in i ett 

kunskapssamhälle under 90-talet men som har 

en tillväxt som under det senaste decenniet 

saktat in. 

 

På efterkälken 

När industrialiseringens vindar svepte över 

Sverige som mest intensivt, i slutet av 1800-

talet låg Blekinge på efterkälken. Det fanns en 

dominerande militär verksamhet i Karlskrona 

och örlogsvarvet var den enda större industrin i 

Blekinge. Huvudnäringen var fortfarande 

jordbruk och Blekinge var ett 

småbrukssamhälle längre än de flesta regioner i 

landet. Fisket och jordbruket gav brödföda men 

lockade inte till några större industriella 

satsningar. De som fanns hade rötterna i länets 

geografiska naturresurser. Där Vilshultsån och 

Snövlebodaån flöt ihop till Holjeån, i 

Olofström, fanns sedan 1700-talet ett järnbruk 

som på 1880 talet blev Svenska Stålpressnings 

AB. 

Vid de tre vattenfallen norr om Ronneby hade 

Frans Henrik Kockum anlagt ett kopparverk 

som blev Kockums Jernverk år 1858. 

Stenindustrin var också en industri som byggde 

på länets naturresurser. Som mest gav den 

arbete åt 4 000 människor i Blekinge. Här fanns 

givetvis mindre industrier; mekaniska 

verkstäder, bomullsspinneriet i Strömma, 

klädestillverkare, stärkelsefabriker och 

brännerier. Men de flesta hade lokal avsättning 

för sin hantverksmässiga produktion. 

Blekinge låg utanför den industriella 

framväxtens stora vågor och sveptes inte med. 

 

Växande industri län 

Efterkrigstiden bjöd på både framgångar och 

motgångar. Infrastrukturen var ett av 

problemen. Blekinge var en av de sista 

regionerna i landet att få en bredspårig järnväg 

1957, efter att under lång tid ha haft ett gytter av 

olika spårbredder, trafikerade av olika bolag, 

med omlastningar av gods och passagerare som 

en dyr och omständlig konsekvens. Den civila  

flygstationen i Kallinge öppnades året efter, 

1958. 

Det var två viktiga steg för Blekinge, den 

ekonomiska utvecklingen blev allt bättre och i  

 

 

 

början av 60-talet började hjulen snurra fortare. 

Den svenska ekonomin växte och Blekinge 

hakade på, ibland av egen kraft och ibland, som 

vid etableringen av LM Ericssons fabriker i 

länet, som en följd av politiska ansträngningar. 

LM Ericssons hade stort behov av utökad 

produktionskapacitet. När 1960-talets stora våg 

av utlokalisering bröt fram hade det i Sverige 

utvecklats en statlig lokaliseringspolitik som 

tog sikte på att hejda avfolkningen i vissa delar 

av Sverige. Under en tid av åtta år startades tolv 

nya landsortsfabriker av LM Ericsson. Tre 

placerades i sydöstra Sverige, en i Olofström, en 

i Vedby och en i Ronneby. Sedan tidigare 

(1947) hade Ericsson en tillverkningsfabrik i 

Karlskrona. Ericsson såg helst att fabrikerna 

hamnade i sydöstra Sverige, där det fanns rikligt 

med arbetskraft och lönerna var låga samtidigt 

som transportavstånden var rimliga. 

Statsmakterna strävade däremot efter att locka 

investeringar norrut, där arbetslöshet och 

utflyttning var ännu större som en följd av 

omvandlingen i svenskt näringsliv. I den mån 

man kan göra jämförelser av produktivitet och 

lönsamhet mellan Stockholm och övriga landet 

utfaller de till de utlokaliserade fabrikernas 

fördel. Det var billigare att producera där, så 

länge det rörde sig om enklare produktion. 

Mönstret blev därför att enklare arbeten förlades 

till fabrikerna utanför storstadsområdena. Den 

väldiga expansion som Ericssons svenska 

produktion gick igenom under de tre första 

efterkrigsdecennierna, Sveriges “gyllene år”, 

blev möjlig tack vare en närmast 

explosionsartad tillväxt i antalet fabriker 

utanför Stockholmsområdet.   

Produktionsvillkoren inom landet bedömdes 

konkurrenskraftiga och Ericsson blev en av 

landets viktigaste exportörer. Som mest hade 

LM Ericsson 3 600 anställda i länet. 

Långa serier, relativt låga löner och en trogen 

arbetskraft gynnade Blekinge som utvecklades 

till ett industrilän. Ytterligare ansträngningar 

gav resultat och flera stora företag som 

FacitHalda, CTC Dynapac, Luma/AuraLight, 

Mölnycke, Uddcomb etablerade sig i länet och 

fortsatte att växa här fram till mitten av 1970-

talet, då utvecklingen vände dramatiskt. 

Det här är ingen typisk blekingeföreteelse. Men 

med ett sådant industriellt fokus drabbades 

Blekinge hårt. 

Intäktsbasens utveckling över tid  
– antal anställda  



 

 

I oljekrisens spår mattades den internationella 

konjunkturen. Industrin gick igenom ett stålbad 

där maskinerna effektivitet ökades och behovet 

av personal minskade. Den internationella 

konkurrensen hårdnade, fler företag tillverkade 

till allt lägre kostnader och efterfrågan ökade 

inte i samma omfattning som möjligheten att 

producera. 

 

Kunskapsföretagens intåg 

Vägen in i den tredje industriella revolutionen, 

med en kraftig tillväxt i västvärldens 

kunskapsbaserade företag, den traditionella 

tillverkningsindustrins tillbakagång och den 

digitala informationsteknikens framväxt var för 

Blekinges del en lång nedförsbacke i 

intäktsbasen under 20 år. Blekinge var ett av de 

sista länen i landet som fick högskola. Genom 

en stark specialisering av högskolans utbildning 

och forskning till ett område som hade stort 

behov av kvalificerad arbetskraft, kunde en helt 

ny växande industri växa fram i Blekinge. 

Tillkomsten av en högskola i kombination med 

satsningarna på IT- och telekomsektorn under 

90-talet bar frukt. Regionen stod för ett 

nytänkande genom initiativen SoftCenter och 

TelecomCity. Ericsson mjukvaruutveckling och 

Europolitan/Telenor växte kraftigt. 

Färjeförbindelse till Polen etablerades 

(StenaLine). Boverket och Kustbevakningen 

etablerades i Karlskrona. 

 

 

De senaste tio åren 
Trots positiva försvarsbeslut och flera växande 

företag minskar nu intäktsbasen åter i länet. Nya 

företag har visserligen tillkommit, men antalet 

anställda i intäktsbasen har trots det minskat 

med 3 000 personer de senaste tio åren. (ca 16 

%). De senaste fem åren har 60 % av företagen 

och verksamheterna ökat antalet sysselsatta, 

medan 40 % har inte haft någon förändring eller 

har minskat sysselsättningen. Alla växande 

företag i intäktsbasen är identifierade. Volvo 

Personvagnar och NKT(ABB) är exempel på 

industriföretag som vuxit kraftigt. 

 

Effektivisering och förnyelse 

Företag med produktion såväl inom industrin 

som tjänstesektorn skapar konkurrenskraft 

genom effektivisering och strukturella 

förändringar. Lokalsamhället kan möta detta 

genom att stärka företagen med ny kompetens i 

utbildning- och forskningssystemen samt 

genom satsningar på kompetensutveckling. 

Men för en växande intäktsbas och därmed ett 

livskraftigt samhälle krävs nya företag, nya 

verksamheter och nya branscher.  Utan 

framgångsrika satsningar för att åstadkomma 

detta kommer intäktsbasen i en region att 

minska.  

 

Den tydliga minskningen av intäktsbasen i 

Blekinge måste tas på största allvar. Detta för 

att inte skapa problem under kommande 

decennier. 
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Antal företag 

Tillkomst av nya företag – stora som små - är av 

avgörande betydelse för intäktsbasens tillväxt. 

Alla företag har begränsad livslängd och nya 

måste därför ständigt tillkomma. Arbetsställen i 

det moderna samhället tenderar att bli mindre 

och mer specialiserade, vilket innebär att antalet 

arbetsställen i intäktsbasen ökar. Många företag 

överlåter verksamhet till specialiserade 

underleverantörer, vilket också ökar antalet 

företag som är verksamma i en region. 

Antalet företag i intäktsbasen ökade kraftigt 

mellan 1985 till 2005, därefter har tillväxttakten 

av antalet arbetsplatser avmattas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya verksamheter 

Nya verksamheter i intäktsbasen kan tillkomma 

genom externa nyetableringar, avknoppningar 

från de befintliga företagen, genom initiativ av 

lokala entreprenörer i verksamma i näringslivet 

eller på högskolan och genom verksamheten 

inkubatorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minskning med 900 

personer (12 %) under 

den senaste 

tioårsperioden 

Intäktsbasens utveckling över tid 
 – antalet verksamheter 
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Tillverkningsindustrin  
 

 

Automatisering och personalsnålare 

produktionsmetoder är ett villkor för att de 

tillverkande företagen skall vara 

konkurrenskraftiga på internationella 

marknader och för att de ska kunna investera 

och vara lönsamma. Antalet anställda i 

tillverkningsindustrin har sedan 1975 halverats.  

Men det betyder att antalet sysselsatta i 

intäktsbasen minskar och därmed bidrar färre 

personer till med sina löner till regionens 

utveckling. Under den senaste femårsperioden 

har dock antalet anställda inom industrin ökat 

med 100 personer. Främst är det Volvo och 

NKT (ABB) som vuxit starkt, i kombination 

med stora investeringar under de senaste årens 

industriella högkonjunktur. Utöver den 

redovisade sysselsättningen i företagen så finns 

ytterligare sysselsättning i bemanningsföretag, 

särskilt under högkonjunktur. 

Globalisering och digitalisering är stora 

utmaningar för tillverkningsindustrin liksom 

tillämpning av ny teknik.  

 

 Vilka samordnade regionala insatser 

krävs i industrilänet Blekinge för att 

stärka och förnya industrisektorn? 

 Vilka spjutspetsområden krävs och 

vilka breddsatsningar är nödvändiga? 

 Kan nya steg i värdekedjan skapa 

tillväxt? 

 

Branschfördelning inom tillverkningsindustrin 

 

 

Antal anställda inom tillverkningsindustrin per kommun

Bransch Anställda % Arbetsställen

Areella näringar 121 1,1% 12

Råvaror 19 0,2% 1

Livsmedelstillverkning 943 8,9% 15

Textilindustri 68 0,6% 4

Trä, papper, kemi 797 7,5% 22

Läkemedelsindustri 0 0,0% 0

Övrig tillverkning 1299 12,2% 18

Stål- och metallframställning 89 0,8% 6

Tillverkning av metallvaror 676 6,4% 28

Elektronik 412 3,9% 5

Elapparater 1030 9,7% 6

Maskiner 1014 9,5% 22

Fordon 3841 36,1% 8

Transport 4 0,0% 1

Telekom/programmering 0 0,0% 0

Konsulter och FoU 169 1,6% 6

Partihandel 161 1,5% 8

Turist- och besöksnäring 0 0,0% 0

Företagstjänster 0 0,0% 0

Samhällstjänster el, avfall mm 0 0,0% 0

Offentlig verksamhet 0 0,0% 0

Kreativ näring/verksamhet 0 0,0% 0

Summa 10643 162

Olika sektorers utveckling 



 

 

Privat tjänstesektor med extern 

marknad 

 

Den privata tjänstesektorn har de senaste fem 

åren minskat med 790 personer. Det är främst 

IT-sektorn som stagnerat efter en kraftig tillväxt 

1990–2005. Sektorn är ur ett nationellt 

perspektiv fortfarande relativt stor i Karlskrona 

och har tillväxtpotential. I Sverige har IT-

sektorn vuxit med ca 8 % de senaste fem åren. 

Minskningen av tjänstesektorn är anmärk-

ningsvärd. 

 

 Vilka drivkrafter finns inom tjänste-

sektorns olika delar?  

 Hur möts förändringar i sektorn som 

effektivisering, outsourcing, nya 

kompetenser? 

 Hur kan nya tillväxtstrender fångas och 

skapa tillväxt igen? 

 Kan en gemensam strategi för tjänste-

sektorn utvecklas i länet? 

 Vilken roll kan Blekinge Tekniska 

Högskola, med sina två noder i länet, 

spela för till tillväxten kunskaps-

intensiva tjänsteföretag? 

  

Branschfördelning inom privat tjänstesektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal anställda inom privat tjänstesektor per kommun 

  

Bransch Anställda % Arbetsställen

Areella näringar 17 0,4% 2

Råvaror 0 0,0% 0

Livsmedelstillverkning 0 0,0% 0

Textilindustri 0 0,0% 0

Trä, papper, kemi 32 0,7% 2

Läkemedelsindustri 0 0,0% 0

Övrig tillverkning 49 1,1% 4

Stål- och metallframställning 0 0,0% 0

Tillverkning av metallvaror 145 3,2% 6

Elektronik 0 0,0% 0

Elapparater 0 0,0% 0

Maskiner 3 0,1% 1

Fordon 0 0,0% 0

Transport 724 16,0% 19

Telekom/programmering 1143 25,3% 40

Konsulter och FoU 1269 28,1% 37

Partihandel 227 5,0% 12

Turist- och besöksnäring 298 6,6% 16

Företagstjänster 272 6,0% 6

Samhällstjänster el, avfall mm 117 2,6% 2

Offentlig verksamhet 0 0,0% 0

Kreativ näring/verksamhet 221 4,9% 13

Summa 4517 160



 

 

Statlig sektor  

 

Antalet anställda inom den statliga sektorn med 

nationella uppdrag har varit konstant de senaste 

fem åren, men ökat relativt stadigt sedan 1985 

och antalet anställda uppgår nu till till 3 475. 

Det är främst Boverket, Kustbevakningen och 

Försäkringskassans nationella enheter i 

Karlskrona och Karlshamn som stått för 

tillväxten sedan 1990-talet. Vissa statliga 

verksamheter är viktiga aktörer för att utveckla 

kompetens och arbetsmarknad i samspel med 

det regionala näringslivet som t ex 

Kustbevakningen och Marinen för den maritima 

kompetensen och Försäkringskassan IT för 

regionens IT-kompetens.  

 

 Vilka strategier finns för hur ytterligare 

differentiering och tillväxt ska ske av 

statliga sektorn? 

 Kan en gemensam strategi tas fram att 

etablera ytterligare verksamheter till 

Blekinge som tar hänsyn till olika 

kommuners förutsättningar och nytta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offentlig verksamheter med nationella uppdrag 

i Blekinge 

 Försvarsmakten, Marinen 

 Försvarsmakten, Flygvapnet 

 Blekinge tekniska högskola, 

Karlskrona 

 Försäkringskassan, Nationell Service, 

Karlshamn 

 Boverket 

 Kustbevakningen 

 Försäkringskassan IT, Karlskrona 

 Blekinge tekniska högskola, 

Karlshamn 

 Marinmuseum 

 Lantmäteriet 

 Luftfartsverket 

60 % är anställda inom Försvarsmakten. 

 

 

 

 

 

Antal anställda inom statlig verksamhet per kommun  

Ericsson/Flextronics 
 

Karlskronavarvet/Kockums 
 



 

 

Östra Blekinge 
 

 

Karlskrona och Ronneby utgör ett 

arbetsmarknadsområde och bör ses som en 

helhet. Intäktsbasen har minskat det senaste 

decenniet främst beroende på effektivisering 

såväl inom tillverkningsindustrin som inom 

tjänstesektorn samt att få nya större företag 

tillkommit. Befolkningen ökar främst på grund 

av starka tillväxten inom näringslivet under 

föregående decennium. En fortsatt nedgång kan 

få allvarliga konsekvenser under kommande 

decennier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemensamma utmaningar för Östra Blekinge: 

Att nyttja BTH som hävstång för tillväxt inom 

såväl tillverkningsindustrin som tjänstesektorn 

Att verka för ytterligare differentiering av den 

statliga försvarssektorn mot civil statlig 

verksamhet 

Att finna samverkansformer med den växande 

industrisektorn i västra Blekinge 

Att öka utvecklingskraften genom ökad 

samverkan mellan kommunerna 

 

 

 

Branschfördelning östra Blekinge 

 



 

 

Västra Blekinge 

Karlshamn, Olofström och Sölvesborg är en 

gemensam arbetsmarknad, där även delar av 

östra Skåne ingår. 

Västra Blekinge domineras av tillverknings-

industri.  

Fordonsindustrin med närliggande branscher 

(maskiner och metallbearbetning) utgör 51 %  

(3 960 anställda i 32 företag). Beroendet av 

Volvo är mycket stort. Alla insatser som stärker 

Volvos fortsatta verksamhet i regionen bör 

engagera många kommuner. Antalet företag 

inom fordonsindustrin utgör en grund för smart 

specialisering. De satsningar som görs genom 

klusterinitiativet Techtank borde kunna 

involvera fler företag och samhällsaktörer i 

Blekinge, Skåne och Småland. 

Inslaget av livsmedelsindustrin är relativt stort 

med 10,4 % (817 anställda i 11 företag). 

Utvecklingsprojekt för att stärka och utveckla 

dessa företag skalle kunna vara ett bra 

komplement till fordonsindustri eftersom 

branschernas konjunktursvängningar är 

annorlunda.  

Satsningarna att expandera tjänstesektorn med 

Blekinge Tekniska Högskola som resurs är 

ytterligare en fråga som bör intressera fler 

kommuner och samhällsaktörer. 

Samverkan med grannkommunerna i Skåne och 

Småland är en outnyttjad potential för att ge 

större underlag för satsningar. 

Gemensamma utmaningar för Västra Blekinge 

Att samverka ytterligare för att stärka 

fordonsindustrin och närliggande branscher 

Att utveckla livsmedelsindustrin 

Att samverka för att utveckla BTH som resurs 

för tjänstesektorns utveckling 

Att attrahera industrinära tjänsteföretag som 

automation, robotisering o dyl 

Att samverka över länsgränserna 

  

Branschfördelning västra Blekinge 



 

 

Karlskrona 
 

 

Karlskronas intäktsbas har 7 300 anställda. De 

senaste tio åren har den minskat med ca 900 

personer (12 %) och är nu strax under 

länsgenomsnittett i storlek. Den innehåller ca 

100 företag och verksamheter med 5 eller fler 

anställda. Nya företag har visserligen 

tillkommit, men antalet anställda i intäktsbasen 

har trots det minskat. Ökningstakten av antalet 

nya företag i intäktsbasen har avtagit de senaste 

10 åren. Den tydliga minskningen av 

intäktsbasen måste tas på största allvar 

eftersom Karlskronas nuvarande tillväxt har 

sina rötter i intäktsbasens tillväxt före den 

senaste tioårsperioden.  

Utmaningarna för Karlskrona är:  

-att kunskapsintensiv tjänstesektor återigen 

skapar tillväxt.  

-att differentiera statlig kunskapsintensiv 

sektor 

-att stärka den växande industrin 

Antal anställda i intäktsbasens olika arbetsställen 1950 -2015 

 

 

 

 

Tillverkningsindustri 

Inom industrin har antalet anställda minskat 

med ca 470 personer. NKT/ABB har vuxit 

kraftigt.  

Privat tjänstesektor 

Den privata tjänstesektorn har minskat med 120 

personer. Minskningen av tjänstesektorn är 

anmärkningsvärd. 

IT-sektorn har 1 800 anställda i 33 arbets-

ställen. På fem år har IT- sektorn minskat med 

120 personer och på tio år 220 personer 

medan den i Sverige vuxit med ca 8 % de 

senaste fem åren.  

Blekinge Tekniska Högskola och Blue Science 

Park bör kunna spela en roll för tillväxten. 

 

Statlig sektor 

Under den senaste femårsperioden har antalet 

anställda inom den statliga sektorn ökat med ca 

150 personer. 

 

 

  



 

 

Ronneby 
 

 
 

Ronnebys intäktsbas har 3 500 anställda. De 

senaste tio åren har den minskat med ca 750 

personer (22  %). Den innehåller nu ca 66 

företag och verksamheter med 5 eller fler 

anställda. Nya företag har visserligen 

tillkommit, men antalet anställda i intäktsbasen 

har trots det minskat. Den tydliga minskningen 

av intäktsbasen måste tas på största allvar. 

Utpendlingen av arbetskraft är 4 000 personer 

främst till Karlskrona. Ronneby har en 

nettoutpendling på ca 1 150 personer 

Utmaningen för Ronneby är  

-att tjänstesektor återigen skapar tillväxt 

-att differentiera statlig sektor 

-att stärka växande industri 

Tillverkningsindustrin dominerar och utgör 67 

%, statlig sektor utgör 22 % och privat 

tjänstesektorsektor 11 %. 

Antal anställda i intäktsbasens olika arbetsställen 1950 -2015 

 

 

 

 

 

Tillverkningsindustrin 

Antalet anställda inom tillverkningsindustrin i 

Ronneby har varit relativt konstant de senaste 

decennierna. Eftersom intäktsbasen domineras 

av tillverkningsindustri med flera stora företag 

finns en riskfaktor eftersom industri-

sysselsättningen generellt minskar i Sverige, 

främst genom att ny teknik tar över jobben. 

Industrisektorn har visserligen en god 

branschspridning, vilket i och för sig minskar 

risken, men någon smart specialisering inom ett 

tillväxtområde finns t ex inte.  

Privata tjänstesektor  

Den privata tjänstesektorn har minskat med 300 

personer de senaste tio åren. 

Statlig sektor 

Inom den senaste tioårsperioden har antalet 

anställda inom den statliga sektorn minskat 

med ca 300 personer främst genom att Blekinge 

Tekniska Högskola och F17:s flygverkstad 

flyttat sina verksamheter till andra orter. 

 

 

 



 

 

Karlshamn 
 

Karlshamn har en förhållande liten och 

krympande intäktsbas. Antalet företag som 

tillkommer i tjänstesektorn kompenserar inte 

bortfallet av jobb i den industriella sektorn.  

Sammantaget har detta inneburit en svag 

befolkningsutveckling i flera decennier och en 

relativt hög ungdomsarbetslöshet. Det innebär 

även en stor nettoutpendling och ett stort 

beroende av arbetsmarknader utanför 

kommunen. 

 

Fig. Antal anställda i intäktsbasens olika arbetsställen 1950 2015 

 

Utmaningen för Karlshamn är  

-att kunskapsintensiv tjänstesektor baserat på 

högskolans utbildningar skapar tillväxt i 

intäktsbasen 

- att utveckla privat tjänstesektor ytterligare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillverkningsindustrin 

Det finns nio tillverkningsföretag med relativt 

hög teknisk nivå som kan ha potential att 

utveckla exporten och tekniknivån ytterligare. 

Privat tjänstesektor 

Inom tjänstesektorn finns flera kunskaps-

intensiva företag. De har vuxit men det krävs en 

större tillväxt i storlek och antal för att de ska 

få reell betydelse i intäktsbasen. 

Högskoleverksamheten i Karlshamn bör kunna 

bli en ytterligare hävstång för detta. 

Det finns också flera företag i transportsektorn 

och inom process-automation som kan ha 

tillväxtpotential 

Ytterligare exporterande tjänsteföretag skulle 

stärka intäktsbasen. Vilka insatser krävs för att 

sådana ska växa fram eller etablera sig i 

Karlshamn? De nya företagen i Netport-miljön 

borde genom att utveckla digital 

exportverksamhet kunna växa!  

Statlig verksamhet 

Försäkringskassan Nationella Centrum är ett 

nytt och viktigt strukturellt inslag i 

Intäktsbasen. 

 

  



 

 

Olofström 
 

 

Intäktsbasen i Olofström är stor och växande. 

Stora investeringar har gjorts den senaste 

femårsperioden som stärkt konkurrenskraften 

och höjt tekniknivån, samtidigt som antalet 

anställda i teknikföretagen ökat med över 1 000 

personer, vilket är unikt för en liten industriort.  

Olofströms intäktsbas har under 60 år 

dominerats av Volvo. De nya jobb som 

tillkommit de senaste 5 åren har dock inte 

differentierat intäktsbasen, utan beroendet av 

Volvo och fordonsindustrin har ökat.  

 

Utmaningen för Olofström är  

-att stärka Volvo och fordonsindustrin 

-att göra Olofström oberoende av Volvo 

Få nya företag har tillkommit i intäktsbasen de 

senaste 10 åren. Företag som bygger på nya 

innovationer, avknoppningar och nya 

företagsetableringar krävs för att förnya 

intäktsbasen. 

Antal anställda i intäktsbasens olika arbetsställen 1950- 2015 

Intäktsbasen innehåller i huvudsak 

varuproducerande teknikföretag. Smart 

specialisering pågår genom klusterinitiativet 

Techtank och kan öka ytterligare genom att fler 

teknikföretag attraheras till kommunen och 

företag i angränsande kommuner involveras i 

initiativet. Flera företag har potential att öka 

sin export men även utveckla och leverera 

produkter och tjänster till nya branscher. 

Digitalisering och tjänsteutveckling kan öka 

konkurrenskraften.  

På grund av sin stora intäktsbas har kommunen 

en stor nettoinpendling och ett stort beroende 

av arbetskraftstillgång utanför kommunen.  

De förändringar som bör göras av 

näringslivsstrukturen måste ske i samverkan 

med angränsande kommuner. Det gäller främst 

differentiering av arbetsmarknaden. 

Volvosfären 

 

Tillväxten i Volvosfären efter 20-års nedgång 
vänt till tillväxt. Genom outsourcing bedrivs 
verksamheten inom flera företag. 

Fördelen är att tillväxten i Volvosfären har skett 

samtidigt som stora investeringar har skett i ny 

teknik och nya produktionsmetoder. Dels säkrar 

investeringarna verksamheten på medellång 

sikt, dels kommer investeringarna i ny teknik, 

nya material, produktionsteknik genom 

automation och robotisering öka kompetensen i 

hela regionen. Techtank och Swereas arbete är 

av avgörande betydelse för att detta kommer till 

stånd. 

 

Övriga företag 

 

De övriga företagen är teknikföretag som 

ingår i Techtank och företag i olika branscher. 

Tillväxten i dessa företag är av stor betydelse 

för att balansera beroendet av Volvo. De 

senaste fem åren har de vuxit. 

  



 

 

Sölvesborg 
 
 

 

 

 

 

Sölvesborg har en förhållandevis liten och 

krympande intäktsbas. Den innehåller 54 

företag med 1 577 anställda. Nya företag har 

visserligen tillkommit, men antalet anställda 

har minskat trots det främst p g a  TitanX:s stora 

nerdragningar. 

Det innebär en stor nettoutpendling och ett stort 

beroende av arbetsmarknader utanför 

kommunen. 

 

Utmaningen för Sölvesborg är  

-att stärka de många små företagen och 

inspirera till ökat export 

-att dra fördel av utvecklingsinsatserna inom 

Techtank och NetPort 

Intäktsbasen har en god storleksfördelning 

mellan verksamheterna och god 

branschspridning, även om fordon- och 

metallindustrin dominerar sysselsättningen 

tillsammans med livsmedelsindustrin. 

Två teknikföretag har stor export. Det innebär 

att de har tillgång till stora marknader, men de 

har också stora krav på att ständigt vara i 

internationell toppklass vilket ställer krav på 

samhällsstrukturen.  

Antal anställda i intäktsbasens olika arbetsställen 1950 - 2015 

 

Av de 54 företagen är det 31 företag som enbart 

har nationell marknad och kan en 

tillväxtpotential på såväl nationella som 

internationella marknader. De övriga 23 har 

viss eller mycket export, som kan ha 

förutsättningar att öka. 

30 av företagen har haft en ökning av antalet 

sysselsatta de senaste 5 åren, medan de övriga 

24 har inte haft någon förändring eller har 

minskat sysselsättningen.  

 

Titan X 

 

TitanX är kommunens i särklass största företag. 

I samband med fordonskrisen 2008 gjorde 

företaget stora neddragningar. Antalet 

anställda har därefter inte ökat. 

Övriga företag 

 

I Sölvesborg finns många företag i olika 

branscher. De flesta företagen är verksamma 

på den svenska marknaden och det är en 

utmaning att växa genom export. Kanske i 

första hand de nordiska marknaderna? 

  

Nettoutpendling ca 1 026 personer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategier för framtiden 
 

Vi kan inte förutse vad som händer i framtiden,  
men vi kan ha en strategi hur vi ska agera för att nå våra mål.  

Målet är en starkare och växande intäktsbas.  
Medel är samtal, samsyn, samhandling och samspel. 

 
 

Addendi  



 

 

 

Det är viktigt för samhället att ha en stark och 

växande intäktsbas. Kan samhället agera 

proaktivt och samspela med företagen eller 

grupper av företag för att stärka den eller 

måste samhället ta initiativ till att förnya den? 

Syfte med matrisen är att visualisera alla 

företag och verksamheter i förhållande till 

marknad/teknik och kompetensnivå för att 

underlätta strategidialoger. 

Den övre delen av matrisen visar 

tjänsteföretagen och den nedre delen 

tillverkande företag. 

Matrisen visar arbetsställens storlek, bransch, 
exportgrad och teknologigrad (varuproduktion), 
kunskapsgrad (tjänsteföretag). Genom filtrering 
i bakomliggande databas kan dessutom 
lönsamhet, tillväxt, export- och produkt-
utvecklingskompetens, ägandeförhållanden, 
klustertillhörighet mm visas och studeras.   

Bollarnas färg anger bransch och storleken 
anger antalet anställda. 

En stark intäktsbas har arbetsplatser med stor 
andel exportföretag med hög teknologi- och 
kunskapsnivå. Det innebär att det är bra om 
andelen företag i högra och övre delen av 
matriserna är stor. Ökad export och satsningar i 
högre teknik- respektive kunskapsnivå ökar i 
regel företagens konkurrenskraft och lönsamhet 
- och därmed stärks hela intäktsbasen. 

En tyngdpunktsförskjutning mot högre övre 
hörnet innebär en förstärkning och i regel en 
tillväxt av intäktsbasen. 

 

Det gäller att identifiera drivkrafter till sådan 
utveckling hos företagen och inspirera till 
handling. Varje företag har olika förutsättningar 
och utmaningar för att utvecklas vilket 
åskådliggörs i matrisen. Matrisen ger alltså en 
vägledning till hur en fruktbar dialog kan 
inledas med olika företag. Men det är också 
möjligt att identifiera grupper av företag som i 
samspel med varandra och med samhällsaktörer 
kan utvecklas ytterligare t ex gemensamma 
samverkansprojekt och smart specialisering.  

Samtal, samsyn, samhandling och samspel är 
nyckelord och sådana processer kan stödjas av 
samhället.  

Strukturmatrisen innehåller många branscher av 
olika karaktär och drivkrafter. Det kan vara 
nödvändigt att göra fördjupade analyser av vissa 
branscher och sektorer. Detta gäller särskilt 
tjänstesektorn. 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturmatris för intäktsbasen  
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Blekinge 

Matrisen visar alla 316 arbetsställena i 

intäktsbasen som har identifierats. 

48 företag har stor export. Det innebär att de har 

tillgång till stora marknader, men de har också 

stora krav på att ständigt vara i internationell 

toppklass, vilket ställer krav på 

samhällsstrukturen.  

90 av företagen har viss export och kan ha 

förutsättningar att öka exporten ytterligare.  

170 av företagen har enbart nationell marknad 

och kan därmed ha en tillväxtpotential på såväl 

nationella som internationella marknader.  

Vilka företag är intresserade av öka exporten 

och hur kan samhället agera för att inspirera 

och understödja dessa? 

 

190 av företagen och verksamheterna har ökat 

antalet sysselsatta de senaste 5 åren, medan de 

övriga 140 inte haft någon förändring eller har 

minskat sysselsättningen.   

Vilken tillväxtkraft finns hos de växande 

företagen? 

I huvudsak är det tillverkningsindustrin som 

exporterar. Hur kan tjänsteexporten öka? 

Vilka insatser krävs för att öka företagens 

konkurrenskraft genom ny teknik och nya 

material, höjd kompetensnivå, ökad 

digitalisering, smart produktion...  

Hur kan innovationsförmågan öka i de företag 
som har egen produktutvecklingskompetens…? 

Inom vilka nya nischer skulle Blekinge kunna 
finna tillväxt genom smart specialisering? 

 
 

Strukturmatris för intäktsbasen i Blekinge 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några sätt att läsa en strukturmatris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är möjligt att identifiera grupper av företag som i samspel med varandra och med samhällsaktörer 
kan utvecklas ytterligare t ex genom smart specialisering. Samtal, samsyn, samhandling och samspel är 
nyckelord och kan stödjas av samhället.

  

 

 

Vilka av dessa företag 

är intresserade av att 

börja exportera? 

Vilka krav ställer dessa 

exportföretag på 

lokalsamhället? 

Nya utmaningar för 

tjänste-/IT-sektorns 

tillväxt 

Kan dessa företag växa 

genom ökad export? 

Exempel på utmaningar och insatser  
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 1 

 

GEOGRAFISKA MARKNADER 
• Mycket export 

Företag/arbetsställen som i huvudsak produ-

cerar varor eller tjänster till en exportmarknad – 

mer än 50 % av verksamhetens omsättning.  

• Viss export 

Företag/arbetsställen som till viss del produ-

cerar varor eller tjänster till en exportmarknad – 

från 5 till 50 % av verksamhetens omsättning. 

• Ingen export/Nationell marknad 

Arbetsställen som i huvudsak levererar 

produkter eller tjänster till kunder och 

marknader utanför den egna 

arbetsmarknadsregionen, men som inte har 

någon egen eller mycket liten egen export. 

 

VERKSAMHETSKATEGORIER 

Varuproducerande företag 
Arbetsställen som producerar och levererar 

varor som kräver godstransporter. Tjänster kan 

ibland vara ett inslag för att höja värdet av 

produkten. 

• Högteknologiska produktionsmiljöer 

eller processmiljöer 
Arbetsställe som i huvudsak bedriver 

högteknologisk produktion eller processer som 

kräver stora investeringar. Avancerad och/eller 

hög automationsnivå med omfattande 

produktions-/ processlines. Samarbeten sker 

med leverantörer och konstruktörer för att 

utveckla den avancerade produktions- och 

processmiljön. 

• Teknologisk produktion och 

processer 
Arbetsställe som bedriver produktion eller 

processer som kräver investeringar i enstaka 

avancerade maskiner. Produktionsteknik är en 

viktig konkurrensfaktorer. 

• Övrig produktion 
Övrigt arbetsställe som bedriver produktion.  

 

Tjänste- och serviceverksamheter  

(Ej varuproducerande verksamheter) 

Arbetsställen som producerar och levererar 

varor som inte kräver godstransporter. 

• Verksamhet med stor andel 

högskoleutbildad personal 
Arbetsställe som bedriver verksamhet som 

kräver stor andel högskoleutbildad personal  

(mer än 50 %) som t ex civilingenjörer, 

civilekonomer, jurister…. Samarbete med  

 

 

 

 

högskolor och universitet är viktigt för 

kompetensförsörjning och rekrytering. 

• Verksamhet med viss andel 

högskoleutbildad personal 
Arbetsställe som bedriver verksamhet som 

kräver viss andel högskoleutbildad personal 

(från 20 % till 50 %).  

• Verksamhet med liten andel 

högskoleutbildad personal 
Arbetsställe som kräver liten andel personal 

med högskoleutbildning (mindre än 20 %). 

 

FILTRERINGSFUNKTIONER                

(digitala versionen) 

• Egen produktutvecklingsverksamhet 

Arbetsställe som bedriver egen 

produktutvecklingsverksamhet lokalt. Har egen 

produktutvecklingschef/-ansvarig/-avdelning. 

• Utan egen produktutvecklings-

verksamhet 

Arbetsställe som inte bedriver egen 

produktutvecklingsverksamhet lokalt.               

T ex produktionsenheter, underleverantörer, 

legoföretag, underkonsulter…. 

Produktutveckling kan bedrivas av företaget på 

annan ort.  

• Egen exportkompetens 

Arbetsställe som har egen exportkompetens 

lokalt, som utvecklar affär mot befintliga och 

nya exportmarknader. Har egen exportchef/-

ansvarig/-avdelning. 

• Utan egen exportkompetens  

Arbetsställe som inte har egen exportkompetens 

lokalt. Exportkompetens i företaget kan finnas 

på annan ort. 

Arbetsstället kan leverera produkter eller 

tjänster som i senare led exporteras genom 

andra företag. 

• Tillväxt  

Arbetsstället har ökat sysselsättning mellan år 

2010 till 2015 

• Ägande  

Lokalt kontrollerat 

Ingår inte i någon svensk koncern 

Ingår i svensk koncern 

Ingår i utländsk koncern 

• Lönsamhet  
Rörelsemarginal 

Avkastning totalt kapital  

• Geografisk belägenhet  

Kommun 

 

  

Strukturmatris – fördjupade förklaringar  
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Branschindelningen följer i huvudsak SNI-

koder. 

Varuproduktion         

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Tjänster 
Transport Landtransport 

  Sjötransport 

  Lufttransport 

Telekom/programmering Telekommunikation 

  Dataprogrammering, datakonsult- 
verksamhet o.d. 

  Informationstjänster 

Konsulter och FoU Huvudkontor; konsulttjänster till 
företag 

  Arkitekt- och teknisk 
konsultverksamhet; 
teknisk provning och analys 

  Vetenskaplig forskning och utveckling 

Partihandel Parti- och provisionshandel 

Turist och besöksnäring Turist- och konferenshotell 

  Museiverksamhet 

Företagstjänster Callcenterverksamhet 

Försörjning av el, gas, 
värme och kyla 

  

Offentlig verksamhet Förvaltning och försvar 

 Utbildning 

Kreativ 
näring/verksamhet 

Förlagsverksamhet 

  Stödtjänster till artistisk verksamhet 

  Reklam och marknadsundersökning 

 

 

  

Areella näringar Jordbruk

Skogsbruk

Fiske

Råvaror Kol

Petroleum

Metall

Mineral

Service

Livsmedelstillverkning Livsmedel

Drycker

Tobak

Textilindustri Textilvarutillverkning

Kläder

Läder- och skinnvaror m.m.

Trä, papper, kemi Träindustri

Möbelindustri

Pappersindustri

Kemiindustri, raffinerade

produkter

Kemiindustri, kemikalier

Farmaceutiska

basprodukter och

läkemedel

Tillverkning av andra icke Gummi- och plastvaror

Andra icke-metalliska 

mineraliska produkter

Stål och metallframställning Stål och metall

Tillverkning av metallvaror Tillverkning av metallvaror

Elektronik Elektronikindustri

Elapparater Elapparater

Maskiner Reparation och installation

Maskiner

Motorfordon, släpfordon 

och påhängsvagnar

Andra transportmedel

Läkemedelsindustri

metalliska mineraliska produkter

Fordon

Branschindelning 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Om Addendi AB 

 

Addendi stödjer tillväxtinitiativ som bygger på klustring och innovationssystem. Idén är att tillföra kunskap 

baserat på praktiska erfarenheter genom ett nätverk av experter. Företaget utför diagnoser, analyser, strategier, 

klusterplaner, projektutveckling, projektledning, processtöd, utvärderingar, strukturfondsansökningar, 

marknadsplaner, utbildningar och inspirationsseminarier. 

Addendi har utvecklat pedagogiska verktyg och metoder som underlättar arbetet med att bygga framgångsrika 

klusterinitiativ och innovationssystem.  

Uppdragsgivare är bl a tillväxtinitiativ, regioner, företag, myndigheter, högskolor och universitet i Norden.  

I detta projekt har Tage Dolk, Jörgen Adolfsson och Urban Jönsson medverkat. 

www.addendi.se 


