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De unga är Sveriges framtid. Men många unga saknar idag den biljett in i samhället som ett jobb innebär. 

Allra värst drabbade är ungdomarna i Blekinge där ungdomsarbetslösheten numera varaktigt ligger mer än 

50% över riksgenomsnittet. Samhällets nuvarande strategi för att bekämpa ungdomsarbetslösheten i Blek-

inge är alltså inte tillräcklig.  

Sveriges utveckling är summan av de svenska regionernas utveckling. Det gäller både nivåer för ungdomsar-

betslöshet och Sveriges ekonomiska styrka. EU har dragit samma slutsats och satsar på utveckling av makro-

regioner som utvecklas bäst utifrån regionala förutsättningar.  

På uppdrag av Näringsdepartementet har vi tagit fram Blekinges regionala utvecklingsstrategi, ”Attraktiva 

Blekinge”, med utgångspunkt från läget i just Blekinge. En viktig slutsats i strategin är att vi måste ge unga 

en väg in till arbetsliv och samhällsgemenskap för att främja livskvalitet, folkhälsa och arbetslivets utveckl-

ing. Ungas framtidstro är en omistlig pusselbit i den helhet som utgör fundamentet för regional utveckling 

och människors livskvalitet. Vi är övertygade om att framtidens vinnande strategier placerar ungdomsfrå-

gorna i en helhet med människan och samhällsbyggande i fokus. Då måste vi utgå från lokala och regionala 

realiteter och samhällsförutsättningar. Lokal-regional samverkan blir ett givet verktyg.  

Blekinge är ett litet kompakt län där ett fåtal kommuner med samverkansorganet Region Blekinge snabbt 

kan skapa effektiva samverkansstrukturer med arbetsmarknadens aktörer där alla krafter arbetar mot ge-

mensamma mål.  

Vårt mål 

Vi arbetar mot en nollvision för ungdomsarbetslösheten. Vi antar nu utmaningen genom att ta första ste-

get—ungdomsarbetslösheten ska halveras till 2017! För att nå målet måste vi fördjupa och intensifiera sam-

verkan mellan oss alla. 

Samverkan ska leda till: 

 … insatser grundade på arbetsgivares och arbetslösas behov som leder till studier eller arbete. 

 … högre kvalitet och effektivitet i insatserna. 

 … engagemang av näringsliv, andra arbetsgivare och aktörer i vår gemensamma strävan. 

Genomförande 

Vi kommer under hösten 2013 i samverkan ta fram länsgemensamma handlingsplaner.  

Vi kommer även att bjuda in den nationella nivån eftersom vi ser stor potential både i den regionala och 

den nationella utvecklingen för både ungas sysselsättning och Sveriges utveckling. En stark utveckling i tek-

nik– och industrilänet Blekinge gynnar den nationella tillväxten. Som port mot det expansiva sydöstra Ös-

tersjöområdet och vidare ut mot Kina, Indien och södra Europa är Blekinge Sveriges nyckel för utvecklad 

handel och affärsutveckling med de nya expanderande marknaderna. I det kompakta Blekinge kan även 

insatser mot arbetslösheten testas i full skala för att sedan implementeras nationellt till gagn för ungdomar 

i hela Sverige. 

Nu halverar vi ungdomsarbetslösheten! 
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Bilagor 

 OECD:s analys över Småland-Blekinge, sammanfattning 

 Regional Utvecklingsstrategi för Blekinge, ”Attraktiva Blekinge” 

 Socioekonomisk analys Blekinge 

 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025  

Nu halverar vi ungdomsarbetslösheten! 
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   Stark industritradition med potential 

Näringslivet i Blekinge har en stark teknisk och industriell profil av central bety-

delse för flera av landets stora företag och underleverantörer. I Blekinge finns 

flera stora företagsetableringar, exempelvis Volvo Personvagnars fabrik som till-

verkar karossdetaljer till samtliga Volvomodeller, ABB som producerar högspän-

ningskablar för hela världsmarknaden och Roxtec som belönades med f.d. Ex-

portådets stora exportpris 2010 för att man på kort tid erövrat positionen som 

global marknadsledare för tätning av kabelgenomförningar. Säkerhet och högtek-

nologi av strategisk betydelse för landet levereras också från Blekinge där vi fin-

ner flygflottiljen F17, Marinbasens huvudsäte, Kustbevakningens huvudkontor och 

ThyssenKrupp Marine Systems (tidigare Kockums).  

För att minska ungdomsarbetslösheten är en stark arbetsmarknad med god ut-

veckling för näringslivet en förutsättning. Blekinges näringsliv ska stå internation-

ellt starkt genom höjd utbildningsnivå och vital idé- och produktutveckling. Högs-

kolan, företagsinkubatorerna och Blekinges industrikluster är viktiga hörnstenar 

för framtiden. 

Våra grannländer i sydöstra Östersjöregionen har genomgått en 

explosionsartad utveckling. Via Blekinges hamnar når Sverige 

sina grannländer i sydost med befolkningar som är mångdub-

belt större – Polen har exempelvis 40 miljoner invånare. DFDS 

och Stena Line driver passagerar- och godstrafik med flera dag-

liga turer. Volymer, turtäthet och fartygsstorlekar ökar stadigt 

och knyter med miljövänliga transporter ihop Sverige med ex-

pansiva marknader i sydöstra Östersjöområdet och vidare mot 

Kina, Indien och södra Europa. Trafikverket och Exportrådet 

bedömer att godstransporterna österut kommer att överstiga 

de västerut år 2030.  

Sverige skulle gynnas av att vi möter och tar tillvara utveckl-

ingen. Blekinge har stor strategisk potential för Sverige som 

port mot östra Europa och Centraleuropa för affärsutveckling 

och handel. Läget är även strategiskt nära den expansiva 

Öresundsregionen där infrastrukturen behöver avlastning. Möj-

ligheterna för miljövänliga godstransporter via de danska järn-

vägarna är kraftigt begränsade. 

EU fortsätter satsa i utbyggnaden av det transeuropeiska trans-

portnätet i Polen och de Baltiska länderna som Sverige kan nå 

med goda förbindelser via Blekinges hamnar.  

Enligt OECD riskerar Sverige att bromsa utvecklingen i sydöstra 

Östersjöregionen genom att negligera transportplaneringen i 

sydöstra Sverige. 

EU-kommissionens förslag till transeuropeiskt 
transportnät kompletterat med DFDS och Stena 
Lines länkar till Sverige via Blekinges hamnar. 
Varför saknar Sverige en strategi för att möta 
upp den europeiska infrastrukturen? 

   

Expansion i sydöstra Östersjöregionen 

 

Ryggrad för svensk export och säkerhet 
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   Stark industritradition med potential    

 

Arbetslösa ungdomar 

Ungdomar är Sveriges viktigaste resurs för att klara framtidens välfärd. De 

är även den grupp som är värst drabbad av arbetslöshet. Ungdomsgenerat-

ionen riskerar att ställas utanför arbetsmarknaden och därmed även sam-

hället.  

I teknik– och industrilänet Blekinge efterfrågas ofta arbetskraft med sär-

skild kompetens. Jobben utan särskilda kompetenskrav är få. Ungdomsar-

betslösheten i Blekinge ligger 56% över riksgenomsnittet och är landets 

högsta med 26,1% av den registerbaserade arbetskraften.  

Höjd utbildningsnivå 

Enligt OECD:s studie av Småland-Blekinge är höjd utbildningsnivå viktigt för den 

regionala utvecklingen. Blekinge behöver fler personer med eftergymnasial ut-

bildning.  

Utvecklat entreprenörskap och vägledning 

OECD pekar även på vikten av att inspirera till entreprenörskap och att de unga 

behöver en realistisk bild av hur dagens arbetsmarknad och moderna arbetsplat-

ser ser ut. Vi behöver därför radikalt minska avståndet mellan skolan och arbets-

marknaden och uppmuntra till entreprenörskap tidigt. 

Möt den ekonomiska utvecklingen i Sydösteuropa 

EU fortsätter satsa på vår makroregion ”Baltic Sea Region”. De utbyggda trans-

portstråken i Polen och de baltiska staterna kan via Blekinges hamnar länka Sve-

rige till Europas infrastruktur.  

OECD:s rekommendationer 

Anställningsvilliga företag  

Blekingeföretagens anställningsvilja är högre än riksgenomsnittet. 76,6% av 

de små– och medelstora företagen vill växa och 43,3% har dessutom behov 

att anställa.  

Kompetensbristen hämmar utvecklingen i etablerade företag och organisat-

ioner såväl som nyföretagandet. Stora pensionsavgångar ökar kompetensbe-

hoven ytterligare framöver.  

Öppet arbetslösa och sökande i 
program av den registerbaserade 
arbetskraften juni 2013, 18-24 år 

Källa: Arbetsförmedlingen 

16,7% Riket 

26,1% Blekinge län 

29,1% Olofström 

24,8% Karlskrona 

29,3% Ronneby 

24,3% Karlshamn 

26,6% Sölvesborg 

Tillväxtvilja och anställningsvilja i 
små– och medelstora företag 
Källa: Tillväxtverket 2011 

 Tillväxt- Anställ-

Blekinge 76,6% 43,3% 

Riket 73,2% 39,8% 
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     Samverkan: Lokal och regional nivå 
  

Höjd utbildningsnivå 

Skolan 

Alla elever behöver gå ut grundskola och gymnasium med fullständiga betyg. I dessa 

avseenden underpresterar Blekinge idag. Det finns stora generella och könsrelate-

rade resultatskillnader mellan skolor i olika kommuner. De skolor som uppvisar 

sämre resultat än andra kan bidra till en höjd utbildningsnivå genom att ta efter 

goda exempel för att förbättra resultaten. Unga som riskerar att lämna skolan utan 

fullständiga betyg behöver få motivationshöjande stöd.  

Högskoleförberedande och studiemotiverande utbildning 

Ungdomar som tappat studiemotivationen eller gått ut skolan utan fullständiga betyg 

behöver fångas upp och motiveras att fortsätta sin väg mot arbetsmarknaden. De 

utbildningar som erbjuds ska vara attraktiva och tillgängliga för ungdomarna. Ett 

exempel på insats som måste fungera bättre är de studiemotiverande folkhögskole-

kurser som Arbetsförmedlingen anvisar platser till. I Blekinge fylls idag inte dessa 

kurser alltid med deltagare.   

Livslångt lärande och Blekinges framtidsbranscher  

Livslångt lärande med kompetensutveckling i arbetslivet behövs för att säkra positiv 

utveckling av befintliga arbetsgivares verksamheter.  Vi behöver en verktygslåda för 

att identifiera och stödja genomförandet av de utbildningsinsatser som har störst 

effekt på näringslivets konkurrenskraft 

För att tillgodose arbetsmarknadens behov i framtiden ska vi satsa på utbildning och 

kompetensutveckling inom de områden Blekinges arbetsgivare har störst framtida 

behov, exempelvis maritim teknik, IKT, logistik, teknik, vindkraft, vård och omsorg. 

Attraktiva Blekinge attraherar kompetens 

Blekinge som en attraktiv plats att arbeta och bo på behöver stärkas och göras känd. 

När arbetsgivare erbjuder en person anställning ska boendet i Blekinge vara en at-

traktiv faktor. 

Blekinge ska även vara en attraktiv plats för studenter och andra ungdomar. För att 

vara det behöver Blekinge vara en del i en omvärld utan hindrande gränser. Ett ex-

empel är att studentrabatter i kollektivtrafiken inte ska begränsas av länsgränser. 

Lokal-regional samverkan 

Samverkan mellan arbetsmarknadens aktörer är lösningen för att hitta 

nya vägar som effektivt lotsar unga in på arbetsmarknaden. Under hösten 

2013 kommer vi att bjuda in arbetsmarknadens aktörer för att ta fram 

kraftfulla länsgemensamma handlingsplaner.  

Samverka för bättre re-

sultat i skolan och mot-

verka drop-outs  

 

Satsa på högskoleförbe-

redande och studiemoti-

verande utbildning 

 

Stöd kompetensutveckl-

ing i arbetslivet och 

satsa på utbildning inom 

framtidsyrken 

 

Förstärk Bilden av At-

traktiva Blekinge—även 

studentmiljöerna 

  

Lokal       Regional 

Samverkan 
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     Samverkan: Lokal och regional nivå 
  

Studie- och yrkesvägledning 

De unga gör själva sina studieval. För att kunna göra kloka val 

måste eleverna känna till vilka utbildningar som erbjuds. Man be-

höver även kunskap om den lokala och regionala arbetsmark-

nadens förutsättningar och hur moderna arbetsplatser ser ut för 

att formulera rätt målbild för sina studier. Aktiv studie– och yr-

kesvägledning i kombination med egna kontakter med arbets-

marknaden ger ungdomar möjlighet att utbilda sig till yrken som 

både efterfrågas och som de kommer trivas med. Ökad studie– 

och yrkesvägledning öppnar för att fler väljer att studera vidare. 

Tidig och ökad kontakt med arbetslivet 

Ungas insteg på arbetsmarknaden underlättas avsevärt om de re-

dan vid studiernas slut har god arbetslivserfarenhet och ett eta-

blerat kontaktnät där arbetsgivare känner till fler unga enskilda 

individers potential. Vi behöver arbeta betydligt mer proaktivt för 

att öka ungas kontakter med arbetslivet. Exempel på insatser är 

medarbetarsystem, utökade lärlingssystem och möjligheten att 

sommarjobba. En utvecklad besöksnäring kan innebära rika möj-

ligheter att erbjuda fler sommarjobb åt unga.  

Intensifiera arbetsmark-

nads– och utbildningsin-

formation i skolan  

 

Öka ungas möjligheter 

till praktisk erfarenhet 

av arbetslivet 

 

Intensifiera samverkan 

mellan skola, näringsliv 

och Arbetsförmedlingen 

 

Vägledning och kontakt med arbetsmarknaden 

Samverkan skola, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen 

För att kunna ge elever en god bild av och kontakt med arbets-

marknaden behövs aktiv och fördjupad samverkan mellan ar-

betsmarknadens aktörer lokalt och regionalt.  

Insatserna i samverkan måste kännetecknas av långsiktighet och 

uthållighet. De positiva effekterna riskerar att urholkas av kort-

siktiga omprioriteringar och resursbrist.  

Skolan ska utbilda elever för samhället och arbetsmarknaden. 

Med uppdraget kommer även ansvar att underlätta övergången 

från skolvärlden till arbetslivet. Detta kräver planering och prio-

ritering.  

Alla aktörer måste ta ansvar för att säkra långsiktighet i sina 

åtaganden och att tillräckliga resurser avdelas.  

  

Lokal       Regional 

Samverkan 
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   Samverkan: Lokal och regional nivå 
  

Fokus på arbetsgivarnas konkreta behov 

För att framgångsrikt matcha in ungdomar på arbetsmarknaden behöver vi 

lägga mer fokus på att kartlägga enskilda arbetsgivares konkreta anställ-

ningspotential. Mer information om de möjligheter till anställningsstöd 

som faktiskt finns kan leda till fler anställningar.    

Skräddarsydd kompetenskomplettering 

De breda kompetensbehoven på Blekinges relativt lilla arbetsmarknad 

ställer krav på ett brett utbud av utbildningsformer erbjudna av en bredd 

av leverantörer. De totalt erbjudna antalet platser och antalet olika ut-

bildningar behöver utökas för att stärka möjligheterna för unga att kom-

plettera sin kompetens. Utbildningarna behöver anpassas så att antalet 

elever per utbildning kan vara lägre för att passa Blekinges förutsättning-

ar. 

Vi behöver ökade satsningar på Yrkeshögskoleutbildningen i Blekinge. Un-

der åren 2009-2012 drogs antalet YH-platser i Blekinge ner med 39%. Un-

der samma period utökades antalet platser nationellt. Vi behöver en ny-

satsning på yrkeshögskola, yrkesinriktad vuxenutbildning och lärling vux. 

   

Kartlägg enskilda ar-

betsgivares anställ-

ningspotential  

 

Skräddarsy individuell 

utbildning utifrån ar-

betsgivares behov 

 

Fler flexibla utbildning-

ar med möjlighet till 

färre antal platser per 

utbildning 

 

Fånga upp arbetslösa 

ungdomar direkt 

 

Samordna stöderbjudan-

den och kommunikation 

—en tydlig väg in 

 

Matchning och kompetenskomplettering 

Samverkan kommuner, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen 

Unga som hamnar i arbetslöshet efter studierna behöver fångas upp 

tidigt och få hjälp att snabbt komma ur sin situation. Kommunerna 

och Arbetsförmedlingen behöver fördjupa samverkan med arbetsgi-

varna lokalt och regionalt för att snabbt förändra situationen. 

Med många olika aktörer och initiativ för att motverka ungdomsar-

betslösheten finns det en risk för att kommunikation och stöd till ar-

betslösa ungdomar blir fragmenterad. Både ungdomar och arbetsgi-

vare behöver tydlig kommunikation och tydliga kontaktvägar för att 

underlätta matchning. 



  

9 

   Samverkan: Lokal och regional nivå 
  

För att kunna bekämpa ungdomsarbetslösheten krävs en god utveckling 

av arbetsmarknaden i stort. Därför måste vi vidareutveckla vårt entre-

prenöriella och innovativa klimat. Lokala och regionala satsningar inom 

området för innovation och näringslivsutveckling ska samordnas för 

ökad effektivitet och bättre genomslag. Produkt– och tjänsteutveckl-

ingen i länet kan även stärkas genom ökad samverkan mellan näringsliv 

och akademi.   

Entreprenörskapets positiva och långsiktiga effekter på ungdomsar-

betslösheten blir störst om ungdomarna själva aktivt bidrar till ut-

vecklingen med egen kraft. Därför ska vi redan i skolan intressera ele-

verna för entreprenörskap och innovation. Moment liknande Ung Före-

tagsamhet kan göras obligatoriska i Blekinges gymnasier. 

Jämställdhet och mångfald 

Jämställdhet och mångfald är viktiga faktorer för framgångsrika före-

tag, organisationer och innovationsmiljöer. När fler kan bidra med 

kompetenser hämtade ur olika upplevelser och bakgrunder når vi de 

bästa resultaten. I juni 2013 var 51,6% av Blekinges utlandsfödda ung-

domar öppet arbetslösa eller sökande i program enligt Arbetsför-

medlingen. 

Andelen kvinnor i Blekinge sjunker och beräknas av SCB år 2025 uppgå 

till 48,4%. Arbetsmarknad och utbildning i Blekinge är inriktad mot 

traditionellt manliga områden och framförallt de välutbildade unga 

kvinnorna lämnar Blekinge. För Blekinges långsiktiga utveckling är det 

angeläget att Blekinge blir attraktivare för kvinnor. 

Infrastruktur möjliggörare för utveckling 

Vi ska fortsätta satsa på Blekinges hamnar samt regional och interreg-

ional infrastruktur. Blekinges strategiska läge som Sveriges port söder- 

och österut får ännu större betydelse för Blekinges och Sveriges ut-

veckling i framtiden. 

   

Stärk samarbetet näringsliv-

högskola 

 

Samordna lokala och regionala 

satsningar på innovation och 

näringslivsutveckling 

 

Utbilda i entreprenörskap 

 

Utjämna skillnader i förutsätt-

ningar för kvinnor och män 

 

Satsa på Blekinges hamnar och 

regional infrastruktur 

 

Innovation, entreprenörskap, näringslivsutveckling 

Ur Arbetsförmedlingens rapport 
”Ungdomar på och utanför ar-
betsmarknaden”, maj 2013 
 
”Gruppen unga som varken ar-
betar eller studerar är känslig 
för konjunkturnedgångar. Detta 
visar sig genom att i många 
regioner som påverkades mest 
av finanskrisen 2009 har antalet 
i denna grupp ökat påtagligt. 
Mest har antalet ökat i Blekinge 
län med över 25 procent peri-
oden 2008-2010. Motpolen är 
Stockholm och Norrbottens län 
där ökningen uppgår till 11 pro-
cent. I dessa två län har ut-
vecklingen på arbetsmarknaden 
varit gynnsammare än i många 
andra län.” 

  

Lokal       Regional 

Samverkan 
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Ingångsjobb för ungdomar 

I teknik– och industrilänet Blekinge efterfrågas ofta arbetskraft 

med särskild kompetens. Jobben utan särskilda kompetenskrav är 

få. Genom att erbjuda fler sådana jobb får fler ungdomar möjlighet 

att hitta en väg in på arbetsmarknaden.  

Blekingestrategin lyfter fram besöksnäringens potential som skylt-

fönster för Bilden av Attraktiva Blekinge. Besöksnäringen kan där-

med stärka hela Blekinges utveckling, och har dessutom stor pot-

ential att skapa nya jobb i en sektor där många unga traditionellt 

erbjuds arbete. Arbetet med att göra Blekinge till en exportmogen 

destination måste alltså prioriteras. Även utveckling av kultur, kre-

ativa näringar, digitala tjänster, sociala medier, e-learning, service 

och handel kan innebära fler jobbmöjligheter, engagemang och 

framtidstro för unga.  

Genom att nå ut till arbetsgivarna med information om befintliga 

anställningsstöd kan fler ingångsjobb skapas för arbetslösa ungdo-

mar. 

Utveckla besöksnäringen 

 

Satsa på kultur, kreativa näring-

ar, digitala tjänster och e-

learning 

 

Aktiva informationsinsatser till 

arbetsgivare om anställningsstöd  

   Samverkan: Lokal och regional nivå 
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Samverkan: Nationell nivå 
  

Samverkan med nationell nivå 

Samverkan är vårt effektivaste medel mot ungdomsarbetslösheten. Våra gemen-

samma regionala och lokala insatser får än större verkan när den nationella nivån är 

med och samverkar.  

Vi kommer att uppvakta berörda departement kring frågor där vi bedömer att vi be-

höver stöd i vårt gemensamma arbete för att minska ungdomsarbetslösheten. Vi vill 

uppnå följande:  

 Vi vill ha stöd för att arbeta effektivare och tidigare med alla arbetslösa ung-

domar i Blekinge. 

 Vi vill arbeta aktivare med arbetsgivarnas konkreta behov och matchning.  

 Vi vill i ökad grad använda lärlingssystem.  

 Vi vill återställa antalet platser på Blekinge Tekniska högskola.  

 Vi vill utöka antalet platser på yrkeshögskolan.  

 Vi vill ha en nationell strategi för det nationella transportsystemet så att Sve-

rige får del av möjligheterna med ökad handel söder- och österut. 

 Vi vill öka företagandet i Blekinge. 

 Vi vill kunna pröva nya arbetssätt som gynnar vårt gemensamma mål.  

 

 
Lokal       Regional 

Nationell 

Samverkan 

   Samverkan: Lokal och regional nivå 
  



  

12 

   Ungdomskraft Blekinge    

Lokal       Regional 

Nationell 

Samverkan 
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