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Utveckling handlar om människor

Utveckling drivs av människor. Blekinges utveckling är beroende av vår förmåga 
att attrahera människor. God livskvalitet och ett rikt arbetsliv gör att människor 
vill och kan etablera sig här. Denna helhet kallar vi för Attraktiva Blekinge.  
Blekingestrategin anger den gemensamma färdriktningen med en hållbar utveck-
OLQJ�PRW�$WWUDNWLYD�%OHNLQJH��JUXQGDW�L�GH�VW\UNRU�RFK�XWPDQLQJDU�VRP�¿QQV�MXVW�
här. Så här ser vi Attraktiva Blekinge 2020:
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God uppväxtmiljö
2020 är Blekinge känt som en bra plats att växa 
upp på. Barnfamiljer och unga som vill bilda familj 
V|NHU�VLJ�KLW��+lU�¿QQV�EDUQRPVRUJ�RFK�VNROD�DY�
hög kvalitet, trygga uppväxtmiljöer, goda livsbe-
tingelser med sprudlande kulturupplevelser samt 
aktivt idrotts- och fritidsliv. Kustkänslan gör sig 
ofta påmind.  

1\LQÀ\WWDGH�IUnQ�6YHULJH�RFK�DQGUD�OlQGHU�
kommer snabbt in i samhällsgemenskapen. Vi  
som bor i Blekinge är stolta över vår region. Vi är  
Blekingar! Vi mår bra och deltar i samhället  
– gammal som ung. Att värna om miljön och leva 
energieffektivt är en självklarhet. 

Rikt arbetsliv
Arbetslivet i Blekinge är dynamiskt och står starkt 
även när förutsättningar i omvärlden förändras. 
Företag söker sig hit eftersom förutsättningarna 
för att starta och driva företag är goda och det 
¿QQV�WLOOJnQJ�WLOO�NRPSHWHQW�DUEHWVNUDIW��/HGLJD�
jobb matchas snabbt med personal. Unga får en 
god start i yrkeslivet och ser sin framtid i Blekinge. 

Vår tidigare sårbara arbetsmarknad står nu 
VWDUN�JHQRP�ÀHU�NXQVNDSVLQWHQVLYD�MREE��K|JUH�
utbildningsnivå och starkare innovationskraft. 
Högskolan och andra utbildningsaktörer samver-
kar med näringslivet. I Blekinge är vi duktiga på att 
få fram produkter och tjänster av idéer.

Kom långt på en timme
God tillgänglighet har kortat avstånden mellan 
människor och har skapat dynamiska och större 
DUEHWVPDUNQDGVRPUnGHQ�GlU�NROOHNWLYWUD¿NHQ�
blivit det naturliga valet. Internationaliseringen 

märks tydligt eftersom vi effektivt nyttjar vårt 
JHRJUD¿VND�OlJH�QlUD�EnGH�gUHVXQGVUHJLRQHQ�RFK�
östra Europas expansiva marknader.

Öppna Blekinge
6QDEEW�EUHGEDQG�J|U�GHW�P|MOLJW�DWW�DQYlQGD� 
digitala tjänster i staden så väl som på landsbygden. 
Den digitala offentliga servicen är väl utbyggd.  
Offentlig data är tillgänglig och har genererat många 
nya verksamheter. Distansarbete är vanligt – bo i 
Blekinge skärgård och ha daglig kontakt med dina 
DIIlUVNRQWDNWHU�L�H[HPSHOYLV�3ROHQ�RFK�/LWDXHQ�

Besökare får mersmak
'HW�¿QQV�DOOWLG�DQOHGQLQJ�DWW�EHV|ND�%OHNLQJH� 
– året om. Den tillgängliga kustmiljön lockar till 
rekreation med trevliga matställen, väl utbyggd 
konferensnäring och spännande upplevelser mitt 
i Blekinges kulturarv – kanske en sillamacka till 
lunch eller ett vinterbad? Men viktigast av allt  
– som besökare får du en relation till Attraktiva  
Blekinge som ger mersmak och något att  
berätta om. 
 För att framtidsbilden ska bli verklighet krävs 
det att vi samverkar mot samma mål. På lång sikt 
tar vi itu med de strukturella frågor som gör Ble-
kinge sårbart och etablerar samverkansytor som 
ger oss utrymme att agera snabbt och kraftfullt när 
förutsättningar förändras och en kris ändå skulle 
hota. Det är också av stor vikt att delaktigheten blir 
större i samhället så att till exempel unga känner 
att de kan påverka sin tillvaro. 
 
Blekingestrategin visar vägen för Attraktiva  
Blekinge.

Christina Mattisson  Margaretha Olsson  Lennarth Förberg  
 Ordförande regionstyrelsen 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande
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Region Blekinge har i uppdrag av regeringen 
att tillsammans med Blekinges aktörer ta fram en 
strategi för Blekinges utveckling och samordna 
de insatser som krävs för att strategin ska bli 
verklighet. Region Blekinge har också ett uppdrag 
DY�VLQD�PHGOHPPDU��/DQGVWLQJHW�RFK�%OHNLQJHV�
kommuner) att driva frågor som berör utveckling 
och infrastruktur, utbildning och forskning, inter-
nationell samverkan samt kultur och turism. 

 

Varför behövs en regional  
utvecklingsstrategi?
Blekingestrategins uppgift är att ange Blekinges 
gemensamma färdriktning där vi tar till vara  
Blekinges unika förutsättningar grundat i de styr-
NRU�RFK�XWPDQLQJDU�VRP�¿QQV�MXVW�KlU��6WUDWHJLQ�
VND�VDPRUGQD�EH¿QWOLJD�DNW|UHUV�YHUNVDPKHW�Vn�DWW�
det gemensamma resultatet verkar för Blekinges 
långsiktiga utveckling.

Blekinges utveckling är summan av alla  
Blekingars utveckling. Vi når vår fulla utvecklings-

potential när alla invånare utvecklas utifrån sina 
förutsättningar, oavsett om man bor på landsbygd 
eller i tätort. 

Hur ska strategin användas?
Blekingestrategin visar vägen till det vi ska uppnå 
utan att gå in på hur vi ska uppnå målen. Mål-
nivåer och insatser för att nå målen beskrivs i 
handlingsplaner för insatsområdena Bilden av 
$WWUDNWLYD�%OHNLQJH��/LYVNYDOLWHW��$UEHWVOLY�RFK�
Tillgänglighet. Insatserna detaljeras och genom-
förs i Blekingeaktörernas olika verksamhets- och 
handlingsplaner.

På regional nivå fungerar Blekingestrategin 
som ett styrverktyg av Blekinges regionala sats-
QLQJDU��6WUDWHJLQ�OLJJHU�WLOO�JUXQG�I|U�UHJLRQDOD�
strukturfondsprogram och territoriella program. 
Kopplingen till den lokala nivån är också mycket 
YLNWLJ��(QOLJW�3ODQ�RFK�%\JJODJHQ�3%/�VND�GH�ORNDOD�
översiktsplanerna samordnas med regionala mål, 
planer och program.1 Det är centralt att det konti-
nuerligt pågår en dialog mellan planupprättarna på 
de olika nivåerna. Blekingestrategin ska även vara 
en källa till inspiration för näringslivet och ideella 
krafter i Blekinge.  

)|U�DWW�GH�PnO�VRP�VlWWV�L�(8�RFK�Sn�6YHULJH� 
QLYn�VND�EOL�YHUNOLJKHW�NUlYV�GHW�DWW�GHW�¿QQV�HQ�
koppling från den högsta nivån ända ner på kom-
munal nivå. De strategier och planer som tas fram 
RFK�GH�SURJUDP�VRP�¿QDQVLHUDU�SURMHNW�RFK�LQVDW-
ser måste hänga ihop. Blekingestrategin är länken 
från den kommunala nivån ända upp till EU-nivån, 
VH�¿JXU���Sn�VLGDQ�QLR�

Blekingestrategins struktur
Målet med Blekingestrategin är Attraktiva Blekinge 
GlU�ÀHU�YLOO�ER��DUEHWD�RFK�NRPPD�Sn�EHV|N��+|J�
livskvalitet och ett stimulerande arbetsliv är kär-
nan som görs möjlig av förbättrad tillgänglighet. 
)|U�DWW�ÀHU�VND�YLOMD�NRPPD�KLW�PnVWH�%OHNLQJH� 

Vad är en regional utvecklingsstrategi?

Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete reg-
lerar Regionala utvecklingsprogram eller strategier 
som är det nya begreppet.
7 § Det regionala utvecklingsprogrammet ska utgöra 
HQ�VDPODG�VWUDWHJL�I|U�HWW�HOOHU�ÀHUD�OlQV�UHJLRQDOD�
tillväxtarbete. Utvecklingsprogrammet binder sam-
man planeringsprocesser med betydelse för en hållbar 
regional utveckling och underlättar samverkan mellan 
länen.
    Det regionala utvecklingsprogrammet ligger till 
grund för regionala strukturfondsprogram, territori-
ella program, regionala tillväxtprogram samt andra 
relevanta regionala program och insatser.
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vara allmänt känt i omvärlden genom Bilden av 
Attraktiva Blekinge. 

Avsnitten med insatsområden beskriver  
utmaningar och möjligheter per område med 
mål, indikatorer och förslag på insatser.2�6\QVlWW�
och perspektiv som är så centrala att de går in i 
alla områden beskrivs på uppslaget ”Horisontella 
perspektiv”.

Framtida regionförstoring
Blekingestrategin utgår från de förhållanden 
som existerar i dagens Blekinge med nuvarande 
administrativa gränser. En eventuell framtida 
regionförstoring ändrar inte i sak de utmaningar 
och möjligheter Blekinge har för att utvecklas. Det 
är däremot viktigt att vi tar till vara de möjligheter 
som en eventuell framtida regionförstoring kan 
tillföra arbetet med att utveckla Blekinge. Genom 
att samverka drar vi nytta av de krafter och resur-
VHU�VRP�¿QQV�UHGDQ�QX�

Vägen till en strategi
För att Blekingestrategin ska kunna användas 
DY�ÀHU�lQ�5HJLRQ�%OHNLQJH�YDU�XWJnQJVSXQNWHQ�
att involvera så många av Blekinges aktörer som 

möjligt i arbetet med att ta fram strategin. Under 
processens gång har Region Blekinge hållit ett 
antal dialogmöten och tematiska workshops för att 
lyssna in vad olika aktörer ser för utmaningar och 
insatsbehov.3 

Blekingeborna har också bjudits in att bidra 
genom enkäter på internet, diskussionsforum och 
möjlighet att delta på Regiondagen — en dag då  
270 personer samlades och aktivt deltog i dialoger 
om Blekinges framtid. 

Existerande strategier och analyser har också 
använts som underlag — exempelvis varumär-
kesarbetet Bilden av Blekinge, OECD:s rapport 
RP�6PnODQG�RFK�%OHNLQJH�4 samt en rapport till 
näringsdepartementet om Blekinges prioriteringar 
I|U�GHQ�IUDPWLGD�UHJLRQDOD�XWYHFNOLQJHQ��EH¿QWOLJD�
planer och program på regional nivå och kommu-
nernas översiktsplaner. 

All input som kommit in under arbetets gång 
har analyserats och sammanställts av medarbetare 
på Region Blekinge som även har haft experter på 
/lQVVW\UHOVHQ��/DQGVWLQJHW�%OHNLQJH�RFK�%OHNLQJH�
Tekniska Högskola som bollplank. Blekingestrate-
gin har även kommunicerats i olika sammanhang i 
samarbete med kommunerna. 

St
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Europa 2020 5
EU:s strategi för tillväxt, Europa 2020, är ett 
verktyg för att motverka den ekonomiska krisens 
effekter, stärka Europas globala konkurrenskraft 
och öka sysselsättningen.  
�� 6PDUW�WLOOYl[W��XWYHFNOD�HQ�HNRQRPL�EDVHUDG�Sn�

kunskap och innovation 
�� Hållbar tillväxt: främja en resurseffektivare, 

grönare och konkurrenskraftigare ekonomi 
�� Tillväxt för alla: stimulera en ekonomi med hög 

sysselsättning och med social och territoriell 
sammanhållning

(8�V�UHYLGHUDGH�gVWHUVM|VWUDWHJL�lU�HQ�XWYHFNOLQJV-
VWUDWHJL�I|U�OlQGHUQD�UXQW�gVWHUVM|Q��6WUDWHJLQ�
utgår från tre övergripande mål: 

 
�� Rädda havsmiljön 
�� 6DPPDQOlQND�UHJLRQHQ�
�� gND�YlOVWnQGHW

Blekinges aktörer är aktiva i arbetet med 
gVWHUVM|VWUDWHJLQ��EODQG�DQQDW�LQRP�RPUnGHQ�VRP�
WUDQVSRUW��LQWHOOLJHQWD�WUDQVSRUWV\VWHP��,76���VM|-
säkerhet, hälsa, kultur, idrott och utbildning.

Sveriges prioriteringar 6
6YHULJHV�PnO�I|U�UHJLRQDO�WLOOYl[W�XWJnU�IUnQ�DWW�
6YHULJHV�WLOOYl[W�lU�VXPPDQ�DY�GHQ�WLOOYl[W�VRP�
sker i landets alla delar. De lokala och regionala 
förutsättningarna och utvecklingsmöjligheterna 
varierar, insatser för att gynna utvecklingen ska 
DQSDVVDV�WLOO�UHJLRQHUQDV�VSHFL¿ND�I|UXWVlWWQLQJDU��

 
Regional nivå 7
3n�%OHNLQJHQLYn�¿QQV�GHW�HWW�DQWDO�VWUDWHJLHU�RFK�
planer från olika aktörer där Blekingestrategin 
är paraplyet. Exempel på planer och program är 
/lQVWUDQVSRUWSODQ��7UD¿NI|UV|UMQLQJVSURJUDP��
Kulturplan, regional strategi för besöksnäringen, 
Blekinge Tekniska Högskolas forsknings– och 

Från kommunal nivå till Europa-nivå
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XWELOGQLQJVVWUDWHJL��%OHNLQJH�,76�VWUDWHJL��VDPYHU-
NDQVSODQHQ�I|U�%OHNLQJH�$UNLSHODJ��/DQGVE\JGV-
strategin, Blekinges miljömål samt Klimat och 
Energistrategi för Blekinge. 

Kommunal nivå 8
Kommunernas översiktliga planering är en stän-
digt pågående process som successivt stäms av mot 
GHQ�SnJnHQGH�XWYHFNOLQJHQ��gYHUVLNWVSODQHUQD�lU�

en utgångspunkt i arbetet för hållbar utveckling 
och har allt mer utvecklats till strategiska utveck-
lingsdokument för kommunernas långsiktiga in-
riktning när det gäller bostäder, kommunikationer, 
natur– och kulturvård, arbetsliv och sociala frågor. 

Se målöversikten längst bak i dokumentet som 
presenterar målen för Europa 2020 och Sveriges 
mål för att nå EU-målen. 

)LJXU����%OHNLQJHVWUDWHJLQ�ÀQDQVLHUDV�PHG�EHÀQWOLJD�PHGHO³�VWUDWHJLQ�V\IWDU�WLOO�DWW�ElWWUH�VDPRUGQD�LQVDWVHUQD�RFK�GH�
RIIHQWOLJD�RUJDQLVDWLRQHUQDV�P\QGLJKHWHUQDV�QRUPDOD�EXGJHWDU�VDPW�DQGUD�ÀQDQVLHULQJVNlOORU�VRP�ÀQQV�QDWLRQHOOW�RFK�
LQRP�(8��9L�VND�GHVVXWRP�VWUlYD�HIWHU�DWW�LQYROYHUD�QlULQJVOLYHW�RFK�GHW�FLYLOD�VDPKlOOHW�L�VW|UUH�XWVWUlFNQLQJ�lQ�WLGLJDUH�

KOMMUNALA ÖVERSIKTSPLANER
(Kommunfullmäktige)

BLEKINGESTRATEGIN
(Regionstyrelsen)

NATIONELLA STRATEGIER
(Regeringen)

KOMMUNALA ÖVERSIKTSPLANER
(kommunfullmäktige)

ÖSTERSJÖSTRATEGIN
(Europeiska rådet)

EU 2020
(Europeiska rådet)

Regionalt mål 2-program
Landsbygdsprogram
Interregprogram
Regionala tillväxtmedel

Svenska EU-finansierade
strukturfondsprogram
  

EU:s fonder

Politiska styrmedel Finansiering

Blekingestrategin - länken mellan kommunal, nationell och EU-nivå
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'HQ�GHPRJUDÀVND�XWPDQLQJHQ

Andelen äldre ökar
Vi svenskar blir allt äldre. I Blekinge har andelen 
äldre ökat snabbare än i riket. De yngre har mins-
NDW�L�DQWDO��6WDWLVWLVND�&HQWUDOE\UnQV�EHIRONQLQJV-
prognos för Blekinge 2025 pekar på att åldersgrup-
pen 0–19 beräknas vara oförändrad medan 20–64 
PLQVNDU�RFK�����|NDU��(Q�VnGDQ�GHPRJUD¿VN�
utveckling innebär stora påfrestningar på samhäl-
OHW�QlU�DOOW�IlUUH�SHUVRQHU�L�DUEHWVI|U�nOGHU�InU�ÀHU�
att försörja.9  

0HQ�GHW�¿QQV�lYHQ�P|MOLJKHWHU�L�GHWWD��(Q�DOOW�
friskare äldre befolkning gör det möjligt att behålla 
erfaren kompetens i arbetslivet längre och kan 
genom ökad efterfrågan på produkter, tjänster och 
service även skapa nya affärsmöjligheter.

Invånarantalet oförändrat
Antalet invånare har legat på samma nivåer länge. 
2011 bodde 152 929 personer i Blekinge – en 
minskning med 981 personer från år 1971. Under 
samma period ökade befolkningen i Kronoberg 
����������RFK�6NnQH�������������PHGDQ�.DOPDU�
minskade (-7 561). 
� (QOLJW�6&%�V�SURJQRV�I|U�nU������EHUlNQDV�
Blekinges befolkning öka med 5 246 individer eller 
3 procent. Födelseöverskottet förväntas vara nega-
WLYW��9L�EHK|YHU�DOOWVn�ÀHU�VRP�À\WWDU�WLOO�%OHNLQJH�
lQ�IUnQ��,�6&%�V�SURJQRV�I|U������YDU�GHOSURJQRVHQ�
för Blekinge år 2011 153 657 invånare. Utfallet för 
2011 ligger alltså 728 personer under prognosen. 
6&%�VSnU�lYHQ�DWW�DQGHOHQ�NYLQQRU� 
i Blekinge kommer minska från  
49,2 % till 48,4 % mellan 2010 och  
2025.

Åldersgruppers andel i befolkningen 2011 
�6LIIUDQ�LQRP�SDUHQWHV�DQJHU�I|UlQGULQJ�IUnQ������

Åldersgrupp Blekinge Kronoberg Kalmar Skåne Riket

0-19 år 21,7% (-6,1) 23,0% (-5,0) 21,3% (-5,9) 22,9% (-3,9) 23,0% (-4,6)

20-64 år 56,0% (-0,9) 56,7% (+0,5) 55,7% (-0,8) 58,4% (-0,1) 58,2% (-0,2)

65+ år 22,3% (+7,0) 20,3% (+4,5) 23,0% (+6,7) 18,7% (+4,0) 18,9% (+4,8)

7DEHOO����$QGHOHQ�lOGUH�KDU�|NDW�VQDEEDUH�L�%OHNLQJH�lQ�L�JUDQQOlQHQ�
RFK�ULNHW��.lOOD��6WDWLVWLVND�&HQWUDOE\UnQ�
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Befolkningspyramid för år 2010 och med prognos för år 2025 

Kvinnor 2025 Kvinnor 2010 

Män 2025 Män 2010 

Män Kvinnor 

Blekinges ålderspyramid  
— prognos för 2025 jämfört med 2010

)LJXU����'H�RIlUJDGH�VWDSODUQD�DYVHU�nU������²�GH�EOn�
RFK�JU|QD�VWDSODUQD�lU�SURJQRV�I|U�������$QGHOHQ�lOGUH�
IRUWVlWWHU�DWW�|ND��.lOOD��6WDWLVWLVND�&HQWUDOE\UnQ�RFK�
)RONKlOVRUDSSRUWHQ�I|U�%OHNLQJH������



11

Blekinge 2025

Män Kvinnor

0-19 år 11,2 %  (–0,1 %) 10,4 %   (0,0 %)

20-64 år 28,5 %  (–0,7 %) 24,7 %  (-2,1 %)

65+ år 11,9 %  (+1,6 %) 48,4 % (–0,8 %)

Alla åldrar 51,6 % (+0,8 %) 48,4 % (–0,8 %)

Län Män / kvinnor

Blekinge 434 / -837

Kronoberg 1 018 / -531

Kalmar -2 460 / -2 544

Skåne 30 896 / 30 766

Län Invånarantal

Blekinge 152 979 (–981)

Kronoberg 184 654 (+17 323)

Kalmar 233 090 (–7 561)

Skåne 1 252 933 (+261 578)

1HWWRÁ\WWQLQJ�����²������nOGUDUQD���²��

7DEHOO����7DEHOOHQ�YLVDU�VNLOOQDGHQ�PHOODQ�
DQWDOHW�LQÁ\WWDGH�RFK�XWÁ\WWDGH��1HJDWLYD�
YlUGHQ�LQQHElU�DWW�ÁHU�Á\WWDGH�XW�lQ�LQ��
.lOOD��6WDWLVWLVND�&HQWUDOE\UnQ

Invånarantal 2011
�6LIIUDQ�LQRP�SDUHQWHV�DQJHU�I|UlQGULQJ�IUnQ������

Prognos befolkningsandelar efter kön och ålder
�6LIIUDQ�LQRP�SDUHQWHV�DQJHU�I|UlQGULQJ�IUnQ������

7DEHOO����.lOOD��6WDWLVWLVND�&HQWUDOE\UnQ
7DEHOO����.lOOD��6WDWLVWLVND�&HQWUDOE\UnQ

8QJD�Á\WWDU
)HQRPHQHW�PHG�I|UÀ\WWQLQJ�IUnQ�ODQGVE\JG�WLOO�
VWDG�V\QV�W\GOLJW�L�KHOD�6YHULJH�GlU�VWRUVWDGVUHJLRQ�
erna ökar i befolkning på bekostnad av övriga 
kommuner. 

)|U�%OHNLQJHV�GHO�KDU�À\WWVWU|PPDUQD�IUlPVW�
JnWW�WLOO�JUDQQUHJLRQHUQD�VDPW�6WRFNKROP�RFK� 
9lVWUD�*|WDODQG��(IIHNWHQ�DY�LQ±�RFK�XWÀ\WWQLQJ� 
är att antalet unga minskat och det är kvinnorna 
som minskat i antal. 
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Syftet med Blekingestrategin är att  
Blekinge utvecklas på ett hållbart sätt. För att klara 
GHQ�HNRQRPLVND�KnOOEDUKHWHQ�EHK|YHU�%OHNLQJH�ÀHU�
LQYnQDUH�RFK�ÀHU�V\VVHOVDWWD��8WYHFNOLQJHQ�VND�VNH�
på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt. 

Hög livskvalitet och ett stimulerande arbetsliv 
är kärnan som görs möjlig av förbättrad tillgänglig-
KHW��)|U�DWW�ÀHU�VND�YLOMD�NRPPD�KLW�PnVWH�%OHNLQJH�
vara allmänt känt i omvärlden. Arbetet med att öka 
kunskapen om  Blekinge och skapa en attraktivare 

bild av Blekinge görs genom Bilden av Attraktiva 
Blekinge. 

Näringslivets förmåga att anpassa sig till den 
globala och föränderliga verkligheten vilar enligt 
OECD helt på vår förmåga att locka, behålla och 
integrera den kompetens som behövs för närings-
OLYHWV�XWYHFNOLQJ�±�L�V\QQHUKHW�ÀHU�XQJGRPDU��
invandrare och kvinnor.4 

Enligt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvär-
deringar och analyser handlar regional attraktivitet 

Attraktiva Blekinge
Insatsområden:

 Livskvalitet

Det vackra kustlandskapet med trygga miljöer 
för arbete, boende och rekreation utgör viktiga 
tillgångar för god livskvalitet i Blekinge. Med 
korta avstånd går det ofta snabbt att ta sig 
till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Med 
en välkomnande attityd och god service har 
Blekinge goda förutsättningar att attrahera nya 
invånare. 

 

Bilden av Attraktiva Blekinge

)|U�DWW�PlQQLVNRU�VND�|YHUYlJD�DWW�À\WWD�WLOO� 
Blekinge behöver de få upp ögonen för Attrak-
tiva Blekinge. Vi ska använda alla möjligheter 
YL�KDU�DWW�EHUlWWD�I|U�DQGUD�L�6YHULJH�RFK�L�YnUD�
grannländer om de goda möjligheterna till livs-
NYDOLWHW�RFK�DUEHWVOLY�VRP�¿QQV�KlU��)HVWLYDO�
besökare, studenter vid våra skolor, affärsrese-
närer och andra besökare ska få en positiv bild 
av det hållbara Attraktiva Blekinge.
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om att dra till sig kapital, arbetskraft och besökare. 
Tillgång till natur, utbyggd infrastruktur, god ser-
vice, kompetent personal och god kvalitet på skolor 
och högskolor, kultur, idrott och trygghet samt soci-
alt kapital är faktorer som påverkar attraktiviteten.10

Behovet av att på bred front arbeta med  
%OHNLQJHV�DWWUDNWLYLWHW�EHO\VHV�DY�H[HPSOHW�/DQGV-
tinget Blekinge där 1 500 landstingsanställda kom-
mer gå i pension under de kommande tio åren. För 
DWW�NXQQD�EHKnOOD�EH¿QWOLJ�SHUVRQDO�RFK�DWWUDKHUD�

nya medarbetare är det viktigt att Blekinge upp-
fattas som en attraktiv region med god samhälls- 
service, attraktiva boendemiljöer, dynamiskt  
arbetsliv och god tillgänglighet.

Övergripande indikatorer:
· Invånarantal
· Andel sysselsatta i åldern 20–64 år
· Antal gästnätter

 Arbetsliv

Goda möjligheter att hitta ett stimulerande 
arbete är avgörande för Blekinges attraktions-
kraft. Blekinges näringsliv är sårbart och står 
inför utmaningar där utbudet av produkter 
och tjänster behöver en högre grad av kun-
skapsintensitet för att inte riskera utslagning 
i konkurrensen med låglöneländer. Med klok 
användning av våra styrkor som innovation 
RFK�JHRJUD¿VNW�OlJH�NDQ�GH�YlOXWELOGDGH�PlQ-
niskor som arbetsmarknaden behöver välja att 
komma hit.

Tillgänglighet

Effektiva, hållbara transportsystem med god 
NROOHNWLYWUD¿N�NDQ�NQ\WD�VDPPDQ�NRPPX-
ner till större, gränslösa och mer dynamiska 
arbetsmarknadsområden. Vårt strategiska läge 
i Europa kan med god tillgänglighet integrera 
RVV�JUlQVO|VW�PHG�GHQ�H[SDQVLYD�gUHVXQGV� 
regionen och de växande marknaderna på 
DQGUD�VLGDQ�gVWHUVM|Q�

%OHNLQJHWUDÀNHQ
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Horisontella perspektiv

'HW�¿QQV�QnJUD grundläggande perspektiv som 
är av avgörande betydelse för att insatsområdena 
ska bidra i den riktning som Blekingestrategin 
pekar ut det vill säga i riktning mot att Blekinges 
XWYHFNOLQJ�EOLU�KnOOEDU��EnGH�HNRORJLVNW��VRFLDOW�RFK�
ekonomiskt. De insatser som kommer att genom-
föras i strategin ska förhålla sig till samtliga dessa 
perspektiv:

Hållbarhet
Ett hållbart samhälle ska enligt miljöbalkens 
GH¿QLWLRQ�WLOOIUHGVVWlOOD�GDJHQV�EHKRY�XWDQ�DWW�
äventyra kommande generationers möjlighet att 
tillfredsställa sina behov. Begreppet består av tre 
delar: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 
vilket innebär att samhällsutvecklingen ska anpas-
sas efter vad miljön och människors hälsa tål och 

där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.  För 
att uppnå ett hållbart samhälle ska Blekingestrate-
JLQV�LQVDWVHU�XSSI\OOD�I\UD�KnOOEDUKHWVNULWHULHU��DWW�
ämnen som är tagna ur berggrunden inte får öka 
i naturen, att ämnen från samhällets produktion 
inte får öka i naturen, att det fysiska underlaget för 
naturens kretslopp och mångfald inte får utarmas 
samt att vi har en rättvis resursfördelning så att 
människor kan tillgodose sina behov.

Insatser i Blekingestrategin ska bidra till 
resurshushållning och ska ha neutral eller 
positiv inverkan på:
�� /XIW��YDWWHQ�RFK�PDUN
�� Biologisk mångfald
�� Människors hälsa (inklusive folkhälsa)
�� Natur- och kulturmiljöer



15

Jämställdhet
5LNVGDJHQV�PnO�I|U�MlPVWlOOGKHW�LQQHElU�DWW�ÀLFNRU�
och pojkar, kvinnor och män ska ha samma makt 
att forma samhället och sina egna liv. Det innebär 
att alla i Blekinge, oavsett kön, ska ha samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla 
områden i livet. 
 Ett samhälle som är jämställt kännetecknas av 
att vara inkluderande där både kvinnors och mäns 
förmågor tas till vara. Ett jämställt samhälle är  
en viktig framgångsfaktor för regional utveckling 
och attraktivitet, till gagn för både kvinnor och 
män.

 
Insatser i Blekingestrategin ska bidra till:
�� Ge kvinnor och män samma rätt och möjlighet 
WLOO�PDNW�RFK�LQÀ\WDQGH

�� Ekonomisk jämställdhet
�� 6\QOLJJ|UD�NYLQQRUV�RFK�PlQV�YLOONRU

Mångfald
Alla i Blekinge ska ha lika rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. I ett samhälle med 
stor mångfald ökar förmågan till kreativitet och 
innovation. 

 
Insatser i Blekingestrategin ska bidra  
till att:
�� Blekinge präglas av öppenhet där människor 

med olika ursprung har möjlighet att bidra med 
sina unika erfarenheter och kompetenser

�� Alla har rätt att på lika villkor delta i och bidra 
till samhällsutvecklingen

�� 6\QOLJJ|UD�PlQQLVNRUV�YLOONRU�XWLIUnQ�nOGHU�RFK�
XWOlQGVN�EDNJUXQG��6lUVNLOW�IRNXV�VND�OlJJDV�Sn�
barns och ungdomars villkor

Internationalisering
Blekinge har en nyckelposition i Europa genom 
QlUKHWHQ�WLOO�V|GUD�gVWHUVM|Q�RFK�gUHVXQGVUHJLR-
nen. Blekinge var tidigt ute med att knyta kontak-
WHU�L�gVWHUVM|RPUnGHW�YLONHW�KDU�ELGUDJLW�WLOO�DWW�
gVWHUVM|VDPDUEHWHW�EOLYLW�QnJRW�DY�HQ�SUR¿OIUnJD�
för Blekinge. Blekinge är bland annat aktivt inom 
områden som kultur, hälsa, transport och maritim 
miljö och säkerhet. En stärkt internationalisering, 
PHG�VlUVNLOW�JHRJUD¿VNW�IRNXV�Sn�gVWHUVM|UHJLRQHQ� 
är en framgångsfaktor för Blekinges fortsatta 
utveckling.  

 
Insatser i Blekingestrategin ska bidra till: 
�� gNDG�LQWHUQDWLRQDOLVHULQJ�L�V\IWH�DWW�|ND�DIIlUV-

möjligheterna och kompetensförsörjning för 
både näringsliv och offentlig sektor 

�� gNDG�VDPYHUNDQ�L�gVWHUVM|UHJLRQHQ�L�V\IWH�DWW�
utveckla regionen på ett hållbart sätt

Samverkan
Fungerande samverkan inom och utanför regionen 
är den viktigaste pusselbiten för Blekinges utveck-
ling. För att Blekingestrategin ska kunna genom-
föras framgångsrikt krävs ökad och fördjupad 
samverkan mellan:
�� Blekinges kommuner och landsting 
�� Blekinges myndigheter, utbildningsaktörer,  

näringsliv, landsbygdsaktörer och civilsamhälle
�� Blekinge och våra grannregioner
�� Olika samhällsnivåer (kommunal, regional, 

nationell och EU-nivå)
 

Blekinges litenhet är i detta sammanhang en viktig 
konkurrensfördel.
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INSATSOMRÅDE 

Bilden av Attraktiva Blekinge

µ0lQQLVNRU�NRPPHU�KLW�IUnQ�YlUOGHQ�RFK�EOLU�NlUD�L�%OHNLQJH�²�KDGH�
MDJ�LQWH�JLOODW�GHW�MDJ�VnJ�L�%OHNLQJH�KDGH�MDJ�LQWH�VWDQQDW��9L�VND�
YDUD�VWROWD�|YHU�GHW�YL�KDU���7lQN�RP�DOOD�%OHNLQJHI|UHWDJ�NXQGH�
DQYlQGD�²�VWROW�EOHNLQJHI|UHWDJ�L�VLQ�PDUNQDGVI|ULQJ�µ�

– Från Blekingestrategins näringslivsdialog 2012
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Syftet med arbetet att skapa bilden av det 
$WWUDNWLYD�%OHNLQJH�lU�DWW�In�ÀHU�PlQQLVNRU�DWW�YLOMD�
À\WWD�KLW��HWDEOHUD�VLWW�I|UHWDJ�KlU�RFK�EHV|ND�RVV��
Människor behöver en positiv bild eller en rela-
WLRQ�WLOO�HQ�SODWV�I|U�DWW�|YHUYlJD�DWW�À\WWD�GLW��'HW�
är därför viktigt att göra Attraktiva Blekinge känt 
EnGH�L�RFK�XWDQI|U�6YHULJH��

Det är av betydelse att vi lyfter fram våra 
styrkor och våra unika tillgångar som exempelvis 
världsarv, biosfärsområde och unika natur- och 
kulturmiljöer. 

Helheten är nyckeln. Det ska vara känt att Ble-
kinge är en plats som erbjuder hög livskvalitet och 
ett rikt arbetsliv. För att kommunikationen ska få 
verkan måste löftet om Attraktiva Blekinge infrias 
genom framgångsrika insatser inom Blekingestra-
tegins övriga insatsområden. 

Omvärlden ska också känna till Blekinges 
styrkor 11:
�� %OHNLQJHV�JHRJUDÀVND�OlJH 

Blekinge har ett strategiskt läge nära växande 
marknader i det nya, öppna Europa. Eftersom 
Blekinge är tillgängligt är det både enkelt att 
hälsa på släkt och vänner där man bodde tidigare 
och använda sin bakgrund för att bygga nya  
affärsrelationer med Blekinge som bas.

�� Blekinges kust och skärgård 
Ett unikt kustlandskap och en orörd skärgård 
med underbara vatten ger stora möjligheter för 
den som söker rekreation eller havsnära miljöer 
att arbeta och leva i. 

�� Kreativitet och innovationsförmåga 
,�%OHNLQJH�¿QQV�HQ�NUHDWLYLWHW�RFK�HWW�LQQRYD-
tionsklimat som präglar allt från industri och 
kultur till landsbygdsutveckling.

Besöksnäringen ett skyltfönster
När besökare kommer till Blekinge ger det en unik 
möjlighet för oss att skapa en personlig relation 
som kan utvecklas till att den tillfällige gästen vill 
À\WWD�KLW�SHUPDQHQW��'HW�lU�GlUI|U�YLNWLJW�DWW�XW-
veckla besöksnäringen i Blekinge så att vi attrahe-
UDU�ÀHU�EHV|NDUH�JHQRP�DWW�EODQG�DQQDW�HUEMXGD�ÀHU�
reseanledningar att besöka Blekinge. 

Trovärdiga ambassadörer
Vi som bor och verkar i Blekinge är Attraktiva 
Blekinges mest trovärdiga ambassadörer. Med en 
positiv självbild, stärkt identitet och ett Attraktivt 
Blekinge att berätta om är vi oslagbara marknads-
förare.

 

 

 

Bilden av Attraktiva Blekinge

Mål:
2020 är Blekinge förknippat med våra styrkor kreati-
vitet och innovation, strategiskt läge och en unik kust 
och skärgård. 

Indikatorer:
�� Blekinges resultat i attraktionsindex (se sid 34) 

�� Blekinges marknadsandel av den svenska turism-
omsättningen 

Exempelinsatser 2:
�� Ta fram Attraktiva Blekinges varumärkesplattform 

som med internt och externt perspektiv stödjer 
PnOHQ�²�ÁHU�LQYnQDUH��ÁHU�V\VVHOVDWWD�RFK�ÁHU�
besökare 

�� (UEMXG�ÁHU�UHVHDQOHGQLQJDU�RFK�PDUNQDGVI|U�GHP�
mot målgrupper i Sverige och utomlands

�� Samordna insatser för att bättre utnyttja potentia-
len i Blekinges besöksnäring 

�� Blekingar som ambassadörer för Blekinge

�� Utveckla www.blekinge.se
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Livskvalitet för alla
I Blekinge har vi förutsättningar att erbjuda goda 
livsvillkor där människor mår bra, utvecklas och 
upplever känslan av att leva ett gott liv utifrån sina 
I|UXWVlWWQLQJDU��/LYVNYDOLWHW�LQQHElU�DWW�YL�PnVWH�
se en helhet för att tillgodose de behov framtidens 
invånare efterfrågar. 
� )|U�GH�ÀHVWD�lU�GHW�VMlOYNODUW�DWW�KD�WLOOJnQJ�WLOO�
natur, miljö, kultur- och idrottsaktiviteter. Förr 
uppgav många arbetstagare att de först valde 
DUEHWVSODWV�RFK�GlUHIWHU�À\WWDGH�GLW��6WXGLHU�YLVDU�
att idag uppger majoriteten att de inte i första hand 

utgår från arbetsplatsen i sitt val av bostadsort. 
Istället är det faktorer som till exempel sociala 
relationer som avgör var du bosätter dig.12 

Attraktiva boendemiljöer
I Blekinge kan vi dra nytta av vacker natur, unika 
kulturmiljöer, kustnära läge, genuina stadsmiljöer 
och rikt kultur- och fritidsliv. Ett brett utbud av 
attraktiva boendemiljöer med en mångfald av  
boende och boendeformer på landsbygden såväl 
VRP�L�VWDQ�NDQ�ORFND�WLOO�LQÀ\WWQLQJ�RFK�XQGHUOlWWD�
vid rekrytering av arbetskraft.

INSATSOMRÅDE 

Livskvalitet

µ7D�KMlOS�DY�XQJGRPDUQD��9DG�YLOO�VWXGHQWHUQD�
Sn�K|JVNRODQ�RFK�J\PQDVLHXQJGRPDUQD�VH�I|U�
DWW�VWDQQD�NYDU�RFK�ELGUD�WLOO�XWYHFNOLQJHQ"µ�

– Från Blekingestrategins webb-enkät 2012
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Familjernas Blekinge
)|U�DWW�ORFND�ÀHU�LQYnQDUH�L�DUEHWVI|U�nOGHU�VND�
YL�SUR¿OHUD�RVV�VRP�HQ�DWWUDNWLY�PLOM|�I|U�EDUQ-
familjer. I målgruppen barnfamiljer eller yngre i 
EHJUHSS�DWW�VNDIID�EDUQ�¿QQHU�YL�PnQJD�XWÀXJQD�
EOHNLQJDU�VRP�NDQ�|YHUYlJD�DWW�À\WWD�WLOOEDND��

Både kvinnor och män efterfrågar ett utveck-
lande arbete och bra uppväxtmiljö, barnomsorg, 
skola och fritidsaktiviteter för barnen. 

Idrott, fritid och kultur
Tillgång till ett aktivt idrotts- och fritidsliv är av 
stor betydelse för upplevd livskvalitet. Att i tidig 
ålder få uppleva kultur och uttrycka sig kreativt 
sätter också spår i det vuxna livet. Genom att tidigt 
öva sig att tänka utanför ramarna skapas möjlighet 
att även i vuxenlivet ta vara på dessa kompetenser. 
 Därför är barn och ungdomar upp till 26 år en 
prioriterad målgrupp för kulturpolitiken i  
Blekinge. Bland annat garanterats alla skolelever 
att få uppleva minst två scenkonstföreställningar 
per läsår genom den så kallade Blekingemodellen. 
Deltagarkultur blir en allt vanligare företeelse där 
producenter och användare allt mer växlar roller 
och där den nya digitala tekniken spelar en viktig 
roll i utvecklingen.

Hälsoläget
Blekingarnas upplevda hälsa ligger i nivå med 
riket.13 Under åren 2005–2011 har den upplevda 
fysiska hälsan förbättrats medan den psykiska för-
VlPUDWV��/LYVVWLOVVMXNGRPDU�VRP�|YHUYLNW��VWUHVV�
och mentala sjukdomar ökar. I takt med ökad 
livslängd blir också åldersrelaterade sjukdomar 
vanligare. 

 De sociala nätverken och relationerna i bleking-
arnas omedelbara närhet är svagare än riksgenom- 
VQLWWHW��'HW�¿QQV�lYHQ�JHQHUHOOD�VNLOOQDGHU�L�
upplevd hälsa mellan personer av olika kön, ålder, 
utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar. 

Goda livsvillkor med en god samhällsutveckling, 
goda sociala relationer, hög utbildningsnivå, god 
framtidstro, trygg vård och expansiv arbetsmark-
nad är grundläggande faktorer för en positiv 
folkhälsoutveckling. 

Nya mötesplatser
Nya blekingar vittnar ibland om svårigheter att 
komma in i samhällsgemenskapen.14 Vi behöver 
därför arbeta för att nya blekingar välkomnas in i 
nätverk och sociala sammanhang och även skapa 
nya mötesplatser för människor med olika bak-
grund och erfarenheter. På så sätt ökar vi chans-
erna till att nya innovativa idéer uppstår och att 
tilliten i samhället ökar. För att främja en hållbar 
utveckling behöver barn och unga såväl som all-
mänheten mötesplatser, som science centers, för 
att få tillgång till kunskap om exempelvis natur-
vetenskap, IT och teknik. En viktig faktor för att 
In�XQJD�DWW�VWDQQD�VRP�2(&'�LGHQWL¿HUDW�4 är att få 
dem engagerade i samhällsutvecklingen. 

 
Miljöutmaningar
Hållbar ekologisk utveckling är en förutsättning 
för god livsmiljö. En del frågor är globala och måste 
hanteras i samverkan med aktörer i och utanför 
UHJLRQHQ��3n�%OHNLQJH�7HNQLVND�+|JVNROD�¿QQV�JRG�
kompetens och  internationellt framgångsrik forsk-
ning i ämnet. 

)|U�%OHNLQJH�VRP�NXVWUHJLRQ�lU�gVWHUVM|QV�KlOVD�
av centralt intresse. Andra utmaningar är håll-
bara transporter, hållbar energi- livsmedels- och 
industriproduktion. Vi behöver även ta höjd för 
effekter av klimatförändringar i den övergripande 
samhällsplaneringen. Allas medverkan för att nå 
Blekinges miljömål är därför centralt för att möta 
utmaningarna.

>>0c/��,1',.$725(5�2&+�,16$76(5
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Attraktiv boendemiljö, samhällsservice och god folkhälsa

Mål:
2020 kännetecknas Blekinge av goda och tillgängliga boendemiljöer med god samhällsservice där människor mår 
bra.
 

Indikatorer:
�� Invånarnas upplevelse av kommunernas verksam-

heter, regionen som en plats att bo och leva i samt 
P|MOLJKHW�WLOO�LQÁ\WDQGH�

�� Strandnära nybyggnation

�� Antalet mötesplatser 15 i Blekinges kommuner

�� Självupplevd allmän hälsa, fysisk hälsa och psykisk 
hälsa

�� Förekomst av vanliga folksjukdomar 

Exempelinsatser 2:
�� Satsningar på barnomsorg, skola, social service och 

folkhälsa

�� Stimulera socialt företagande, t.ex. genom inkuba-
torer

�� Planera för möten mellan människor och platser för 
kultur, idrott och fritid vid ny– och ombyggnationer

�� 6DPRUGQLQJ�DY�WUDÀN��RFK�EHE\JJHOVHSODQHULQJ��GlU�
NROOHNWLY��VDPW�JnQJ��RFK�F\NHOWUDÀN�DOOWLG�SULRULWH-
ras

�� Förebyggande folkhälsoarbete

INSATSOMRÅDE 

Livskvalitet — mål, indikatorer och insatser
>>
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Öppenhet och deltagande

Mål:
2020 är Blekinge ett inkluderande samhälle präglat av öppenhet och deltagande med ett nyskapande  kultur-, 
idrotts- och fritidsliv med bredd och kvalitet. 
 

Indikatorer:
�� Andel 20 till 64-åringar som är långtidsarbetslösa 

eller långtidssjukskrivna

�� Andel utlandsfödda i dagbefolkningen 

�� Antal aktiva inom föreningslivet

�� $QWDO�ÀQDQVLHUDGH�NXOWXUSURMHNW�L�%OHNLQJH�PHG�
interkulturell inriktning

�� Antal barn och unga som får möta och utöva kultur

Exempelinsatser 2:
�� Arbeta för ett ledarskap inom offentlighet, politi-

ken, näringslivet och civilsamhället som uppmunt-
UDU�WLOO�DWW�ÁHU�SHUVRQHUV�NRPSHWHQVHU�WDV�WLOOYDUD�
oavsett kön och bakgrund

�� Förenkla för det ideella föreningslivet att verka i 
%OHNLQJH�JHQRP�ROLND�W\SHU�DY�ÀQDQVLHULQJVIRUPHU�
och kompetensutveckling

�� /\IWD�RFK�V\QOLJJ|UD�ROLND�NXOWXUDUY�RFK�NXOWXU�
uttryck 

�� Möjliggöra för invånare att i tidig ålder möta och 
utöva kultur 

Miljö och klimat 

Mål:
2020 har miljö och klimatarbetet bevarat eller förbättrat förutsättningarna för god livskvalitet och god förvaltning 
av natur– och kulturmiljöer. 
 

Indikatorer:
�� Utsläpp av växthusgaser 

�� Energianvändning 

�� Hälsofarliga kemiska produkter

�� Havet: Fosfor i havet

�� 9DWWHQGUDJ��)|U\QJULQJ�DY�ÁRGSlUOPXVVOD�16

�� /DQG��+lFNDQGH�InJODU

Exempelinsatser 2:
�� Samverka om förnybar energi, energieffektivisering, 

minskad energianvändning, transporter och markan-
vändning samt kustzonsplanering

�� Insatser som aktivt bidrar till att uppfylla Blekinges  
miljömål

�� Utveckla kluster inom maritim miljö och säkerhet 
och hållbar utveckling

�� Genom samverkan synliggöra skog och odlingsmarks 
betydelse för ekosystemtjänster
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Arbetsliv med utmaningar
OECD presenterade hösten 2011 en analys av 
Blekinges förutsättningar.4 Blekinges arbetsmark-
nad utmärker sig mot rikets genom:
�� Mycket hög ungdomsarbetslöshet
�� /lJUH�DQGHO�I|UYlUYVDUEHWDQGH�L�nOGUDUQD�

20 – 64  år
�� /lJUH�PHGHOLQNRPVW�
�� Högre arbetslöshet bland utlandsfödda
�� /lJUH�Q\I|UHWDJDQGH�RFK�VPnI|UHWDJDQGH
�� Konjunkturkänslig industri, ofta underleveran-

törer
�� /lJUH�DQGHO�SULYDWD�LQYHVWHULQJDU�L�)R8
�� Högre andel sysselsatta inom tillverknings- 

industri samt vård och omsorg
�� Antal anställda i företag som producerar varor 

och tjänster till marknader utanför Blekinge 
minskar

Sårbar arbetsmarknad
OECD pekar på den sårbarhet som följer med be-
roendet av ett fåtal arbetsgivare med konjunktur-
känslig verksamhet i relativt åtskilda branscher.4

Av de 15 största arbetsgivarna är åtta privata 
företag med huvudkontor utanför Blekinge och sju 
är offentliga verksamheter. För att effektivt kunna 
hantera negativa effekter i krissituationer behöver 
vi förbereda oss så att vi har samverkansytor som 
gör det lättare att agera kraftfullt när det behövs.

Vi behöver vända trenden att allt färre arbetar 
med att producera varor och tjänster som säljs eller 
¿QDQVLHUDV�XWDQI|U�%OHNLQJH��HIWHUVRP�GHW�PHGI|U�
försämrad köpkraft för Blekingarna enligt projek-
tet Intäktsbasen 17. 

'HQ�GHPRJUD¿VND�XWYHFNOLQJHQ�lU�HQ�VWRU�
utmaning för företags överlevnad. Vi behöver hitta 
PHWRGHU�I|U�DWW�VlNHUVWlOOD�DWW�EH¿QWOLJD�I|UHWDJ�
inte läggs ner när ägaren går i pension.

INSATSOMRÅDE 

Arbetsliv

µ�*H�XQJGRPDUV�GULYNUDIW�QlULQJ�²�LQWUHVVHUD� 
GHP�I|U�HQWUHSUHQ|UVNDS�UHGDQ�L�VNRODQ�µ

–Från Blekingestrategins näringslivs-dialog 2012



23

Mer kunskap
Vi behöver öka företags och organisationers 
kunskapsintensitet och förnyelseförmåga för att 
långsiktigt minska sårbarheten.18 Många duktiga 
underleverantörer och konsultföretag är idag bero-
ende av ett fåtal stora uppdragsgivare. Genom att 
stimulera egen produktutveckling kan sårbarheten 
minska.    

För att tillgodose företagens behov av arbets-
NUDIW�lU�GHW�P\FNHW�YLNWLJW�DWW�GHW�¿QQV�HQ�VWRU�
bredd av olika utbildningsaktörer. Allt från ett 
brett utbud av gymnasieprogram och kommunal 
vuxenutbildning till folkhögskolor, YH-utbildning-
ar och högskoleutbildning. Genom god samverkan 
mellan utbildningsaktörer, arbetsgivare, offentliga 
aktörer som  Arbetsförmedlingen, Försäkrings-
kassan och kommunerna kan den strategiska 
samordningen öka. Omställningen förutsätter att 
vi kan attrahera rätt kompetens och öka befolk-
ningens utbildningsnivå samt att hålla igång det 
livslånga lärandet. För att öka antalet kunskaps-
intensiva arbetstillfällen behövs god tillgång till 
högre utbildningar och klustersamverkan mel-
lan näringsliv, utbildningsaktörer och kreativa 
näringar.

Ungas framtidstro 
För att unga ska se en framtid i Blekinge är både 
studier och möjligheterna att få ett jobb viktigt. 
Alla behöver gå ut grundskola och gymnasium med 
fullständiga betyg och få möjlighet att vidareut-
ELOGD�VLJ�WLOO�GH�MREE�VRP�¿QQV�L�%OHNLQJH��$WW�UHGDQ�
i skolan möta ett innovativt och entreprenöriellt 
tänkande är en bra grund.

Ökad innovationsförmåga
För att öka Blekinges framtida innovationsförmåga 
behöver vi stimulera kreativ samverkan mellan 
ROLND�NXQVNDSVEDVHU�EnGH�I|U�EH¿QWOLJW�QlULQJVOLY�
och för unga. En korsbefruktning mellan exempel-

vis teknik, IT, vård och entreprenörskap skapar nya 
förutsättningar till utveckling inom såväl lärande, 
processer, tjänster, varor som företagande.

Framtida satsningar på innovation bör utgå 
från de områden Blekinges näringsliv utmärker sig 
LQRP��9L�E|U�VWlUND�EH¿QWOLJD�NOXVWHU�RFK�QlWYHUN�
för att öka deras förutsättningar att utvecklas till 
internationellt erkända ”centers of  excellence”, 
samtidigt som vi skapar förutsättningar för nya 
kluster och nätverk.

Enligt OECD 4 bör vi bli bättre på att ta till 
vara kvinnors, invandrares och ungas kompetens 
i framförallt näringslivet. Om vi även lyckas ta 
tillvara på kompetensen i underrepresenterade 
grupper i offentlig sektor skulle innovationsför-
mågan i både näringslivet och i offentlig sektor ha 
möjlighet att öka. Nya arbetsmetoder, produkter 
och tjänster skulle kunna skapas. Vi behöver även 
satsa på kvinnors entreprenörskap som en möjlig-
het att stärka näringslivet.19

Nyttja vårt strategiska läge
Blekinge har ett starkt strategiskt läge i Europa 
PHG�QlUKHW�WLOO�GHQ�H[SDQVLYD�gUHVXQGVUHJLRQHQ�
och till de nya stora marknaderna i öst kombinerat 
PHG�VQDEED�À\JI|UELQGHOVHU�PHG�6WRFNKROP��

Det strategiska läget i kombination med kust-
regionens värden erbjuder stora möjligheter. Bland 
annat kan besöksnäringen utvecklas genom att 
DWWUDKHUD�ÀHU�XWOlQGVND�EHV|NDUH��

Potentialen i ökad internationalisering av  
DUEHWVPDUNQDGHQ�ERUGH�YDUD�VWRU�PHG�VnYlO�ÀHU� 
internationella affärssamarbeten som möjligheter 
att rekrytera kompetens från de stora befolknings-
FHQWUD�VRP�¿QQV�QlUD�RFK�FHQWUDOW�L�3ROHQ�� 
%DOWLNXP�RFK�gUHVXQGVUHJLRQHQ�

µ�,�86$�KDU�GH�VWRUD�Q\D�HQWUHSUHQ|UHUQD�URFNVWMlUQH-
VWDWXV���YL�PnVWH�O\IWD�I|UHWDJDUQD�VRP�KMlOWDU�µ�
)UnQ�%OHNLQJHVWUDWHJLQV�QlULQJVOLYV�GLDORJ�����

>>0c/��,1',.$725(5�2&+�,16$76(5
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Expansivt näringsliv

Mål:
2020 kännetecknas Blekinge av ett expansivt och konkurrenskraftigt näringsliv. 
 

Indikatorer:
�� Antal företag

�� Antal anställda i intäktsbasföretag17

�� Andel sysselsatta i åldern 20 – 64 år

�� %UDQVFKGLYHUVLÀHULQJ�L�I|UKnOODQGH�WLOO�ULNHW

Exempelinsatser 2:
�� Underlätta för företag som vill expandera i Blekinge 

eller utveckla kunskapsintensiteten

�� Förenkla företagens kontakter med myndigheter

�� 8QGHUOlWWD�JHQHUDWLRQVYl[OLQJ�L�EHÀQWOLJD�I|UHWDJ

�� 6WlUNW�NOXVWHUELOGQLQJ�I|U�JU|QD�QlULQJDU�P�Á�

�� Utveckla exportmognad i besöksnäringen

Starkt innovationsklimat 

Mål:
2020 kännetecknas Blekinge av ett starkt innovationsklimat som involverar näringsliv, utbildningsaktörer, 
offentlig, ideell och kreativ sektor. Idéer lyfter och blir livskraftiga företag och organisationer.
 

Indikatorer:
�� Blekinges förnyelseförmåga och kreativa klimat — 

innovationsindex (se sidan 32)

�� Antal nystartade företag och andelen som överlever 
tre år 

�� Andel av bruttoregionalprodukten (BRP) som inves-
teras i FoU (offentliga och privata investeringar)

Exempelinsatser 2:
�� Strategisk samverkan mellan näringsliv, utbildnings-

aktörer, offentlig sektor och/eller ideell sektor

�� Stimulera till ett kunskapsintensivt arbetsliv

�� Verka för sociala innovationer och hållbara affärs-
utvecklingsinsatser

�� Öppna offentlig data för tjänsteutveckling

�� Kommersialisera forskningsresultat

�� Stimulera deltagande i verksamheter som Ung  
Företagsamhet 

INSATSOMRÅDE 

Arbetsliv — mål, indikatorer och insatser
>>
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God kompetensförsörjning  

Mål:
2020 har näringslivet och de offentliga organisationerna god tillgång till kompetent arbetskraft samtidigt som 
många går vidare till högre utbildning och en hög andel av befolkningen är sysselsatt. 

Indikatorer:
�� Andel arbetsgivare som upplever god tillgång till rätt 

kompetens

�� Andelen 18 till 24-åringar som avslutat gymnasiestu-
dier med fullständiga betyg

�� Andelen 30 till 34-åringar med minst tvåårig efter-
gymnasial utbildning

�� Antal utbildningsplatser på eftergymnasiala utbild-

ningar

Exempelinsatser 2:
�� Satsa på behovsdriven utbildning för näringslivet

�� Underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden

�� $NWLYW�DUEHWD�I|U�DWW�ÁHU�VWXGHQWHU�YlOMHU�DWW�ERVlWWD�
sig i Blekinge  efter avslutade studier

Miljö-, energi- och klimatsmart näringsliv   

Mål:
2020 beaktar  näringslivet och offentliga verksamheter kriterier för en hållbar utveckling när det gäller både hus-
hållning med råvaror, energi, mark, vatten såväl som undanträngning av den fysiska miljön. Miljö- och klimatfrågor 
är en drivkraft för utvecklingen.

Indikatorer:
�� Produktion av förnybar energi

�� $QWDO�PLOM|FHUWLÀHUDGH�I|UHWDJ

�� Energianvändning inom industrin

Exempelinsatser 2:
�� Energikartläggning i företag

�� Samverkan för bättre nyttjande av rest- och spill-
värme

�� Information och utbildning om energibesparing, 
förnybar energi och hållbar utveckling i industrin
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Eftersatt infrastruktur
6DWVQLQJDU�Sn�SHUVRQ��RFK�JRGVWUDQVSRUWI|UELQGHO-
VHU�L�V\G|VWUD�6YHULJH�KDU�KLVWRULVNW�VHWW�YDULW�OnJ-
prioriterade i skuggan av järnridån enligt OECD.4 

Infrastrukturen till och inom regionen är föråldrad 
RFK�KDU�NDSDFLWHWVSUREOHP�PHG�PnQJD�ÀDVNKDOVDU��
För att hantera framtidens behov och möjligheter 
behöver förbindelser och transportinfrastrukturen 
förbättras. 

Nära till jobb och utbildning
God livskvalitet och tillgång till ett utvecklande  
arbetsliv ställer krav på bra och hållbara transpor-
ter. För jobbpendlaren är restid, reskostnad och 
pålitlighet i transportsystemet de viktigaste fak-
torerna. Med effektiva transportsystem med god 
NROOHNWLYWUD¿N�NQ\WV�NRPPXQHU�VDPPDQ�L�VW|UUH�
och mer kompletta arbetsmarknadsområden. 

Människor kan njuta av en attraktiv livsmiljö i 
en kommun, men arbeta i en annan. Det ska även 

INSATSOMRÅDE 

Tillgänglighet

µ0DQ�VND�NXQQD�DUEHWD�L�HQ�DQQDQ�NRPPXQ�lQ�GHQ�
PDQ�ERU�L�²�H[SDQGHUD�VLQ�DUEHWVPDUNQDG�µ�

– Från Blekingestrategins näringslivsdialog 2012
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gå att bo i Blekinge och pendla till arbete och  
utbildning i grannlänen. Goda resmöjligheter  
mellan universitets- och högskoleorterna gynnar 
kunskap och utveckling i regionen. En utveckling 
DY�QlUWUD¿NHQ�lU�YLNWLJ�I|U�ODQGVE\JGHQV�EHKRY�DY�
NROOHNWLYWUD¿N��

6WRUD�GHODU�DY�%OHNLQJHV�QlULQJVOLY�I|UXW�
sätter även god kontakt med viktiga ekonomiska 
FHQWUD��6WRFNKROPVIO\JHQ�WDU�EDUD�HQ�WLPPH�RFK�
direkttågen från Köpenhamn ankommer varje 
timme.  

Digital tillgänglighet
Den digitala infrastrukturen är en viktig kompo-
nent i framtidens arbetsliv och informationssam-
hälle i hela Blekinge. Det är i synnerhet viktigt på 
landsbygden, då det kan vara en förutsättning för 
att kunna verka och bo kvar. Att arbeta på distans 
några dagar i veckan kan vara särskilt intressant 
för den som vill kombinera arbete med ett boende 
i Attraktiva Blekinge. Tjänsteutveckling inom 
besöksnäring och medborgarservice, inom e-hälsa 

etc. erbjuder både affärsmöjligheter och bättre 
livskvalitet.

Strategiskt läge i Europa
1lUKHWHQ�WLOO�gUHVXQGVUHJLRQHQ�RFK�YnU�SRVLWLRQ�
som den naturliga porten mot stora befolknings-
centra i det expansiva östra Europa är en stor 
styrka. Det handlar både om näringslivskontakter 
och kraftigt ökande godstransporter mot Polen, 
Baltikum, Ryssland och Kina. Utvecklingen drivs 
av globaliseringstrenden och EU:s ambition att ut-
YHFNOD�gVWHUVM|UHJLRQHQ�WLOO�HQ�VWDUN�PDNURUHJLRQ�
där Polen idag är en viktig spelare. Även västra 
Europa kommer att bli mer lättillgängligt med den 
fasta förbindelsen över Fehrman Belt. Fortsatta 
satsningar på järnväg och E22 ökar närheten ytter-
ligare. För att förkorta restiden vid internationella 
UHVRU�lU�GLUHNWÀ\J�WLOO�HWW�HXURSHLVNW�À\JWUD¿NQDY�
en möjlighet. 

Tillgång till järnväg från svenska regioner till EU-marknaderna, 2006

>>0c/��,1',.$725(5�2&+�,16$76(5
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Anmärkning: Indikatorn mäter tillgången till potentiella marknader i restid med järnväg till alla 
EU-regioner, med hjälp av en inverst viktad BNP-matris. Viktningsregeln tillämpar det inverst 
proportionella avståndet för restiden. Det potentiella järnvägstillgången mäter därmed alla 
personer som kan nås från en viss region till alla andra regioner i EU. 

Källa: Europeiska kommissionen.
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)LJXU����(8�PDUNQDGHUQDV�WLOOJlQJOLJKHW�
IUnQ�VYHQVND�UHJLRQHU��������
6LIIURUQD�YlJHU�LQ�EHIRONQLQJVWlWKHW��
%13�RFK�UHVWLG�PHOODQ�VYHQVND�UHJLRQHU�
RFK�DOOD�DQGUD�UHJLRQHU�L�(8�GlU�OlJUH�
YlUGHQ�LQQHElU�VlPUH�MlUQYlJVWLOOJlQJ-
OLJKHW�WLOO�GH�DQGUD�(8�UHJLRQHUQD��7URWV�
DWW�%OHNLQJH�OLJJHU�JHRJUDÀVNW�QlUPDUH�
(8�PDUNQDGHUQD�lQ�H[HPSHOYLV�gUHEUR�
Vn�LQQHElU�HIWHUVDWWD�VDWVQLQJDU�L�LQIUD-
VWUXNWXUHQ�WLOO�%OHNLQJH�RULPOLJW�OnQJD�
UHVWLGHU�
.lOOD��6PnODQG²%OHNLQJH�2(&'�UDSSRUW�
RFK�(XURSHLVND�NRPPLVVLRQHQ
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Transport, kommunikation och infrastruktur

Mål:
2020 har Blekinge ett attraktivt och hållbart transportsystem som utvecklas utifrån invånarnas, arbetsmarknadens 
och besökarnas behov.
 

Indikatorer:
�� Energianvändning för transporter 20

�� Andel förnybart drivmedel

�� 5HVDQGHW�PHG�NROOHNWLYWUDÀN

�� Godsvolymer via hamnarna

�� Antalet godstransporter som går via järnväg till och 
från hamnarna

�� Restiden mellan Blekinge och Malmö/Köpenhamn 
respektive Stockholm

�� Antal km cykelväg

Exempelinsatser 2:
�� +DOYWLPPHVWUDÀN�RFK�NRUWDUH�UHVWLG�Sn�.XVWEDQDQ�

genom rakare spår och nya mötesplatser 

�� Fortsatt järnvägsutbyggnad för bättre tillgänglighet 
till Blekinges hamnar med Blekinge kustbana, Kust 
till kustbanan och Sydostlänken

�� Prioriteringar och utbyggnad av infrastruktur för 
NROOHNWLYWUDÀN�L�VWDGVWUDÀN�PLQVNDU�UHVWLGHU�RFK�JHU�
större kapacitet

�� Högre standard och motorväg på E22 för kortare 
restider

�� Förbättrade möjligheter att ta sig till arbetet eller 
resa i tjänsten genom att gå till fots, cykla eller 
DQYlQGD�NROOHNWLYWUDÀN

INSATSOMRÅDE 

Tillgänglighet — mål, indikatorer och insatser
>>
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Digital infrastruktur och tjänsteutbud

Mål:
2020 utmärker sig Blekinge som ett attraktivt eSamhälle där en stor del av befolkningen använder digitala tjänster. 
 

Indikatorer:
�� Innehåll och användbarhet av eTjänster i den  

Regionala digitala agendan 

�� Tillgång till 100 Mbit/s bredband 

�� Antal dagar/år som arbete sker på distans

Exempelinsatser 2:
�� Upprätta en gemensam regional strategi för utbygg-

nad av den IT-bärande infrastrukturen

�� Satsa på tjänsteutveckling för kommunernas och 
landstingets digitala tjänster till medborgarna

�� Utbilda grupper i samhället som står utanför den 
digitala världen i hur de kan använda digital teknik  
i sitt dagliga liv
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1. Plan och Bygglagen 3 kapitlet 4 paragrafen 
handlar om kopplingen till regionalt tillväxtar-
bete och regionala utvecklingsprogram. 

2. Syftet med att nämna några exempelinsat-
ser är att ge läsaren av Blekingestrategin en 
målande bild av vilken typ av insatser som kan 
vara aktuella för målområdet. Exempelinsat-
serna är inte fastställda – Blekingestrategins 
handlingsplan kommer att lista de faktiska in-
VDWVHUQD��<WWHUOLJDUH�H[HPSHO�Sn�LQVDWVHU�ÀQQV�
i andra strategier eller programdokument.

3. 3n�ZZZ�EOHNLQJHVWUDWHJLQ�VH�ÀQQV�HQ�EHVNULY-
ning av de aktiviteter som genomförts under 
processen med att ta fram Blekingestrategin. 

4. OECD-rapporten Regional challenges in the 
perspective of 2020 är en gedigen analys av 
Blekinges förutsättningar—slutsatserna används 
som bas för en stor del av Blekingestrategin.

5. Underlag på Europa-nivå: Europa 2020, EU:s 
20-20-20 strategi och Östersjöstrategin

6. Underlag på Sverige-nivå: En nationell strategi 
för regional konkurrenskraft, entreprenörskap 
och sysselsättning 2007–2013. Den nationella 
innovationsstrategin, Attraktionskraft Sverige, 
Den digitala agendan, Mål för framtidens resor 
och transporter (prop. 2008/09:93) Investe-
ringar för ett starkt och hållbart transport-
V\VWHP��SURS���������������7(1�7��'H�VYHQVND�
nationella miljömålen

7. 8QGHUODJ�Sn�UHJLRQDO�QLYn��/lQVXSSGUDJHW��
Folkhälsorapport Blekinge 2011, OECD:s analys 
7HUULWRULDO�5HYLHZV�6PnODQG³%OHNLQJH��/lQV-
plan för regional transportinfrastruktur,  
 

7UDÀNI|UV|UMQLQJVSURJUDP��$WWUDNWLRQVNUDIW�
Blekinge, Blekinges regionala kulturplan, Slut-
rapport Make IT happen, Bilden av Blekinge 
och Blekinges regionala miljömål.

8. Underlag på kommunal nivå: Översiktsplan 
2030 Karlskrona kommun, Översiktsplan 2006 
Ronneby kommun, Översiktsplan 2007 Karls-
KDPQV�NRPPXQ��1lUD�WLOO�DOOW�²�gYHUVLNWVSODQ� 
för Olofströms kommun och Översiktsplan 
Sölvesborg 2010.

9. Ur ett ekonomiskt perspektiv påverkas exem-
SHOYLV�/DQGVWLQJHW�%OHNLQJH�SnWDJOLJW�DY�EHIRON-
ningsutvecklingen. Det illustreras med följande 
exempel: Om befolkningen under en treårspe-
riod minskar med 500 personer per år innebär 
det en intäktsminskning motsvarande cirka 21 
PLOMRQHU�NURQRU�I|U�/DQGVWLQJHW�%OHNLQJH�

10. Tillväxtanalys Tillväxtfakta 2012 går in på vad 
som gör en region attraktiv.

11. Bilden av Blekinge – ett varumärkesarbete för 
att skapa en varumärkesplattform för Ble-
kinge. 

12. För 15 år sedan uppgav 80 % av arbetstagarna 
att de först valde arbetsplats och därefter 
Á\WWDGH�GLW��,GDJ�lU�VLWXDWLRQHQ�GHQ�PRWVDWWD��
64 % säger sig idag först välja vilken plats de 
vill bosätta sig på och därefter börjar valet av 
arbetsplats.

13. Folkhälsorapporten 2011 Tillsammans kan vi 
göra skillnad ger en bild av hur folkhälsan ser 
ut i Blekinge. 

14. Behovet av mötesplatser för att skapa tillit 
poängteras i forskningsrapporten – Tillit, kultur 

Noter

1. Plan och Bygglagen 3 kapitlet 4 paragrafen 
handlar om kopplingen till regionalt tillväxtar-
bete och regionala utvecklingsprogram. 

2. Syftet med att nämna några exempelinsat-
ser är att ge läsaren av Blekingestrategin en 
målande bild av vilken typ av insatser som kan 
vara aktuella för målområdet. Exempelinsat-
serna är inte fastställda – Blekingestrategins 
handlingsplan kommer att lista de faktiska in-
VDWVHUQD��<WWHUOLJDUH�H[HPSHO�Sn�LQVDWVHU�ÀQQV�
i andra strategier eller programdokument.

3. På www.blekingestrategin.se�ÀQQV�HQ�EHVNULY-
ning av de aktiviteter som genomförts under 
processen med att ta fram Blekingestrategin. 

4. OECD-rapporten Regional challenges in the 
perspective of 2020 är en gedigen analys av 
Blekinges förutsättningar—slutsatserna används 
som bas för en stor del av Blekingestrategin.

5. Underlag på Europa-nivå: Europa 2020,  
EU:s 20-20-20 strategi och Östersjöstrategin

6. Underlag på Sverige-nivå: En nationell strategi 
för regional konkurrenskraft, entreprenörskap 
och sysselsättning 2007–2013. Den nationella 
innovationsstrategin, Attraktionskraft Sverige, 
Den digitala agendan, Mål för framtidens resor 
och transporter (prop. 2008/09:93) Investe-
ringar för ett starkt och hållbart transport-
V\VWHP��SURS���������������7(1�7��'H�VYHQVND�
nationella miljömålen

7. 8QGHUODJ�Sn�UHJLRQDO�QLYn��/lQVXSSGUDJHW��
Folkhälsorapport Blekinge 2011, OECD:s analys 
Territorial Reviews Småland—Blekinge, /lQV-
plan för regional transportinfrastruktur,  
 

7UDÀNI|UV|UMQLQJVSURJUDP, Attraktionskraft 
Blekinge, Blekinges regionala kulturplan, Slut-
rapport Make IT happen, Bilden av Blekinge 
och Blekinges regionala miljömål.

8. Underlag på kommunal nivå: Översiktsplan 
2030 Karlskrona kommun, Översiktsplan 2006 
Ronneby kommun, Översiktsplan 2007 Karls-
hamns kommun, 1lUD�WLOO�DOOW�²�gYHUVLNWVSODQ� 
för Olofströms kommun och Översiktsplan 
Sölvesborg 2010.

9. Ur ett ekonomiskt perspektiv påverkas exem-
SHOYLV�/DQGVWLQJHW�%OHNLQJH�SnWDJOLJW�DY�EHIRON-
ningsutvecklingen. Det illustreras med följande 
exempel: Om befolkningen under en treårspe-
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PLOMRQHU�NURQRU�I|U�/DQGVWLQJHW�%OHNLQJH�

10. Tillväxtanalys Tillväxtfakta 2012 går in på vad 
som gör en region attraktiv.
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och regional utveckling: aspekter på Blekinge 
som mentalt kulturlandskap / Peter Stevrin 
och Åke Uhlin, 1996.

15. Med mötesplatser menas fysiska möteslokaler 
för kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter samt 
digitala hemsidor.  

16. Flodpärlmusslan är indikator för välfungerande 
ekosystem.

17. Intäktsbasen är de företag med produkter och 
tjänster som säljs utanför länet. Ett arbete i 
intäktsbasen ger ytterligare ett arbete inom 
kommersiell service och ett till inom offentlig 
service. Därför är intäktsbasen viktig för oss.

18. Enligt Globaliseringsforums rapport #4 Sve-
rige som kunskapsnation visar skattningar för 
svenska regioner att en följdeffekt av att tio 
industrijobb associerade med lång univer-
sitetsutbildning försvinner från en region i 
Sverige är att 30 jobb inom tjänstesektorn på 
sikt försvinner från samma region.   

19. Kvinnors företagande och den regionala in-
täktsbasen.

20. Att mäta transportarbete i relation till bräns-
leförbrukning och användning av fossilfritt 
bränsle ger en bra bild över utvecklingen av 
hållbara transporter.

21. 0HU�LQIRUPDWLRQ�RP�LQQRYDWLRQVLQGH[�ÀQQV�L�
Reglabs rapport Innovationsindex 2011.

22. 0HU�LQIRUPDWLRQ�RP�DWWUDNWLRQVLQGH[�ÀQQV�L�
Geobrands rapport Attraktionsindex 2009.

2%6��'HQ�GLJLWDOD�YHUVLRQHQ�DY�3')�HQ�lU�I|UVHGG�
PHG�OlQNDU�WLOO�GRNXPHQW�L�GH�IDOO�GHW�ÀQQV�QnJRW�
SXEOLFHUDW�Sn�ZHEEHQ�
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Innovationsindex

Innovationsindex är ett mätverktyg som  
sätter fokus på regionens förutsättningar och 
förmågor att påverka den regionala innovations-
kapaciteten.21 Matrisen delas in i tre områden:

Grundförutsättningar: Exempelvis faktorer som 
öppenhet, mångfald och tolerans, den generella 
utbildningsnivån och rörligheten på arbetsmark-
naden. Dessa faktorer är ofta trögföränderliga 
eftersom de handlar om att förändra värderingar, 
kompetens etc.

Förmåga till förnyelse: Visar på regionens för-
måga att ta tillvara på grundförutsättningarna för 
innovation.

Marknadsförmåga: Speglar regionens förmåga att 
föra en innovation till en marknad.

Grundförutsättningar: 
1. Andelen sysselsatta inom den kreativa klassen 

i dagbefolkningen dvs chefer, forskare, arkitek-
ter, ingenjörer, konstnärer, företagare etc.

2. Andel utlandsfödda i dagbefolkningen är en 
indikator för öppenhet och tolerans.

3. Fördelningen mellan kvinnor och män inom 
chefsyrken i dagbefolkningen är också en 
indikator på regionens öppenhet och förmåga 
till mångfald.

4. Andelen sysselsatta i de 10 största bran-
VFKHUQD�L�OlQHW��,QGLNDWRU�Sn�GLYHUVLÀHULQJ�DY�
näringslivet. Ska förstås enligt följande: om en 
OnJ�DQGHO�DY�WRWDOD�GDJEHIRONQLQJHQ�nWHUÀQQV�
inom de 10 största branscherna har regionen 
HQ�K|J�EUDQVFKGLYHUVLÀHULQJ�RFK�LQGLNDWRUYlU-
det blir högt.

5. Andelen individer som bytt arbetsgivare under 
de senaste 3 åren som andel av dagbefolk-
ningen. Arbetskraftens rörlighet, ofta inom 
eller mellan kluster, har en positiv inverkan på 
näringslivets dynamik och innovationsförmåga.

 
Förmåga till förnyelse:
���� /lURVlWHQV�LQWlNWHU�WLOO�IRUVNQLQJ�I|UGHODW�Sn�

bruttoregionalprodukt. 

2.  Andel elever som deltagit i Ung företagsamhet 
utbildningskoncept som andel av totala antalet 
gymnasieelever. Ett mått på inställning till 
företagande och entreprenörskap i regionen.

3.  Förnyelsegrad (andel nystartade företag 
SHU�����EHÀQWOLJD�I|UHWDJ���(Q�LQGLNDWRU�Sn�
näringslivets omvandlingsförmåga och ses som 
ett uttryck för innovationsförmåga.

4.  FoU-resurser vid privata arbetsställen som 
andel av BRP.

5.  Andel som instämmer i att företaget är innova-
tivt i Tillväxtverkets återkommande undersök-
ning.

Marknadsförmåga: 
1.  Andel entreprenöriella individer i dagbe-

folkningen. Visar graden av entreprenöriell 
aktivitet via ett antal typer av företagande 
individer: egna företagare, kombinatörer och 
fåmansaktiebolagsdelägare. 

2.  Andelen patent-, varumärkes- och designansök-
ningar i dagbefolkningen. Indikatorn består av 
tre mått. Patentansökningar/capita, varumär-
kesansökningar/capita, designskydd/capita.
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)LJXU����,QQRYDWLRQVLQGH[��6SLQGHOGLDJUDPPHW�YLVDU�DWW�%OHNLQJH�E|U�IUlPMD�LQVDWVHU�VRP�
SnYHUNDU�PDUNQDGVI|UPnJDQ�H[HPSHOYLV�DQGHOHQ�I|UHWDJ�VRP�H[SRUWHUDU�RFK�JUXQGI|UXW-
VlWWQLQJDUQD�H[HPSHOYLV�DQGHOHQ�XWODQGVI|GGD�L�V\VVHOVlWWQLQJ�

3.  Regionens andel av totala antalet riskkapital 
investeringar per 1000 dagbefolkning. Ger en 
bild av förekomsten av affärsidéer och inno-
vationer som av privata aktörer bedöms som 
tillräckligt intressanta att investera i.

4.  Utlandsägda företag som andel av totala före-
tagsstocken. Pekar på näringslivets internatio-
nella länkningar. Kopplingen till innovation är 
idén att en innovationsmiljö är beroende av in-
Á|GH�DY�Q\D�LGpHU�RFK�SHUVSHNWLY��YLONHW�EODQG�
annat främjas av så kallade globala pipelines.
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5.  Export som andel av bruttoregionalprodukten. 
Indikator på konkurrenskraft och marknadsför-
måga eftersom exportföretagen i hög utsträck-
ning konkurrerar på en internationell marknad.

Innovationsindex för Blekinge
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Attraktionsindex

Attraktionsindex är en undersökning som 
visar hur människor i omvärlden föreställer sig en 
kommun eller region.22 I undersökningen deltar 
omkring 800 svenskar mellan 18 och 65 år. Resul-
tatet visar i vilken utsträckning regionen är känd, 
vad som förknippas med den, vilka kvaliteter som 
ÀQQV�RFK�YLONHQ�I|UPnJD�GH�VRP�VYDUDW�Sn�XQGHU-
sökningen anser att regionen har för att till ex-
empel skapa tillväxt. Attraktionsindex är speciellt 
utformad för att utgöra basen för ett långsiktigt 
varumärkesarbete.

Undersökningen visar hur Blekinge står sig utifrån 
viktiga så kallade attraktionsfaktorer som kan 
DQWDV�KD�VWRU�LQYHUNDQ�Sn�LQÁ\WWQLQJ�RFK�XWYHFN-
ling. Resultatet av undersökningen genomgår en så 
kallad sambandsanalys för de viktigaste drivkraf-
terna för den samlade attraktionskraften. Genom 
att väga samman tre olika index; kännedomsindex, 
helhetsbild och potential beräknas ett sammanlagt 
nationellt attraktionsindex.

Vid mätningen 2009 var Blekinges nationella att-
raktionsindex 55 (respondenter från hela Sverige). 
För närregionerna var indexet högre, 61. Detta 
förklaras främst av att kunskapen om Blekinge 
är högre hos människor som bor i närregionen än 
människor långt från Blekinge. Vid mätningen 2009 
JMRUGHV�lYHQ�HQ�VDPEDQGVDQDO\V��,�GHQ�LGHQWLÀH-
rades de områden som har störst påverkan på hel-
hetsbilden av Blekinge. Sambandsanalysen visade 
att de faktorer som påverkar index positivt i större 
grad är: Invånarna i Blekinge är öppna och välkom-
nande, regionen har ett starkt näringsliv med ett 
stort utbud av arbetstillfällen, att regionen är rik 
på upplevelser för turister och besökare och att 
regionen möter barnfamiljernas behov av en trygg 
livsmiljö. Viss positiv påverkan ges av att regionen 
är lätt att nå tack vare goda kommunikationer.

Nationella Index Index för närregionen Index

Kännedom    49 Kännedom 60

Helhetsbild    64 Helhetsbild 71

Potential    51 Potential 53

Attraktionsindex    55 Attraktionsindex 61
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Målöversikt från Europa-nivå  
till regional nivå

Europa 2020

��75 % av 20–64-åringarna ska 
arbeta 

������DY�(8�V�%13�VND�LQYHVWHUDV�
i FoU 

��20 % mindre växthusgasutsläpp 
än 1990

��20 % av energin från förnybara 
energikällor

��20 % ökad energieffektivitet 

��Andelen elever som hoppar 
av skolan i förtid lägre än 10 % 
och minst 40 % av 30–34-åring-
arna ska ha högre utbildning

��Antal människor som lever el-
ler riskerar att leva i fattigdom 
och social utestängning mins-
kat med minst 20 miljoner

Blekingeindikatorer 
som matchar 
EU2020-målen 

��Andel sysselsatta i åldern 
20–64 år

��Andel av bruttoregionalpro-
dukten (BRP) som investeras 
i FoU (offentliga och privata 
investeringar)

��Utsläpp av växthusgaser 

��Produktion av förnybar energi

��Energianvändning 

��Andelen 18 till 24-åringar som 
avslutat gymnasiestudier med 
fullständiga betyg

��Andelen 30 till 34-åringar med 
minst tvåårig eftergymnasial 
utbildning

��Andel 20 till 64-åringar som är 
långtidsarbetslösa eller  lång-
tidssjukskrivna  

Sveriges mål för 
att uppnå Europa 
2020-strategin  

��Sysselsättningsgraden av män 
och kvinnor mellan 20 till 64 år 
ska vara väl över 80 % 

������DY�6YHULJHV�%13�VND�LQYHVWH-
ras i FoU (offentliga och privata 
investeringar)

��Utsläppen av växthusgaser ska 
minska med 17 % 2020 jämfört 
med 2005 och bör vara 40 % 
lägre 2020 än 1990

��Andelen förnybar energi ska öka 
till 49 % 2020

��Energiintensiteten ska minska 
med 20 % till 2020 jämfört med 
2008 

��Andelen 18 till 24-åringar som 
inte avslutat gymnasiet och inte 
studerar ska vara lägre än 10 %

��Andelen 30 till 34-åringar som 
har minst en tvåårig eftergym-
nasial utbildning ska uppgå till 
40-45 %

��Den sociala delaktigheten ska 
öka genom att minska andelen 
långtidsarbetslösa eller långtids-
sjukskrivna till väl under  14 %
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Målet med Blekingestrategin är Attraktiva Blekinge 

GlU�ÁHU� YLOO� ER�� DUEHWD� RFK� NRPPD�Sn� EHV|N��+|J�

livskvalitet och ett stimulerande arbetsliv är kärnan 

som görs möjlig av förbättrad tillgänglighet. För att 

ÁHU� VND� YLOMD� NRPPD�KLW�PnVWH� $WWUDNWLYD� %OHNLQJH�

vara känt i omvärlden. Arbetet med att öka kunska-

pen om Blekinge och skapa en attraktivare bild av 

Blekinge görs genom Bilden av Attraktiva Blekinge.

Region Blekinge, Ronnebygatan 2, 371 32 Karlskrona
Tel 0455-30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se
www.regionblekinge.se


