Fakta om Blekinge 2018
Landskapsfakta
Vapen

I blått fält en ek med tre kronor uppträdda på stammen, allt av
guld.

Landsdel

Götaland

Län

Blekinge län

Stift

Lunds stift

Högsta punkt

Rävabacken 189,65 m ö.h.

Största sjö

Halen

Yta

2 941 km²

Titulär

Grevskap

Maträtt

Ålsoppa
Sjömansbiff
Senapsmarinerad sill med potatissallad

Djur

Ekoxe

Fisk

Torsk

Fågel

Nötväcka

Grundämne

magnesium

Insekt

Ekoxe

Mossa

Blåmossa

Sten

Kustgnejs

Stjärnbild

Oxen

Stjärna

Aldebaran

Svamp

Jätteticka

Äpple

Melonäpple

Blomma

Ek, Kungsljus

Sång

Min Blekingebygd

Länsfakta

Antal invånare i länet och kommunerna 30 juni 2018
Blekinge totalt - 159 648
Karlshamns kommun - 32 329
Karlskrona kommun - 66 638
Olofströms kommun - 13 508
Ronneby kommun - 29 685
Sölvesborg kommun - 17 488
Landarealen är 2 946 kvadratkilometer. Från söder till norr är det cirka 4 mil och från öst till väst 11
mil. Blekinge har cirka 950 sjöar, 12 åar och 800 öar.

Ekonomifakta
Blekinge län Sverigemedel

Källa: Ekonomifakta

Invånare i länet

159 371

481 916

Antal, 2017 i

Förklaring:
Antal personer boende i länet den 31
december varje år.

Medelålder

Tredje lägsta i
Sverige

43,1

41,2

År, 2017 i

Förklaring:
Medelålder på befolkningen boende i
länet den 31 december varje år.

Befolkningsökning

Åttonde högsta i
Sverige

3,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017 i

Förklaring:
Procentuell befolkningstillväxt i länet
på tre års sikt. Ett negativt värde visar
alltså på en minskad befolkning under
perioden och vice versa.

Medianinkomst

Tionde lägsta i
Sverige

261 696

Kronor, 2017 i
Förklaring:
Medianinkomst för personer som är 20
år eller äldre och boende i Sverige den
31/12 uttryckt i 2017 års priser.
Inkomstmåttet som används kallas för
Sammanräknad förvärvsinkomst och
består av inkomst av tjänst och inkomst
av näringsverksamhet. I inkomst av
tjänst ingår förutom löneinkomster
också inkomster från pension,
sjukpenning och andra skattepliktiga
ersättningar från Försäkringskassan.

Skattesats

Femte lägsta i
Sverige

33,78
Procent, 2019 i

Förklaring:
Redovisas som den sammanlagda
skattesatsen som består av en

278 954

Femte högsta i
Sverige

32,19

Blekinge län Sverigemedel

Källa: Ekonomifakta

skattesats till länet och en skattesats
till landstinget. Begravningsavgiften är
exkluderad liksom avgifter till religiösa
samfund.

Andel högutbildade

22,4

27,0

Procent, 2017 i

Förklaring:
Andel personer med minst 3 års
eftergymnasial utbildning i
åldersgruppen 25-64 år.

Förvärvsfrekvens

Nionde högsta i
Sverige

78,1

79,1

Procent, 2017 i

Förklaring:
Andel av befolkningen 20-64 år som
förvärvsarbetade någon gång under året.
Redovisas i procent.

Andel företagare

Femte lägsta i
Sverige

5,3

6,3

Procent, 2017 i

Förklaring:
Den här variabeln visar det hur stor
andel av befolkningen i åldern 20-64
som driver ett eget företag.

Nyföretagande

Tredje lägsta i
Sverige

8,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017 i

Förklaring:
Visar antalet nya företag, inklusive
kommunägda företag, per 1000
invånare i länet i ålder 16-64 år. Denna
variabel ger en indikation om hur
entreprenörskapet ser ut.

Arbetslöshet (Statistiska
centralbyrån - AKU)

Lägsta i Sverige

8,7

Procent, 2018 i

Förklaring:
Arbetslösheten beräknas som antalet
arbetslösa som andel av antalet
personer i arbetskraften i ålder 15-74.
Arbetskraften består av arbetslösa och
sysselsatta. En person räknas som
arbetslös om denna inte är sysselsatt
men kan börja ett arbete inom 14 dagar
och aktivt har sökt arbete under de

Högsta i Sverige

6,3

Blekinge län Sverigemedel

Källa: Ekonomifakta

senaste 4 veckorna eller inväntar att
börja ett arbete inom tre månader efter
mätveckan.

Arbetslöshet
(Arbetsförmedlingen)

9,4

7,0

Procent, 2018 i

Förklaring:
Procentuell andel av den
registerbaserade arbetskraften, 16-64 år,
som är öppet arbetslösa eller sökande i
program med aktivitetsstöd. Baseras på
registerdata från Arbetsförmedlingarna
och skiljer sig därmed från
arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU.
Anledningen till att AKU-siffrorna inte
redovisas beror på att dessa inte är
tillgängliga på kommunnivå.

Andel förtidspensionärer

Fjärde högsta i
Sverige

5,8

Procent, 2017 i

Förklaring:
Antal personer registrerade med
Aktivitets- och sjukersättning hos
Försäkringskassan i december varje år
som andel av befolkningen 16-64 år.

Största privata arbetsgivare

Tionde högsta i
Sverige
VOLVO
PERSONVAGNAR
AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2017 i

Förklaring:
Största privata arbetsgivare.
Uppgifterna hämtas från SCB:s
företagsregister och avser läget i
november varje år. Observera att
siffrorna över antal anställda är
ungefärliga. Se även fotnot.

Största offentliga arbetsgivare

Antal anställda:
2 125
KARLSKRONA
KOMMUN

Antal anställda, Nov 2017 i

Förklaring:
Största offentliga arbetsgivare.
Uppgifterna hämtas från SCB:s
företagsregister och avser läget i
november varje år.

Antal anställda:
5 975

5,0

