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Sysselsättningsutvecklingen
i Kronobergs län 2012

Sammanfattning
Under 2012 ökade antalet sysselsatta i Kronobergs
län med 0,2 %. Tillväxten skedde inom tjänstesektorn
och till stora delar i Växjö kommun. Efter två år av
återhämtning minskade antalet anställda inom tillverkningssektorn med 3,6 % (drygt 700 personer).
Länets sysselsättningsutveckling var dock en av de
svagare i riket och även om antalet sysselsatta ökade
minskade sysselsättningsfrekvensen. Detta som en
följd av att befolkningen i arbetsför ålder ökade i än
högre takt.

Antalet sysselsatta i Kronobergs län ökade
01 Stockholms län
03 Uppsala län
24 Västerbottens län
25 Norrbottens län
13 Hallands län
Riket
14 Västra Götalands län
05 Östergötlands län
19 Västmanlands län
22 Västernorrlands län
12 Skåne län
18 Örebro län
17 Värmlands län
20 Dalarnas län
06 Jönköpings län
23 Jämtlands län
04 Södermanlands län
07 Kronobergs län
09 Gotlands län
21 Gävleborgs län
08 Kalmar län
10 Blekinge län

Kommun
0765 Älmhult
0760 Uppvidinge
0767 Markaryd
0763 Tingsryd
0761 Lessebo
0781 Ljungby
0764 Alvesta
Kronobergs län
0780 Växjö

Antal
-401
-177
-150
-54
-30
-10
65
174
931

Procent
-4.1%
-3.8%
-2.9%
-0.9%
-1.1%
-0.1%
0.8%
0.2%
2.1%

Tabell 1: Utveckling av antalet sysselsatta i länets kommuner 20112012, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-74 år.

Länets sysselsättningstillväxt skedde under 2012 i
Växjö och Alvesta. Starkast var utvecklingen i Växjö
kommun där antalet sysselsatta ökade med 2,1 %,
vilket var 0,7 procentenheter över utvecklingen i
riket. En majoritet av länets kommuner hade dock en
negativ sysselsättningsutveckling och som svagast var
den i Älmhult och Uppvidinge.
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Diagram 1: Utveckling av antalet sysselsatta 2011-2012, förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-74 år.

Under 2012 ökade antalet sysselsatta i Kronobergs
län med 0,2 % och totalt ingick 93 646 personer i
länets sysselsatta dagbefolkning (16-74 år). Länets
sysselsättningsutveckling var en av de svagare i riket
och en bra bit under rikets utveckling på 1,4 %. Starkast utveckling hade länen Stockholm och Uppsala
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och svagast hade grannlänen Blekinge och Kalmar.
Vid borträkning av jord- och skogsbrukssektorn
ökade antalet sysselsatta i Kronobergs län med 442
personer (0,5 %).

-20.0%

Diagram 2: Utveckling av antalet sysselsatta inom olika näringar
2011-2012 , Kronobergs län, förvärvsarbetande dagbefolkning 1674 år.

Återhämtningen – sedan krisen 2009 – inom industrisektorn kom under 2012 att brytas. Totalt minskade
antalet sysselsatta inom tillverkning med 3,6 %. Detta
innebär att sysselsättningsutvecklingen inom länets
tillverkningssektor var svagare än på riksnivå, där den
minskade med 2,1 %. Näst svagast utveckling, sett till
antalet sysselsatta, hade näringen företagstjänster –
totalt minskade antalet sysselsatta inom denna näring
med 367 personer, en minskning på över 5 %. På
riksnivå ökade denna sektor med 5 %.
Den överlägset största sysselsättningstillväxten skedde inom vård- och omsorgssektorn som ökade med
över 600 sysselsatta. En tillväxt på minst 100 sysselsatta skedde även inom sektorerna; handel, kulturella
och personliga tjänster, byggverksamhet, hotell och
restaurang samt utbildning. I jämförelse med riket
hade länet – relativt sett – den högsta tillväxten inom
kulturella och personliga tjänster, handel samt vård
och omsorg.
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Tabell 2: Utveckling av antalet sysselsatta i % inom den varu- och
tjänsteproducerande sektorn 2011-2012, länets kommuner, förvärvsarbetande dagbefolkning 16-74 år.

Antalet anställda inom den varuproducerande sektorn
i länet minskade i sju av åtta kommuner. Kraftigast
var minskningen i Älmhults kommun, där antalet
anställda inom sektorn minskade med 6,4 %, vilket
var en något större minskning än i Lessebo där sektorn backade med 6,3 %. Förklaringen till den svaga
utvecklingen inom varusektorn var primärt att antalet
sysselsatta inom industrin minskade i samtliga kommuner.
Den kraftiga sysselsättningstillväxten inom tjänstesektorn skedde till stora delar i Växjö kommun; procentuellt var dock tillväxten inom sektorn större i Alvesta
kommun. Totalt hade fyra kommuner en positiv
sysselsättningsutveckling inom de tjänsteproducerande näringarna. Älmhults och Markaryds kommun
hade den största nedgången inom sektorn, vilket

främst kan förklaras med att näringen företagstjänster
minskade med sammanlagt cirka 450 personer i de
båda kommunerna.
I Växjö ökade antalet sysselsatta inom den tjänsteproducerande sektorn med över 1300 personer. Den
primära tillväxten inom sektorn fördelades över näringarna; vård och omsorg samt sociala tjänster
(+500), handel (+287), kulturella och personliga
tjänster (+183), utbildning (+153), företagstjänster
(+127) samt hotell- och restaurang (+120).

Sysselsättningsfrekvensen minskar

Kartbild 1: Förändring i sysselsättningsfrekvens 2011-2012, procentenheter, (andelen sysselsatta i arbetsför ålder, 20-64 år, nattbefolkning).

Även om antalet sysselsatta i länet ökade under 2012
minskade sysselsättningsfrekvensen. Orsaken till detta
är att sysselsättningsfrekvensen sätter antalet sysselsatta i arbetsför ålder i relation till populationen
(nattbefolkning 20-64 år) som helhet. För Kronobergs del innebar detta att sysselsättningsfrekvensen
minskade som en följd av att befolkningen i arbetsför
ålder ökade mer än antalet sysselsatta.
Totalt ökade antalet sysselsatta som både bor och
arbetar i Kronobergs län (sysselsatt nattbefolkning),
inom ålderspannet 20-64 år, med 59 personer. Samtidigt ökade populationen som helhet (sysselsatta och
ej sysselsatta 20-64 år boendes i länet) med 600 personer, vilket medförde att sysselsättningsfrekvensen
sjönk med 0,4 procentenheter, vilket var den största

minskningen i landet. I riket ökade frekvensen med
0.3 procentenheter.
Trots minskningen i sysselsätningsfrekvens mellan
2011-2012 är länets sysselsättningsfrekvens på 79 %
fortfarande en av landets högsta. Endast fyra län –
Halland, Jönköping samt Jämtland – har en högre
frekvens. Kronobergs frekvens på 79 % är nästan två
procentenheter över rikets.

ionellt perspektiv syns dock samma generella mönster
som i regionen; de tjänsteintensiva regionerna har en
starkare utveckling än de mer industritäta regionerna.
Detta förhållande syns inte minst vid en jämförelse
mellan storstadsregionerna och Smålandslänens utveckling under 2012.
Samtidigt som antalet sysselsatta i länet ökade något
minskade sysselsättningsfrekvensen vilket beror på att
länets befolkning i arbetsför ålder ökade i ännu större
utsträckning. Växjö kommun stod för 72 % av denna
befolkningsökning av personer i arbetsför ålder;
denna befolkningsökning tillsammans med sysselsättningsutvecklingen i länets största kommun understryker förhållandet att regionala centrumstäder har en
fortsatt stark tillväxtroll i den regionala utvecklingen.

Källor

Kartbild 2: Förändring i sysselsättningsfrekvens 2011-2012, procentenheter, (andelen sysselsatta i arbetsför ålder, 20-64 år, nattbefolkning).

Endast Tingsryds kommun hade en ökande sysselsättningsgrad under 2012, vilket berodde på att antalet i arbetsför ålder, boendes i kommunen, minskade
mer än antalet sysselsatta. I Växjö var förhållandet det
omvända; trots att antalet sysselsatta ökade minskade
förvärvsfrekvensen – dock marginellt – som en följd
av att antalet personer i arbetsför ålder boendes i
kommunen ökade än mer. I Uppvidinge, som hade
den kraftigaste minskningen i förvärvsfrekvens (-2,5
procentenheter), minskade antalet anställda boendes i
kommunen med 2,6 % samtidigt som befolkningen i
åldern 20-64 år boendes i kommunen ökade med 0,8
%.

Sammanfattande analys
Länets tjänstesektor fortsätter att växa samtidigt som
tillverkningssektorn minskar. För tidsperioden 20112012 uppvägde tjänstesektorns tillväxt tillverkningssektorns nedgång vilket resulterade i att antalet sysselsatta totalt sett ökade. Över 90 % av länets totala
sysselsättningstillväxt skedde i Växjö kommun.
Den svaga exportmarknaden och den starka kronan
under 2012 hämmade industrins återväxt vilket främst
slår igenom i sysselsättningsstatistiken hos länets
mindre och industritäta kommuner. Undantaget är
dock tjänstekommunen Älmhults kommun som hade
en minskande tjänstesektor under 2012. Ur ett nat-
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Begreppsförklaringar
Dagbefolkning:
Den mängd människor som vistas i ett område dagtid. En dagbefolkning består av de boende i området,
med förutsättning att de inte är bortresta, samt de
som pendlar in till området.
Nattbefolkning
Mängden människor som vistas i ett område nattetid.
Exempelvis inpendlare inräknas ej här.
Sysselsättningsfrekvens
Andelen av nattbefolkningen (de boende i länet/kommunen, sysselsatta och ej sysselsatta) i arbetsför ålder (20-64 år) som innehar en sysselsättning.
Varuproducerande sektor
Grupperna A-F, bokstavsnivå, i SNI (Svensk näringsgrensindelning) 2007.
Tjänsteproducerande sektor
Grupperna G-U, bokstavsnivå, i SNI (Svensk näringsgrensindelning) 2007.

Bilaga 1: Sysselsättningsutveckling 20112012, sysselsatt dagbefolkning, efter näringsgren och kommun, 16-74 år.

Bilaga 2: Antalet sysselsatta och antalet i
arbetsför ålder totalt, nattbefolkning, 20-64
år, förändring sedan 2007, kommunerna.

