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SAMMANFATTNING 
Syftet med föreliggande utredning är att undersöka skapade och försvunna 
arbetstillfällen i Jönköpings kommun under tioårsperioden 2000–2009. 
Detta görs ur ett tids-, storleks-, bransch-, ålders- och könsperspektiv. 
Statistiken som används kommer från två av Statistiska centralbyråns 
databaser, rAps och AMPAK, och innehåller uppgifter om förändringar för 
både arbetsställen och arbetstillfällen. 
 
De viktigaste slutsatserna i utredningen är följande: 

 De flesta arbetstillfällen skapas inom tidigare etablerade arbetsställen. 

 De flesta försvunna arbetstillfällen försvinner genom nedskärningar.  

 Arbetstillfällena i Jönköpings kommun skapas i huvudsak inom 
arbetsställen med 20-49 sysselsatta och 50-249 sysselsatta.   

 Av de arbetstillfällen som skapas, genom helt nya arbetsställen, innehas 
ca 67 procent av män. 
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BAKGRUND 
Arbetsmarknaden är i ständig rörelse med arbetstillfällen, företag och arbetsställen 
som försvinner och nya som skapas. Detta gäller framförallt i en tid då utveck-
lingen går snabbare än någonsin och tjänstesektorn växer sig allt större.  
 
Idag läggs mer fokus på det privata näringslivet än tidigare och framförallt på små 
och medelstora företag. I en SOU från 2008 lyfts nya småföretag fram som viktiga 
för en positiv ekonomisk utveckling, både för enskilda kommuner och för hela 
landet1. Även EU är inne på detta spår och år 2008 initierades den s.k. Small 
Business Act, vilken innehåller lagar som syftar till att främja små och medelstora 
företag. Detta p.g.a. den gynnsamma effekt de påstås ha på den ekonomiska 
utvecklingen2. 

Syfte 
Syftet med denna utredning är att undersöka skapade och försvunna 
arbetstillfällen i Jönköpings kommun under tioårsperioden 2000–2009. Följande 
frågeställningar behandlas: 

 Skapas det många nya arbetstillfällen inom små och medelstora arbetsställen 
eller är det inom större arbetsställen?  

 Hur ser utvecklingen ut över tiden?  

 Finns det skillnader mellan näringslivet och den offentliga sektorn?  

 Inom vilka branscher skapas och försvinner arbetstillfällena?  

 Hur ser fördelningen ut efter ålder?  

 Skiljer sig mönstret mellan kvinnor och män? 

 

Beskrivning av statistiken 
Statistiken i denna rapport är hämtad från registret RAMS (Registerbaserad 
arbetsmarknadsstatistik) som Statistiska centralbyrån (SCB) tar fram. I RAMS 
ingår alla företag och arbetsställen där någon har sin huvudsysselsättning i 
november varje år. RAMS:s statistikpaket AMPAK innehåller statistik över 
arbetstillfällen och arbetsställen med s.k. FAD-information. FAD är en förkort-
ning för företagens och arbetsställenas dynamik som är en metod för att kunna 
följa arbetsställen över tid. I FAD får alla företag en s.k. FAD-identitet som 
baseras på en grupp individer som är knutna till ett företag ett visst år. Om majori-
teten av dessa individer är kvar i företaget året efter, även om företaget har bytt 
organisationsnummer, betraktas det som samma företag. På regional nivå har 
samma typ av indelning gjorts även för arbetsställen. Man mäter alltså antalet 
arbetsställen och arbetstillfällen under en mätperiod som inte sammanfaller med 
kalenderåret utan november år 1 med november år 2. 

                                                 
1 SOU. (2008:121). Innovationer och företagande – Sveriges framtid. Betänkande av 
företagsfinansieringsutredningen. Stockholm: Fritzes. 
 
2 EU. (2010). En ”Small Business Act” för de små och medelstora europeiska företagen. 
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/et0001_sv.htm 
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Arbetsställe är inte alltid detsamma som företag utan det är en verksamhet som 
ingår i ett visst företag men som är lokaliserad på en specifik plats. Ett exempel 
från offentlig sektor är Jönköpings kommun som räknas som ett företag medan 
den del av stadskontoret som är placerad i Rådhuset är ett arbetsställe och t.ex. 
Torpaskolan är ett annat arbetsställe. Båda arbetsställena ingår alltså i företaget 
Jönköpings kommun.  
 
Det finns sju olika klassificeringar av arbetsställenas status i SCB:s statistik.  

1.  Kvarvarande, ökande  5.  Nya p.g.a. avknoppning 

2.  Kvarvarande, oförändrade  6.  Nedlagda 

3.  Kvarvarande, minskande  7.  Nedlagda p.g.a. hopslagning 

4.  Nya    
 

Inom varje klassificering presenteras denna statistik separat för näringslivet och 
den offentliga sektorn.  
  
Om ett arbetsställe eller ett företag delas upp under ett år kommer den större delen 
räknas som ett kvarvarande men minskande arbetsställe. Den mindre delen räknas 
då som ett nytt arbetsställe genom avknoppning. På motsvarande sätt fungerar det 
när arbetsställen slås ihop. Det större arbetsstället räknas som ett kvarvarande 
ökande arbetsställe, medan det mindre räknas som nedlagt via sammanslagning.  
 
Ett sätt att klassificera arbetsställena är att dela upp dem efter storlek, dvs. utifrån 
antalet anställda eller antalet sysselsatta. Den minsta kategorin är 1-2 sysselsatta 
och den största 250 eller fler. Däremellan finns det fyra kategorier: 3-9 sysselsatta, 
10-19 sysselsatta, 20-49 sysselsatta och 50-249 sysselsatta. Det bör påpekas att 
storleksklassen bestäms i slutet av mätperioden. Detta innebär att ett arbetsställe 
med 50 sysselsatta som under ett år har sagt upp två personer kommer att placeras 
inom kategorin 20-49 sysselsatta istället för 50-249 sysselsatta.  
 
Statistik med FAD-information finns uppdelad på bransch i kategorierna nya 
arbetsställen, ökande arbetsställen etc. i statistik från databasen rAps (regionalt 
Analys- och prognossystem). Där presenteras inte förändringen utan den faktiska 
nivån vid en viss tidpunkt. De olika branschindelningarna presenteras närmare i 
avsnittet Bransch- och ålderperspektiv, sid. 17. Variablerna kön och ålder ingår 
också i denna statistik. 
 
 
 
 
Anm. En annan källa för företag och arbetsställen är Företagsregistret vid SCB. I Företagsregistret 
ingår alla inregistrerade företag och arbetsställen. En skillnad mellan RAMS och Företagsregistret 
är att i RAMS räknas antalet sysselsatta (inkl. de egna företagarna; som deklarerar för närings-
verksamhet) medan Företagsregistret räknar antal anställda (får en Kontrolluppgift för inkomst).  
I och med att Företagsregistret omfattar alla företag så ingår även de egna företagare som har före-
taget som bisyssla medan dessa individer förs till sin huvudanställning i RAMS. Följaktligen inne-
håller Företagsregistret många flera företag och arbetsställen än RAMS och dessa företag och 
arbetsställen återfinns i storleksklassen 0 anställda. Kommunala bolag ingår i näringslivets 
statistik. 
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Konjunkturutvecklingen 2000-2009 
Under den tioårsperiod som studeras i denna rapport har såväl arbetsmarknaden 
som konjunkturen förändrats. Diagram A redovisar antalet öppet arbetslösa och 
antalet personer som är inskrivna i program med aktivitetsstöd per månad i 
Jönköpings kommun. Under större delen av 2000-talet har antalet inskrivna hos 
arbetsförmedlingen varierat mellan 3 000 och 4 000. Arbetslösheten i kommunen 
var lägre under 2007 och delar av 2008, då det rådde en högkonjunktur i hela 
landet. Den avbröts plötsligt av finanskrisen hösten 2008 då arbetslösheten ökade 
kraftigt och nådde periodens högsta antal på ca 5 000 arbetslösa i slutet av 2009.  

Diagram A  Arbetslöshet, inkl. sökande i program med aktivitetsstöd, per 
månad i Jönköpings kommun 2000–2009   
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I bilagan presenteras ett diagram (diagram P) med den procentuella förändringen i 
Sveriges BNP per kvartal för den aktuella tioårsperioden. För de flesta åren låg 
förändringen av Sveriges BNP oftast i intervallet 0-1 procent. Ett par undantag 
finns dock. Det andra kvartalet år 2000 var förändringen av BNP två procent, 
vilket är det högsta värdet för hela perioden. Ett par gånger var förändringen 
istället svagt negativ, t.ex. första kvartalet 2001 och första kvartalet 2002. Detta 
trots att statistiken är säsongsjusterad. Större negativa förändringar inträffade sista 
kvartalet år 2008 och det första kvartalet år 2009 då BNP sjönk med -4,1 procent 
respektive -2,6 procent till följd av finanskrisen.  
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Arbetsmarknaden år 2000 och 2009 
År 2000 fanns det totalt 5 492 arbetsställen i kommunen som tillsammans hade 
57 754 sysselsatta enligt RAMS. Ca 9 procent av arbetsställena fanns inom den 
offentliga sektorn som stod för nästan 34 procent av alla arbetstillfällen. Det 
privata näringslivet stod för de resterande 66 procenten av alla arbetstillfällen 
fördelat på ca 91 procent av arbetsställena.  

Tabell 1   Arbetsställen och sysselsatta i Jönköpings kommun 2000 

Storlek Offentlig sektor Näringslivet Totalt 
  Arbetsställen Sysselsatta Arbetsställen Sysselsatta Arbetsställen Sysselsatta 

 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 

1-2 63  13 95  0,5 2 964 59,2 3 638 9,5 3 027 55,1 3 733 6,5 
3-9 132  27,3 757 3,9 1 291 25,8 6 444 16,9 1 423 25,9 7 201 12,5 
10-19 107  22,1 1 420  7,3 413 8,2 5 589 14,6 520 9,5 7 009 12,1 

20-49 94  19,4 2 850  14,6 231 4,6 6 966 18,2 325 5,9 9 816 17 
50-249 83  17,2 7 689  39,3 98 2 9 284 24,3 181 3,3 16 973 29,4 
250+ 5  1 5 075  25,9 11 0,2 5 351 14 16 0,3 10 426 18 

Rörlig arb.kraft  1 662 8,5  934 2,5  2 596 4,5 

Totalt 484 100 19 548 100 5 008 100 38 206 100 5 492 100 57 754 100 

Källa: RAMS 
 
Framträdande skillnader mellan sektorerna är dess relativa storlek samt fördel-
ningen mellan olika stora arbetsställen. Till exempel är det ca 13 procent av 
arbetsställena inom den offentliga sektorn som har 1-2 sysselsatta. Motsvarande 
siffra för näringslivet är ca 59 procent. Detta motsvarar ca 0,5 procent av alla 
sysselsatta inom den offentliga sektorn och 9,5 procent av alla sysselsatta inom 
näringslivet.  

Närmare 1 700 av de sysselsatta inom den offentliga sektorn går under benäm-
ningen rörlig arbetskraft medan endast ca 900 av de sysselsatta inom näringslivet 
gör det. Med rörlig arbetskraft menas arbetstillfällen som inte är kopplade till 
något specifikt arbetsställe. En anledning till detta är att en stor andel av dem som 
arbetar inom socialförvaltningen inte har någon fast arbetsplats.   

Den offentliga sektorn är mer koncentrerad till större arbetsställen då ca två 
tredjedelar av alla arbetstillfällen återfinns i arbetsställen med minst 50 arbets-
tillfällen. Inom det privata näringslivet är det jämnare mellan de olika storleks-
kategorierna.   

År 2009 har det totala antalet arbetsställen ökat till 6 155, vilka tillsammans 
sysselsatte 63 565 personer. Andelen arbetsställen inom den offentliga sektorn har 
sedan år 2000 sjunkit från ca 9 till ca 7 procent år 2009. Skillnaden i andelen 
sysselsatta var dock marginell, den har sjunkit från 33,8 procent till 33,2 procent 
medan det faktiska antalet har ökat med 1 564 personer. Antalet arbetstillfällen i 
det privata näringslivet har ökat med 4 247 personer under samma period.  

Inom det privata näringslivet har antalet arbetstillfällen i kategorin 1-2 arbets-
tillfällen ökat med 521 personer, vilket motsvarar en ökning med ca 18 procent.  
Inom den offentliga sektorn har antalet arbetsställen med 1-2 arbetstillfällen däre-
mot sjunkit.  
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Den rörliga arbetskraften har ökat under tioårsperioden. Mest har den ökat inom 
den offentliga sektorn med ca 600 personer, vilket resulterar i att nästan var tionde 
person inte har ett fast arbetsställe. Inom näringslivet har motsvarande kategori 
ökat med 360 personer.  

 

Tabell 2     Arbetsställen och sysselsatta i Jönköpings kommun 2009 

 

Storlek Offentlig sektor Näringslivet Totalt 
 Arbetsställen Sysselsatta Arbetsställen Sysselsatta Arbetsställen Sysselsatta 

 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 

1-2 39 8,9 57 0,3 3 485 60,9 4 179 9,8 3 524 57,3 4 236 6,7 
3-9 123 28,2 692 3,3 1 369 23,9 6 994 16,5 1 492 24,2 7 686 12,1 
10-19 114 26,2 1 590 7,5 479 8,4 6 421 15,1 593 9,6 8 011 12,6 

20-49 61 14 1 968 9,3 266 4,7 8 085 19,1 327 5,3 10 053 15,8 
50-249 93 21,3 8 586 40,7 108 1,9 10 332 24,3 201 3,3 18 918 29,8 
250+ 6 1,4 5 948 28,2 12 0,2 5 378 12,7 18 0,3 11 326 17,8 

Rörlig arb.kraft  2 271 10,7  1 064 2,5  3 335 5,2 

Totalt 436 100 21 112 100 5 719 100 42 453 100 6 155 100 63 565 100 

Källa: RAMS 
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TIDSPERSPEKTIV 
I detta avsnitt har statistiken summerats för alla kategorier av arbetsställen så att 
förändringar kan följas år för år. I diagrammet nedan har antalet tillkomna arbets-
tillfällen, både inom nystartade arbetsställen samt ökande arbetsställen, summerats 
och visas separat för den offentliga sektorn och näringslivet.  

Diagram B    Tillkomna arbetstillfällen på grund av expansioner och 
nyetableringar uppdelat på offentlig sektor och näringslivet 
2000–2009   
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Näringslivet står för en större andel arbetstillfällen i Jönköpings kommun än den 
offentliga sektorn, vilket överensstämmer med den tidigare beskrivningen av 
arbetsmarknaden. De redan befintliga arbetsställena står för merparten av de 
tillkomna arbetstillfällena i båda sektorerna.  

Variationerna mellan de olika åren är större för näringslivet där flest nya arbets-
tillfällen skapades år 2000 och 2007. Minst antal tillkomna arbetstillfällen 
skapades år 2003 och 2004. Inom den offentliga sektorn skapades flest 
arbetstillfällen år 2001 och 2002 och minst antal nya arbetstillfällen år 2008 och 
2009. Sammanfattningsvis visar den offentliga sektorn en svagt nedåtgående trend 
i antal tillkomna arbetstillfällen medan näringslivet har en mer cyklisk trend.   

Motsvarande uppgifter för arbetstillfällen som försvunnit p.g.a. nedläggningar och 
kvarvarande arbetsställen som har gjort nedskärningar visas nedan (diagram C).  

Näringslivet har ett högre antal försvunna arbetstillfällen än den offentliga sektorn 
för alla år i likhet med de tillkomna arbetstillfällena. Även här refererar den större 
andelen till kvarvarande arbetsställen.  
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Diagram C Försvunna arbetstillfällen på grund av nedskärningar och  
nedläggningar uppdelat på offentlig sektor och näringslivet 
2000–2009   
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Inom den offentliga sektorn ligger antalet försvunna arbetstillfällen vanligtvis om-
kring ca 800 per år. Åren i mitten av perioden, 2003–2005, skiljer sig dock från 
övriga år då fler än 1 000 arbetstillfällen försvann per år. Inom näringslivet är 
variationen från år till år större. Lägst antal arbetstillfällen försvann år 2000 då 
ca 3 100 arbetstillfällen försvann. Det största antalet, ca 5 800 arbetstillfällen, för-
svann år 2009. Detta sammanfaller med finanskrisen som verkar ha påverkat 
näringslivet mer än den påverkat den offentliga sektorn.  
 
Diagram D    Årlig utveckling av skapade och försvunna jobb uppdelat på 

offentlig sektor och näringslivet 2000–2009  
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Diagram D sammanför statistiken från diagram B och C. Dessutom redovisas ett 
netto av tillkomna arbetstillfällen minus försvunna arbetstillfällen. De flesta år 
redovisar en totalökning av antalet arbetstillfällen, med undantag för år 2003 och 
2009 då antalet minskade. År 2003 är minskningen ändå relativt nära noll, vilket 
inte är fallet år 2009 då ca 1 500 arbetstillfällen försvann under året.  
 
Nettoförändringen uppdelad på den offentliga sektorn och näringslivet visas 
nedan. Eftersom näringslivet står för en större andel av sysselsättningen på arbets-
marknaden är det naturligt att förändringarna är större för näringslivet än för den 
offentliga sektorn. Åren 2003 och 2009 hade sektorerna en nettominskning av 
antalet arbetstillfällen. De flesta år har båda sektorerna haft en nettoökning av 
antalet arbetstillfällen, men två av åren skiljer de sig åt. År 2001 hade den offent-
liga sektorn en nettoökning på ca 500 arbetstillfällen medan näringslivet hade en 
nettominskning på ca 250 arbetstillfällen. År 2004 var situationen omvänd, den 
offentliga sektorn hade en nettominskning på ca 250 arbetstillfällen medan 
näringslivet hade en nettoökning på ca 700 arbetstillfällen.  
 

Diagram E    Förändringsnetto av antal arbetstillfällen uppdelat på offentlig 
sektor och näringslivet 2000–2009  
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Trots att den offentliga sektorn och näringslivet har haft samma utveckling av 
antalet arbetstillfällen åtta år av tio följer de inte riktigt samma mönster. 
Näringslivets högsta värden sammanfaller inte med den offentliga sektorns högsta 
värden. Detsamma gäller de lägsta värdena. En mer ingående statistisk analys 
indikerar dock att det inte finns någon korrelation mellan de två sektorerna. 
Konjunktursvängningar tenderar alltså inte att påverka näringslivet och den 
offentliga sektorn på samma sätt.  
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STORLEKSPERSPEKTIV 

Detta avsnitt, till skillnad från det förra, tar inte hänsyn till de årliga föränd-
ringarna för tidsperioden 2000–2009 utan fokuserar istället på arbetsställenas 
storlek. Kategorin rörlig arbetskraft ingår inte i detta statistikunderlag och kan 
därför inte redovisas.  
 
Som konstateras i det föregående avsnittet står näringslivet för en större andel av 
den totala sysselsättningen. Därför är antalet arbetstillfällen större för näringslivet 
än för den offentliga sektor även i diagram F. Där redovisas antalet nya arbets-
tillfällen som skapats både genom nystartade arbetsställen och befintliga arbets-
ställen som expanderar.    

Diagram F Nya arbetstillfällen på grund av nyetableringar och expansioner 
uppdelat på offentlig sektor och näringslivet för perioden 
2000–2009   
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Existerande arbetsställen som ökar står för majoriteten av de tillkomna arbetstill-
fällena i de flesta storlekskategorier inom både den offentliga sektorn och 
näringslivet, med undantag av kategorin 1-2 sysselsatta där majoriteten av 
arbetstillfällena är nyskapade. Detta är troligtvis en följd av att arbetsställets 
storlek i statistiken mäts efter förändringen. Ett litet företag med två sysselsatta 
som anställer fler personer kommer att räknas till kategorin 3-9, vilket gör att de 
flesta små ökande företag inte längre räknas till kategorin 1-2.  
 
Den kategori inom den offentliga sektorn där flest nya arbetstillfällen har skapats 
är 50-249. Inom näringslivet är det kategorin 3-9 som har flest tillkomna 
arbetstillfällen. Minst antal nya arbetstillfällen inom den offentliga sektorn 
skapades i kategorin 1-2, medan denna kategori inom näringslivet är den största. 
 
En generell trend inom den offentliga sektorn är att antalet nyskapade arbets-
tillfällen verkar öka med arbetsställets storlek, med undantag av den största kate-
gorin 250+. Detta är troligen relaterat till strukturen inom den offentliga sektorn 

Arbetsställets storlek 
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där de flesta arbetstillfällena finns inom kategorin 50-249 och det minsta antalet 
inom kategorin 1-2. Det mönstret återfinns inte inom näringslivet.  
 
Motsvarande diagram för försvunna arbetstillfällen till följd av nedläggningar och 
nedskärningar i kvarvarande arbetsställen presenteras nedan. Liksom tidigare 
diagram visar är det de kvarvarande arbetsställena som står för den största föränd-
ringen av antalet arbetstillfällen, förutom för kategorin 1-2 där det är mer jämnt. 
Inom den offentliga sektorn är det kategorin 50-249 som står för flest försvunna 
arbetstillfällen, medan det inom näringslivet är kategorin 1-2 sysselsatta. Den 
trend som sågs för tillkomna arbetstillfällen inom den offentliga sektorn, dvs. att 
antalet nya arbetstillfällen ökar med storlek på arbetsstället, är inte lika tydlig för 
de försvunna arbetstillfällena. Istället har de försvunna arbetstillfällena inom 
näringslivet en tydligare trend. De minsta arbetsställena har förlorat flest 
arbetstillfällen och arbetsställena inom de största kategorierna har förlorat minst 
antal arbetstillfällen.  
  
Diagram G  Försvunna arbetstillfällen på grund av nedläggningar och 

nedskärningar uppdelat på offentlig sektor och näringslivet 
under perioden 2000–2009   
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De tillkomna och försvunna arbetstillfällena för både näringslivet och offentlig 
sektor, tillsammans med nettoförändringen dem emellan redovisas nedan. För de 
två minsta kategorierna, 1-2 samt 3-9, är antalet försvunna arbetstillfällen större 
än antalet tillkomna arbetstillfällen. För de resterande kategorierna är scenariot det 
motsatta, antalet tillkomna arbetstillfällen är större än antalet försvunna arbets-
tillfällen.  

Liknande diagram som visar könsfördelningen mellan de sysselsatta inom de olika 
företagskategorierna redovisas i bilagan (diagram S–T). 

En tydlig trend ses för nettoförändringen i de flesta storlekskategorierna nedan. 
Den minsta kategorin 1-2 har förlorat nästan 3 000 arbetstillfällen fler än vad som 

Arbetsställets storlek 
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har skapats i kategorin. Den något större kategorin, 3-9, har även den en negativ 
nettoförändring. Kategorin 10-19 är den minsta kategorin som har en positiv 
nettoförändring under tidsperioden. Lite större är nettoförändringen i kategorin 
20-49 och störst är den i kategorin 50-249. Det generella mönstret är alltså att ju 
större arbetsställena är desto fler arbetstillfällen skapas inom kategorin, även när 
de försvunna arbetstillfällena är borträknade. Undantaget är den största kategorin 
250+.  

Diagram H   Tillkomna och försvunna arbetstillfällen per kategori under 
perioden 2000–2009  
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Förändringsnettot uppdelat på den offentliga sektorn och näringslivet, se diagram 
I nedan, uppvisar en negativ nettoförändring för båda sektorerna i den minsta 
kategorin 1-2 och en positiv nettoförändring för kategorierna 20-49 och större. För 
de resterande kategorierna 3-9 och 10-19 har den offentliga sektorn totalt under 
tidsperioden haft en minskning av antalet arbetstillfällen medan näringslivet har 
haft en ökning. Den offentliga sektorn har bara haft en positiv nettoutveckling av 
antal arbetstillfällen i de tre största kategorierna, vilket kan vara ett tecken på en 
koncentration i större arbetsställen. Näringslivet däremot har bara ett negativt 
förändringsnetto, som dock är relativt stort ca -2 500, i kategorin 1-2.  

Arbetsställets storlek 
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Diagram I   Förändringsnetto av antal arbetstillfällen uppdelat på offentlig 
sektor och näringslivet 2000–2009   
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Arbetsställets storlek 
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BRANSCH- OCH ÅLDERSPERSPEKTIV 
Detta avsnitt summerar statistiken för hela tidsperioden 2000–2009 med fokus på 
branschvisa och åldersmässiga jämförelser. Den statistik som används redovisar 
endast nystartade och nedlagda arbetstillfällen. Statistik för ökande och minskan-
de arbetstillfällen som ingått i tidigare avsnitt ingår därmed inte i detta, eller i det 
kommande avsnittet om kön.  
 
Branscherna som ingår i diagrammen har sammanfattade namn, t.ex. innehåller 
kategorin Jordbruk även skogsbruk. Industri innehåller, förutom tillverknings-
industrier, även byggverksamhet och energiförsörjning. I kategorin Handel m.m. 
ingår, förutom handel, transport, hotell- och restaurangverksamhet, IT samt 
finans- och försäkringsnäringar. I Övriga tjänster ryms en mängd olika branscher 
som t.ex. utbildning och forskning, reklamverksamhet, hälso- och sjukvård, lokal-
vård, resetjänster samt design- och fotoverksamheter. Den sista kategorin, Övriga 
producenter, avser egna företagare, föreningar, organisationer och religiösa sam-
fund, varav ca 70 procent utgörs av egna företagare.    
 
En sammanställning av antalet tillkomna och försvunna arbetstillfällen i nya och 
nedlagda arbetsställen under perioden 2000–2009 presenteras nedan för de sju 
branschkategorierna. Branscherna med flest nya arbetstillfällen är övriga produ-
center och handel m.m. Dessa kategorier samt övriga tjänster och kommunen har 
haft ett större antal nya arbetstillfällen än nedlagda under den gångna 
tioårsperioden. Den bransch med störst negativ nettoförändring är industrin, vilket 
troligtvis kan förklaras av den senaste finanskrisen.   
 
Diagram J   Nya och nedlagda arbetstillfällen per bransch för perioden 
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Den största kategorin ovan, både vad gäller antalet nya och nedlagda arbets-
tillfällen, är övriga producenter. I den kategorin skapades under tioårsperioden  
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ca 4 000 arbetstillfällen men antalet nedlagda arbetstillfällen var nästan lika 
många med ca 3 900.  
 
De nya arbetstillfällena skiljer sig en del mellan de nyanställdas åldrar och de 
olika branscherna. Inom tre av branscherna, jordbruk, handel m.m. samt övriga 
tjänster är de nyanställda vanligast i åldern 25-34 år. Den vanligaste ålders-
gruppen är något högre i branscherna industri samt övriga producenter där de 
flesta är 35-44 år. Inom kommunen är den vanligaste åldersgruppen den högsta, 
45-54 år.   
 
Diagram K   Nya arbetstillfällen per bransch för olika åldersgrupper  
 2000–2009   
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Den vanligaste branschen för de som blir anställda vid nya arbetsställen i de yngre 
åldersgrupperna, 16-34 år är handel m.m. I de övriga åldersgrupperna, dvs. 35 år 
och äldre, är den vanligaste branschen övriga producenter. 
 
Motsvarande statistik för försvunna arbetstillfällen i nedlagda arbetstillfällen 
presenteras i bilagan (diagram Q). I de flesta branscher är den vanligaste åldern 
bland dem som förlorade sitt jobb p.g.a. nedlagda arbetsställena densamma som 
för de nya arbetsställena. Ett par undantag är jordbruket och de statliga myndig-
heterna där den vanligaste åldern bland dem som förlorade arbetet p.g.a. nedlagda 
arbetstillfällena är högre än bland de nya arbetstillfällena.  
 
För de olika åldersgrupperna är mönstret detsamma för de nedlagda arbetsställena 
som för de nya arbetsställena. Upp till 34 år är den vanligaste branschen handel 
m.m. och för åldrarna 35 och äldre är den vanligaste branschen övriga producenter.   
 
Flest nya arbetstillfällen skapades inom åldersgruppen 25-34 under tidsperioden 
2000–2009. Minst antal nya arbetstillfällen skapades inom gruppen 16-19 år. 
Detta beror mycket på att detta åldersintervall omfattar färre åldrar än de övriga 
grupperna, samt att de flesta i denna ålder går på gymnasiet. Denna grupp har 
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även minst antal försvunna arbetstillfällen medan det är störst för åldersgruppen 
35-44 år.   

Diagram L   Nya och nedlagda arbetstillfällen per åldersgrupp för  
perioden 2000–2009   
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Skillnaden mellan nya och nedlagda arbetstillfällena motsvarar nettoförändringen 
för den undersökta tidsperioden. I åldersgrupperna upp till 44 år har antalet nya 
arbetstillfällen varit större än antalet nedlagda arbetstillfällen. För de övriga 
åldersgrupperna t.o.m. 65 och äldre, är antalet nedlagda arbetstillfällen fler än de 
nya. Detta tyder på en viss föryngring på arbetsmarknaden då de som anställs vid 
de nystartade arbetsställena är yngre än de som blir av med jobben då arbets-
ställen läggs ned.   

I bilagan (diagram R) presenteras den procentuella fördelningen av de sysselsatta 
inom varje åldersgrupp som arbetar inom de olika storlekarna på nystartade 
arbetsställen under den undersökta tioårsperioden. Ju äldre man blir, i desto större 
utsträckning arbetar man vid små arbetsställen.  
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KÖNSPERSPEKTIV 
Det sista perspektivet som presen-
teras i denna rapport är ett köns-
perspektiv där skillnader mellan män 
och kvinnor på arbetsmarknaden 
lyfts fram. Antalet nya arbetstill-
fällen bland männen var ca 7 700 
och bland kvinnorna ca 4 500. Detta 
tyder på att män i större utsträckning 
än kvinnor får jobb vid nystartade 
arbetsställen. På motsvarande sätt 
har fler män än kvinnor blivit av  
med sina jobb då arbetsställen har 
lagts ned, ca 7 200 resp. ca 4 100.  

 Diagram M   Nya och nedlagda arbets-
 tillfällen per kön 2000–2009 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

Kvinnor Män

Nya Nedlagda

Antal arbetstillfällen

 

Diagrammet nedan visar den procentuella fördelningen för nya arbetstillfällen 
mellan de sju branscherna. Det finns många likheter mellan kvinnors och mäns 
fördelning. T.ex. är andelen nya arbetstillfällen inom jordbruket och de statliga 
myndigheterna de minsta för båda könen.  
 
En av de tydligaste skillnaderna mellan mäns och kvinnors fördelning mellan 
branscher är att industrin står för en mycket större andel av männens nya arbets-
tillfällen, 11,4 procent mot ca 3 procent bland kvinnorna. En annan skillnad är att 
en mycket större andel av de nya arbetstillfällena hos kvinnorna skapas inom 
kommunen, ca 10 procent respektive 3,8 procent. För kvinnorna skapas de flesta 
arbetstillfällena inom kategorin handel m.m., medan motsvarande kategori för 
männen är övriga producenter.  
 
Diagram N  Procentuell fördelning av nya arbetstillfällen för kvinnor och 

män inom olika branscher 2000–2009   
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Motsvarande uppgifter över försvunna arbetstillfällen p.g.a. nedlagda arbetsställen 
liknar de ovan och presenteras nedan (diagram O). För båda könen är andelarna 
arbetstillfällen inom industri, jordbruk, statliga myndigheter och övriga produ-
center större för de nedlagda arbetsställena än de nya arbetsställena. Detta tyder på 
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att det är större sannolikhet att bli av med sitt arbete p.g.a. att ett arbetsställe inom 
dessa kategorier läggs ned än vad det är att få arbete vid ett nystartat sådant.   
 
Diagram O Procentuell fördelning av nedlagda arbetstillfällen för kvinnor  

och män inom olika branscher 2000–2009   
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I bilagan redovisas även diagram (diagram S-T) över könsfördelningen inom de 
olika storleksklasserna som diskuterades i avsnittet Storleksperspektiv.  
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SLUTSATSER  
Denna utredning syftade till att undersöka var arbetstillfällen skapas och var de 
försvinner i Jönköpings kommun samt att sätta detta i relation till ålder och kön. 
De mest intressanta slutsatserna är följande:  
 
 Näringslivet i kommunen är mer konjunkturkänsligt än den offentliga sektorn 

när det gäller försvunna arbetstillfällen.   
 
 Majoriteten av de tillkomna arbetstillfällena har skapats genom ökande arbets-

ställen och majoriteten av de försvunna genom minskande arbetsställen – inte 
genom nya eller nedlagda arbetsställen. 

 
 Nettoförändringen av antalet arbetstillfällen, tillkomna minus försvunna, är 

negativ i de två minsta storlekskategorierna, 1-2 sysselsatta och 3-9 syssel-
satta. Mest positiv är den i kategorierna 20-49 sysselsatta och 50-249 syssel-
satta. Det är alltså inom de medelstora och stora arbetsställena som 
arbetstillfällen i huvudsak skapas. 

 
 Inom handel m.m., övriga tjänster, kommunen och övriga producenter har fler 

arbetstillfällen skapats än försvunnit under tidsperioden.  
 
 Inom servicerelaterade yrken och gruppen övriga producenter är de som 

anställs i nya arbetsställen oftast i åldersgruppen 25-34 år. Inom industrin är 
de något äldre, 35-44 år, och inom kommunala myndigheter 45-54 år. Ålders-
strukturen i de nedlagda arbetsställena är oftast likartad. Om man byter 
perspektiv är handel m.m. den vanligaste branschen i tre åldersgrupper, 16-19, 
20-24 samt 25-34. För övriga åldersgrupper är övriga producenter den van-
ligaste branschen. 

 
 Ca två tredjedelar av de arbetstillfällen som skapas genom nya arbetsställen 

och de som försvinner genom nedlagda arbetsställen innehas av män.   
 
 Fördelningen mellan olika branscher visar att den vanligaste branschen bland 

nya arbetstillfällen för män är övriga producenter och bland kvinnor handel 
m.m. Två ytterligare skillnader som observeras mellan de två könen är att 
andelen nyanställda män inom industrin är fyra gånger så stor som andelen 
kvinnor samt att andelen kvinnor inom kommunala myndigheter är närmare 
tre gånger så stor som andelen män.  
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DIAGRAMBILAGA 

Diagram P Sveriges procentuella BNP-förändring per kvartal 2000–2009   
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Diagram Q Nedlagda arbetstillfällen per bransch för olika åldersgrupper 

2000–2009 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Jordbruk Industri Handel
m.m.

Övriga
tjänster

Statl. mynd. Kommun Övriga prod.

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65<

Antal arbetstillfällen 

 
 



24  

Diagram R Procentuell fördelning av nya arbetstillfällen inom respektive 
 åldersgrupp vid arbetsställen med olika storlek 2000–2009 
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Diagram S   Nya och nedlagda arbetstillfällen vid arbetsställen i olika 

storlekar för perioden 2000–2009, kvinnor 
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Diagram T    Nya och nedlagda arbetstillfällen vid arbetsställen i olika 
storlekar för perioden 2000–2009, män 
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