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GISLAVEDS KOMMUN
Planeringsavdelningen/JL 1992-09-29

Sammanfattning
av avsnittet “BefoUmingsutveckling i Burseryd med omnejd”

Burseryds folkmängd har sviktat de senaste femton åren. Efter en svag
uppgång under slutet av 1980-talet pekar det för närvarande åter nedåt.
Vid det senaste årsskiftet hade tätorten 936 invånare, varav 52 % män.
Landsbygdsområdet kring Burseryd hade vid samma tidpunkt 802 invånare.

Antalet födda varierade kraftigt under 1980-talet. De för kommunen
mycket höga födelsetalen har endast undantagsvis slagit igenom i
Burserydsregionen, vissa år under slutet av 1980-talet föddes fler barn
på landsbygden än i tätorten.

Burseryds tätort har en hög omsättning av befolkningen med höga
flyttningstal både in till tätorten och ut från tätorten. Speciellt
bekymmersam är flyttningen mot andra delar av Gislaveds kommun med
nästan konsekvent klara nettoförluster av befolkning. Flyttningen mot
utlandet har de senaste åren medfört ett klart överskott och även mot
andra län i landet har Burseryds tätort positivt flyttningsnetto under
de senaste åren.

Jämfört med för tio år sedan har antalet individer i övre tonåren samt i
övre medelåldern minskat både i tätorten och på landsbygden. Såväl yngre
som äldre pensionärer har ökat i båda områdena medan befolkningen i
yngre medelåldern varit i stort sett oförändrad. Förskolebarnen minskade
länge i tätorten men har ökat under senaste åren, landsbygden har haft
en mera konsekvent ökning. Antalet grundskolebarn har minskat i tätorten
och varit i stort sett oförändrat på landsbygden.

Pendlingen är större ut från regionen än in till området. 1990 förvärvs
arbetade ungefär 88 % av befolkningen i yrkesverksam ålder, vilket är
normal kommunnivå.

Antalet boende per hushåll minskade i Burseryd liksom i övriga delar av
kommunen under 1980-talet, enligt de senaste uppgifterna bor det 2,20
personer i varje hushåll i Burseryd jämfört med 2,38 i kommunen. Drygt
3/4-delar av hushållen i Burseryds tätort finns i småhus. På landsbygden
där nästan all bebyggelse har småhuskaraktär är antalet boende per
hushåll något större än i tätorten.
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GISLAVEDS KOMMUN
Planeringsavdelningen/JL 1992-09-29

BEFOLKNINGSUTVECKLING 1 BURSERYD MED OMNEJD
-Komprimerad version

Befolkningsutveckling
Burseryds tätort har haft en varierande befolkningsutveckling under
det senaste decenniet. Den första halvan av 1980-talet innebar en
kraftig minskning (7 %) av folkmängden i tätorten. Avslutningen av
decenniet medförde dock att närmare hälften av minskningen återhämtades.
För tillfället minskar åter folkmängden i Burseryd. En minskning som
förväntas fortsätta ytterligare ett par år.

Diagram 1.

Befolkningsutveckling i Burseryds tätort och dess
omland 1980—1991

1000 4—

—,- . —.-——

4-

1. 500

Vfldsbygd

Källa:Demopak 1980-1991 tabA 1 (SCB).

Befollcningsförändringar i Burseryds tätort och landsbygdsområde under 1980—talet
Trots de höga födelsetal som förekommit såväl i hela landet som i
Gislaveds kommun hade Burseryds tätort inte ett positivt födelsenetto
mellan 1981 och 1991. Burseryds regionen har med andra ord endast
undantagsvis känt av den “baby-boom”, som resten av kommunen påverkats
av. 1 stället hade Burseryd en topp redan under början av 1980-talet. En
smärre ökning av antalet födda barn kan dock noteras för början av 1990-
talet.

Burseryds landsbygd redovisar ett förhållandevis stabilt barnafödande
med enstaka mycket kraftiga toppar. Dessa toppar medför ex att antalet
födda barn är högre på landsbygden än i tätorten både 1985 och framför
allt 1987, då mer än dubbelt så många barn som normalt föddes i
trakterna omkring Burseryd.
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Diagram 2.

111111 IIII

1111f— 11111 IBU

Tätort

• 1111 Landsbygd
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År

Källor: A vipak 1983-1 991 tab N4 (SCB)

Demopak 1980-1991 0 rnrådesbeskriunjngar (SCB).

In- och utflyttning
De senaste årens positiva flyttningsnetto för Burseryds tätort vände i
ett stort underskott 1991. Flyttningen inom kommunen är närmast

konsekvent negativ. Den ökade invandringen från andra länder är den
främsta orsaken till att det totala nettot varit positivt de senaste
åren, men även denna kategori av flyttare börjar svikta. Aven

flyttningen från andra län och andra kommuner i länet har vid ett par

tillfällen bidragit till överskottet.

De senaste fem åren har Burseryd i genomsnitt förlorat sexton personer

genom flyttning till andra delar av kommunen, motsvarande siffror för

övriga länet är plus två, plus sex för övriga landet och plus tio

gentemot utlandet.

Totalt sett har flyttströmmarna ökat väsentligt under 1980-talet, antalet

bruttoflyttare till och från tätorten 1983 uppgår ex endast till 31 % av
1990 års värde.

Med ett utgångsantagande att den befolkning som flyttar in till området

under ett år inte åter flyttar ut under samma år samt beräknat på
tätortens medelbefolkning 1980-1990 har 15,5 % av Burseryds tätorts

befolkning årligen antingen flyttat in till samhället eller flyttat

därifrån. Detta är höga siffror jämfört med övriga tätorter. Med samma

ansats går det säga att 7,5% av tätortens befolkning har flyttat ut resp

år under denna period. Teoretiskt går det med andra ord påstå att
samhällets befolkning byts ut på mindre än 10 år enbart p g a flyttning.
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Diagram 3.
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1 Flyttningsnetto Burserydsregionen 1980—19911

Källa: Se diagram 2.
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Åldersfördelning
Befolkningspyramiden i Burseryds tätort påminner inte särskilt mycket
om en pyramid. 1 diagram 4 framgår det tydligt den smala bas som de låga
födelsenivåerna medfört. De senaste åren har dock en estetisk
förbättring noterats. 1 diagram 4 jämförs dessutom tätortens fördelning
med den som gäller för hela kommunen.

Diagram 4.

Befolkning 1991—12—31 i Burserds tätort
ntal personer: 936
Jrnfrelse med hela konri’jt,en
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Källa:Demopak 1991-12-31 &ibAl (SCB).
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Framförallt för kvinnorna finns det ett kraftigt underskott jämfört med
hela kommunen, detta gäller främst de yngre ålderskiasserna och inte
förrän i den övre medelåldern uppvisar kvinnorna en högre andel än vad

det finns i kommunen som helhet. Speciellt många kvinnor finns det
mellan 60 och 70 år. Bland männen finns det speciellt många som är strax
över 20 år.

Det sammantaget största överskottet finns det bland de yngre
pensionärerna. Det är också den grupp som ökat mest under de senaste 15

åren. Vid mitten av 1970-talet var drygt 10% av Burseryds befolkning

yngre pensionärer medan motsvarande andel idag är nästan 16%. Samtidigt

som tätortens totala befolkning har minskat med drygt 90 personer har

denna grupp ökat med drygt 40 personer.

För de flesta åldersgrupper har utvecklingen varit mycket skiftande, de

ålderskategorier som länge hade den mest kontinuerliga utvecklingen var

de yngre pensionärerna samt förskolebarnen.

Antalet förskolebarn minskade kraftigt mellan 1976 och 1987, de senaste

åren har antalet åter börjat öka även om det ännu är långt kvar till

1970-talets nivåer.

Grundskolebarnen minskade länge väldigt kraftigt i antal men en viss

uppgång har kunnat konstateras på den allra senaste tiden. Denna uppgång

gör också att befolkningens andel i denna grupp överensstämmer med

andelen som gäller för tätorterna totalt i kommunen. Under slutet av
1970-talet låg annars Burseryd konsekvent över kommunens tätortssnitt

medan man sedan under större delen av 1980-talet legat klart under detta

snitt.

Utvecklingen för ungdomarna i de övre tonåren var länge mera stabil än i

kom tnunens övriga tätorter. Under de senaste åren har dock denna positiva

tendens hastigt förändrats och andelen invånare i denna ålderskategori

är numera klart färre i Burseryd än 1 övriga tätorter.

Över hela perioden har utvecklingen varit bra för dem i den yngre

medelåldern. 1976 var Burseryds andel av befolkningen väsentligt lägre

i denna grupp än hos övriga tätorter. Efter en nedgång fram till mitten

av 1980-talet har dock denna vikande tendens svängt och genom en kraftig

ökning under slutet av 1980-talet hade Burseryd ett tag lika stor andel

av sin befolkning som de övriga tätorterna i denna grupp, de båda senaste

åren har dock medfört en nedgång för denna ålderskategori.

Folkmängden för dem i den övre medelåldern har minskat i ungefär samma

utsträckning som tätortens totala folkmängd. Detta innebär att andelen

invånare i denna kategori har varit i stort sett oförändrad och pendlat

kring en förhållandevis rät linje. Eftersom andelen boende i denna ålder

kontinuerligt har ökat i de övriga tätorterna har Burseryd en lägre

andel av sin befolkning i denna åldersgrupp än de övriga tätorterna.

Som det påtalats tidigare har såväl antalet som andelen yngre

pensionärer ökat ordentligt i Burseryds tätort under de senaste 15 åren.

Andelen har ökat även i de övriga tätorterna, men inte alls i samma

utsträckning som i Burseryd, varför Burseryd idag har en markant högre

andel invånare i denna ålder än de andra tätorterna.
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Andelen äldre pensionärer var länge i stort sett oförändrad eller t o m

sjunkande vissa år. De senaste tre åren har emellertid antalet och

andelen ökat rejält varför Burseryd nu har en högre andel äldre

pensionärer än de övriga tätorterna. Antalet personer i denna kategori

kommer att öka ordentligt i Burseryd under resten av seklet.

Utvecklingen på Burseryds landsbygd skiljer sig i väsenliga skeenden

från samhället Burseryds utveckling. Andelen förskolebarn har ökat

mycket kraftigt. Vidare kan den klara nedgången i andelen ungdomar i

övre tonåren noteras liksom den mycket uppseendeväckande nedgången av

andelen invånare i övre medelåldern. 1 dag tillhör 1/3-del av

befolkningen denna grupp vilket kan jämföras med drygt 42% vid mitten av

1970-talet. Precis som inne i tätorten har andelen yngre pensionärer

ökat dramatiskt på Burseryds landsbygd - med undantag för de båda senaste

åren. Däremot blev de riktigt gamla länge färre, en smärre uppgång har

dock kunnat noteras sedan mitten av 1980-talet. Okningen har varit

stor de senaste åren, vilket innebär att Burseryds landsbygd

numera har en större andel äldre gamla än kommunens totala landsbygd.

1 samband med en studie av olika andelar kan det även vara värt att

notera det stora kvinnounderskott som gäller för hela Burserydsregionen.

F n går det 1,09 man på varje kvinna i Burserydsregionen, dvs 52 % av

befolkningen är män, fördelningen är ungefär densamma såväl i tätorten

som på landsbygden. 1 hela kommunen är 51 % män medan motsvarande

siffror är 50,4 % för tätorterna och 53,5 % för landsbygden.

Förvärvsarbetande befolkning
Tillverkningsindustrin är mycket dominerande på arbetsmarknaden i

Burseryd, över 80 % av männen och närmare 50 % av de förvärvsarbetande

kvinnorna är sysselsatta inom tillverkningsindustrin. För kvinnorna

finns det en del arbetstillfällen inom den offentliga sektorn. 1 diagram

7 framgår också att viss arbetsmarknad finns inom handeissektorn.

Diagram 5.

irvärvsarbetande dagbefolkning i Burseryds
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Källa: FoB 1990 tab SAM 52 (SCB).
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Också på landsbygden är många sysselsatta inom tillverkningsindustrin, men
nästan lika många är verksamma inom jordbrukssektorn. 1 övriga sektorer
finns det inte särskilt många sysselsatta även om byggnadssektorn
framträder något för männen och den offentliga sektorn för kvinnorna.

Burserydsregionen är mera ett utpendlings- än inpendlingsområde.
Dagbefolkningen i Burseryds tätort uppgår till ungefär 80 96 av
nattbefolkningen och motsvarande siffra är 33 96 för landsbygden.
Det är både män och kvinnor som pendlar till andra områden.
Av de som pendlar ut från landsbygden arbetar naturligtvis en del inne i
Burseryds tätort, men det är ändå förhållandevis få - endast 20 96 av
utpendlarna.
Totalt uppgick nettopendlingen 1990 till minus 81 personer i tätorten
och minus 264 personer på landsbygden.

Av befolkningen mellan 20 och 64 år (1990) i Burseryds tätort är 88,6 96
förvärvsarbetande minst 1 timme i veckan. Förvärvsintensiteten för män
är 92,8 och för kvinnor 83,9. Den högsta förvärvsfrekvensen har män
mellan 35 och år med 96,8. På Burseryds landsbygd är den totala
förvärvsintensiteten något lägre än i tätorten, 87,6. För män är
förvärvsfrekvensen 91,5 och för kvinnor 82,8.

Kommunens totala förvärvsfrekvensen är ungefär lika hög - 88,4 - som i
Burserydsregionen, kvinnorna arbetar inte lika mycket i Burserydstrakten
som i övriga delar av kommunen och männen lite mer.

Hushålisstorlek

Diagram 6.

rAntal boende i bostadshushåll 1 Burseryds tätor
efter hushålisstorlek 1990
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t
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Källa: FoB 90 (SCB).
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Hushå lisstor lek
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1 samband med den senaste Folk- och bostadsräkningen (FoB) 1990 fanns
det 427 hushåll i Burseryds tätort. 76 % av hushållen är belägna i
småhus, dvs 325 st. Antalet boende i bostadshushåll beräknades till 939.
Detta innebär att det i genomsnitt bodde 2,20 personer i varje hushåll.
Det fanns också 2,11 rumsenheter per boende. På Burseryds landsbygd
fanns det 739 boende i 324 hushåll. Antalet boende per hushåll var något
högre - 2,28 - än i tätorten. Utrymmet är också det större på
landsbygden med 2,37 rumsenheter per boende.

1 jämförelse med hela kommunen var hushålisstorleken något mindre medan
utrymmet var lite större i Burserydsregionen, då det genomsnittliga
antalet boende totalt i kommunen var 2,38 per hushåll medan antalet rum
per boende var 2,02.

Jämfört med närmast föregående FoBar sjönk antalet boende per hushåll från
2,62 1980 till 2,42 1985 och vidare till 2,20 1990 i Burseryds tätort,
antalet rum per boende ökade under samma tid från 1,85 till 2,03 och
vidare till 2,11.

Diagram 7.

Antal boende per bostadshushåll i
[urserydsregionen efter bostadens ålder 1990

Tätort

[II] Landsbygd

Källa: FoR 90 (SCB).

Normalt påverkar hustypen storleken på hushåilen. Tendenser i denna
riktning finns också i denna region. Förhållandevis mycket flerbostads
hus byggdes i tätorten under slutet av 1950- och 1960-talen samt
framförallt under slutet av 1980-talet. På landsbygden bor mycket få i
övriga hus. Detta innebär att det finns en stor potential främst i hus
byggda under 1960-talet, då generationsskiftet inte förefaller börjat i
någon större omfattning i byggnation av denna ålder, med tanke på de små
hushålisstorlekarna i bostäderna som byggdes då i hela regionen.
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Tabell 1.
Befolkningsförändringar i Burseryds tätort 1980-1990

$.r Födda Döda Netto Infl. Utfi. Wetto Befolkn Förändr Just

1980 19 9 10 69 80 —11 1000 -10 -9

1981 18 4 14 52 73 -21 998 -2 5

1982 14 14 0 40 62 -22 982 -16 6

1983 9 12 -3 37 39 -2 977 —5

1984 8 9 -1 61 65 -4 972 -5

1985 7 12 -5 45 81 -36 932 -40 1

1986 7 8 -1 69 69 0 930 -2 -1

1987 8 12 -4 85 79 6 932 2

1988 10 12 —2 115 108 7 937 5

1989 9 9 0 98 76 22 957 20 -2

1990 14 14 0 124 120 4 961 4

1991 13 6 7 52 84 -32 936 -25

136 121 15 847 936 -89

11 10 1 71 78 —7

Källor: A vipak 1983-1991 tab N4 (SCB)

Demopak 1980 -1991 0 rnrådesbeskriuningar (SCB)

Tabell 2.
In- och utflyttning ur Burseryds tätort 1980-1990

Utrikes Sua Egen Eget Annat

Förs inom Övr kouner Övriga län flyttningar flyttn Netto Inrikes koun län län utland

kounen i länet i riket netto netto netto netto netto

År in ut in ut in ut in ut in ut

1980 27 39

1981 25 45

1982 18 36

1983 19 10

1984 25 33

1985 16 35

1986 36 31

1987 30 51

1988 45 59

1989 42 43

1990 69 79

1991 26 51

378 522

32 44

4 9 38 32

6 9 18 18

2 4 18 21

3 10 13 17

9 6 22 26

6 3 23 42

5 12 28 25

5 3 48 24

2 11 36 38

11 1 29 30

13 9 29 25

4 2 20 14

70 79 322 312

6 7 27 26

0 0 69 80 -11 -11 —12 -5 6 0

3 1 52 73 -21 -23 —20 -3 0 2

2 1 40 62 -22 -23 -18 -2 -3 1

2 2 37 39 -2 -2 9 -7 —4 0

5 0 61 65 -4 -g —8 3 -4 5

0 1 45 81 —36 —35 —19 3 —19 —1

0 1 69 69 0 1 5 -7 3 -1

2 1 85 79 6 5 -21 2 24 1

32 0 115 108 7 -25 -14 -9 -2 32

16 2 98 76 22 8 -1 10 -1 14

13 7 124 120 4 —2 —10 4 4 6

2 7 52 84 -32 -27 —35 2 6 —5

77 23 847 936 -89 -143 -144 -9 10 54

6 2 71 78 -7 —12 —12 —1 1 5

Källor: Se tabell 1
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Tabell 3.
Folkmängd i Burseryds tätort 1976-1990 fördelad på åiderskiasser

År Totbef 0-6 7-15 16-19 20—34 35—64 65-79 80- Mn Kv.

1976 1026 97 163

1977 1012 90 173

1978 1027 93 169

1979 1010 81 164

1980 1000 94 151

1981 998 85 146

1982 982 89 127

1983 977 83 124

1984 972 80 111

1985 932 71 107

1986 930 66 108

1987 932 57 111

1988 937 65 101

1989 957 65 117

1990 961 73 113

1992 936 73 109

66 210 355 108

51 199 361 112

59 208 356 117

67 202 352 120

65 196 352 118

75 191 354 122

75 186 353 124

74 187 348 138

81 192 339 146

71 175 337 147

64 184 340 147

65 195 336 144

62 205 326 153

51 216 328 149

54 203 338 145

44 197 325 149

27 523 503

26 518 494

25 521 506

24 522 488

24 516 484

25 516 482

28 515 467

23 517 460

23 514 458

24 496 436

21 497 433

24 498 434

25 510 427

31 517 440

35 508 453

39 484 452

KäIlor:Demopak 1976-1991 Områdesbeskrivningar (SCB)
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