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1. Sammanfattning 
Jönköpings län är beläget mitt i södra Sverige med både E4 och järnvägens stambana som en 

infrastrukturell pulsåder bland många andra. I stort är länet en enda funktionell 

arbetsmarknadsregion (FA) där det är möjligt att pendla till de flesta arbetsplatser.  

Det finns oftast nytt arbete i närområdet eller inom rimligt pendlingsavstånd om ett större 

företag lägger ner eller flyttar sin produktion. Därför har vårt län inte den platsmässiga eller 

geografiska utsatthet som vi kan se i många andra delar av landet. 

 

Det finns dock ett antal kommuner som är sårbara ifall en större kris skulle inträffa. Ensidig 

näringslivsstruktur, stort beroende av några få stora arbetsgivare eller låg formell 

utbildningsnivå är typiska faktorer som avgör djupet och återhämtningstakten vid en 

konjunkturnedgång.  

 

Några kommuner har väldigt låg utbildningsnivå, speciellt bland män. Orsaker kan 

exempelvis vara att tillverkande industriföretag under lång tid varit underleverantör av enkla 

produkter eller att kommunen domineras av näringar där gymnasieutbildning är fullt 

tillräckligt. Kvinnor jobbar i större omfattning inom offentlig sektor där högre utbildning är 

nödvändigt. 

Företagen saknar ofta egen kunskap och kompetens för att utveckla kunskapsinnehållet i 

produkter och tjänster och blir därför beroende av utomstående konsulter. Andelen anställda 

som jobbar inom kunskapsintensiva näringar är dessutom väldigt låg i Jönköpings län. En hög 

andel äldre (65+) bland alla företagare med eget AB kan också medföra turbulens i samband 

med generationsväxling. 

 

En låg förvärvsgrad eller ökande försörjningskvot är också ett hot på sikt. En kommun måste 

ha resurser för att bedriva egen kärnverksamhet och till olika offentliga investeringar. 

Stagnation och besparingar skapar inte framtidstro utan en nedåtgående spiral som är svår att 

bryta. Alltså motsatsen till en attraktiv livsmiljö, gott företagsklimat och tillväxt. 

 

Ambitionen i denna rapport är inte att peka ut länets mest sårbara kommuner utan att genom 

tillgänglig statistik visa strukturella skillnader ur olika perspektiv.  

Genom sammanfattningen för respektive kommun får var och en bilda sin egen uppfattning 

om vad som är mest angeläget att förändra.  

 



 

En sårbarhetsaspekt som inte berörs så mycket i denna rapport är den tillgängliga 

arbetskraften, alltså de arbetssökandes sammansättning och kompetenser. Brist på kompetenta 

arbetssökande med rätt utbildning och personliga egenskaper leder till en annan typ av 

sårbarhet, d.v.s. att företag inte hänger med i utvecklingen eller att viktiga etableringar uteblir. 

Arbetslösheten skiftar betydligt inom länet. 

Ytterligare en aspekt är nuvarande matchning bland redan anställda. Är matchningsgraden 

mellan utbildning och yrke låg betyder det att arbetsgivare har tvingats anställa ickeutbildad 

personal på grund av en bristsituation.  

Till sist finns ännu en sårbarhetsfaktor, nämligen pendling. Kommer arbetsgivarnas 

nyckelkompetenser inresande dagtid till kommunen finns alltid en risk att de en dag 

försvinner. Pendlingsmönster kan lämpligen kartläggas i en annan analys. 
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2. Bakgrund 
Som underlag till RUS-prioritering och olika kommande utvecklingsprojekt behövs relevant 

fakta om länets arbetsmarknad. Denna rapport tas fram för att visa de skillnader som finns 

inom länet när det gäller näringslivsstruktur, ekonomisk styrka, arbetskraftens demografi, 

könsfördelning, utbildningsnivå, företagande, med mera 

3. Syfte och mål 
Syftet är att belysa vissa svagheter eller sårbarhet som kan ha stor påverkan i tider av 

omställning. Länets arbetsmarknad, likväl som övriga landet, styrs till stor del av den globala 

utvecklingen. Krig, pandemier och priset på varor, tjänster och kapital påverkar givetvis 

efterfrågan av varor och tjänster. Digitalisering, klimatomställning, ny teknik samt 

människors mobilitet medför nya behov som ska tillgodoses av ett fungerande näringsliv.  

Kan våra kommuner och företag göra detta och har vi kompetensen och förmågan till 

omställning? Målsättningen med analysen är att visa arbetsmarknadsmässiga skillnader i 

länets kommuner.  

Det finns många sätt att finansiera framtidsinriktade insatser. EU:s olika utvecklingsfonder, 

ESF och ERUF ska användas till att stötta förändring och skapa ny tillväxt. 

 

4. Metod 
Sammanställa och analysera tillgänglig offentlig statistik. Visa och kommentera skillnader 

mellan länets kommuner. 
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5. Historik Jönköpings län 

5.1 Förvärvsarbetande 
 

 
 
* Tidsseriebrott. Fr.o.m. referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att ta fram statistiken. 

De månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) ersätter de årliga kontrolluppgifterna 

(KU) och förvärvsarbetande klassificeras numera efter utbetald lön i november. Mer information om 

förändringarna finns på www.scb.se/rams 

 

Arbetsmarknaden har alltid återhämtat sig från tidigare kriser. 90-talskrisen var djup och 

långvarig medan IT-kraschen 2002 inte berörde länets i någon större omfattning. Finanskrisen 

2008 slog hårt mot länets tillverkningsindustri men branschen återhämtade sig relativt snabbt 

och har därefter haft god lönsamhet, speciellt under högkonjunkturen 2014–2019.  

Våren 2020 slog pandemin till som en chockvåg över hela världen. Det var en ny typ av 

samhällssårbarhet som visade sig. Alla länder införde olika typer av restriktioner och 

lockdowns för att hindra fortsatt smittspridning. Konjunkturen störtdök och många individer 

blev av med sina jobb och företag med sina kunder. Anställda varslades eller 

korttidpermitterades. Pandemin medförde också störningar i globala varuflöden som i sin tur 

medförde produktionsstopp inom viss tillverkningsindustri. 
 

 

En stor del av förändringarna i diagrammen mellan 2019 och 2020 beror givetvis på 

pandemin. 
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5.1.1 Förvärvsgrad 
 

 
 

Som en följd av pandemin ökade arbetslösheten och därmed sjönk också förvärvsgraden 

(andelen personer mellan 20–64 år med inkomst från arbete) mellan 2019 och 2020.  

Det är i princip samma andelsmässiga skillnad och trendlinje mellan länet och riket sedan 

2013.  

Jönköpings län hade landets näst högsta förvärvsgrad efter Hallands län 2020.  
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5.1.2 Procentuell förändring av förvärvsarbetande dagbefolkning uppdelat på 
näringsgren i Jönköpings län 2019–2020 
 

 
      
Besöksnäringen och andra tjänstenäringar drabbades hårdast av minskad efterfrågan till följd 

av stängda landsgränser och att människor uppmanades hålla sig hemma.  

Antalet förvärvsarbetande sjönk inom vissa branscher mellan 2019 och 2020 medan andra 

ökade på grund av förändrade behov, exempelvis vård- och omsorg samt dagligvaruhandel.  

 

 

5.1.3 Förvärvsarbetande dagbefolkning i Jönköpings län 
 

 Förändring antal 2011–2020 Förändring antal 2019–2020 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 104 79 

Tillverkning och utvinning -2009 -1108 

Energiförsörjning; miljöverksamhet 566 173 

Byggverksamhet 1111 -47 

Handel 1240 137 

Transport och magasinering 589 -151 

Hotell- och restaurangverksamhet 662 -623 

Information och kommunikation 167 -192 

Finans- och försäkringsverksamhet -301 -36 

Fastighetsverksamhet 690 83 

Företagstjänster 2549 -712 

Offentlig förvaltning och försvar 1479 -76 

Utbildning  2366 -391 

Vård och omsorg; sociala tjänster 2433 223 
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Kulturella och personliga tjänster med 

mera 562 -334 

Okänd verksamhet 1178 -96 

 

Ur ett längre tidsperspektiv redovisas också förändringen den senaste 10-årsperioden i första 

kolumnen. Observera att den siffran är något osäker p.g.a. tidsseriebrottet 2019. 

 

5.2 Näringsgrenar 
 

Arbetsmarknaden i Jönköpings län präglas av en stor industrisektor. 21,3 procent av alla 

förvärvsarbetande finns inom näringsgrenen Tillverkning och utvinning 2020, jämfört med 

10,8 procent i riket. Till viss del återspeglas detta också inom näringsgrenen Transport och 

magasinering (lagerverksamhet) som också har en större andel sysselsatta än riket.  

 

Länets näringslivsstruktur medför en betydligt svagare tjänste- och servicesektor. Andelen 

sysselsatta inom näringsgrenarna företagstjänster, personliga tjänster, information o 

kommunikation, finans och försäkring är betydligt lägre än riket.  

5.2.1 Förvärvsarbetande dagbefolkning 2020. Procentuell fördelning på 
näringsgrenar 
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5.2.2 Procentuell könsfördelning per näringsgren.  
 

 
 

Arbetsmarknaden är väldigt könssegregerad. Trots försök att bryta trenden och locka fler män 

till kvinnligt dominerade branscher, och kvinnor till manligt dominerade branscher, så består 

den snedfördelade könsstrukturen. Under den senaste 10-årsperioden har dock en del 

förändringar skett. Näringsgrenarna Jord- och skogsbruk, Energi och miljöverksamhet, 

Hotell- och restaurangverksamhet samt Vård och omsorg har blivit mer jämställda.  

 

Mest jämställda näringsgrenarna är Finans och försäkringsverksamhet samt Hotell- och 

restaurangverksamhet. Tyvärr står dessa tillsammans endast för 3 procent av länets samtliga 

förvärvsarbetande.  

 

5.2.3 Specialisering 
Om en stor del av en verksamhet inom en specifik näringsgren återfinns i länet, så kan man 

betrakta det som en specialisering inom just det området. Vi kan konstatera att vissa 

näringsgrenar i Jönköpings län har en stor nationell andel av totalen. Specialisering i länet kan 

exempelvis redovisas på SNI 5-siffernivå. Exakt vilka produkter som ligger bakom respektive 

kvot framkommer inte i denna sammanställning.  
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Tabellen visar delbranschens storlek i Jönköpings län som andel av rikets 

förvärvsarbetande 2020. Ju högre kvot desto påtagligare specialisering. 

 

46.773 partihandel med avfall och skrot av icke-metall 69% 

46.240 partihandel med hudar, skinn och läder 69% 

28.960 industri för maskiner för gummi och plast   59% 

26.400 industri för hemelektronik 55% 

28.240 industri för motordrivna handverktyg 50% 

31.012 industri för kontors- och butiksinredningar 45% 

31.030 madrassindustri 40% 

25.720 industri för lås och gångjärn 40% 

32.910 borstbinderier 39% 

28.230 industri för kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning) 39% 

25.300 industri för ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning 37% 

16.232 industri för trädörrar 36% 

31.011 industri för kontors- och butiksmöbler 35% 

84.132 myndigheter som administrerar program för jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 33% 

25.940 industri för nitar och skruvar 31% 
46.110 provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och 
textilhalvfabrikat 31% 

27.400 industri för belysningsarmatur 31% 

31.090 annan möbelindustri 28% 

22.290 annan plastvaruindustri 26% 

10.821 sockerkonfektyrindustri 25% 

24.420 aluminiumverk 25% 

27.520 industri för icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 25% 

01.240 odlare av kärn- och stenfrukter 24% 

25.930 industri för metalltrådvaror, kedjor och fjädrar 23% 

24.320 kallvalsverk för stålband 22% 

16.231 industri för monteringsfärdiga trähus 22% 

17.211 wellpappindustri 22% 

17.220 industri för hushålls- och hygienartiklar av papper 22% 

28.410 industri för verktygsmaskiner för metallbearbetning   22% 

25.999 diverse övrig metallvaruindustri 22% 

25.610 industri för beläggning och överdragning av metall 21% 

16.233 industri för träfönster 21% 

17.111 industri för mekanisk eller halvkemisk massa 21% 

22.220 plastförpackningsindustri 21% 

 

Källa: RAMS, SCB.  
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5.2.4 Utbildningsnivå branscher 
 

Tabellen nedan visar fördelningen i utbildningsnivå bland förvärvsarbetande dagbefolkning 

18–64 år för respektive bransch 2020. Hotell och restaurang har högst andel anställda med 

enbart grundskola. Byggverksamhet har högst andel gymnasieutbildade. Offentlig förvaltning 

har högst andel eftergymnasialt utbildade.  

 

SNI 
Förgymnasial 

utbildning kortare 
än, eller 9 år  

Gymnasial 
utbildning 2–3 

år 

Eftergymnasial 
utbildning kortare 

än 3 år 

Eftergymnasial 
utbildning mer 

än 3 år  

0 Okänt 17% 51% 15% 17% 

A Jordbruk, jakt och skogsbruk                                                                       16% 64% 11% 9% 

C Tillverkning och utvinning                                                                                    18% 58% 12% 11% 

D Försörjning av el, gas, värme och kyla                                                             3% 53% 25% 19% 

E Vattenförsörjning; avloppsrening, 
avfallshantering och sanering                                    14% 67% 11% 8% 

F Byggverksamhet                                                                                     11% 75% 9% 5% 

G Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar                                                  12% 64% 14% 9% 

H Transport och magasinering                                                                         14% 66% 13% 7% 

I Hotell och restaurang                                                                              28% 53% 12% 6% 

J Informations- och 
kommunikationsverksamhet                                                         2% 28% 32% 37% 

K Finans- och försäkringsverksamhet                                                                  3% 45% 23% 29% 

L Fastighetsverksamhet                                                                               14% 55% 18% 14% 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik                                             3% 28% 23% 46% 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster 
och andra stödtjänster                                  21% 57% 12% 10% 

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk 
socialförsäkring                                   2% 25% 23% 50% 

P Utbildning                                                                                         3% 27% 17% 53% 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster                                                                  6% 47% 14% 33% 

R Kultur, nöje och fritid                                                                            10% 46% 20% 23% 

S Annan serviceverksamhet                                                                            12% 52% 15% 21% 

 

 

 

5.3 Ekonomi 
Bruttoregionalprodukten (BRP) är 803 tkr per sysselsatt i Jönköpings län 20201, vilket 

placerar oss bland de sämsta länen i Sverige. Medeltalet för riket är 985 tkr. Stockholms län 

och Norrbottens län har högst värden, 1 241 tkr respektive 1 101 tkr per sysselsatt. Orsakerna 

är flera. Främst beror det på var bolagens huvudkontor är geografiskt belägna, var förädling 

av naturresurser sker, och hur många personer som är sysselsatta i respektive län. 

 
1 SCB 
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Varuexportens värde ökade med 38,1 procent åren 2016–20212. Motsvarande ökning i riket 

var 36,1 procent. Varuexportvärdet för Jönköpings län, fördelat på arbetsställen, var 62 

miljarder kronor 2021. 

 

Ekonomiska resurser till forskning och utveckling (FOU) är nödvändigt för att skapa och 

utveckla nya innovativa produkter och tjänster, inte minst för att vara konkurrenskraftig på en 

global marknad. Att jämföra ekonomiska resurser mellan olika län är svårt eftersom stora 

lärosäten och forskningsinstitut genererar mer kapital. Linköpings universitet har 

exempelvis10 gånger högre forskningsanslag än Jönköping University. 

 

 

5.3.1 Lönesummautveckling 
Den totala lönesumman för olika näringar är en indikator på hur antalet anställda förändrats. 

Det är också en indikator på branschernas löneutveckling utifrån efterfrågan av kompetens. 

Brist på arbetskraft leder oftast till högre löner. I detta fall visas utvecklingen under senaste 

femårsperioden. Här syns tydligt den digitala strukturomvandlingen inom näringsgrenen 

bank- och försäkring. 

 
2 https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/regional-statistik-om-varuexport.html 
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14 Västra Götalands län

25 Norrbottens län
01 Stockholms län

00 Riket

BRP per sysselsatt (tkr) 2020
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Utifrån diagrammet kan man utläsa att efterfrågan på yrkeskompetens inom vissa expansiva 

näringar har drivit upp löneläget de senaste åren. 

 

6. Kommunala skillnader 
 

6.1.1 Andel förvärvsarbetande 
 

Ett omvänt mått på arbetslöshet och utanförskap är andelen sysselsatta. Förvärvsgraden 

(andelen förvärvsarbetande av befolkningen 20–64 år) var 82,3 procent i Jönköpings län 

2020, vilket är näst högst i landet efter Halland (82,9 procent). Historiskt har det varit lätt att 

få jobb i vårt län även för lågutbildade.  

Utöver denna åldersgrupp, som i statistiken benämns personer i arbetsför ålder, fortsätter 

många att arbeta även efter fyllda 65 år. Andelen äldre än 65 år av samtliga förvärvsarbetande 

har ökat från 1,4 procent år 2001 till 6,3 procent år 2020.  
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Näringslivsstruktur 
 
Det är ganska stor skillnad hur förvärvsarbetande dagbefolkning 20–64 år fördelas på olika 

näringsgrenar i länets kommuner. Tabellen visar andelsfördelningen 2019. Mest utmärkande 

är Gnosjö där 56 procent av samtliga förvärvsarbetande återfinns inom tillverkning, samt 

Eksjö med 33 procent förvärvsarbetande inom vård- och omsorg.  

Det framgår tydligt att Jönköping är ett industrilän. I elva av tretton kommuner är tillverkning 

största näringsgrenen.  

 
 

 Aneby Gnosjö Mullsjö 
 
Habo Gislaved  Vaggeryd Jönköping Nässjö Värnamo Sävsjö Vetlanda  Eksjö Tranås 

A  9% 2% 3% 4% 3% 4% 1% 3% 3% 6% 5% 4% 2% 

B+C  21% 56% 36% 27% 41% 35% 12% 20% 25% 35% 32% 15% 28% 

D+E  2% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

F  7% 5% 5% 6% 5% 6% 6% 8% 5% 6% 6% 5% 8% 

G  10% 9% 9% 9% 10% 6% 13% 12% 13% 8% 11% 6% 13% 

H  4% 2% 2% 7% 3% 7% 8% 7% 5% 4% 3% 2% 3% 

I  2% 1% 3% 2% 2% 4% 3% 2% 3% 1% 2% 2% 3% 

J  0% 1% 0% 1% 0% 1% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 

K  0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

L  1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 

M+N  2% 3% 4% 8% 8% 4% 11% 7% 8% 3% 7% 3% 8% 

O  4% 1% 2% 2% 2% 4% 7% 3% 3% 2% 2% 13% 3% 
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P  13% 8% 13% 15% 9% 12% 10% 13% 9% 12% 10% 10% 11% 

Q  16% 8% 18% 12% 9% 10% 18% 18% 19% 17% 15% 33% 14% 

R+S+T+U  5% 3% 3% 4% 2% 4% 4% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 

OO 4% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 

SNI-definition: 
A jordbruk, skogsbruk och fiske, B+C tillverkning och utvinning, D+E energiförsörjning; 

miljöverksamhet, F byggverksamhet, G handel, H transport och magasinering, I hotell- och 

restaurangverksamhet, J information och kommunikation, K finans- och försäkringsverksamhet, L 

fastighetsverksamhet, M+N företagstjänster, O offentlig förvaltning och försvar, P utbildning, Q vård 

och omsorg; sociala tjänster, R+S+T+U kulturella och personliga tjänster med mera 00 okänd 

verksamhet  

 

 

6.1.2 Branschbredd 
Ett annat sätt att beskriva näringsstrukturen är att redovisa branschbredden. Antal branscher 

på lägsta näringsgrensnivån (SNI fem-siffernivå) är totalt 832 stycken. Ett diversifierat 

näringsliv ökar möjligheten till sysselsättning och spelar stor roll för utveckling, tillväxt och 

attraktivitet.  

 

 
 

6.1.3 10 största företagens andel av samtliga förvärvsarbetande 
Ur ett sysselsättningsperspektiv är det alltid bra med stora företag. Dessa är ofta en ”motor” 

som i sin tur skapar intäkter och sysselsättning för många omgivande servicenäringar. Det 

finns också en risk i att vara beroende av några enskilt stora privata arbetsgivare om dessa 
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skulle lägga ner eller flytta sin verksamhet.  

 

 
 

6.1.4 Andel sysselsatta inom kunskapsintensiva näringar 
En stor del av värdeskapandet inom tjänstesektorn skapas inom så kallade kunskapsintensiva 

näringar. Det är också dessa näringsgrenar som i hög grad attraherar högutbildad arbetskraft 

utanför offentlig sektor till länet. Därför är det viktigt att fler företag startas och utvecklas 

inom kunskapsintensiva näringar runt om i länet.  

 

 
* = följande SNI ingår i gruppen:  
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62.010 programvaruproducenter, 62.020 datakonsulter, 62.030 företag för datordrifttjänster, 62.090 andra it- och 

datatjänstföretag, 63.110 dataservicebyråer, hostingföretag o.d. 63.120 webbportaler, 63.990 övriga 

informationstjänstföretag, 70.210 konsultbyråer avseende företags PR och kommunikation, 70.220 konsultbyråer 

avseende företags organisation, 71.110 arkitektkontor, 71.121 tekniska konsultbyråer inom bygg- och 

anläggningsteknik, 71.122 tekniska konsultbyråer inom industriteknik, 71.123 tekniska konsultbyråer inom 

elteknik, 71.124 tekniska konsultbyråer inom energi-, miljö- och VVS-teknik, 71.129 övriga tekniska 

konsultbyråer, 71.200 tekniska provnings- och analysföretag, 73.111 reklambyråer, 73.112 direktreklamföretag, 

73.119 övriga reklamföretag, 73.120 mediebyråer o.d. 73.200 marknads- och opinionsundersökningsföretag, 

74.101 industri- och produktdesignföretag, 74.102 grafiska designföretag, 74.103 inredningsarkitektföretag, 

74.900 övriga företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik  

Till viss del samma näringsgrenar som RATIO använde i en nationell studie om KIBS-företag 

2014. 

 

 

6.1.5 Bredband 
En bra bredbandsuppkoppling är nödvändig för att individer ska kunna bo och verka i ett 

område. Dels blir fler och fler samhällstjänster digitala, dels behöver företag kunna skicka och 

ta emot stora datamängder utan störningar. Det finns fortfarande några kommuner i länet som 

halkar efter. Värst är det för arbetsställen i Habo och Mullsjö. 

 

 
 

6.2 Utbildningsnivå  
Arbetskraftens utbildningsnivå speglar i stort länets näringslivsstruktur. Över lång tid har 

gymnasieutbildning varit fullt tillräckligt för att få anställning i privata näringslivet. Inom 

offentlig sektor har däremot ungefär 70 procent en eftergymnasial utbildning.  

I länet är det endast Jönköpings kommun som ligger på rikssnittet för högutbildade, alla 
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övriga kommuner ligger under.  

 

 
 

Det är stor könsmässig skillnad, framförallt när det gäller längre eftergymnasial utbildning. I 

många kommuner är andelen högutbildade mer än dubbelt så hög för kvinnor än för män.  

 

  
 

Könsskillnaden ger en sårbarhet i sig eftersom männen inte kan söka kvalificerade arbeten om 

deras nuvarande arbetsplats skulle lägga ner eller flytta sin verksamhet. Med tanke på redan 

befintlig könssegregering inom en del större näringar i länet, ökat kunskapsinnehåll i 
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produktion av varor och tjänster, och den gröna omställningsfas världen är inne i nu, måste 

fler män utbilda sig inom högre utbildning.  

 

6.2.1 Utbildningsnivå tillverkningsindustri 
 

Ett sätt att spegla hur kunskapsintensiv industriproduktionen är i länets kommuner är att titta 

på de anställdas utbildningsnivå. I tabellen ser vi andelen fördelat på utbildningsnivå bland 

förvärvsarbetande dagbefolkning inom SNI C (Tillverkning) 2020. Störst andel anställda med 

endast grundskola (23 procent) återfinns i Gnosjö. Lägst andel anställda med eftergymnasial 

utbildning återfinns i Eksjö och Gislaved. Högst andel eftergymnasialt utbildade återfinns i 

Jönköping, därefter kommer Habo och Mullsjö. 

 

Kommun 
Förgymnasial utbildning 

kortare än, eller 9 år  
Gymnasial 

utbildning 2 - 3 år 
Eftergymnasial utbildning 

kortare än 3 år 
Eftergymnasial 

utbildning mer än 3 år  

Aneby 14% 62% 12% 11% 

Gnosjö 23% 56% 11% 11% 

Mullsjö 18% 56% 12% 14% 

Habo 15% 57% 15% 13% 

Gislaved 21% 61% 10% 8% 

Vaggeryd 19% 63% 11% 7% 

Jönköping 11% 52% 16% 21% 

Nässjö 16% 63% 13% 8% 

Värnamo 18% 62% 12% 8% 

Sävsjö 20% 62% 11% 7% 

Vetlanda 15% 65% 12% 8% 

Eksjö 15% 69% 10% 6% 

Tranås 13% 65% 12% 10% 

 

 

6.3 Företagande 

6.3.1 Nyföretagande 
Fler nya företag är nödvändigt för att skapa ny tillväxt, nya näringar och ett mer diversifierat 

näringsliv och fler arbetstillfällen. Det är också en möjlighet till egenförsörjning för personer 

som inte får eller vill ha en ordinarie anställning. 
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Senaste uppdaterade statistiken på kommunnivå hos Tillväxtanalys. 

 

 

6.3.2 Andel företagare  
Företagande är en naturlig del av sysselsättningen. Fler nya företag är nödvändigt för att 

skapa ett diversifierat näringsliv och fler arbetstillfällen. Diagrammet nedan visar andel 

företagare av förvärvsarbetande mellan 20–64 år boende i kommunen. Givetvis är andelen 

något högre eftersom många, framförallt företagare inom jord- och skogsbruk är äldre än 65 

år. Detta illustrerar fördelningen inom länets kommuner i åldersgruppen som man brukar 

definiera arbetsför ålder. 
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6.3.3 Andel företagare 65+  
Både ur ett hållbarhets- och tillväxtperspektiv är företagens ägare en nyckelfaktor. Äldre 

ägare tenderar mer att förvalta, medan yngre eller nya ägare vill utveckla och expandera 

verksamheten. Generationsväxling kan både skapa problem och möjligheter. Det är ganska 

stor skillnad inom länets kommuner hur stor andel av samtliga företagare med eget AB som är 

äldre.  

 

 
 

 

6.4 Demografi och arbetskraft 
 

6.4.1 Befolkningsprognos 
Arbetskraftsutbudet påverkar givetvis arbetsgivarnas möjligheter att anställa.  

Diagrammet visar den uppskattade förändringen av folkmängden 20–64 år mellan 2021 och 

2031 enligt länets senaste befolkningsprognos (2022). Jönköpingsregionen har goda utsikter 

medan Gislaved och Gnosjö samt många höglandskommuner får en sämre utveckling 

kommande 10-årsperiod. 
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6.4.2 Befolkningsprognos åldersgrupper 
  

Utvecklingen av åldersgruppen 0–19 år är också en indikator på tillgänglig arbetskraft på sikt. 

Tabellen visar folkmängdsförändring per åldersgrupp 2021–2031 enligt prognosen.  

 

 0–19 år 20–64 år 65+ år 

Aneby 59 64 225 

Gnosjö -192 -304 170 

Mullsjö -33 223 224 

Habo 471 917 333 

Gislaved -450 -751 779 

Vaggeryd 509 717 476 

Jönköping 1465 7079 3401 

Nässjö 152 -69 807 

Värnamo 12 146 1078 

Sävsjö -46 -149 276 

Vetlanda -5 -363 605 

Eksjö -66 -160 472 

Tranås -230 -230 252 

 

6.4.3 Försörjningskvot 
 

Rent demografiskt (oavsett arbetskraftsdeltagande) är den så kallade försörjningsbördan ett 

mått på hur ansträngd kommunens ekonomi kan bli framöver. Personer i förvärvsarbetande 

åldrar som bor i kommunen bidrar med skatteintäkter till att försörja unga och gamla. Kvoten 

visar andelen av befolkningen yngre än 20 år och äldre än 64 år (icke förvärvsarbetande 

åldrar) i förhållande till andelen av befolkningen som är 20–64 år (förvärvsarbetande åldrar). 
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En försörjningskvot på 90 innebär att 100 personer i förvärvsarbetande åldrar ska försörja 90 

personer i icke förvärvsarbetande åldrar. Ju lägre siffra desto bättre. Enligt länets senaste 

befolkningsprognos beräknas två av länets kommuner år 2031 ligga på 100. År 2021 är det 

endast Jönköpings kommun ligger under rikets medeltal 77. 

 

 
 

7. Sårbarhetsaspekter per kommun 

7.1 Sammanställning 
 

Aneby kommun 

En mindre tätortsnära kommun med något ökande folkmängd i arbetsför ålder men också 

ökande försörjningsbörda. Andelen företagare av samtliga förvärvsarbetande är högst i länet. 

Näringslivsaspekter: Diversifierad näringslivsstruktur med fler sysselsatta inom jord- och 

skogsbruk än övriga kommuner. Antalet branscher (branschbredd) är lägst av länets 

kommuner. 58 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen jobbar i de 10 största 

företagen, vilket är näst högst i länet. Endast 0,4 procent av förvärvsarbetande dagbefolkning 

jobbar inom kunskapsintensiva näringar, vilket är lägst i länet.  

 

Gnosjö kommun 

En mindre kommun med minskande folkmängd i arbetsför ålder och ökande 

försörjningsbörda. Även om antalet äldre förväntas öka kommande 10 år så minskat tillskottet 

av unga 0–19 år mer. Andelen högutbildade 25–64 år (minst 3 års eftergymnasial utbildning) 

är lägst i länet. Andelen företagare är lägst i länet, och bland företagare med eget AB är 

andelen som är över 65 år högst i länet. Generationsväxling och nyföretagande är 

nyckelfrågor framöver. Näringslivsaspekter: 56 procent av den förvärvsarbetande 

dagbefolkningen jobbar inom tillverkning, vilket är klart högst andel i länet. Inom branschen 

tillverkning har 23 procent enbart grundskola som högsta utbildningsnivå. Branschbredden är 
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näst lägst i länet. Andelen av samtliga anställda som jobbar i de 10 största företagen inte så 

hög, vilket indikerar att det finns många små och medelstora företag. 

 

Mullsjö kommun 

En mindre kommun med bra pendlingsmöjligheter till större tätorter, bland annat Jönköping. 

Relativt bra sysselsättningsgrad och utbildningsnivå jämfört med liknande kommuner. God 

ökning av folkmängd i arbetsför ålder kommande 10 år. Lägst andel hushåll och arbetsställen 

med fast bredband på minst 100 Mbit/sek. 

Näringslivsaspekter: 36 procent av dagbefolkningen jobbar inom tillverkning, vilket är tredje 

högst efter Gnosjö och Gislaved. Tredje lägst branschbredd av alla kommuner. Väldigt 

beroende av några få stora företag. 68 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen 

jobbar i de 10 största företagen, vilken är klart högst andel av samtliga kommuner. 14 procent 

av alla företagare med eget AB är äldre än 65 år, vilket är näst högst i länet. 0,9 procent 

jobbar inom kunskapsintensiva näringar. Endast 52 procent av kommunens arbetsställen har 

tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit/sek 2021, vilket är lägst andel av samtliga 

kommuner. Dessutom har endast 8 procent av alla arbetsställen utanför tätort tillgång till fast 

bredband på minst 100 Mbit/sek, vilket är långt, långt under länets medeltal på 75 procent. 

 

Habo kommun 

En tätortsnära kommun med stor inpendling till Jönköping. Länets högsta förvärvsgrad 

(sysselsättningsnivå). Näst högst utbildningsnivå efter Jönköping. God utveckling av 

befolkning i arbetsför ålder kommande 10 år och därmed också en sjunkande 

försörjningsbörda. Näringslivsaspekter: God branschbredd jämfört med storleksmässigt 

liknande kommuner. Näst lägst andel företagare med eget AB som är 65 år och äldre. 

Andelen anställda i de 10 största företagen är 54 procent, vilket är tredje högst i länet. Det 

finns egentligen inga större sårbarhetsaspekter förutom beroendet av ett antal större företag 

för den arbetskraft som inte är högutbildad och att endast 66 procent av kommunens 

arbetsställen har tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit/sek 2021. 

 

 

Gislaveds kommun 

En medelstor perifer kommun med länets största minskning befolkning i arbetsför ålder 

kommande 10 år. Även åldersgruppen 0–19 år förväntas sjunka så inflödet på 

arbetsmarknaden blir också lägre. Ökande försörjningsbörda. Näst lägst andel högutbildade 

och näst lägst andel eftergymnasialt utbildade inom näringsgrenen tillverkning av länets 

kommuner. Näringslivsaspekter: 41 procent av förvärvsarbetande dagbefolkning jobbar inom 

tillverkning, vilket är näst högst av länets kommuner. Branschbredden är god och fjärde högst 

i länet. Andelen anställda i de 10 största företagen är 21 procent, vilket är lägst av alla 

kommuner. Detta tyder på en stor andel små- och medelstora företag i kommunen. Fjärde 

störst andel företagare av samtliga förvärvsarbetande.  

 

Vaggeryds kommun 

En tätortsnära kommun med bra kommunikationer och stor inpendling till Jönköping. Positiv 

utveckling av befolkning i arbetsför ålder kommande 10 år. Näst högst förvärvsgrad i länet. 

Medelgod andel högutbildade. Tredje lägsta försörjningskvoten i länet. Näringslivsaspekter: 

Tillverkningsindustri dominerar med 35 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen. 
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Endast 0,6 procent jobbar inom kunskapsintensiva näringar, vilket är näst lägst av alla 

kommuner i länet. Endast 7 procent av alla företagare med eget AB är 65 år och äldre, vilket 

är bra och den tredje lägsta andelen av länets kommuner. 

 

Jönköpings kommun 

En storstadskommun med växande befolkning. En stabil låg försörjningskvot i och med ökad 

folkmängd i arbetsför ålder kommande 10 år. Högst andel högutbildade i länet. Även inom 

tillverkande industri har kommunen högst andel förvärvsarbetande med eftergymnasial 

utbildning. Näringslivsaspekter: Kommunen har ett diversifierat näringsliv med störst 

branschbredd av alla kommuner. Andelen förvärvsarbetande dagbefolkning inom 

kunskapsintensiva näringar är 4,9 procent, vilket också är klart högst i länet. Andelen 

företagare bland samtliga förvärvsarbetande är låg, men antalet sysselsatta är också betydligt 

högre än i länets övriga kommuner.  

 

Nässjö kommun 

Medelstor kommun med stor utpendling till Jönköping och Eksjö. En liten minskning av 

personer i arbetsför ålder tillsammans med fler unga och äldre ger en ökande försörjningskvot 

kommande 10 år. Näst lägst sysselsättningsnivå av alla kommuner trots bra geografiskt läge. 

Fjärde lägst andel högutbildade av länets kommuner. Näringslivsaspekter: Ganska 

diversifierat näringsliv med tredje högst branschbredd. även om tillverkningsindustrin 

dominerar med 35 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen. Andelen som arbetar 

inom kunskapsintensiva näringar är 2,8 procent, vilket är näst högst andel efter Jönköping. 25 

procent av de förvärvsarbetande är anställda i de 10 största företagen, det är bra och den fjärde 

lägsta andelen av länets kommuner. 6,8 procent av samtliga förvärvsarbetande är företagare.  

 

Värnamo kommun 

Medelstor kommun med en ökning av personer i arbetsför ålder kommande 10 år. Samtidigt 

ökar antalet unga och äldre mer vilket leder till en ökad försörjningskvot. Tredje högsta 

sysselsättningsnivån av länets kommuner. Medelgod andel högutbildade. Näringslivsaspekter: 

Ganska diversifierat näringsliv även om tillverkningsindustrin dominerar med 25 procent av 

den förvärvsarbetande dagbefolkningen. Näst högst branschbredd efter Jönköping. 2,3 procent 

jobbar inom kunskapsintensiva näringar är, vilket är fjärde högst i länet. Endast 23 procent är 

anställda i de 10 största företagen, vilket är läst lägst andel av samtliga kommuner. 6,4 

procent av de förvärvsarbetande är företagare, vilket är tredje lägsta andelen av länets 

kommuner. 12 procent av samtliga företagare med eget AB är 65 år eller äldre, vilket är tredje 

högsta andelen av länets kommuner. Länets bästa bredbandstäckning (minst 100 Mbit/sek) för 

både hushåll och arbetsställen. 

 

Sävsjö kommun 

Liten kommun med en minskning av personer i arbetsför ålder kommande 10 år. Med en ökad 

andel äldre i befolkningen är Sävsjö en av två kommuner som år 2031 beräknas ha en 

försörjningskvot på 100. Tredje lägsta sysselsättningsnivån av länets kommuner. 

Näringslivsaspekter: Tillverkningsindustri dominerar med 35 procent av den 

förvärvsarbetande dagbefolkningen. Branschbredden är fjärde lägst bland länets kommuner. 

47 procent av de anställda jobbar på de 10 största företagen vilket är den femte största andelen 

i länet. Endast 0,8 procent jobbar inom kunskapsintensiva näringar, vilket är fjärde lägst av 
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länets kommuner. 8,9 procent av de förvärvsarbetande är företagare, vilket är näst högst andel 

av länets kommuner. 3 procent av alla företagare med eget AB är 65 år eller äldre, vilket är 

lägst andel av länets kommuner.  

 

 

Vetlanda kommun 

Geografiskt stor perifer kommun med stor minskning av personer i arbetsför ålder kommande 

10 år. Enda åldersgruppen som växer är äldre. En av två kommuner i länet som 2031 beräknas 

ha en försörjningskvot på 100. Andelen högutbildade är tredje lägst av länets kommuner. 

Näringslivsaspekter: Tillverkningsindustri dominerar med 32 procent av den 

förvärvsarbetande dagbefolkningen. Fjärde högsta branschbredden men endast 0,8 procent 

jobbar inom kunskapsintensiva näringar, vilket är tredje lägst andel av länets kommuner. 8,4 

procent av de förvärvsarbetande är företagare, vilket är tredje högsta andelen av länets 

kommuner. 9 procent av företagarna med eget AB är 65 år eller äldre. 50 procent av alla 

anställda jobbar i de 10 största företagen, vilket är den fjärde högsta andelen i länet. 

 

Eksjö kommun 

Geografisk stor perifer kommun med minskande befolkning i arbetsför ålder kommande 10 

år. En växande åldersgrupp äldre leder till ökande försörjningskvot. År 2031 beräknas kvoten 

vara 99, vilket är tredje högst av länets kommuner. Andelen högutbildade är den tredje högsta 

av länets kommuner samtidigt som sysselsättningsgraden är fjärde lägst. Näringslivsaspekter: 

Största näringsgrenen är Vård- och omsorg med 33 procent av den förvärvsarbetande 

dagbefolkningen. Efter Jönköping är Eksjö den kommun som har näst lägst andel sysselsatta 

inom tillverkningsindustrin. Med 13 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen inom 

offentlig förvaltning och försvar har Eksjö den överlägset största andelen. Inom övriga 

jämförelser ligger Eksjö ungefär i mitten av länets kommuner.  

 

Tranås kommun 

En mindre kommun i länets norra del med starka band mot Östergötland. En ganska stor 

minskning av befolkning i arbetsför ålder samt unga i åldern 0–19 år kommande 10 år. Den 

totala försörjningskvoten ökar något. Länets lägsta sysselsättningsgrad och enda kommunen 

under riksmedeltalet. Näringslivsaspekter: Ganska diversifierat näringsliv även om 

tillverkningsindustrin dominerar med 28 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen. 

Relativt god branschbredd och företagande. 2,5 procent jobbar inom kunskapsintensiva 

näringar, vilket är tredje högsta andelen bland länets kommuner. 43 procent av alla anställda 

jobbar i de 10 största företagen.  
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7.1.1 Tillväxtverkets senaste analys av län- och kommuners sårbarhet 
 

 
 

I en nationell jämförelse så föreligger ingen större risk för sårbarhet i Jönköpings län. Några 

enstaka faktorer gör att endast 8 procent av länets kommuner betraktades som sårbara 2018. 

Ingen kommun hade hög sårbarhet. Inför kommande lågkonjunktur har vi ett bra utgångsläge 

jämfört med många andra län i Sverige. 

 

8. Slutsats 
Det finns många skillnader inom länets kommuner när man jämför olika aspekter. Vissa kan 

vara sårbara vid den större kris, andra är mer naturliga och beror på demografiska 

förändringar och den näringslivsstruktur som byggts upp under många sekel. En del faktorer 

som är sårbara på sikt bör åtgärdas, andra positiva fördelar bör bevaras. 

 

Kommunens storlek ger både fördelar inom näringsliv och möjligheter till företagande. 

Tillväxten av tjänste- och servicenäringar brukar följa befolkningsstorleken. 

Olikheter bidrar till tillväxt och mångfald. Det gäller inte bara humankapital utan också fler 

branscher, d.v.s. en bredare näringslivsstruktur som skapar dynamik. Kunskap och 

kompetens, d.v.s. fler eftergymnasialt utbildade och en bättre jämställd arbetskraft ökar 

chansen till bestående utveckling och en attraktivare arbetsmarknad. 
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