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Regionala strukturbilder för Jönköpings län 

Genom de regionala strukturbilderna görs en fördjupad kartläggning av Jönköpings län, gällande 

områden som fysisk och digital infrastruktur, boende och markanvändning, arbetsmarknad och 

kompetensförsörjning, demografi, näringsliv och förnyelse. De regionala strukturbilderna utgör 

därmed konkreta besluts- och planeringsunderlag som skapar goda förutsättningar för att uppnå en 

långsiktigt hållbar utveckling i vår region. Genom arbetet med strukturbilder främjas samverkan 

mellan olika aktörer i olika delar av regionen, på både kommunal och regional nivå. Tillsammans kan 

vi skapa en attraktiv region för både näringsliv, arbetskraft, boende och besökare, där alla delar av 

regionen får verktyg till att utvecklas.  
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Kunskap och kompetens i Jönköpings län 
Kunnig och kompetent personal är centralt för företags förmåga till innovation, tillväxt och förnyelse. 

Innovation, tillväxt och förnyelse är å sin sida centralt för företags konkurrenskraft och överlevnad. 

Det gäller framför allt tillverkningsföretag som ofta verkar på en global marknad, men i takt med 

utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologier gäller det i allt högre grad även 

tjänsteföretag. Likaså spelar kunskap och kompetens i arbetskraften på en plats, till exempel en 

kommun eller en tätort eller till och med ett mindre område, en central roll för platsens möjlighet till 

tillväxt och utveckling. Ett företag påverkas nämligen inte bara av sina interna produktionsfaktorer 

utan även av externa effekter som kommer av den omgivande miljön. Sådana externa effekter 

handlar framför allt om möjligheten till informations- och kunskapsspridning mellan individer och 

mellan företag1. Företag kan alltså lära av varandra, om de har kompetent personal som kan nyttja ny 

kunskap och nya idéer och som kan omsätta dem i den egna verksamheten2.  

Tillgång till kunnig och kompetent arbetskraft i den egna kommunen, eller i alla fall i kommuner inom 

pendlingsavstånd, ökar även möjligheten till att rekrytera lämplig personal och säkra sin kompetens-

försörjning. Det här är en utmaning för många företag, särskilt de som är belägna i mindre 

kommuner av landsbygdskaraktär.  

I följande avsnitt görs en genomgång av läget i Jönköpings län gällande kunskap och kompetens, med 

fokus på högre utbildning, teknik- och kunskapsintensitet i näringslivet, samt arbetspendling. 

Avsikten med rapporten är att belysa skillnader inom länet och att identifiera utmaningar för länet 

som helhet samt enskilda kommuner, inom berörda områden. Rapporten avser inte att göra en 

fullständig genomgång av ämnet då kunskap och kompetens kan förvärvas på andra sätt än vad som 

återges här, till exempel genom arbetslivserfarenhet.  Rapporten avslutas med en kort samman-

fattning av centrala slutsatser.  

Högre utbildning 
Kunskap och kompetens kan mätas på många olika sätt, där formell utbildning ofta lyfts fram som en 

central faktor. En nyutgiven rapport3 visar att nästan 50 procent av tillväxten i det svenska 

näringslivet mellan 2001 och 2010 kan förklaras av ökningen av högutbildade, trots att denna grupp 

endast utgjorde 22 procent av arbetskraften. Teknisk utveckling och kapitalinvesteringar förklarar 

ungefär en fjärdedel vardera av tillväxten medan ökningen av lågutbildade står för cirka fem procent. 

Skillnaden i bidrag till tillväxten kan förklaras av att högutbildade än två till tre gånger mer produktiva 

än lågutbildade.4   

Figur 1 visar andelen av nattbefolkningen, det vill säga de som bor i kommunen, med högre 

utbildning, medan Figur 2 visar motsvarande andel för dagbefolkningen, det vill säga de som arbetar i 

kommunen. Gällande dagbefolkningen är de senast tillgängliga siffrorna från 2015. All statistik härrör 

från Statistiska Centralbyrån.  

                                                           
1
 Se Näringslivsdynamik, städer och agglomerationsekonomier – forskningsöversikt och agenda, Tillväxtanalys 

2017:08 för en översikt.  
2
 Detta benämns ofta som “absorptionsförmåga”, se Cohen och Levinthal (1989), Absorptive capacity: A new 

perspective on learning and innovation, Administrative Science Quarterly 35(1).   
3
 Eklund och Pettersson (2017), Högskola i otakt, Dialogos förlag, Stockholm.  

4
 Se Eklund och Pettersson (2017), Högskola i otakt, Dialogos förlag, Stockholm, för redovisning av beräkningar.  
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Figur 1. Andel av nattbefolkningen 25-64 år med minst tre års eftergymnasial utbildning, per kommun 2016.  

 

Figur 2. Andel av dagbefolkningen 25-64 år med minst tre års eftergymnasial utbildning, per kommun 2015.  

Figur 1 och 2 visar på stora skillnader mellan kommunerna i Jönköpings län. Jönköpings kommun har 

högst andel högutbildad nattbefolkning med 27 procent, vilket motsvarar siffran som gäller för 

Sverige som helhet5. Gnosjö och Gislaved har lägst andel med högre utbildning med 11 respektive 13 

procent. I de flesta kommuner är andelen högutbildade något högre för dagbefolkningen än för 

nattbefolkningen, vilket troligtvis beror på att dagbefolkningen enbart inkluderar sysselsatta 

                                                           
5
 http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/befolkningens-utbildning/  

http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/befolkningens-utbildning/
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individer medan nattbefolkningen även innefattar arbetslösa och personer som står utanför arbets-

marknaden, grupper där individer med låg utbildning är överrepresenterade.6 

I Jönköpings län som helhet har 21 procent av nattbefolkningen (20 procent 2015) och 22 procent av 

dagbefolkningen minst tre års eftergymnasial utbildning. Det finns dock två kommuner där andelen 

högutbildade är högre på natten än på dagen, Habo och Sävsjö. Det verkar alltså vara relativt många 

av de högutbildade som är bosatta i Habo kommun och Sävsjö kommun som pendlar till arbete i 

andra kommuner. Förutom att pendla till Jönköpings kommun pendlar många Habobor till jobb i 

Mullsjö kommun. Mullsjö är den kommun med störst skillnad i andel högutbildade mellan natten och 

dagen, vilket tyder på en relativt stor inpendling av högutbildad arbetskraft.  

Skillnader i högre utbildning mellan kvinnor och män 

I hela landet är utbildningsnivån högre bland kvinnor än bland män, något som i allra högsta grad 

även gäller för Jönköpings län. Av länets kvinnor har 26 procent en högre utbildning (nattbefolkning, 

29 procent av dagbefolkning) medan motsvarande siffra för länets män är 15 procent (natt- och 

dagbefolkning). Figur 3 och 4 visar på skillnader mellan kommunerna.  

 

 

Figur 3. Andel av nattbefolkningen 25-64 år med minst tre års eftergymnasial utbildning, per kommun och kön 

2016.  

                                                           
6
 Siffrorna är heller inte helt jämförbara då de är mätta för olika år, 2015 respektive 2016.  
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Figur 4. Andel av dagbefolkningen 25-64 år med minst tre års eftergymnasial utbildning, per kommun och kön 

2015.  

I de flesta kommuner skiljer det cirka tio procentenheter i andelen högutbildade mellan kvinnor och 

män, gällande nattbefolkningen. Störst skillnad finns i Habo där 32 procent av kvinnorna och 16 

procent av männen har minst tre års eftergymnasial utbildning. Gnosjö kommun, som har lägst andel 

högutbildade kvinnor och män med 16 respektive 7 procent, har minst skillnad mellan könen.   

Gällande dagbefolkningen, det vill säga de som jobbar i kommunen, är skillnaden mellan könen något 

större i alla kommuner förutom Mullsjö. I Mullsjö är det framför allt männens andel som ökar, från 

12 procent till 18 procent, vilket tyder på en relativt stor nettoinpendling av högutbildade män som 

arbetar i Mullsjö men som är bosatta i andra kommuner. Habo kommun har motsatt mönster, där 16 

procent av männen som bor i Habo har en högre utbildning medan motsvarande siffra för de män 

som jobbar i Habo är 12 procent. För kvinnorna är andelarna betydligt mer lika, 23 (natt) och 24 (dag) 

procent för Mullsjö och 32 (natt) och 31 (dag) procent för Habo. Det kan tyda på att kvinnorna i lägre 

grad pendlar över kommungränser, och/eller att de kvinnor som pendlar åt vartdera hållet har 

relativt lika utbildningsnivå.  

Förändring i högre utbildning över tid 

Mellan 2009 och 2016 har andelen högutbildade i Jönköpings län som helhet ökat från 17 till 21 

procent bland nattbefolkningen i åldrarna 25-64 år. Figur 5 visar att andelen av befolkningen med 

högre utbildning ökar kontinuerligt i länets alla 13 kommuner.   
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Figur 5. Andel av nattbefolkningen 25-64 år med minst tre års eftergymnasial utbildning, per kommun 2009-

2016.  

Även om Jönköpings kommun har högst andel högutbildade över hela tidsperioden är det i Habo 

kommun som utbildningsnivån har ökat som mest, med drygt 6 procentenheter. I Eksjö, Vetlanda, 

Aneby, Tranås, Nässjö, Värnamo, Gislaved, Gnosjö och Mullsjö är förändringen betydligt måttligare 

med 2-3 procentenheter. Motsvarande förändring när det gäller dagbefolkningen visas av Figur 6.   

 

Figur 6. Andel av dagbefolkningen 25-64 år med minst tre års eftergymnasial utbildning, per kommun 2009-

2015.  
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För Jönköpings län som helhet har andelen av dagbefolkningen med minst tre års eftergymnasial 

utbildning ökat från 19 procent till 22 procent mellan 2009 och 2015. Det är återigen i Habo kommun 

som andelen högutbildade har ökat som mest, mätt i procentenheter, men till skillnad från natt-

befolkningen i Figur 6 ligger Habo fortfarande under utbildningsnivån bland dagbefolkningen i länet 

som helhet. Som tidigare påvisats är det bara i Habo och Sävsjö som andelen med högre utbildning är 

högre på natten än på dagen. Det tyder på ett mönster där många högutbildade som flyttar till Habo, 

eller Habobor som skaffar sig en högre utbildning, arbetar i andra kommuner. Gällande dag-

befolkningen är det bara Jönköpings kommun och Eksjö kommun som ligger över kurvan för hela 

Jönköpings län. För Eksjö kommun visar dock både Figur 5 och 6 en avmattning i ökningen av andelen 

högutbildade de sista åren. Gnosjö, Gislaved, Sävsjö och Vetlanda ligger i botten av diagrammen över 

hela tidsperioden. Av dessa fyra kommuner sticker dock Sävsjö ut med relativt stor förändring i andel 

högutbildade.  

Figur 7 och 8 visar att ökningen i utbildningsnivå drivs av att kvinnorna i högre utsträckning är 

högutbildade, i alla kommuner gäller att kvinnornas kurvor är betydligt brantare än männens. Det 

finns alltså en skillnad i både utbildningsnivå och förändringstakt, vilket tyder på att skillnaderna 

mellan könen kommer att fortsätta öka med tiden.     

 

Figur 7. Andel av nattbefolkningen, kvinnor 25-64 år, med minst tre års eftergymnasial utbildning, per kommun 

2009-2016.  
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Figur 8. Andel av nattbefolkningen, män 25-64 år, med minst tre års eftergymnasial utbildning, per kommun 

2009-2016. 

Bland kvinnorna i Jönköpings län har andelen högutbildade ökat från 21 procent 2009 till 26 procent 

2016, en ökning på 5,3 procentenheter. Motsvarande ökning för männen är 1,8 procentenheter, från 

13 procent till 15 procent. Habo kommun har störst förändring i procentenheter bland både män och 

kvinnor, Habo har även störst skillnad i förändring mellan könen. Figur 7 visar att bland kvinnorna 

som bor i Habo är andelen högutbildade nästan ikapp andelen för Jönköpings kommun, medan 

Jönköping fortfarande ligger betydligt över för männen.   

Kurvorna över dagbefolkningen, Figur 9 och 10, skiljer sig en del från nattbefolkningen, framför allt 

för männen, vilket kan peka på en större arbetspendling bland män än bland kvinnor. Bland 

kvinnorna är det i Jönköping, Habo och Eksjö som andelen högutbildade är som störst både på natten 

och på dagen över hela tidsperioden, även om Eksjös kurva ligger över Habos för dagbefolkningen 

medan Habos kurva ligger över Eksjös för nattbefolkningen. För männen är det framför allt Mullsjö 

kommun som sticker ut med en betydligt högre och brantare kurva bland dagbefolkningen, medan 

Habos dagbefolkning halkar betydligt under andelen som gäller för länet som helhet. Det kan också 

noteras att medan Gnosjö ligger lägst i andelen högutbildade män under nattetid över hela tids-

perioden, övertas den positionen av Sävsjö under dagtid.  
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Figur 9. Andel av dagbefolkningen, kvinnor 25-64 år, med minst tre års eftergymnasial utbildning, per kommun 

2009-2015.  

 

Figur 10. Andel av dagbefolkningen, män 25-64 år, med minst tre års eftergymnasial utbildning, per kommun 

2009-2015.  

Bland kvinnorna som arbetar i vardera kommun ökar andelen med högre utbildning mellan 2009 och 

2015 i länets alla 13 kommuner. Mullsjö, Gnosjö och Gislaved har minst ökning med under tre 

procentenheter medan Habo, Jönköping och Aneby har störst med över sex procentenheter. För 

länet som helhet har andelen högutbildade kvinnor ökat från 24 procent till 29 procent.  
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Figur 10 visar att förändringen bland männen är betydligt måttligare i alla kommuner med undantag 

för Mullsjö. Även om andelen högutbildade kvinnor är större än andelen högutbildade män över hela 

tidsperioden i Mullsjö, minskar gapet med tiden. Det kan också konstateras att andelen högutbildade 

bland männen som arbetar i kommunen sjunker i två kommuner, framför allt i Eksjö men även i 

Gislaved.   

Lägre utbildning 
En grupp som ofta har särskilt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden är personer med endast grund- 

och/eller folkskoleutbildning, det vill säga de som avslutar sin skolgång innan gymnasiet. I Jönköpings 

län har 15 procent av befolkningen i åldrarna 20-64 år endast förgymnasial utbildning. Det finns dock 

återigen stora skillnader mellan de 13 kommunerna, vilket visas av Figur 11.  

 

Figur 11. Andel av nattbefolkningen 20-64 år med enbart förgymnasial utbildning, per kommun 2016. 

Figur 11 är i stort en spegelbild av Figur 1 och 2, kommuner som har en högre andel högutbildade har 

en lägre andel med endast förgymnasial utbildning och vice versa. Jönköping och Habo har lägst 

andel lågutbildade med 11 respektive 12 procent, medan Gnosjö och Gislaved har högst andel med 

24 respektive 21 procent. Det innebär att nästan var fjärde invånare i Gnosjö kommun och drygt var 

femte invånare i Gislaveds kommun saknar gymnasial utbildning. Gnosjö är till och med den 

kommunen i Sverige med högst andel lågutbildade7.  

Lägre utbildning är mer vanligt förekommande bland äldre personer än bland yngre, vilket gäller 

framför allt för männen. I åldersgruppen 55-64 år saknar 20 procent av männen i Sverige gymnasial 

utbildning8. I Jönköpings län är siffran högre. Här har 28 procent av männen i åldrarna 55-64 år 

enbart grund- eller folkskoleutbildning medan motsvarande andel för kvinnorna i samma åldersgrupp 

är 18 procent. Återigen kan vi alltså se stora skillnader mellan könen och mellan de 13 kommunerna, 

vilket visas av Figur 12.  

                                                           
7
 http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/befolkningens-utbildning/  

8
 Ibid.  

http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/befolkningens-utbildning/
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Figur 12. Andel av nattbefolkningen 55-64 år med enbart förgymnasial utbildning, per kommun och kön 2016. 

Gnosjö kommun har högst andel med endast förgymnasial utbildning bland både kvinnor och män, 

30 procent respektive 44 procent. Jönköpings kommun har lägst andel lågutbildade män med 22 

procent, vilket innebär att alla 13 kommuner i Jönköpings län har högre andel lågutbildade äldre män 

än vad som gäller för Sverige som helhet. Bland kvinnorna i åldersgruppen 55-64 år är andelen 

lågutbildade lägst i Eksjö kommun med 13 procent och Vaggeryds kommun med knappt 15 procent.  

Teknik- och kunskapsintensitet 
Innovations- och förnyelseförmågan på olika platser är inte enbart beroende av arbetskraft med 

högre utbildning. En ytterligare faktor som spelar in är näringslivsstrukturen, till exempel vilka 

branscher som finns representerade samt hur teknik- och kunskapsintensivt näringslivet är. I OECD:s 

rapport från 2012 för Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg och Blekinge9 lyfts den låga teknik- och 

kunskapsintensiteten i regionens näringsliv fram som en utmaning för den fortsatta konkurrens-

kraften. Enligt OECD:s bedömning behövs det en näringslivsomvandling mot ett mer kunskaps-

intensivt näringsliv, vilket i sin tur ställer högre krav på kunskap och kompetens i arbetskraften. 

Figurerna ovan visar att tillgång till högutbildad arbetskraft är en utmaning för Jönköpings län, särskilt 

för företag belägna i mindre kommuner. Även OECD lyfter den höga andelen lågkvalificerad arbets-

kraft som en utmaning för regionens utveckling.   

Figur 13 visar att OECD:s bedömning från 2012 gäller i hög grad även för 2015, det vill säga ett fokus 

på låg- och medium-lågteknologisk industri i Jönköpings län. Indelningen av näringsgrenar avseende 

teknik- och kunskapsintensitet i Figur 13 och 15 följer Eurostats klassificering av tillverkningssektorn 

respektive tjänstesektorn10.   

                                                           
9
 http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/oecdterritorialreviewssmaland-blekingesweden.htm  

10
 http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an3.pdf NACE Rev. 2 motsvarar SNI 

2007.  

http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/oecdterritorialreviewssmaland-blekingesweden.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an3.pdf
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Figur 13. Andel sysselsatta per teknologisk nivå inom tillverkningssektorn, per kommun 2015.  

Figur 13 visar återigen på skillnader mellan länets 13 kommuner. Habo kommun har högst andel 

anställda inom hög- och medium-högteknologisk tillverkning med 57 procent medan Vetlanda 

kommun har lägst med tre procent. Figur 13 visar även på skillnader ur ett delregionalt perspektiv, 

där kommunerna i östra delen av länet (Höglandet) har en större andel sysselsatta i lågteknologisk 

industri, medan kommunerna i sydväst (GGVV) har större andelar i medium-lågteknologisk industri 

och kommunerna i nordväst i medium-högteknologisk industri.  

Det finns ett samband, om än inte ett perfekt sådant, mellan teknikintensitet och högre utbildning i 

tillverkningsindustrin, vilket visas av Figur 14. Lägst andel högutbildade finns i sydost, något högre i 

sydväst och relativt höga andelar i nordväst.  

Medan Eksjö kommun har relativt hög andel sysselsatta med högre utbildning generellt sett (se Figur 

2), visar Figur 14 att dessa inte jobbar inom tillverkningsindustrin i särskilt hög utsträckning. 

Tillsammans med Sävsjö kommun har Eksjö lägst andel högutbildade inom tillverkningsindustrin med 

fem procent. Jönköpings kommun och Mullsjö kommun har högst andel anställda med högre 

utbildning med 17 procent respektive 16 procent, vilket dock även det är lägre andelar än vad som 

gäller generellt för dagbefolkningen. Jönköping och Mullsjö, tillsammans med Värnamo, är de enda 

kommuner i länet med högteknologisk tillverkningsindustri.  
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Figur 14. Andel sysselsatta med högre utbildning inom tillverkningssektorn, per kommun 2015.  

Kvalificerad arbetskraft är centralt för att höja teknik- och kunskapsintensiteten i länets näringsliv. 

Högutbildad personal i tillverkningsindustrin handlar inte bara om ingenjörer som kan utveckla nya 

produkter och förbättra produktionsprocesser, utan tillverkningsindustrin innefattar ett brett utbud 

av yrken som kan dra nytta av högre utbildning, till exempel ekonomer, marknadsförare, 

organisationsutvecklare och säljare, som alla spelar en viktig roll för företags effektivitet och 

utveckling.  

En ytterligare faktor för att höja teknik- och kunskapsintensiteten i länets tillverkningsindustri är 

tillgången till kunskapsintensiva tjänsteföretag, vilka ofta benämns KIBS (Knowledge Intensive 

Business Services). Även OECD lyfter att främjandet av kunskapsintensiva tjänsteföretag kan leda till 

ett flöde av nya idéer och kunskaper i det befintliga näringslivet. Etableringar av företag inom KIBS-

sektorn spelar dessutom en dubbel roll för lokal och regional utveckling och förnyelseförmåga 

eftersom de förutom konsultverksamhet bedriver egen innovationsverksamhet11.  

Figur 15 visar att tjänstesektorn i Jönköpings län generellt sett har en relativt stor andel sysselsatta 

inom kunskapsintensiva tjänster. I alla länets 13 kommuner är andelen större än 50 procent, från 57 

procent i Tranås kommun till 81 procent i Eksjö kommun.  

                                                           
11

 Shearmur och Doloreux (2018), KIBS as both innovators and knowledge intermediaries in the innovation 
process: Intermediation as a contingent role, Papers in Regional Science (kommande).  
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Figur 15. Andel sysselsatta per kunskapsnivå inom tjänstesektorn, per kommun 2015.  

Tjänstesektorn omfattar dock även offentlig sektor, vilken klassificeras som kunskapsintensiv av 

Eurostat. Figur 16 visar att majoriteten av de som är sysselsatta inom kunskapsintensiva tjänster är 

verksamma just inom övriga kunskapsintensiva tjänster, vilka innefattar offentlig förvaltning och 

försvar, utbildning, vård och omsorg, samt kultur, nöje och fritid. Andelen som arbetar inom 

kunskapsintensiva marknadstjänster, högteknologiska kunskapsintensiva tjänster och kunskaps-

intensiva finansiella tjänster är betydligt mindre.  

 

Figur 16. Andel sysselsatta per kunskapsnivå, finare indelning, inom tjänstesektorn, per kommun 2015.  
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Det är alltså relativt få i Jönköpings län som arbetar i så kallade KIBS-företag, i alla fall i jämförelse 

med övrig tjänstesektor. Eksjö kommun, som hade den högsta andelen anställda inom kunskaps-

intensiva tjänster (81 procent) enligt Figur 15, har lägst andel anställda inom kunskapsintensiva 

tjänster som inte klassificeras som övriga. De röda tårtbitarna i Figur 16 motsvarar fyra procent av 

Eksjö kommuns sysselsättning inom tjänstesektorn. Även Habo kommun, Sävsjö kommun och Aneby 

kommun har relativt låg andel sysselsatta inom kunskapsintensiva företagstjänster.   

Högst andel sysselsatta i kunskapsintensiva tjänster, som inte klassificeras som övriga, finns i 

Jönköpings kommun med 14 procent. I länet som helhet är 11 procent av tjänstesektorns syssel-

sättning inom kunskapsintensiva marknadstjänster, högteknologiska kunskapsintensiva tjänster och 

kunskapsintensiva finansiella tjänster. Av dessa står kunskapsintensiva marknadstjänster för den 

största delen med 8 procent.  

En rapport från Region Jönköpings län12 visar att sysselsättningen inom finans- och försäkrings-

verksamhet, vilka motsvarar kunskapsintensiva finansiella tjänster, minskar i Jönköpings län. 

Jönköpings län har också en betydligt lägre andel sysselsatta inom finans- och försäkringsverksamhet 

än för Sverige som helhet. Jönköpings län ligger även under riksmedel när det gäller företagstjänster, 

av vilka många faller inom kunskapsintensiva marknadstjänster och högteknologiska kunskaps-

intensiva tjänster. Jönköpings län har alltså relativt få sysselsatta inom kunskapsintensiva tjänster 

(utöver övriga), både relativt övrig tjänstesektor och relativt övriga Sverige. Till skillnad från syssel-

sättningen inom finans- och försäkringsverksamhet ökar dock sysselsättningen inom företagstjänster 

i Jönköpings län.  

Arbetspendling 
En ökad kunskapsnivå i företag kan uppnås på flera olika sätt, genom att till exempel rekrytera ny 

personal eller lokalisera sig i en kunskapsintensiv miljö och dra nytta av externa effekter från 

omgivande företag och arbetskraft. Sådana externa lärandeeffekter brukar dock falla under 

begreppet agglomerationsekonomier, vilket innebär att de framför allt uppstår i täta miljöer.  

Lärandeeffekter handlar om snabbare uppkomst, spridning och ackumulering av kunskap, vilket ofta 

sker genom fler mänskliga möten, många gånger oplanerade och informella, på mer urbana platser13.  

En möjlighet för företag på landsbygderna att ta del av kunskaps- och informationsspridning över 

företags- och kommungränser, är arbetskraftsrörlighet. Det kan handla om att individer byter arbets-

platser och för med sig kunskap från ett företag till ett annat som kanske är lokaliserat i en annan 

kommun. Det kan även handla om arbetskraftens pendling, vilken bidrar till att individer rör sig över 

större geografier och för med sig kunskaper och idéer från en plats till en annan. Kunskap som kan 

vara till nytta för företags tillväxt och förnyelse sprids inte bara i jobbsituationer, utan även vid 

sociala interaktioner med familj, vänner och bekanta. Idrottsföreningar och religiösa samfund lyfts 

ofta fram som exempel på mötesplatser som är betydelsefulla även för näringslivet. Att delar av 

personalen pendlar in från andra kommuner kan därmed vara en källa till kunskap som har uppstått 

på en annan plats, till exempel på ett företag eller genom informella möten.  

                                                           
12

 Olsson (2018), Sysselsättningen I Jönköpings län 2012-2016, Regional utveckling, Region Jönköpings län.  
13

 Se Duranton och Puga (2004), Micro-foundations of urban agglomeration economies, i Handbook of Regional 
and Urban Economics, Vol. 4, redigerad av Henderson och Thisse.  
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Figur 17 visar nettoinpendlingen per kommun, där röda kommuner har en positiv nettoinpendling 

och blå kommuner har en negativ nettoinpendling (och därmed nettoutpendling), vilket innebär att 

det är fler som pendlar ut från kommunen än som pendlar in. I kommuner med negativ netto-

inpendling är antalet förvärvsarbetande större på natten än på dagen. Kommuner med stort negativt 

inpendlingsnetto kallas ibland för sovkommuner. I Jönköpings län är Habo den mest utpräglade sov-

kommunen, här är dagbefolkningen 31 procent mindre än den sysselsatta nattbefolkningen.  

Med undantag av Sävsjö och Vetlanda är kommunerna med nettoutpendling kranskommuner till 

Jönköping, vilket innebär att många som bor i dessa kommuner pendlar in till arbete i Jönköping. 

Som länets största arbetsmarknad har Jönköping naturligt den största nettoinpendlingen i absoluta 

tal med drygt 4000 fler som pendlar in till kommunen än som pendlar ut till andra kommuner, vilket 

motsvarar 6 procent av den sysselsatta nattbefolkningen. Relativt sin storlek är dock Gnosjö den 

största nettoinpendlingskommunen, här är det 25 procent fler förvärvsarbetande på dagen än på 

natten.  

 

Figur 17. Nettoinpendling, per kommun 2015.  

Den vänstra kartan i Figur 18 visar andelen utpendlare av nattbefolkningen, det vill säga hur stor 

andel av de som bor i kommunen, och har ett jobb, som arbetar i en annan kommun. Den högra 

kartan visar andelen inpendlare av dagbefolkningen, det vill säga hur stor andel av de som arbetar i 

kommunen som är bosatta i en annan kommun.  
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Figur 18. Andel utpendlare av nattbefolkningen och andel inpendlare av dagbefolkningen, per kommun 2015.  

Habo är den enda kommunen i länet där mer än hälften, 59 procent, av nattbefolkningen arbetar i en 

annan kommun. Även Mullsjö och Aneby har en relativt stor utpendling med 49 respektive 46 

procent. En relativt stor utpendling behöver motsvaras av en relativt stor inpendling för att tillgodose 

arbetskraftsbehovet i kommunen, om inte kommunens arbetsmarknad är mycket mindre än dess 

bostadsmarknad. Att så är fallet i Jönköpings län syns av kartorna ovan. Av de som arbetar i Habo 

kommun är 41 procent bosatta i andra kommuner. Även kommuner med relativt stor positiv netto-

inpendling enligt Figur 17 har en relativt stor andel inpendlare av dagbefolkningen, i Gnosjö är 40 

procent av dagbefolkningen bosatt i andra kommuner medan motsvarande siffra för Eksjö är 37 

procent.  

Jönköpings kommun har länets i särklass största tätort och starkaste arbetsmarknad, vilket gör att 

det faller sig naturligt att Jönköping har lägst andel ut- och inpendlare. Behovet att pendla ut för att 

hitta arbete minskar med storleken på kommunen, eftersom större platser erbjuder fler och mer 

varierade arbetstillfällen. Större kommuner attraherar därmed också arbetskraft från andra 

kommuner och Jönköpings kommun är absolut sett den största inpendlingskommunen. Eftersom 

många Jönköpingsbor arbetar i den egna kommunen blir dock andelen inpendlare relativt liten. 13 

procent av Jönköpings kommuns nattbefolkning arbetar i andra kommuner medan 18 procent av 

dagbefolkningen bor i andra kommuner.  

Av länets övriga tolv kommuner har Vetlanda lägst relativa pendlingstal, av Vetlandas nattbefolkning 

arbetar 19 procent utanför kommunens gränser medan 18 procent av dagbefolkningen är bosatt i 

andra kommuner.  

Skillnader i pendling mellan kvinnor och män 

Ovan gjorda jämförelser mellan utbildningsnivåer bland dag- och nattbefolkningen i kombination 

med jämförelser mellan män och kvinnor har antytt skillnader i pendlingsmönster mellan könen. 

Figur 19 visar därför andelen kvinnor respektive män av kommunernas ut- och inpendlare.   
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Figur 19. Andel kvinnor respektive män av ut- och inpendlare, per kommun 2015.  

Med undantag av inpendlarna till Eksjö kommun, det vill säga de som jobbar i Eksjö men är bosatta i 

andra kommuner, visar Figur 19 att majoriteten av pendlarna till och från kommunerna i Jönköpings 

län är män. Män verkar alltså pendla över kommungränser i högre grad än kvinnor. Figur 19 över-

skattar dock skillnaden mellan könen eftersom den inte tar hänsyn till hur många kvinnor respektive 

män som bor och arbetar i vardera kommunen. I alla 13 kommuner består den sysselsatta natt-

befolkningen till större del av män, detsamma gäller dagbefolkningen i alla kommuner förutom Eksjö, 

där 51 procent utgörs av kvinnor.  

Vid en jämförelse mellan andelen av kvinnorna som pendlar och andelen av männen som pendlar 

minskar skillnaderna mellan könen. Gällande inpendling är det återigen bara Eksjö kommun som 

sticker ut med en högre andel pendlare bland kvinnorna än bland männen. 38 procent av kvinnorna 

som arbetar i Eksjö är bosatta i andra kommuner, medan 37 procent av männen som arbetar i 

kommunen bor på annat håll. I Vetlanda kommun och Vaggeryds kommun är skillnaden i inpendling 

mellan könen störst, 29 procent av männen som arbetar i Vaggeryd och 21 procent av männen som 

arbetar i Vetlanda pendlar över kommungräns medan motsvarande siffror för kvinnorna är 22 

procent och 14 procent.   

Gällande utpendling är skillnaden mellan könen störst i Eksjö kommun, där 29 procent av de syssel-

satta männen som bor i Eksjö arbetar i en annan kommun, medan 19 procent av kvinnorna pendlar 

ut till andra kommuner. Både Aneby kommun och Gnosjö kommun har en högre andel kvinnor än 

män som pendlar till arbete i andra kommuner. Av Anebys sysselsatta nattbefolkning är 47 procent 

av kvinnorna och 45 procent av männen utpendlare. Motsvarande andelar för Gnosjö är 26 procent 

och 24 procent.  

För Jönköpings län som helhet gäller att 20 procent av kvinnorna och 24 procent av männen som bor 

i länet pendlar över kommungräns för arbete (vilket kan innebära arbete i en kommun utanför länet). 

Av de kvinnor som arbetar i länet är 21 procent bosatta i en annan kommun än där de jobbar medan 
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motsvarande andel för männen som arbetar i länet är 25 procent (vilket kan innebära att de bor i en 

kommun utanför länet). Det finns alltså fortfarande skillnader i pendlingsbenägenhet mellan könen.   

Riktad pendling 

Omfattningen på arbetspendlingen till och från kommuner beror på flera olika faktorer. Som ovan 

berörts spelar storleken på kommunen en roll, likaså näringslivs- och arbetskraftsstrukturen. En 

ytterligare viktig faktor är givetvis kommunikationsmöjligheterna, det vill säga hur snabbt och smidigt 

det går att ta sig från en plats till en annan, med till exempel privat bil eller kollektivtrafik. Geografisk 

närhet spelar här en roll och studier från Internationella Handelshögskolan i Jönköping visar att 

benägenheten att arbetspendla sjunker drastiskt vid restider över 45 minuter14. Ännu kortare tids-

avstånd mellan kommuner, 15-20 minuter, leder till mycket stark integration av kommunernas 

arbetsmarknader. Att närhet spelar roll för pendlingsmönstren i Jönköpings län visas av Figur 20-21.  

Figur 20 visar den riktade utpendlingen, det vill säga var kommunens nattbefolkning arbetar, med 

undantag för de som jobbar i samma kommun som de bor. Figur 21 visar på motsvarande sätt den 

riktade inpendlingen, det vill säga var de som arbetar i kommunen bor, med undantag av de som bor 

i samma kommun som de arbetar. Figurerna tar alltså bara hänsyn till de individer som arbetspendlar 

över kommungräns.  

 

Figur 20. Riktad utpendling, per kommun 2015.  

                                                           
14

 Johansson (redaktör) (2004), EUROPAKORRIDOREN – Resvolymer, pendling och regionförstoring, Institutet 
för Näringslivsanalys, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.  
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Figur 21. Riktad inpendling, per kommun 2015.  

Figur 20 visar att cirka 80 procent av utpendlande Habobor jobbar i Jönköpings kommun medan Figur 

21 visar att dessa Habobor utgör cirka 20 procent av inpendlarna till Jönköpings kommun. Även 

Mullsjö kommun, Vaggeryds kommun, Aneby kommun och Nässjö kommun har relativt stor 

utpendling till Jönköpings kommun vilket bekräftar slutsatsen ovan att många som bor i kommuner 

med nettoutpendling, enligt Figur 17, pendlar in till arbete i Jönköping. Figur 21 visar att dessa 

kommuner samspelar med Jönköpings kommun även gällande inpendling. Drygt 60 procent av de 

som pendlar till arbete i Habo bor i Jönköping, motsvarande siffror för Mullsjö, Vaggeryd, Aneby och 

Nässjö är 41 procent, 54 procent, 26 procent och 36 procent. Jönköping med kranskommuner verkar 

således utgöra en delregional arbetsmarknad.  

Övriga kommuner i länet har betydligt mindre andel utpendlare till Jönköping och inpendlare från 

Jönköping. Istället sker den största pendlingen mellan geografiskt närliggande kommuner, vilket är 

tydligt för Höglandskommunerna, med undantag av Tranås som har ett stort utbyte med Öster-

götland, samt GGVV-kommunerna. Det finns alltså tendenser till tre delregionala arbetsmarknader i 

länet. Nässjö, Aneby och Vaggeryd länkar samman Höglandet och GGVV med Jönköpings kommun. I 

övrigt är pendlingen relativt koncentrerad inom de delregionala arbetsmarknaderna. Liksom Tranås 

har kommuner som gränsar till andra län även en relativt stor arbetspendling över länsgränsen, vilket 

visas av de grå tårtbitarna i cirkeldiagrammen.  

Sammanfattande slutsatser 
Många kommuner i Jönköpings län har relativt låg andel högutbildade, bland både dag- och natt-

befolkningen. Det gäller framför allt kommuner belägna i sydvästra och sydöstra delen av länet. I 

dessa kommuner, framför allt Gnosjö och Gislaved, är även andelen med lägre utbildning (enbart 

grund- eller folkskola) osedvanligt hög. Bristen på utbildad arbetskraft märks i synnerhet i 

tillverkningssektorn, där andelen högutbildade är betydligt lägre i alla kommuner än vad som gäller 

generellt för kommunens dagbefolkning. I många kommuner är tillverkningssektorn dessutom 
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inriktad mot lågteknologisk och/eller medium-lågteknologisk tillverkning, vilket kan betyda att 

efterfrågan på högutbildad arbetskraft inte är särskilt stor. Samtidigt är kompetensförsörjning, 

framför allt av kvalificerad arbetskraft, en utmaning som lyfts i alla delar av Jönköpings län, vilket 

tyder på ett efterfrågeöverskott på högutbildad arbetskraft.  

För att långsiktigt bibehålla konkurrenskraften i länets näringsliv behövs en ökad kunskaps- och 

teknikintensitet, där en högre andel högutbildade kan tänkas vara en nyckel för att lyfta tillverknings-

industrin i många kommuner mot i alla fall medium-högteknologisk tillverkning. En ytterligare nyckel 

kan vara att främja etableringar av kunskapsintensiva tjänsteföretag som kan bistå tillverknings-

företag med nya idéer och kunskap. För att företagen ska kunna tillämpa dessa idéer på sin 

verksamhet kan det dock behövas en tillräcklig expertis på det egna företaget. Det finns därmed ett 

samspel mellan intern och extern kunskap.  

Trots att länets tjänstesektor till stora delar består av kunskapsintensiva tjänster, är det relativt få 

som är sysselsatta inom kunskapsintensiva tjänsteföretag. Istället finns en tyngd mot offentliga 

tjänster, vilka klassificeras som kunskapsintensiva av OECD och som självklart är viktiga för länets 

befolkning, men som kanske inte spelar en lika stor roll för att höja teknik- och kunskapsintensiteten i 

länets näringsliv. En stor kunskapsintensiv offentlig sektor är särskilt tydlig för Eksjö kommun. Eksjö 

är även, tillsammans med Sävsjö kommun, den kommun med lägst andel högutbildade i tillverknings-

sektorn samt lägst andel sysselsatta inom kunskapsintensiva företagstjänster.   

Även om andelen högutbildade fortfarande är låg i många delar av länet ökar den med tiden i alla 13 

kommuner, vilket ger möjligheter till en kontinuerlig höjning av kunskapsintensiteten i både privat 

och offentlig sektor. Det finns dock stora skillnader i både nivå och förändringstakt mellan kvinnor 

och män. Kvinnorna i länet är högutbildade i större utsträckning än männen, vilket motsvarar 

mönstret för Sverige som helhet. Samtidigt är ökningen i utbildningsnivå mycket kraftigare för 

kvinnorna än för männen, vilket tyder på att skillnaderna mellan könen i andelen högutbildade blir 

allt större över tiden. Den ökning i utbildningsnivå som sker i länets alla 13 kommuner drivs av att 

kvinnor i högre grad utbildar sig. Bland männen än förändringen över tid betydligt måttligare och i 

Eksjö kommun och Gislaveds kommun har andelen högutbildade män till och med minskat sedan 

2009.  

I Jönköpings län finns det både inpendlings- och utpendlingskommuner, där det framför allt är 

kranskommunerna till Jönköpings kommun som har en relativt stor utpendling till Jönköping och 

därmed ett negativt pendlingsnetto. Det innebär att många som bor i dessa kommuner, Habo, 

Vaggeryd, Nässjö och Aneby, arbetar i Jönköpings kommun. Som länets största kommun och därmed 

starkaste arbetsmarknad har Jönköpings kommun naturligt ett positivt pendlingsnetto, som i 

absoluta tal är störst av länets 13 kommuner. Det är dock Gnosjö kommun som har störst netto-

inpendling relativt sin storlek, vilket tyder på en stark arbetsmarknad även här.  

Till Gnosjö kommun pendlar framför allt arbetskraft som är bosatt i Gislaveds kommun och Värnamo 

kommun. Liknande delregionala pendlingsmönster finns för flertalet av kommunerna i länet, vilket 

tyder på att arbetskraften rör sig över relativt begränsade geografier, vilket i sin tur kan hämma 

kunskaps- och informationsspridningen mellan företag och platser. Tillgänglighet, i form av både 

fysisk och digital infrastruktur, är en kritisk faktor för att öka möjligheterna till samverkan, arbets-

kraftsrörlighet och kompetensförsörjning, särskilt för mindre kommuner av landsbygdskaraktär.   


