
HJÄRTAT I SVENSK EKONOMI
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Redan 1845 togs de första stegen mot Jönköpings 
utveckling till världens tändstickshuvudstad när 
Johan Edvard Lundström startade tändsticksproduk
tion mitt i staden. I takt med att produktionen ökade 
köpte Johan och hans bror en större lokal i ett område 
som än idag kallas Tändsticksområdet. Bröderna tog 
över ett tidigare patent och med hjälp av brittiska 
fosfortillverkare utvecklades en produkt som presen
terades på världsutställningen i Paris 1855. Brödernas 
säkerhetständstickor väckte stort intresse och vann 
många priser. 

Fabriken blev världsledande och Jönköping känt 
som världens tändstickshuvudstad. Trots hård kon
kurrens växte företaget. En viktig kugge i utveckling
en var ingenjören Alexander Lagerman som uppfann 
flera maskiner och effektiviserade produktionen. 
Många av dem som suttit hemma och producerat ask
ar åt företaget blev oroliga över att förlora sina arbe
ten, men företagets starka utveckling ledde istället till 
att många av dem anställdes. 1896 hade produktionen 
ökat till sju miljoner tändsticksaskar per år. 1903 slogs 
företaget samman med fem andra och bildade Jön
köpings och Vulcans Tändsticksfabriks Aktiebolag. 

Tändsticksfabriken var motorn i Jönköpings väl
ståndsutveckling och när den var som störst jobbade 
drygt en tredjedel av stadens invånare för företaget. 
Jönköping och Sverige blev synonymt med högkvali

tativa tändstickor. Utländska konkurrenter använde 
namn som ”Jinkiping” och tillverkade etiketter i 
Sverige för att kunna skriva ”Made in Sweden” på sina 
askar. Konkurrensen var hård och hårdast var den 
inom Sverige från tändsticksmagnaten Ivar Kreuger. 
Till sist lyckades han köpa tändsticksföretaget i Jön
köping liksom alla andra tändsticksfabriker i Sverige. 
Kreuger nöjde sig dock inte med dominans i Sverige 
utan ville ha monopol på tändsticksproduktionen i 
världen. 1930 ägde han tändsticksföretag i 33 länder 
och stod för över 60% av världens tändsticksproduk
tion. Samtidigt steg företagets skulder och situatio
nen förvärrades av den amerikanska börskraschen 
1929. I mars 1932 hittades Kreuger död i Paris och 
konkursen var ett faktum. Dessutom hade den inter
nationella konkurrensen gjort tändsticksproduktio
nen mindre lönsam och många förlorade sina jobb. 

Än idag tillverkas tändstickor i Jönköpings län – i 
Vetlanda – men med 30 anställda är det en blygsam 
industri jämfört med tändstickstillverkningens 
glansdagar. 

Två driftiga bröder och en begåvad uppfinnare 
skapade tusentals jobb och satte en småländsk stad på 
världskartan. Men tändsticksindustrins uppgång och 
fall är också en illustration till att industrin inte kan 
tas för given och hur snabbt både industri och jobb 
kan försvinna.

Jönköping 
– världens tändstickshuvudstad
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Jönköpings Västra 
Tändsticksfabrik 1927.



3

D en här rapporten är en beskrivning av den betydelse som 
industrin har för Jönköpings läns ekonomi. Hur många 
jobb genererar industrin? Hur stor andel av ekonomin 

svarar industrin för? Hur ser beroendet av världshandeln ut? 
Och hur stark är länets ekonomi jämfört med andra regioner?
Det är lätt att ta industrin för given. Men för att överleva måste 
det ständigt finnas kraft att utvecklas. Då kan industrin fortsätta 
ta matchen på de globala marknaderna och generera välstånd 
och välfärd – lokalt, regionalt och nationellt.
Rapporten är ett underlag för diskussion om Jönköpings läns 
industriella framtid. Vilka förutsättningar för industrins  
utveckling finns idag i länet? Och vad krävs för att industrin  
ska vara viktig även framöver?

Mats Kinnwall
Chefekonom Teknikföretagen
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JÖNKÖPINGS LÄN

I inget annat län står industrin  
för en lika stor del av ekonomin
Industrin i Jönköpings län svarar för 53 procent av det samlade värdet av  
de varor och tjänster som produceras i länet (förädlingsvärdet). Det är högst  
i landet och ett tecken på industrins stora betydelse för regionens ekonomi.   

Ett län starkt beroende av handel
Av allt det som produceras i Jönköpings län går en stor andel på export.  
Länet ligger på sjunde plats i Sverige sett till export i kr per invånare.   

67 000  jobb
Industrin i Jönköpings län skapar sysselsättning direkt och indirekt för nära  
56 000 personer i länet, vilket är 31,5 procent av alla jobb. Det inkluderar  
industrins leverantörer av insatsvaror och tjänster. Därutöver bidrar syssel- 
sättningen inom industrin med skatteintäkter, inklusive transfereringar till  
kommunerna, på cirka 8 miljarder kronor. Det motsvarar 11 000 jobb inom  
länets kommuner och landsting. Totalt står alltså industrin i Jönköpings län  
för 67 000 jobb, eller nära två av fem jobb i länet.  
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Källa: Ekonomifakta och SCB

-  ANTAL INVÅNARE: 357 250 

-  FÖRVÄRVSFREKVENS 2017: 82,5% (NÄST HÖGST I SVERIGE)   

-  BRUTTOREGIONALPRODUKT / INVÅNARE: 391 000 KR

-  GENOMSNITTLIG KOMMUNALSKATT: 33,6% (SVERIGEMEDEL 32,19) 
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I själva verket är det en felaktig bild av hur vår  
ekonomi ser ut och av industrins betydelse. Det är  
inte meningsfullt att dela upp ekonomin i industri 
respektive tjänste sektor, eftersom varu och tjänste
produktionen i hög grad är tätt sammanflätade i värde
förädlings kedjor och därmed ömsesidigt beroende. 

Det är sant att industrins andel av ekonomin, såsom 
den mäts i nationalräkenskaperna, gradvis har mins
kat under de senaste decennierna. Men det är till stor 
del en statistisk synvilla. Många av de tjänster som 
tidigare utfördes inom industriföretagen görs numera 
av externa leverantörer. Dessutom har tjänsteproduk
tionen inom industrin utvecklats och blivit allt större 
över tid. Tjänsteleverantörer har därför expanderat 
tack vare ökad efterfrågan från både industrin och öv
riga sektorer i ekonomin. Tjänsteproduktion har alltså 
flyttat ut från industrin, samtidigt som tjänsteinne
hållet i industrins produkter har vuxit och fått ökad 
betydelse för industrins konkurrenskraft. 

Tar vi hänsyn till de indirekta kopplingarna mellan 
industrin och tjänstesektorn svarar industrin fortfa
rande för nära en tredjedel av förädlingsvärdet och 
sysselsättningen i det svenska näringslivet. I termer av 
hela ekonomin motsvarar industrin över 20 procent av 
BNP och står för mer än 17 procent av sysselsättningen. 
 
Industrins betydelse för samhällsekonomin är dock 
mycket större än så. Industrin genererar också en stor 
del av de skatteintäkter som behövs för att finansiera 
vår offentliga verksamhet. 

Antalet sysselsatta inom kommunsektorn och staten 
som finansieras av skatter från industrin uppgår till 
185 000 personer. Tillsammans med de drygt 830 000 
personer som har jobb direkt och indirekt genom  
efterfrågan på industriföretagens produktion, står 
industrin därmed för jobb till mer än en miljon 
människor i Sverige.

I Sverige ger industrin jobb till mer  
än en miljon människor

D et finns en myt om att industrin i Sverige är på tillbakagång, att  
vi numera är ett utpräglat tjänstesamhälle och att tjänstesektorn  
är mindre utsatt för internationell konkurrens än industrin.  

Slutsatsen av myten är att den svenska ekonomin blir allt mindre  
konkurrensutsatt och att förhållandena på hemmamarknaden, dvs  
stora delar av den privata tjänstesektorn och den offentliga sektorn,  
borde få spela en större roll i lönebildningen.

Industrin motsvarar 
mer än 20 procent av 
BNP och står för mer än 
17 procent av landets 
sysselsättning.
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Men inget av dessa förenklade synsätt beskriver 
ekonomins funktionssätt på ett relevant sätt. I själva 
verket är näringslivet och den offentliga sektorn tätt 
sammanflätade och beroende av varandra. 

Man bör istället se ekonomin som ett blodomlopp. 
Hjärtat för vårt välstånd är näringslivet som genom 
den konkurrensutsatta exportindustrin syresätter 
ekonomin och skapar jobb och produktion, och som 
i sin tur genererar skatteintäkter. Det skapar sedan 
förutsättningar för de offentliga tjänster som är 
nödvändiga för att ett samhälle och dess näringsliv 
ska kunna fungera. Det handlar om statens grund
läggande uppgifter som lagar och regler, ett  

fungerande rätts och polisväsende, försvar, infra
struktur etc. Men det handlar också om välfärds
tjänster i form av sjuk och hälsovård, skola,  
kommunikationer osv, som i Sverige i huvudsak 
finansieras på kommunal nivå.

I detta blodomlopp är den privata sektorn en 
förutsättning för att den offentliga sektorn ska kunna 
fungera. Men ett effektivt näringsliv förutsätter i sin 
tur en väl fungerande offentlig sektor. Genom att 
leverera tjänster av god kvalitet, skapa skatte och 
regelverk som befrämjar sysselsättning och produk
tivitet, kan det offentliga bidra till ett konkurrens
kraftigt näringsliv. 

Det ekonomiska blodomloppet

S ynen på drivkrafterna bakom välståndsskapande skiljer sig ofta  
mellan olika betraktare. Några ser näringslivet som en kassako  
vars enda syfte är att generera skatteintäkter till det offentliga  

välfärdssystemet. Andra gör en uppdelning i den ”närande sektorn”  
– näringslivet – och den ”tärande sektorn” – den offentliga. 

JOBB

EXPORT-
INDUSTRI

BRP/
BNP

SKATTEINTÄKTER SKATTEINTÄKTER

VILLKOR KOMPETENS
INFRASTRUKTUR

UTVECKLINGSKRAFT UTVECKLINGSKRAFT

GLOBAL HANDEL

STAT & 
KOMMUN

VÄLFÄRDSTJÄNSTER

DET EKONOMISKA BLODOMLOPPET
Näringslivet är hjärtat som genom sin, 
i hög grad exportinriktade produktion 
syresätter ekonomin. Det är en förut-
sättning för att den offentliga sektorn 
ska få resurser och fungera. Men ett 
effektivt näringsliv förutsätter i sin tur 
en väl fungerande offentlig sektor.
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”Uppströms” finns rader av företag som är nödvän
diga för industriproduktionen: underleverantörer 
som producerar råvaror, insatsvaror, transporttjäns
ter, industrinära tjänster etc. Industrins produk
tion genererar sedan dels direkta effekter i form av 
produkter och tjänster som efterfrågas på marknaden 
– lokalt, regionalt och globalt. Dels skatteintäkter till 
den offentliga sektorn.

Det viktiga är dock att förstå att det även ”ned
ströms” skapas positiva effekter. Många stora 

industrier är lokaliserade i relativt små orter över 
hela landet. Ofta är de den största arbetsgivaren 
vid sidan av kommunen. Det innebär att det lokala 
privata näringslivet står och faller med industrin 
och dess medarbetare som efterfrågar alla möjliga 
lokala tjänster och produkter. Här talar vi om allt från 
frisören, bilmekanikern och naprapaten, till livs
medelsbutiken, korvkiosken och thairestaurangen, 
som representerar de indirekta effekter som uppstår 
”nedströms”. 

Industrins lokala betydelse

Ä ven lokalt finns motsvarande växelverkan mellan näringslivet  
och den offentliga sektorn. Bilden visar schematiskt hur flödet 
hänger ihop för en industri.

”UPPSTRÖMS”
(indirekta 
effekter)

DIREKTA EFFEKTER:
PRODUKTER 

OCH TJÄNSTER 
TILL KUNDER

VÄRDESKAPANDE
EFTERFRÅGAN

SKATTEINTÄKTER

”NEDSTRÖMS”
(indirekta 
effekter 
på lokala 
företag)

UNDER-
LEVERANTÖRER

INDUSTRI

I många mindre orter står och 
faller det privata näringslivet med 
industrin = effekter nedströms.  
Uppströms finns alla underleveran-
törer till industrin och de positiva 
effekter som de skapar.



Bruttoregionprodukt per invånare 2016,  
Jönköping på 6:e plats
Bruttoregionprodukten (BRP) är den  
regionala motsvarigheten till det nationella 
måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP  
anger värdet av alla producerade varor och 
tjänster i en region under ett år. För att kunna 
jämföra län beräknas BRP per invånare.

Bruttoregionprodukten per invånare i Jönköpings län är  
hög jämfört med många andra län i Sverige. Den uppgick 2016 
till 391 000 kronor per invånare i länet. Det är en högre nivå än 
medianen för riket totalt. Stockholms län sticker ut med 624 000 
kronor per invånare och drar därför upp genomsnittet för riket. 
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Industrin står för nära två 
tredjedelar av ekonomin

D et finns flera totalt sett rikare län än Jönköping, men ingen  
annanstans står industrin för så stor andel av ekonomin. Nära  
två tredjedelar. Här har vi beräknat och samlat några nyckeldata 

som illustrerar den ekonomiska nivån i Jönköpings län och industrins 
betydelse.

Källa: SCB, december 2018

6
Jönköpings 

 län är på sjätte 
plats

Disponibel inkomst per invånare:  
Jönköpings län på 6:e plats

Ett annat mått på det regionala välståndet 
är disponibel inkomst, som visar hur mycket 
individer och hushåll kan använda för privat 
konsumtion (t ex hyra, mat, kläder och trans
porter) eller spara för framtida bruk. För att 
beräkna disponibel inkomst dras skatten bort 
från inkomsten och sedan läggs olika typer av bidrag till  
(barnbidrag, ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, etc).

Generellt är skillnaderna mellan länen mindre för den  
disponibla inkomsten per invånare eftersom progressiv skatt  
och transfereringar verkar utjämnande. Men fortfarande  
sticker Stockholms län ut och drar upp snittet för hela landet. 

Disponibelinkomsten per invånare i Jönköpings län uppgick  
till 202 000 kronor i genomsnitt år 2016. Det är en nivå i  
närheten av genomsnittet för hela riket. 

6
Jönköpings län  
län är på sjätte  

plats

BRP per invånare, löpande priser, 2016
1 Stockholms län 624 000
2 Västra Götalands län 448 000
3 Norrbottens län 418 000
4 Kronobergs län 414 000
5 Uppsala län 409 000
6 Jönköpings län 391 000
7 Östergötlands län 384 000
8 Örebro län 381 000
9 Skåne län 379 000

10 Västernorrlands län 377 000
11 Västerbottens län 372 000
12 Västmanlands län 371 000
13 Dalarnas län 368 000
14 Jämtlands län 353 000
15 Gävleborgs län 348 000
16 Hallands län 345 000
17 Värmlands län 343 000
18 Kalmar län 337 000
19 Blekinge län 335 000
20 Gotlands län 330 000
21 Södermanlands län 317 000
 Riket 442 000

Källa: SCB, december 2018

Hushållens disponibla inkomst  
per invånare, 2016

1 Stockholms län 238 000
2 Hallands län 219 000
3	 Västra	Götalands	län	 209	000
4 Uppsala län 206 000
5 Skåne län 205 000
6 Jönköpings län 202 000
7 Norrbottens län 201 000
8 Västmanlands län 200 000
9 Östergötlands län 199 000

10 Kronobergs län 198 000
11 Södermanlands län 197 000
12 Gotlands län 196 000
13 Dalarnas län 196 000
14 Västernorrlands län 196 000
15 Kalmar län 195 000
16 Värmlands län 194 000
17 Jämtlands län 194 000
18 Örebro län 193 000
19 Västerbottens län 193 000
20 Blekinge län 192 000
21 Gävleborgs län 192 000
 Riket 210 000
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Industrin är av stor betydelse för Jönköpings 
läns ekonomi och svarar för 53 procent av länets 
totala förädlingsvärde (se tabell). Då ingår även 
det förädlingsvärde som industrin genererar 
bland leverantörer av insatsvaror och tjänster i 
länet.

Det kan jämföras med en utpräglad tjänsteekonomi som  
Stockholms län där motsvarande andel är knappt 13 procent.  
Om samma förhållande skulle gälla i hela landet som i Jönköpings 
län skulle industrin alltså stå för 53 procent av Sveriges BNP! 
Industrins andel av Sveriges BNP totalt uppgår idag till cirka 21 
procent. 

Industrin svarar för drygt hälften  
av regionens ekonomi – störst andel  
bland alla län

Industrin skapar jobb direkt och indirekt  
hos underleverantörerna…
Industrin i Jönköpings län skapar jobb för cirka 
56 000 personer i länet, inklusive de jobb som 
skapas i länet genom efterfrågan på industrins 
produkter hos leverantörer av insatsvaror och 
tjänster. Det utgör 31,5 procent av länets totala sysselsättning  
på 177 000 jobb. I Sverige som helhet är motsvarande andel  
17,4 procent. Industrin har alltså betydligt större betydelse  
för sysselsättningen i Jönköping län jämfört med många  
andra delar av landet.

…och genererar skatter som skapar  
ännu fler jobb i länet

Utöver de direkta och indirekta jobben som industrin skapar 
bidrar de som jobbar inom industriföretag också till länets skatte
intäkter och därmed till ännu fler jobb i länet.

Skatteintäkterna i länet och industrins bidrag till statens trans
fereringar till kommunerna uppgår till cirka 7,9 miljarder kronor 
i Jönköpings län. Det utgör drygt 22 procent av kostnaderna för 
verksamheten inom länets kommuner och i landstinget.

Det motsvarar 11 000 jobb och totalt står industrin i Jönköpings 
län för 67 000 jobb av totalt 180 000 som arbetar i länet. Industrin 
svarar därmed för nära två av fem jobb!

För att få en uppfattning om vad skatteintäkterna från indu
strin motsvarar enbart i antal jobb inom olika yrkesgrupper kan 
vi göra följande räkneexempel. 7,9 miljarder kronor motsvarar då 
13 000 sjuksköterskor, alternativt 14 300 grundskolelärare, eller 
ungefär lika många poliser.

Industrin i Jönköpings län  
skapar 67 000 jobb

Källa: SCB, Teknikföretagen

53%
Jönköpings  

län är på  
första plats

2/5
Industrin svarar för  

2 av 5  jobb i  
Jönköpings län

Industrins betydelse för  
sysselsättning och finansiering  
av välfärdstjänster

Industrins antal direkt  
och indirekt sysselsatta 55 926
Skatteintäkter från industrin,  
andel av länets  
verksamhetskraftskostnader 22,4
Antalet länsanställda,  
industrifinansierade	 10	867
Totala skatteintäkter  
från industrin inkl  
transfereringar,  
miljarder kr 7,9
Industrins antal anställda,  
direkt + indirekt  
samt	industrifinansierade	 
inom kommuner  
och landsting 66 793
Andel av länets  
anställda totalt,  
procent 37,7

Industrins andel av länets förädlingsvärde, direkt 
samt indirekt bland industrins leverantörer.

I tidigare upplaga av denna rapport redovisades 
något för höga andelar för industrins andel av 
länens totala förädlingsvärde. Siffrorna i tabellen 
är nu korrigerade.

Källa: SCB (Företagens ekonomi),  
samt nationalräkenskapernas  

input-output-data, Teknikföretagen.

Ranking efter industrins  
andel av länets  
förädlingsvärde andel i procent

 1 Jönköpings län 53,0
 2 Västmanlands län 45,5
 3 Norrbottens län 45,1
 4 Gävleborgs län 44,9
 5 Kronobergs län 43,2
 6 Värmlands län 40,9
 7 Blekinge län 40,8
 8 Kalmar län 40,3
 9 Örebro län 39,1
 10 Dalarnas län 38,9
 11 Västra Götalands län 37,0
 12 Västerbottens län 34,3
 13 Södermanlands län 34,0
 14 Västernorrlands län 33,2
 15 Östergötlands län 33,0
 16 Uppsala län 27,8
 17 Hallands län 25,5
 18 Skåne län 23,8
 19 Jämtlands län 18,0
 20 Gotlands län 17,6
 21 Stockholms län 12,7



Sju av tio arbetar  
i näringslivet
I Jönköpings län svarar näringslivet för 
70 procent av länets totalt antal anställda, 
medan resten, 30 procent arbetar inom 
kommuner och landsting. Sysselsättningen 
inom kommuner och landsting bygger 
i hög grad på de skatteintäkter som nä
ringslivets sysselsättning i länet genererar. 
Detsamma gäller för riket totalt.

Arbetslöshet långt under 
riksgenomsnittet
Sysselsättningen i Jönköpings län 
ökade under 2018 något svagare jämfört 
med hela landet, det vill säga med 1,4 
procent jämfört med 1,8 procent.  
Normalt svänger det kraftigare i länet 
under ett år än i riket totalt.

Arbetslösheten som andel av arbets
kraften i Jönköpings län låg under 2018 
klart lägre än i riket totalt och uppgick  
till 5,0 procent i genomsnitt (se dia
gram). För riket totalt låg genomsnittet 
för samma period på motsvarande  
6,3 procent.

Mycket talar ändå för att arbetslös
heten bottnade 2018. Det finns därför 
skäl att fundera på hur en potentiell 
lågkonjunktur med växande arbetslös
het de kommande åren kan mötas med 
insatser för att öka näringslivets och 
industrins utvecklingskraft.
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Förändringen av antalet sysselsatta

Arbetslöshet i Jönköpings län

Källa: SCB (AKU)
Jönköpings län        Riket totalt

Källa: SCB (AKU)

Arbetslöshet per kvartal Tre kvartals glidande medelvärde

Sysselsättning i näringsliv, kommuner och landsting, procent

Källa: SCB, Kortperiodisk sysselsättningsstatistik.

 Näringsliv Kommuner Landsting
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RIKET JÖNKÖPINGS LÄN
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Öppet arbetslösa samt sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-64 år.  
Årsmedeltal 2018

Fler lediga jobb speglar brist på kompetens  

Under de senaste årens konjunkturuppgång har antalet lediga 
platser i Jönköpings län ökat kraftigt jämfört med 2007. Under 
de tre första kvartalen 2018 fanns i snitt nära 5 000 lediga plat
ser i länet, varav nära 70 procent inom privat näringsliv. Det 
är en viss skillnad jämfört med motsvarande fördelning 2007. 
Då fanns en ännu större del av de lediga platserna inom privat 
näringsliv, cirka 80 procent. Andelen lediga platser har också 
ökat inom offentlig sektor, till 32 procent av det totala antalet 
lediga platser i länet 2018. 

Att antalet lediga platser inom både offentlig och privat  
sektor låg på en så mycket högre nivå 2018 än 2007 återspeglar  
ökad brist på den kompetens som efterfrågas inom båda  
sektorerna.

Jönköpings län

 Lediga platser Andel av länets Lediga platser Andel av länets 
 antal  lediga platser antal lediga platser 
 2007 2007 1–3 kv 2018 1–3 kv 2018

	 Offentlig	sektor	 408	 20,8	 1593	 32,0
 Privat sektor 1 557 79,3 3 385 68,0
 Totalt 1 964   4 978 100,0

Källa: SCB, Konjunkturstatistik över vakanser.

Kommun  Öppet arbetslösa I arbetsmarknads- Arbetslösa 
   program samt i program

   Procent  Procent  Procent

Aneby  2,3  2,9  5,2
Gnosjö  2,3  2,9  5,1
Mullsjö  2,5  1,9  4,4
Habo  1,6  1,3  2,9
Gislaved  2,8  3,8  6,7
Vaggeryd  2,3  1,8  4,1
Jönköping  2,7  2,4  5,1
Nässjö  3,7  4,8  8,5
Värnamo  2,0  3,2  5,2
Sävsjö  3,0  5,0  7,9
Vetlanda  2,6  3,5  6,0
Eksjö  3,5  3,5  7,0
Tranås   3,5  4,8  8,3

Källa: Arbetsförmedlingen



Förutsättningar för industrins  
utvecklingskraft i Jönköpings län

D et finns en rad faktorer som påverkar industrins utvecklingskraft 
framöver. Vi har valt att här redovisa data för några nyckelfaktorer. 
Det handlar om industrins tillgång till exportmarknader,  

kompetens och investeringar. 

Fortsatt kompetensbrist
Under den starka konjunkturen de  
senaste åren har bristen på arbetskraft 
ökat inom tillverkningsindustrin i  
Småland. Två tredjedelar av företagen 
rapporterar brist på arbetskraft i  
dagsläget. Bristtalen är höga för både  
tekniska tjänstemän och yrkesarbetare. 
Över hälften av företagen i regionen har 
brist på tekniska tjänstemän.

12

Andel företag som anger att de har brist på arbetskraft i KIs enkät – 
Jönköpings, Kronobergs, Kalmars och Gotlands län

Källa: Konjunkturinstitutets statistikbas

Brist på arbetskraft totalt 
Brist på tekniska tjänstemän 
Brist på yrkesarbetare 

Industrin i Jönköping  
investerar mycket

I samband med den senaste finanskrisen 
utvecklades industrins investeringar i 
Jönköpings län svagt. Efterfrågan från in
dustrins viktigaste exportmarknader, inte 
minst i euroområdet, var fortsatt svag ända 
fram till återhämtningen i slutet av 2016. 
En uppgång för industrins investeringar 
per invånare i Jönköpings län började ändå 
ta fart från 2012 och framåt. 

Under perioden 2013–2015 var indu
strins investeringar 16 procent högre 
jämfört med perioden 2007–2009.

Utvecklingen har varit starkare än för ri
ket totalt. Stockholms län drar ned med en 
relativt mindre andel industri av närings 
livet jämfört med Jönköping med flera län.

Industrins investeringar i genomsnitt per invånare per treårsperiod 
1995–1997 – 2013–2015. Index perioden 1995–1997=100.
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Jönköpings län är starkt  
beroende av en väl fungerande 
global handel 

Orderingång EMU

Handeln betyder mycket 
för ett industristarkt län 
som Jönköping. Den globala 
handeln per invånare är på 
sjätteplats jämfört med andra 
län. Bryter vi ut exporten så 
ser vi samma starka mönster.

Jönköpings län är således starkt 
beroende av industrins internationella 
konkurrensförmåga.

Orderingången till svensk industri fort
satte att mattas av i slutet av 2018, enligt 
Konjunkturinstitutets kvartals barometer. 
För teknikindustri var nettotalet för order
ingången (andel företag som rapporterar 
ökade order minus andelen företag med 
minskade order jämfört med föregående 
kvartal) fortfarande positiva, men svagare 
och indikerar fortsatt avkylning i affärs
aktiviteten. 

Även motsvarande utfall från EU/
EMUbarometern visar fortsatt försvag
ning i slutet av 2018. Orderingången för 
teknik och tillverkningsindustri i Euro
området visar nu negativa nettotal, se 
diagram. Då ”hårda” data över faktisk 
industriproduktion följer orderingången, 
måste vi räkna med klart sämre utfall även 
i industriproduktionen i slutet av förra 
året och sannolikt även i början av 2019. 

Att uppsvinget i global efterfrågan på 
investeringsvaror nu är över för denna 
gång, återspeglas i data för maskindustrin. 
För första gången sedan andra kvartalet år 
2016, d.v.s. kvartalet innan uppsvinget tog 
fart, redovisar maskinindustrin negativa 
nettotal i orderingång.
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6
Jönköpings 

läns handel på  
sjätte plats

Orderingång industrin inom EMU, nettotal 

Global handel i kr per invånare 
 1 Västra Götaland 352 735
 2 Blekinge 301 278
 3 Stockholm 293 458
 4 Kronoberg 290 175
 5 Västmanland 242 472
 6 Jönköping 241 210
 7 Örebro 227 392
 8 Dalarna 200 903
 9 Norrbotten 192 515
 10 Skåne 183 127
 11 Värmland 167 643
 12 Södermanland 162 693
 13 Halland 149 006
 14 Kalmar 147 042
 15 Västerbotten 134 152
 16 Gävleborg 123 324
 17 Uppsala 121 717
 18 Jämtland 48 349
 19 Gotland 25 395

Källa: foretagsklimat.se/statistik

Global export i kr per invånare 
 1 Blekinge 179 869
 2 Västra Götaland 179 017
 3 Kronoberg 157 732
 4 Norrbotten 155 407
 5 Örebro 144 138
 6 Västmanland 138 081
 7 Jönköping 134 658
 8 Dalarna 129 667
 9 Stockholm 125 906
 10 Värmland 111 124
 11 Södermanland 96 976
 12 Västerbotten 92 209
 13 Kalmar 90 003
 14 Gävleborg 89 221
 15 Uppsala 80 616
 16 Skåne 80 009
 17 Halland 64 986
 18 Jämtland 25 315
 19 Gotland 10 343

Källa: foretagsklimat.se/statistik

Det sammanlagda värdet av import och export, 
respektive export i kr per invånare i länen för 
2017. 

Nettotalen visar andelen företag inom EMU som svarat att orderingången 
ökat minus andelen som svarat att den minskat. Här redovisas utfall per 
kvartal.

Källa: DG Ec Fin
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Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen för de  
kreativa företag som står för en tredjedel av Sveriges export.  
Över hela landet bistår vi teknikföretag i arbetsrätt och  
branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor  
och tjänster i världsklass.

www.teknikforetagen.se
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