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SAMMANFATTNING 
Jönköping är en relativt stor kommun sett till ytan (156 165 hektar) och 
Jönköpings läns största kommun sett till befolkning (cirka 130 000 invånare).  
I rapporten redovisas viss statistik för fyra olika landsbygdsområden:  
 
• I Norra Mo i väster finns mycket skogsmark (78 procent), relativt få bosatta 

personer (2 300) och kommunens lägsta arbetslöshet (1,8 procent).   

• I Stadsnära landsbygden bor hela 18 800 personer och här är medelåldern lägst 
(38,5 år) samt antalet bilar per familj högst (73,6 procent) bland landsbygds-
områdena.  

• I Östra Mosaikbygden finns en befolkning på 7 800 personer och här spås 
antalet boende öka under kommande decennium. Östra Mosaikbygden är 
tillsammans med Stadsnära landsbygden det landsbygdsområde där ohälsan är 
lägst.  

• Vistabygden har högst andel åkermark (31 procent) och lövskog (21 procent). 
I området bor 9 600 personer och här finns den lägsta andelen personer i 
arbetsför ålder (53 procent), men också 10 procent av kommunens alla arbets-
ställen. 

 
Av tradition har mjölk- och köttproduktionen varit basen för jordbruket i 
Jönköping. Det höga antalet betande mular (över 25 000 kor och får) har skapat 
ett vackert och artrikt landskap i kommunen. Även antalet jordbruksföretag i 
kommunen (633 företag) är högre än för jämnstora kommuner. Arealen åkermark 
i kommunen är idag knappt 18 000 hektar och har minskat kontinuerligt de 
senaste 20 åren. Av denna är 15,7 procent ekologiskt odlad eller under omställ-
ning. Jönköping hör till en skogsregion och har många skogsägare (3 200) och 
jägare (2 715 personer har löst jaktkort).  
 
Jönköping har mycket biologiskt värdefull natur framför allt kring tätorterna där 
större friluftsreservat finns skyddade. Även stora mossar i väster och rasbrant-
skogar i Biosfärområde Östra Vätterbranterna är skyddade som naturreservat. 
Den totala arealen skyddad mark uppgår till över 6 500 hektar. 
 
På grund av kommunens storlek, branta topografi och E4:an som går genom 
kommunen åker jönköpingsborna mer bil än boende i andra kommuner. Genom-
snittlig körsträcka per bil i kommunen är 1 228 km. Enligt Post- och telestyrelsens 
kartläggning har i det närmaste samtliga hushåll i kommunen tillgång till 
bredband med en hastighet om 10 Mbit/s. Däremot ligger Jönköping lågt vad 
gäller snabbt bredband, där 48 procent i tätbebyggt och 9 procent i glesbebyggt 
område har tillgång till en hastighet över 50 Mbit/s. 
 
I rapporten redovisas också statistik för länets kommuner samt andra grannkom-
muner till Jönköping. Dessutom illustreras den service som finns i kommunen 
geografiskt genom kartor. Det gäller såväl kommunal och offentlig service som 
kommersiell service. 
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INLEDNING 
Detta är en underlagsrapport till ett program för Jönköpings kommuns lands-
bygder, en ny översiktsplan och kommunens arbete med kommundelsutveckling.  
I huvudsak belyser rapporten statistik om landsbygderna och den omgivande 
regionen.  
 
Totalt är det närmare 30 procent av befolkningen i Jönköpings kommun som bor i 
kommunens landsbygdsområden. Det motsvarar nästan 40 000 invånare som 
antingen bor i landsbygd eller i någon tätort utanför kommunens centrala tätort.  
 
I kartan nedan går det att skönja hur befolkningen är fördelad inom kommunen – 
med en koncentration kring den centrala tätorten och att den östra sidan av kom-
munen är mer tätbefolkad än den västra. 

 
Karta 1   Befolkningens fördelning i april 2013 – befolkningstäthet 
 
Landsbygdens utveckling hänger samman med samhällsutvecklingen i stort. Frågor 
som berör t.ex. boende, näringsliv, rekreation, jord- och skogsbruk, naturvård, 
kommunikationer, mat- och energiförsörjning är sammankopplade och bör därför 
hanteras på ett integrerat sätt. Därför ingår också en stor spännvidd av ämnen i 
denna underlagsrapport.  
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Inom Jönköpings kommun finns en oerhört varierad landsbygd. Det gäller inte 
minst kommunens landskapskaraktär med skogslandskap i väster och söder, 
småbrutet skogs- och jordbrukslandskap i öster och Vättersänkan i mitten. Under 
avsnittet Statistik om landsbygderna som börjar på sida 31 redovisas denna 
variation uppdelat på fyra landsbygdsområden: Norra Mo, Östra Mosaikbygden, 
Vistabygden och Stadsnära landsbygden.  

 
Karta 2   Landsskapskaraktärer i Jönköpings kommun 
 
Landsbygden känner inte heller någon gräns mot staden – varor, människor och 
information rör sig mer eller mindre fritt däremellan. Av denna anledning ingår 
också den centrala tätorten i sammanställningen. Denna statistiksammanställning 
utgör alltså ett samlat underlag för en hantering av landsbygdens frågor inom 
Jönköpings kommun vilka sedermera kommer att komma till uttryck genom ett 
program för Jönköpings kommuns landsbygder. 
 
Den framtagna statistiken skapar också ett underlag för förståelse och planering. 
Förståelse för olikheterna mellan tätorters förutsättningar och underlag för rele-
vans av önskade åtgärder i planeringen, vilket är av stor vikt både i framtagandet 
av ny översiktsplan och i arbetet med kommundelsutveckling. Statistiken gör att 
politiker och tjänstemän kan se helheten och därmed ta ansvar för hur resurser 
fördelas.  
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Om verksamheterna 
Program för Jönköpings kommuns landsbygder – Jönköpings kommun arbetar 
kontinuerligt med att utveckla landsbygdens olika områden samt skapa vitala och 
tilltalande miljöer runt om i kommunen för aktiviteter, boende och service. Ut-
vecklingen av landsbygden är något som alla kommunala nämnder och förvalt-
ningar berörs av och har tydliga kopplingar till. Jönköpings kommunfullmäktige 
har beslutat att ett program för Jönköpings kommuns landsbygder ska utvecklas 
för Jönköpings kommun. Programmet kommer att skickas ut på remiss under 
hösten 2013 och förväntas fastställas i kommunfullmäktige i början av 2014. 
 
Översiktsplan – En ny kommunomfattande översiktsplan1 för Jönköpings kom-
mun ska tas fram. Arbetet påbörjades hösten 2012 och översiktsplanen beräknas 
antas i kommunfullmäktige i december 2014. Under senare år har kommunens 
planeringsresurser koncentrerats till den centrala tätorten och därför kommer den 
nya kommunomfattande översiktsplanen lägga fokus på landsbygden. Stor vikt 
kommer också att läggas på regionala och mellankommunala frågor, i vilka 
Jönköpings kommun har ett ansvar för den gemensamma utvecklingen. 
 
Kommundelsutveckling – Verksamheten Kommundeslutveckling startade 1999 
som Centrumutveckling. Först ut var tätorterna Bankeryd och Gränna. Tillsam-
mans med representanter från föreningar, organisationer, näringsliv m.fl. på orten 
tas en handlingsplan fram för åtgärder i den fysiska miljön. Det kan handla om 
avsmalnande gator, gångpassager, lekytor, boulebanor, justering av grönytor m.m. 
I dag pågår det kommundelsutveckling i 14 tätorter och två stadsdelar. 

Källor och definitioner 
Uppgifterna i denna rapport bygger i huvudsak på statistik från Statistiska central-
byrån (SCB), Jordbruksverket och kommunens egna register. En del av den statis-
tik som kommer från Jordbruksverket finns inte tillgänglig för varje enskilt år. Det 
beror på att statistiken bygger på undersökningar som genomförs vart tredje år, 
varav den senaste genomfördes 2010. Källhänvisningar finns vid diagram, kartor 
och tabeller. Saknas källhänvisning är Jönköpings kommun källan. 
 
I Sverige, Norge, Danmark och Finland definieras en tätort som ett område med 
minst 200 invånare och där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter. 
Andelen fritidsfastigheter måste även understiga 50 procent av områdets fastig-
heter. Enligt det numera nedlagda Glesbygdsverket är landsbygd områden som 
ligger 5–45 minuters bilresa från tätort med mer än 3 000 invånare. Glesbygds-
verkets definition av glesbygd är områden som har mer än 45 minuters bilresa till 
tätort med över 3 000 invånare. Bortsett från Visingsö – som saknar fast förbindel-
se till övriga kommunen – är det enligt den definitionen inte några invånare i 
Jönköpings kommun som bor i glesbygd.  

1 En översiksplan ska ge vägledning och förankring för kommunens långsiktiga hållbara 
mark- och vattenanvändning samt bevarande och utveckling av bebyggelsen. Översikts-
planen ska aktualiseras under varje mandatperiod och revideras när den inte längre be-
döms vara aktuell. 
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STATISTIK OM KOMMUNEN 
I detta avsnitt redovisas statistik för hela kommunen, men med fokus på statistik 
som är relaterad till landsbygden. Den mesta av statistiken som redovisas i detta 
avsnitt går inte att bryta ned lägre än på kommunnivå. För att sätta statistiken i ett 
sammanhang görs även i vissa fall jämförelser med de befolkningsmässigt jämn-
stora kommunerna Helsingborg (132 011 invånare), Linköping (148 521), 
Norrköping (132 124), Västerås (140 499) och Örebro (138 952). 

Befolkning, bostäder och sysselsättning 
Vid årsskiftet 2012/2013 bodde 129 478 personer i Jönköpings kommun. Av dessa 
är det drygt 38 000 som bor utanför den centrala tätorten bestående av Jönköping, 
Huskvarna och Norrahammar. Det innebär att 30 procent av befolkningen i 
Jönköpings kommun bor antingen i någon av kommunens andra tätorter (cirka 
25 000 personer) eller på landsbygden (cirka 13 000 personer). 
 
Tabellen nedan redovisar folkmängden i Jönköpings kommun fördelad efter boen-
deort för några utvalda år under perioden 1990–2012. Sedan 1990 har de som bor 
utanför tätort ökat i absoluta tal med närmare 2 300 personer, vilket motsvarar en 
procentuell ökning på 21 procent. Det kan jämföras med hela kommunen där be-
folkningen har ökat med 16 procent under samma period. Antalet personer som 
bor i tätorter på landsbygden har ökat med drygt 1 400 personer, vilket motsvarar 
en procentuell ökning på 6 procent. 
 
Tabell 1 Folkmängden efter boendeort i Jönköpings kommun 1990–2012 

Boendeort 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

JKPG - Jönköping 47 497 50 539 51 530 54 937 58 649 59 133 59 895 
JKPG - Huskvarna 19 993 20 362 20 778 20 891 21 945 22 045 22 172 
JKPG - Norrahammar 8 552 8 458 8 425 8 587 8 807 8 834 8 827 
Jönköping 76 042 79 359 80 733 84 415 89 401 90 012 90 894 
Bankeryd 7 812 7 640 7 454 7 740 8 083 8 156 8 208 

Taberg 3 841 4 125 4 101 4 213 4 379 4 373 4 399 
Tenhult 2 677 2 843 2 868 2 904 2 973 2 967 2 987 
Gränna 2 518 2 556 2 577 2 587 2 545 2 619 2 610 
Odensjö-Barnarp 2 486 2 552 2 499 2 421 2 487 2 518 2 531 
Kaxholmen 1 467 1 407 1 361 1 397 1 453 1 432 1 451 

Lekeryd 862 812 779 756 807 799 793 
Bottnaryd 783 752 741 713 705 708 724 
Skärstad 263 282 279 309 341 374 380 
Örserum 352 316 310 297 317 327 332 
Tunnerstad 288 276 297 289 301 311 318 

Ölmstad 264 256 242 258 326 331 310 
Öggestorp 228 249 229 223 206 211 210 

Bor utanför tätort 10 913 11 430 11 947 12 277 12 922 13 019 13 207 

Restförda 542 315 202 166 136 148 124 

Summa 111 338 115 170 116 619 120 965 127 382 128 305 129 478 

Källa: SCB 
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I kartan nedan illustreras utvecklingen av folkmängden 1990–2012 för 
kommunens tätorter. 
 

 
Karta 3  Tätortsutveckling i Jönköpings kommun 1990–2012 
 
Jönköpings kommuns folkmängd förväntas fortsätta att öka den närmaste 
tioårsperioden. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer det att bo cirka 
140 000 invånare i kommunen år 2022, vilket ger en ökning med ungefär 1 000 
personer per år. Ökningen beror både på ett positivt födelsenetto (födda minus 
döda) och ett positivt flyttnetto (inflyttare minus utflyttare). Om befolkningsut-
vecklingen i kommunens landsbygdsområden går att läsa på sida 32. 
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Diagram A Folkmängd 1990–2012 samt prognos för 2013–2022 
 

 

Totalt fanns det cirka 60 000 bostäder i kommunen vid årsskiftet 2012/2013.  
Av dessa var 42 procent småhus och övriga 58 procent var lägenheter i fler-
bostadshus. Under 2000-talet har i genomsnitt drygt 400 bostäder blivit inflytt-
ningsfärdiga per år. Av dessa har ungefär en fjärdedel varit småhus och resterande 
lägenheter i flerbostadshus. 
 
I slutet av 2011 arbetade 67 621 personer inom kommunens gränser. Antalet 
inpendlare till kommunen var 11 780 och antalet utpendlare var 7 674. Det inne-
bär att nettopendlingen till kommunen var drygt 4 000. Både in- och utpendlingen 
har ökat under ett antal år.  
 
Andelen förvärvsarbetande i kommunen i åldern 20–64 år under 2011 var  
79,7 procent, dvs. fyra av fem kommuninvånare i den åldersgruppen arbetar.  
I jämförelse med riket som helhet och befolkningsmässigt jämnstora kommuner 
är det en hög andel sysselsatta. 

Tätortsutbredning 
I Jönköping ökade kommunens totala tätortsyta med 168 hektar under perioden 
1990–2010, från 6 261 hektar till 6 429 hektar. Det motsvarar en procentuell 
ökning på 2,7 procent. Samtidigt ökade antalet personer som bor i tätort med 
cirka 14 000 personer, vilket motsvarar en procentuell ökning på 14 procent.  
 
Tabell 2 Landareal, hektar, i utvalda kommuner samt förändring 1990–2010 

Kommun Landareal, hektar       Förändring 
  1990 1995 2000 2005 2010   
Helsingborg 4 658 5 041 5 153 5 240 5 398 740 

Jönköping 6 261 6 283 6 280 6 319 6 429 168 

Linköping 5 751 5 979 5 985 5 960 6 170 419 

Norrköping 5 781 5 947 6 019 6 090 6 356 575 

Västerås 6 178 6 463 6 601 6 719 6 871 693 

Örebro 5 845 6 075 6 003 6 132 6 286 441 
Källa: SCB 
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Jämfört med kommunerna Helsingborg, Linköping, Norrköping, Västerås och 
Örebro har tätortsutbredningen under perioden 1990–2010 varit måttlig. I 
Linköping – som ligger närmast före Jönköping – har den totala tätortsytan i 
kommunen ökat med 419 hektar. Den av kommunerna där tätortsytan har ökat 
mest är Västerås – där har den ökat med 693 hektar. 

Turism 
Enligt bedömningar från HUI research2 omsatte turismen i Jönköpings kommun 
4,1 miljarder kronor under 2012 och bidrog till en sysselsättning motsvarande 
3 500 personer. Dessa uppgifter omfattar inkommande turism, övernattande 
besökare, dagbesökare som åker längre än fem mil samt lokalbefolkningens utlägg 
i samband med utgående resor från kommunen. 
 
Under 2012 var det 581 670 övernattningar i de hotell, vandrarhem och camping-
ar som finns i kommunen. De allra flesta av besökarna var från Sverige, nämligen 
81 procent. Från övriga Norden kom 6 procent, från övriga Europa 10 procent 
och från länder utanför Europa kom 3 procent av besökarna. På grund av sekre-
tess kan inte övernattningar på de stugbyar som finns i kommunen redovisas. 
 
Tabell 3 Gästnätter inom Jönköpings kommun fördelat efter  

anläggningstyp och besökarnas ursprung år 2012 

Anlägg-      Antal  Antal gästnätter från     
ningstyp anlägg- Sverige Övriga Övriga Utom 
(Aktuell) ningar 

 
Norden Europa Europa 

Hotell          
     2008  30  372 576  26 939  42 283  7 414 

2009  27  370 147  31 016  40 873  7 852 
2010  29  378 073  32 922  47 735  8 845 
2011  29  379 283  31 750  42 141  11 494 
2012  28  362 033  25 277  39 521  16 335 

Vandrarhem 

    2008  6  22 923   860  2 554   333 
2009  6  24 146   823  2 203   196 
2010  6  21 509   763  2 228   234 
2011  6  21 761   870  2 050   194 
2012  6  19 421   764  2 047   114 

Camping         

     
2008  8  92 142  6 456  19 653  1 017 
2009  7  92 119  12 041  19 748  1 169 
2010  7  100 747  12 043  21 759   641 
2011  7  92 180  11 428  21 834   602 
2012  7  87 020  9 414  19 211   513 

Källa: SCB 
 
En klar majoritet av besökarna bodde på hotell. Totalt var det 443 166 hotell-
övernattning under 2012, vilket motsvarar 76 procent av alla övernattningar i 

2 HUI research (som är ett företag som erbjuder konsultverksamhet inom handel och 
turism) genomförde på uppdrag av Jönköpings kommun en undersökning om regionala 
turismeffekter i kommunen under 2012. 
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kommunen. Antalet campinggäster uppgick till 116 158, vilket motsvarar  
20 procent av alla gästnätter. Antalet vandrarhemsgäster uppgick till 22 345, 
vilket motsvarar 4 procent av alla gästnätter. 
 
Antalet gästnätter i kommunen har minskat de senaste åren. Jämfört med 2011 var 
det cirka 34 000 färre övernattningar under 2012. Nedgången går att skönja för 
samtliga av de tre övernattningsformerna. I riket ökade antalet gästnätter margi-
nellt mellan de två åren. Antalet gästnätter i Jönköping brukar variera mellan åren 
beroende på vilka mässor som anordnas på Elmia under året. Några av de större 
mässorna anordnas inte varje år.  
 
Av de som bodde på hotell i Jönköpings kommun under 2012 bestod två tredje-
delar av affärsresenärer. En av fyra hotellgäster var fritidsresenärer. Det huvud-
sakliga färdsättet för de svenska turisterna som besökte Jönköping under 2012  
var bil. Totalt var det 86 procent som körde bil. Därefter följde buss med 8 pro-
cent och tåg med 5 procent. Annat färdmedel utgjorde 1 procent. 3 

Fritidshus 
Totalt fanns det 2 670 fritidshus i kommunen 2012.4 Av dessa var det 66 som  
var utlandsägda, vilket ger att 2,5 procent av fritidshusen var utlandsägda. An-
delen utlandsägda fritidshus i hela Sverige är drygt sex procent. Den kommun som 
har högst andel utlandsägda fritidshus i Sverige är Markaryds kommun med 
59 procent.  
 
En förklaring till den låga andelen utlandsägda fritidshus i Jönköpings kommun 
kan vara att många fritidshus används som permanentboenden samt att prisbilden 
är en helt annan jämfört med mindre landsbygdskommuner. 
 
De vanligaste ägarländerna för utlandsägda fritidshus i Jönköping var Tyskland 
med 27 fritidshus och Danmark med 24 fritidshus. Antalet ägare från övriga 
länder översteg inte för något enskilt land åtta fritidshus. 

Förvärvsarbetande inom jordbruk, skogsbruk och fiske 
I kommunen arbetar närmare 1 000 personer inom näringsgrenen jordbruk, skogs-
bruk och fiske. Det motsvarar 1,5 procent av samtliga sysselsatta i kommunen. 
Även om det är liten andel sett till samtliga sysselsatta i kommunen, så är bilden 
något annorlunda för kommunens landsbygdsområden där det är en högre andel 
som är sysselsatta inom näringsgrenen. Mer om detta på sida 37. 
 
Över hälften av de sysselsatta är över 55 år och en tredjedel är över 65 år.  
Majoriteten av dessa utgörs av skogsägare (från och med 2011 ingår dessa i statisti-
ken, tidigare räknades de inte som förvärvsarbetande).  
 

3 HUI research: Regionala turismeffekter Jönköpings kommun 2012. 
4 SCB. 

15 

                                                



Det är klart fler män än kvinnor som arbetar inom näringsgrenen då tre av fyra 
förvärvsarbetande är män. 
 
I jämförelse med hela riket är det en 
lägre andel som är sysselsatta inom 
jordbruk, skogsbruk och fiske i Jönkö-
pings kommun. Med riket som utgångs-
punkt är andelen sysselsatta i kommu-
nen 35 procent lägre. Jämfört med kom-
munerna Helsingborg, Linköping, Norr-
köping, Västerås och Örebro är det Jön-
köping och Norrköping där störst andel 
av befolkningen arbetar inom jordbruk, 
skogsbruk och fiske. Antalsmässigt har 
Linköping flest sysselsatta inom denna näringsgren med 1 075 personer, alltså cirka 
100 personer fler än i Jönköping. 
 

Antalet sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk och fiske har både i Jönköpings 
kommun och i övriga riket minskat under en lång tid. Jämfört med 1980 har an-
talet sysselsatta inom näringsgrenen halverats i kommunen. Minskningen skedde i 
huvudsak i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet. Därefter har antalet 
sysselsatta endast minskat marginellt. Med tanke på att många av de sysselsatta i 
dag är över 55 år är det rimligt att antalet sysselsatta kommer att minska ytterli-
gare framöver. 
 
Om näringsgrenen bryts ned på delbranscher är den delbransch med flest syssel-
satta skogsägare som består av 258 personer. Därefter kommer blandat jordbruk 
med 158 personer, mjölkproducenter med 130 personer och avverkningsföretag 
med 114 personer. 
 
Tabell 5 Sysselsatta fördelade efter delbransch inom jordbruk,  

skogsbruk och fiske 2011 

Delbransch Antal 

Skogsägare 258 
Blandat jordbruk 158 
Mjölkproducenter  130 
Avverkningsföretag 114 
Nötköttsproducenter 71 
Serviceföretag till husdjurskötsel  67 
Serviceföretag till växtodling 29 
Skogsskötselföretag 27 
Odlare av övriga ett- och tvååriga växter 24 
Virkesmätningsföreningar 22 
Odlare av kärn- och stenfrukter 20 
Övriga serviceföretag till skogsbruk 17 
Odlare av plantskoleväxter m.m. på friland 11 
Odlare av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 10 
Får- och getuppfödare 8 
Stuterier och andra hästuppfödare m.fl. 6 
Övrigt 12 

Källa: SCB 

Tabell 4 Sysselsatta inom jordbruk, 
  skogsbruk och fiske 2011 

Kommun Antal Andel 
Helsingborg 716 1,1 
Jönköping 983 1,5 
Linköping 1 075 1,4 

Norrköping 895 1,5 
Västerås  612 0,9 
Örebro 962 1,4 
Riket 100 264 2,2 

Källa: SCB 
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Jordbruksföretag 
År 2010 fanns det 633 jordbruksföretag i kommunen. Flest företag hade en åker-
areal5 i intervallet 5,1 till 10 hektar. En majoritet av företagen hade en åkerareal 
som var 20 hektar eller mindre. Antalet företag som hade en åkerareal som var 
större än 100 hektar uppgick till 32. 
 
Antalet jordbruksföretag i kommunen har under 2000-talet pendlat kring  
600 företag för de årtal som det finns uppgifter om. Under 1980- och 1990-talet 
var det dock en minskning av antalet jordbruksföretag i kommunen. År 1980 
fanns det i kommunen närmare 1 000 jordbruksföretag. 
 
Tabell 6 Jordbruksföretag efter storleksklass (ha) åren 2003, 2005, 2007 

 och 2010 

Areal, hektar 2003 2005 2007 2010 

-2,0  .. 5 9 36 
2,1-5,0 73 92 95 105 
5,1-10,0 98 136 124 137 
10,1-20,0 122 133 121 112 

20,1-30,0 75 72 71 67 
30,1-50,0 93 78 70 63 
50,1-100,0  88 90 88 81 
100,1+  29 28 29 32 

Totalt 578 634 607 633 
.. Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges 
Källa: Jordbruksverket 
 
Jönköping skiljer sig från jämnstora kommuner med avseende på att antalet 
jordbruksföretag med stor åkerareal är jämförelsevis få och antalet små jord-
bruksföretag är relativt många. Den av dessa kommuner som har flest antal 
jordbruksföretag som har en åkerareal på över 100 hektar är Linköping med  
152 företag. Norrköping, Örebro och Västerås har alla cirka 100 företag i denna 
storleksklass. I Helsingborg – som antalsmässigt ligger närmast Jönköping – finns 
65 företag i samma kategori.  
 
Tabell 7 Jordbruksföretag i utvalda kommuner efter storleksklass (ha) år 2010 

Areal, ha Linköping Norrköping Helsingborg Örebro Västerås Jönköping 

-2,0 40 44 26 27 20 36 
2,1-5,0  68 34 35 73 15 105 
5,1-10,0 76 58 27 101 40 137 
10,1-20,0 83 69 48 118 48 112 

20,1-30,0 44 49 21 80 38 67 
30,1-50,0 81 55 28 81 48 63 
50,1-100,0  117 105 32 120 53 81 
100,1+  152 104 65 110 92 32 
Totalt 661 518 282 710 354 633 

Källa: Jordbruksverket 

5 Arrenderad mark ingår. 
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Närmare hälften av jordbruksföretagen i kommunen är djurföretag. En tredjedel 
av företagen är småbruk.6 Jönköping har en högre andel företag i dessa kategorier 
än jämnstora kommuner. Detta gäller särskilt djurföretag. Däremot har Jönköping 
en klart lägre andel växtodlingsföretag jämfört med övriga kommuner, vilket kan 
kopplas till att det finns mindre åkerareal i Jönköping än i dessa kommuner. 
 
Tabell 8 Jordbruksföretagens driftsinriktning i utvalda kommuner år 2010 

Andel (procent) Helsingborg Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro 

Växtodlingsföretag 68 17 38 42 54 47 
Djurföretag 5 47 29 25 15 14 
Blandföretag 5 4 10 13 10 10 
Småbruk 22 32 23 20 21 29 

Källa: Allt om landet - Jordbruksverket 

Drygt vart tredje jordbruksföretag i Jönköping hade 2010 en kombinationsverk-
samhet7. De vanligaste kombinationsverksamheterna var arbete med jordbruks-
entreprenad eller annan entreprenad, vilket 23 procent av alla jordbruksföretag 
kombinerar med. Andelen som kombinerar med turism var sju procent av jord-
bruksföretagen. 
 
Tabell 9 Kombinationsverksamheter i jordbruksföretagen år 2010 

Kombinationsverksamhet Andel (procent) 

Annan entreprenad 13 
Entreprenad jordbruk 10 
Turism 7 
Övrig kombinationsverksamhet 7 
Förädling gård 3 
Förnybar energi 2 
Hantverk 1 
Förädling skog 1 
Vattenbruk 0 

Källa: Allt om landet - Jordbruksverket 
 

  

6 Småbruk är en driftsinriktning där arbetsbehovet i jordbruksföretaget är mindre än 400 
timmar per år. 
7 Kombinationsverksamhet är näringsverksamhet utöver jordbruk i det egna företaget där 
företagets resurser kan användas på ett eller annat sätt. 
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Lantbruksdjur  
Antalet lantbruksdjur och jordbruksföretag med djur har under en längre period 
minskat i Jönköpings kommun. År 2010 fanns 22 567 nötkreatur i kommunen. Av 
dessa var 5 449 kor för mjölkproduktion. Det år som det fanns flest nötkreatur 
var 1994 med 24 415 djur. 
 
Tabell 10 Antalet lantbruksdjur i Jönköpings kommun 2003, 2005, 2007 och 2010 

Antal djur 2003 2005 2007 2010 

Kor för mjölkproduktion 6 169 6 066 5 517 5 449 
Kor för uppfödning av kalvar 1 695 1 947 2 012 2 221 
Kvigor, tjurar och stutar 8 049 8 135 7 621 7 542 
Kalvar, under 1 år 7 888 7 493 7 290 7 355 

Totalt nötkreatur 23 801 23 641 22 440 22 567 

Baggar och tackor 1 969 1 984 1 840 1 712 
Lamm 2 301 2 059 1 994 1 926 

Totalt får och getter 4 270 4 043 3 834 3 638 

Galtar för avel 12 8 3 1 
Suggor för avel 227 135 40 5 
Slaktsvin, 20 kg och däröver 1 451 1 477 62 840 
Smågrisar, under 20 kg 980 1 379 2 202 7 

Totalt svindjur 2 670 2 999 2 307 853 

Höns 4 076 3 657 3 275 2 951 
Värpkycklingar 53 .. .. 33 
Slaktkycklingar .. .. .. - 

Totalt höns och kycklingar 4 129 3 657 3 275 2 984 

.. Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges 
Källa: Jordbruksverket 
 
År 2010 fanns det 3 638 får och getter i kommunen. Mer än hälften av dessa var 
lamm. Flest får och getter fanns 2003 med 4 270. År 2010 fanns det 853 svindjur i 
kommunen, vilket är en kraftig minskning jämfört med tidigare år. Det beror i 
huvudsak på att antalet smågrisar har minskat. Från 2007 till 2010 minskade 
antalet smågrisar från 2 202 till 7. År 2010 fanns det 3 638 höns och kycklingar. 
Antalet höns har minskat kontinuerligt sedan mitten av 1990-talet då det fanns 
drygt 15 000 höns i kommunen. 
 
Jämfört med andra jämnstora kommuner har Jönköping ett stort antal nötkreatur. 
Det är bara Linköping som har fler nötkreatur med närmare 25 000 djur. Däremot 
har Jönköping väldigt få svindjur samt höns och kycklingar i jämförelse med de 
andra kommunerna. 
 
  

19 



Tabell 11 Antalet lantbruksdjur fördelat på utvalda kommuner år 2010 

Antal djur Linköping Norrköping Helsingborg Örebro Västerås Jönköping 

Kor för mjölkproduktion 6 592 3 179 866 1 323 698 5 449 
Kor för uppfödning av kalvar 2 386 2 371 290 1 654 1 064 2 221 
Kvigor, tjurar och stutar 8 105 5 168 988 3 755 1 585 7 542 
Kalvar, under 1 år 7 550 4 921 663 3 270 2 583 7 355 
Totalt nötkreatur 24 633 15 639 2 807 10 002 5 930 22 567 
Baggar och tackor 3 551 3 123 302 2 936 1 668 1 712 
Lamm 3 863 3 746 292 3 671 2 281 1 926 
Totalt får och getter 7 414 6 869 594 6 607 3 949 3 638 

Galtar för avel 14 10 10 5 16 1 
Suggor för avel 1 455 1 046 1 333 951 3 578 5 
Slaktsvin, 20 kg och däröver 13 030 4 201 3 944 22 427 19 918 840 
Smågrisar, under 20 kg 5 764 2 380 2 502 6 872 10 052 7 
Totalt svindjur 20 263 7 637 7 789 30 255 33 564 853 
Höns 301 652 117 487 153 45 599 151 270 2 951 
Värpkycklingar 103 044 5 382 33 10 107 0 33 
Slaktkycklingar 0 32 000 0 0 0 0 
Totalt höns o. kycklingar 404 696 154 869 186 55 706 151 270 2 984 

Källa: Jordbruksverket 
 
Antalet jordbruksföretag som har nötkreatur har minskat under 2000-talet. När det 
gäller jordbruksföretag med kor för mjölkproduktion har antalet företag minskat från 
149 till 102 mellan 2003 och 2010, medan företag med kor för uppfödning av kalvar 
har ökat från 142 till 163. Jordbruksföretag som har svindjur är för få till antalet för 
att redovisas, men det har skett en kraftig minskning från 2003 då det fanns 34 jord-
bruksföretag som hade svindjur. Antalet jordbruksföretag som har får och getter har 
däremot kontinuerligt ökat från 2003. Antalet jordbruksföretag med höns har i det 
närmaste halverats från 2003. 
 
Tabell 12 Jordbruksföretag fördelat på typ av djur 2003, 2005, 2007 och 2010  

Företag med djur 2003 2005 2007 2010 

Företag med kor för mjölkproduktion 149 136 114 102 
Företag med kor för uppfödning av kalvar 142 145 161 163 
Företag med kvigor, tjurar och stutar 350 328 314 293 
Företag med kalvar, under 1 år 335 318 293 273 
Företag med baggar och tackor 54 61 63 72 
Företag med lamm 54 52 57 66 
Företag med galtar för avel 8 6 3 .. 
Företag med suggor för avel 10 8 7 3 
Företag med slaktsvin, 20 kg och däröver 5 7 7 .. 
Företag med smågrisar, under 20 kg 11 7 5 .. 
Företag med höns 79 70 50 40 
Företag med värpkycklingar 5 .. .. .. 
Företag med slaktkycklingar .. .. .. .. 
Företag med kalkoner 9 3 .. .. 
Företag med hästar 176 .. .. 194 

.. Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges 
Källa: Jordbruksverket 
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Åkermark  
Jönköpings kommuns åkerareal uppgick 2012 till 17 912 hektar, vilket motsvarar 
12 procent av kommunens landareal. En stor del av åkermarken ligger på kommu-
nens östra sida och i närheten av den centrala tätorten. 
 

 
 
Karta 4   Åkermark i Jönköpings kommun - stödansökt 
 
Åkerarealen har kontinuerligt minskat sedan mitten av 1990-talet då åkerarealen 
uppgick till cirka 20 000 hektar. Under samma period har dock den åkermark som 
ligger i träda minskat med drygt 600 hektar, vilket innebär att minskningen av 
mark som används i odling inte har minskat lika mycket. Sedan mitten av 1990-
talet är det framför allt odling av havre som har minskat.  
 
Eftersom det inte finns uppgifter för varje enskilt år under 1990-talet redovisas i 
diagrammet  på nästa sida enbart utvecklingen för 2001–2012. 
 
  

K
älla: Jordbruksverket 

21 



Diagram B Åkerareal i Jönköpings kommun under åren 2001–2012 

 
Källa: Jordbruksverket 

 
Två tredjedelar av åkerarealen i kommunen används till slåtter- och betesvall, 
vilket är mark som är besådd med vallväxter och används antingen som betes-
mark eller skördas som hö. I övrigt är det odling av korn (1 667 hektar), havre 
(1 536 hektar) och vete (975 hektar) som är vanligast. 
 
Kommunerna Helsingborg, Linköping, Norrköping, Västerås och Örebro har 
samtliga större åkerareal än Jönköpings kommun. Störst åkerareal har Linköping 
med 42 649 hektar, vilket är mer än dubbelt så mycket som i Jönköping. Minst 
åkerareal av de övriga jämförda kommunerna har Helsingborg med 22 406 hek-
tar. Dock är det den kommun som har högsta andelen åkermark i förhållande till 
kommunens landareal. Det som skiljer de jämförda kommunerna från Jönköping 
är i huvudsak en större odling av vete. 
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Ekologiskt odlad jordbruksmark 
Den ekologiskt odlade jordbruksmarken har ökat de senaste åren och uppgick 
2012 till 3 666 hektar. Av den ekologiskt odlade jordbruksmarken är 93 procent 
omställd och 7 procent under omställning.8  
 
Betesmark utgör 862 hektar av den ekologiskt odlade jordbruksmarken och 
åkermark utgör 2 804 hektar. Under perioden 2009–2012 har den ekologiskt 
odlade jordbruksmarken ökat med närmare 1 300 hektar. 
 
Den ekologiskt odlade åkermarken utgör 15,7 procent av den totala åkermarken i 
kommunen. I jämförelse med jämnstora kommuner har Jönköping en högre andel 
ekologiskt odlad åkermark än Helsingborg, Västerås och Örebro. Linköping är 
den av de jämförda kommunerna som har högst andel ekologiskt odlad jordbruks-
mark med 22 procent.  
 

Diagram C Andel ekologiskt odlad åkermark i utvalda kommuner 2012 

 

Källa: Jordbruksverket 

 
 
  

8 Det första året marken odlas ekologiskt räknas som ett omställningsår. 
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Skyddad natur 
År 2012 fanns det i Jönköpings kommun 36 naturreservat9 till en total yta av 
6 452 hektar, vilket motsvarar drygt fyra procent av kommunens landareal. 
Därutöver fanns det 36 biotopskyddsområden10 till en yta av 99 hektar. Mellan 
2000 och 2011 har antalet naturreservat ökat med 18 reservat och 1 100 hektar.  
 
Det som är unikt för Jönköpings kommun är att många av naturreservaten ligger 
förhållandevis centralt och ett par finns inom eller i anslutning till den centrala 
tätorten. I den västra sidan av kommunen finns en stor areal skyddade mossar. 

 
Karta 5 Naturreservat inom Jönköpings kommun 

9 Naturreservat är ett område som särskilt behöver skyddas och vårdas p.g.a. sin säregna 
eller värdefulla naturs skull eller p.g.a. att området är av väsentlig betydelse för allmän-
hetens friluftsliv. Det kan avsättas genom beslut av länsstyrelse eller, efter delegering, 
kommun med stöd av 7 § naturvårdslagen (Källa: SCB). 
10 Med stöd av 7 kap. 11 § miljöbalken kan speciella och/eller värdefulla biotoper skyddas. 
Skyddet omfattar mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- 
eller växtarter eller som av annan orsak är särskilt skyddsvärda. Inom områdena får inte 
verksamhet bedrivas som kan skada naturmiljön. I allmänhet används denna skyddsform 
för att bevara nyckelbiotoper (Källa: SCB). 

K
älla: Länsstyrelsen 

24 

                                                



Skogsägare 
Antalet enskilda skogsägare i Jönkö-
pings kommun är 3 181 personer. 
Detta är i jämförelse med jämnstora 
kommuner ett stort antal. Linköping 
och Örebro har drygt 2 600 skogs-
ägare, medan övriga kommuner har 
under 2 000 skogsägare. Det stora 
antalet skogsägare i Jönköping kan 
naturligtvis förklaras med en stor 
förekomst av skogsmark och relativt 
små fastigheter. 

Tabell 13 Enskilda skogsägare i 
utvalda kommuner 2011 

Kommun Antal 

Helsingborg  648 
Jönköping 3 181 
Linköping 2 644 

Norrköping 1 613 
Västerås 1 721 
Örebro 2 641 

Källa: Allt om landet – Jordbruksverket 

 
Jönköping har också ett stort antal skogsfastigheter. Totalt antal brukningsenhe-
ter11 är 1 381. Av dessa är 1 135 närbo, vilket innebär att ägaren bor i Jönköpings 
kommun. Antalet brukningsenheter som är utbo uppgår till 161, vilket är ägare 
som inte bor i kommun. Dessutom finns det 85 brukningsenheter som är delvis 
utbo. Detta innebär att det finns flera ägare, varav en eller flera inte bor i kommu-
nen. Jämfört med jämnstora kommuner har Jönköping ett större antal ägare som 
inte bor i kommunen. 

Jakt 
År 2012 var det 2 715 personer i  
Jönköpings kommun som hade löst 
jaktkort. Det innebär att två procent 
av kommunens befolkning är berätti- 
gade att jaga i Sverige. Antalet personer 
med jakträttigheter är fler än i jämnstora 
kommuner. Linköping har nästan lika 
många med jaktkort som Jönköping med 
 2 618. Minst antal invånare med jaktkort 
har Helsingborg med 1 091. 

Fordon, körsträckor, resvanor och vägar 
Personbil är det absolut vanligaste fordonsslaget i Jönköpings kommun. Vid 
utgången av 2012 fanns drygt 60 000 personbilar i trafik. Antalet personbilar har 
ökat med drygt 9 000 sedan år 2000. Det ger en procentuell ökning på 18 procent, 
vilket kan jämföras med en procentuell ökning på 13 procent då det gäller invåna-
re som är 18 år eller äldre i kommunen. Biltätheten per invånare har alltså blivit 
större i kommunen. Utöver de personbilar som finns i trafik finns det ytterligare 
cirka 12 000 bilar som är avställda.  
 
I jämförelse med jämnstora kommuner har Jönköping ett stort antal bilar och i  
genomsnitt körde bilarna i Jönköping 1 228 km per bil under 2012. Det är mer än 

11 Brukningsenhet utgörs av den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör 
samma ägare (källa: Skogsstyrelsen). 

Tabell 14 Lösta jaktkort i utvalda 
kommuner 2012 

Kommun Antal 

Helsingborg  1 091 
Jönköping 2 715 
Linköping 2 618 
Norrköping 2 172 
Västerås 1 875 
Örebro 2 130 

Källa: Allt om landet – Jordbruksverket 
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genomsnitten i kommunerna Helsingborg, Linköping, Norrköping, Västerås och 
Örebro. Linköping är den kommun som ligger närmast Jönköping med en kör-
sträcka på i genomsnitt 1 200 km per bil under 2012.  
 
Sedan år 2000 har även antalet övriga fordon ökat och ökningstakten för många 
fordonslag är högre än vad gäller personbilar. Antalet registrerade terrängskotrar 
har ökat med 195 procent, motorcyklar med 83 procent, lastbilar med 57 procent 
samt släpvagnar med 44 procent. Antalet husvagnar och traktorer har endast ökat 
marginellt, medan antalet bussar har minskat med 44 procent. När det gäller hus-
vagnar kan det vara värt att nämna att Jönköping är den kommun i Sverige som 
har flest husvagnar. 
 
Tabell 15 Motorfordonsbeståndet i Jönköpings kommun 2012 efter fordonsslag 

Fordonsslag I trafik    Avställda     Totalt antal 

 
Totalt därav  Totalt därav     fordon vid 

  

nyregist-
rerade 

 

 

nyregist-
rerade 

    årets utgång 
    

Personbilar 60 680 3 709  12 143 454  72 823 
Lastbilar 7 061 596  2 103 23  9 164 
Bussar 189 25  34 0  223 
Släpvagnar 14 150 512  3 095 325  17 245 
   därav husvagnar 3 382 115  992 3  4 374 

Motorcyklar 3 626 131  2 346 14  5 972 
Traktorer 3 370 76  968 0  4 338 
Terrängskotrar 728 53  269 1  997 
Mopeder klass 1 868 51  2 222 65  3 090 

 Källa: SCB 
 
Under 2009 genomförde Jönköpings kommun en resvaneundersökning i kom-
munen.12 Den visar att under vardagar genomför 83 procent av befolkningen minst 
en resa. Motsvarande uppgift för helgdagar är 66 procent. I genomsnitt görs  
2,8 resor per person under vardagar och 2,0 resor per person under helgdagar. 
Personer som är 65 år eller äldre genomför generellt betydligt färre resor än andra. 
 
Både vardagar och helger är bilen det vanligaste färdsättet. Under vardagar är det 
64 procent som använder bilen som huvudfärdsätt. Andelen som går till fots är  
14 procent, andelen som åker kollektivt är 10 procent och andelen som cyklar är  
10 procent.13 Under helger ökar andelen som väljer bilen till 74 procent. Männen 
kör bil i större utsträckning och kvinnorna åker kollektivt i större utsträckning. 
 
De som bor på kommunens landsbygder använder bil i större utsträckning för sina 
vardagsresor än de som bor i den centrala tätorten. Uppemot 85 procent av de 
boende använder bil för sina vardagsresor i den västra landsbygden (motsvarar på 
ett ungefär landsbygdsområdet Norra Mo), vilket kan jämföras med centrala 
Jönköping där endast cirka 40 procent använder bil för motsvarande resor. 
 

12 Resvanor i Jönköpings kommun 2009-06-30. Finns tillgänglig på kommunens webbplats. 
13 Det är två procent av befolkningen som reser med annat färdsätt. 
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Jönköping skiljer sig inte mycket från andra kommuner när det gäller antalet 
resor, men andelen bilresor av det totala antalet resor är dock något högre än 
genomsnittet i Sverige. 
 
Den totala vägsträckan i Jönköpings kommun är 3 842 kilometer, vilket på ett 
ungefär motsvarar vägsträckan mellan Jönköping och turistorten Antalya i 
Turkiet. Vägsträckan i kommunen är också längre än i jämnstora kommuner. 
Drygt en tredjedel av den totala vägsträckan i Jönköpings kommun är grusväg och 
resterande knappa två tredjedelar är asfalterad väg. 
 

 

 

Karta 6 Större vägar i Jönköpings kommun 
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Bredband 
I Jönköpings kommun har hela befolkningen möjlighet att få tillgång till bred-
bandsuppkoppling med en hastighet på minst 3 Mbit/s.14 Nästan hela befolkningen 
(99,95 procent) har också möjlighet att få tillgång till en bredbandsuppkoppling 
om 10 Mbit/s. De flesta kommuner i Sverige har en lika hög tillgång till bred-
bandsuppkoppling om 10 Mbit/s. 
 
En bredbandsuppkoppling med hastighet över 50 Mbit/s – vilket Post- och tele-
styrelsen (PTS) räknar som snabbt bredband – är det däremot endast 45 procent 
av befolkningen som har tillgång till. Detta är en lägre andel än i många jämnstora 
kommuner. I Norrköping – som är den av de jämförda kommunerna som ligger 
närmast före Jönköping – har 56 procent av befolkning möjlighet att få tillgång till 
bredbandshastigheter över 50 Mbit/s. Västerås har bäst tillgänglighet med 73 pro-
cent. 
 
Tabell 16 Tillgång till bredbandsuppkoppling inom utvalda kommuner 2012 

Kommun Andel med fiberoptisk 
anslutning 

Andel med       
 hastighet över  
50 Mbits/s        

Helsingborg  51 65 
Jönköping  27 45 
Linköping 61 66 
Norrköping 56 56 
Västerås 73 73 
Örebro 66 69 

Källa: Allt om landet – Jordbruksverket och Post- och telestyrelsen (PTS) 
 

Även när det gäller tillgången till fiberoptisk anslutning har Jönköping en sämre 
tillgänglighet jämfört med jämnstora kommuner. I Jönköping är det 27 procent av 
befolkningen som har möjlighet att få tillgång till fiberoptisk anslutning. Helsing-
borg är den kommun som ligger närmast Jönköping, där är det 56 procent av be-
folkningen som har tillgång till fiberoptisk anslutning. 
 
Tillgången till bredband i Jönköpings kommun är inte lika god på landsbygden 
som i tätorterna och då framför allt inte som tillgången är i den centrala tätorten.  
I tätbebyggda områden i kommunen har 48 procent av befolkningen tillgång till 
50 Mbit/s, medan det i glesbebyggda områden endast är 9 procent av befolkningen 
som har det. Detta illustreras också i kartan på nästa sida som visar tillgången till 
bredband i Jönköping 2011. 

14 3 Mbit/s räcker för att klara det vardagliga kommunikationsbehovet.  
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Karta 7 Tillgång till bredband inom Jönköpings kommun 2011 
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Elproduktion 
Under 2012 producerades i Jönköpings kommun 265 164 MWh elström, vilket 
motsvarar hushållselbehovet för cirka 53 000 småhus.15 Av produktionen består 
38 procent av el från kommunens kraftvärmeverk (motsvarar hushållselbehovet 
för cirka 20 000 småhus). En tredjedel av produktionen består av el från kommu-
nens 17 vindkraftverk. Detta motsvarar hushållselbehovet för cirka 17 800 små-
hus. Solcellsanläggningarnas andel av elproduktionen var 0,3 procent (900 MWh). 
Översatt till hushållsbehovet av el motsvarar det 180 småhus. 
 
I jämförelse med jämnstora kommuner har Jönköping tillsammans med Örebro 
flest vindkraftverk. Vindkraftverken i Jönköping producerar dock mer än tre 
gånger så mycket el som vindkraftverken i Örebro. I Linköping fanns det 2012 
totalt sex vindkraftverk, i Helsingborg fem, i Norrköping ett och även i Västerås 
fanns det ett. 
 
När det gäller den totala elproduktionen i jämförelse med ovan nämnda kommu-
ner har Jönköping en lägre elproduktion än dessa kommuner. Något som framför 
allt beror på en lägre elproduktion från kraftvärmeverk. 

 
Karta 8 Elproduktion i Jönköpings kommun 2012  

15 Beräknat utifrån ett genomsnittligt årligt hushållbehov av el för ett småhus på  
5 000 kWh. 
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Karta 10 
 

STATISTIK OM LANDSBYGDERNA 
I detta avsnitt redovisas statistik för kommunens landsbygdsområden som har ut-
arbetats i dialog i samband med framtagandet av Program för Jönköpings kommuns 
landsbygder. Jönköpings kommun är uppdelat i fyra landsbygdsområden och den 
centrala tätorten – som följer SCB:s tätortsavgränsning av Jönköpings tätort – är ett 
eget område. 

 

Karta 9  Landsbygdsområden i Jönköpings kommun 

Markanvändning 
Norra Mo är det landsbygdsområde i 
kommunen som har störst andel 
skog. Över 80 procent av ytan består 
av skog och det är i huvudsak barr-
skog. Vistabygden har både högst 
andel åkermark (31 procent av ytan) 
och lövskog (20 procent av ytan). 
I Stadsnära landsbygden och Östra 
Mosaikbygden utgör åkermarken 
drygt 20 procent av ytan.   
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Befolkning 
Jönköpings kommun har en befolk-
ning på 129 478 personer. Cirka 
91 000 personer bor i Centrala tät-
orten, vilket motsvarar 70,3 procent 
av befolkningen. Därefter bor flest i 
Stadsnära landsbygden, 18 759 per-
soner, vilket utgör cirka 14,5 procent. 
Vistabygden och Östra Mosaikbygden 
är relativt jämnstora med 9 605 res-
pektive 7 766 personer (7,4 respektive 
6,0 procent). Lägst andel av befolk-
ningen bor i Norra Mo, nämligen 
2 330 personer, vilket motsvarar 
1,8 procent av kommunens befolk-
ning.  
 
Antal personer som bor i landsbygdsområdena i Jönköping har ökat under hela 
2000-talet. Vid millennieskiftet bodde 35 684 personer i kommunens landsbygds-
områden. Vid utgången av 2012 var det 38 460 personer som bodde i områdena. 
Till slutet av 2022 förväntas befolkningen vara 40 800 personer, alltså en ökning 
med cirka 2 300 personer jämfört med i dag. Den stora ökningen kommer att ske  
i den Stadsnära landsbygden (+2 600 personer), men även Östra Mosaikbygden 
beräknas öka något (+100 personer). Vistabygden och Norra Mo förväntas 
däremot minska med cirka 200 personer vardera. Den centrala tätorten beräknas 
öka med drygt 8 000 personer.16 
 
Medelåldern i områdena ligger mel-
lan 38–43 år. Lägst är den i Stads-
nära landsbygden, 38,5 år och högst 
i Norra Mo, 42,6 år. 
 
I hela kommunen är det 22 procent 
av befolkningen som är 0–18 år,  
60 procent som 19–64 år och 19 
procent som är 65 år eller äldre. I 
Centrala tätorten är andelen 20–30-
åringar högre än genomsnittet för 
kommunen, vilket gör att det är stor 
andel av befolkningen i området 
som är i förvärvsarbetande åldrar. 
Samtliga landsbygdsområden har en 
högre andel barn än kommungenomsnittet. 
 

16 Uppgifterna om den framtida utvecklingen bygger på den befolkningsprognos för 
kommunen och dess delområden som Jönköpings kommun tar fram årligen. Prognosen 
presenteras i en rapport som finns tillgänglig på: www.jonkoping.se/statistik  
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Karta 13 

Tabell 17 Folkmängden i landsbygdsområden efter ålder 2012-12-31 
 
Område 0-18 år 19-64 år 65-w år Summa 

 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Vistabygden 2 360 25 5 102 53 2 143 22 9 605 100 
Östra mosaikbygden 2 063 27 4 456 57 1 247 16 7 766 100 
Stadsnära landsbygden 5 162 28 10 494 56 3 103 17 18 759 100 
Norra Mo 529 23 1 313 56 488 21 2 330 100 
Centrala tätorten 18 120 20 55 702 61 17 072 19 90 894 100 
Restförda 5 4 110 89 9 7 124 100 

Totalt 28 239 22 77 177 60 24 062 19 129 478 100 

Källa: SCB 
 
Det område som har högst andel äldre är Vistabygden, där 22 procent av befolk-
ningen är 65 år eller äldre. I Stadsnära landsbygden och Östra Mosaikbygden är 
åldersfördelningarna ganska snarlika varandra. Med en relativt hög andel barn 
och en låg andel äldre. 
 
På landsbygden i Jönköping bor det 
något fler män än kvinnor. I den 
Stadsnära landsbygden, Norra Mo 
och Östra Mosaikbygden är 51 pro-
cent män och 49 procent kvinnor. I 
Vistabygden är fördelningen relativt 
jämn då det finns 50,1 procent män 
och följaktligen 49,9 procent kvinnor. 
I den centrala tätorten är det ett om-
vänt förhållande jämfört med de 
övriga områdena med 51 procent 
kvinnor och 49 procent män. Skill-
naden mellan den centrala tätorten 
och landsbygdsområdena beror fram-
för allt på en högre andel kvinnor i                 
åldrarna över 65 år i den centrala tätorten. Totalt i hela kommuner är det 50,4 
procent kvinnor och 49,6 procent män. 
 
I kommunen bor 18 058 personer 
som är födda utomlands. De allra 
flesta, 88,5 procent eller 16 000 per-
soner, av alla utrikes födda bor i 
Centrala tätorten. Av landsbygds-
områdena är Norra Mo det område 
där störst andel personer bor som är 
födda utomlands, nämligen 14,6 pro-
cent. I Vistabygden och Stadsnära 
landsbygden är det drygt fem procent 
som är födda utomlands. Andelen 
personer som är utrikes födda i Östra 
Mosaikbygden är 1,7 procent.  
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Bostadsbestånd 
Det totala bostadsbeståndet i 
Jönköpings kommun är 60 000, 
varav 24 000 är småhus och 36 000 
är lägenheter i flerbostadshus. I 
Centrala tätorten finns den största 
mängden bostäder, drygt 13 000 
småhus och närmare 33 000 lägen-
heter i flerbostadshus, vilket utgör 
mer än 90 procent av antalet lägen-
heter flerbostadshus i kommunen. 
 
I landsbygdsområdena är antalet 
småhus klart fler än antalet fler-
bostadshus, karta 16. Detta innebär 
också att den vanligaste upplåtelse-
formen i landsbygdsområdena är äganderätter.  
 
Andelen hyresrätter pendlar mellan 12 och 26 procent – där den förstnämnda 
uppgiften avser Östra Mosaikbygden och den sistnämnda uppgiften avser 
Vistabygden, karta 17.  
 
Andelen bostadsrätter är under tio procent i samtliga landsbygdsområden. Lägst  
är den i Norra Mo där endast en procent av bostäderna är bostadsrätter. 
 

 
Karta 16 
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Nybyggnation av bostäder 
Byggandet av nya bostäder har varit 
relativt lågt under en längre period. 
Åren 2008–2012 har det totalt byggts 
163 hyresrätter, 455 bostadsrätter samt 
593 äganderätter. Majoriteten av ny-
byggnation sker i Centrala tätorten 
medan det i Norra Mo byggs minst 
antal bostäder. Under de senaste fem 
åren har det endast byggts elva 
bostäder i området. Dock färdigställdes 
sju av dessa under 2012, varav sex var 
hyresrätter. Inga hyresrätter har byggts 
i Östra Mosaikbygden under de senaste 
fem åren. 
 
I kartan nedan redovisas beviljade bygglov för enbostadshus under perioden  
2000–2012. Noterbart är koncentrationen till nybyggnadsområden i utkanterna 
av den centrala tätorten. 

Karta 19       Beviljade bygglov för enbostadshus 2000–2012 
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Tomtpriser 
De dyraste kommunala tomterna i Jönköpings kommun finns i centrala Jönköping 
där tomterna kostar 780 000 kr. I Huskvarna, Bankeryd, Gränna och Kaxholmen 
kostar tomterna 396 000 kr. I Barnarp, Norrahammar, Taberg och Tenhult kostar 
tomterna 264 000 kr. I Lekeryd, Skärstad, Månsarp och Ölmstad kostar tomterna 
194 000 kr. Billigast är tomterna i övriga planlagda områden – där de kostar 
132 000 kr.  
 
Tomtpriserna är generellt lägre i Jönköpings grannkommuner. Priserna varierar 
mellan dryga 40 000 kr till 340 000 kr, där de senare priserna oftast avser tomter i 
de centrala tätorterna. Billigaste tomtpriser av de jämförda grannkommunerna har 
Mullsjö och dyraste priser har Vaggeryd.  
 
Beräkningarna utgår från tomtstorlekar på 1 000 km2. Tomterna i Jönköpings 
kommun är vanligtvis 900–1 200 km2. 

 
 
Karta 20       Tomtpriser i Jönköpings kommun 2012 
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Arbetsställen 
I kommunen finns drygt 12 000 arbetsställen.17 Över hälften av dessa är egna 
företagare utan någon anställd. Cirka 4 500 arbetsställen har mellan en och fyra 
anställda. Antalet arbetsställen avtar 
sedan med ett ökat antal anställda och 
det finns bara 86 arbetsställen i kom-
munen som har över 100 anställda.  
   
Exakt sex av tio arbetsställen finns i den 
centrala tätorten. Av landsbygdsområ-
dena är det Stadsnära landsbygden som 
har flest arbetsställen med närmare 
1 700 arbetsställen, vilket utgör 14 pro-
cent av arbetsställena i kommunen. I 
Vistabygden finns 10 procent av kom-
munens arbetsställen, i Östra Mosaik-
bygden 9 procent och i Norra Mo  
4 procent.  

Sysselsatta 
Sysselsättningen avser andelen sysselsatt 
dagbefolkning per näringsgren (de som 
arbetar i området, men inte nödvän-
digtvis bor där) och speglar därmed 
arbetstillfällen inom olika näringsgrenar 
i landsbygderna. Totalt fanns det 
67 621 sysselsatta i kommunen 2011, 
varav 54 108 i Centrala tätorten, 4 543 
i Stadsnära landsbygden, 2 493 i Vista-
bygden, 2 127 i Östra Mosaikbygden, 
563 i Norra Mo samt 3 787 med 
växlande/ospecificerad arbetsplats.  
 
Det finns stora skillnader mellan  
de olika landsbygdsområdena. 
Jordbruk, skogsbruk och fiske sysselsätter runt 10-15 procent i Vistabygden, Östra 
Mosaikbygden och Norra Mo. Motsvarande siffror för Centrala tätorten och 
Stadsnära landsbygden är 0,5–2,7 procent. I Vistabygden och Centrala tätorten 
sysselsätter Tillverkning och utvinning runt 12 procent medan motsvarande siffra 
för övriga områden ligger runt 30 procent. Dessutom är andelen sysselsatta i 
Hotell och restauranger i Vistabygden relativt hög, 7,9 procent medan den är runt 
1-3 procent i övriga områden. Detta kan förklaras av att Gränna och Visingsö 
ingår i området och där är turismen relativt hög i jämförelse med övriga 
kommunen.  

17 Arbetsställe avser varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där ett företag bedriver 
verksamhet. Ett företag kan alltså ha flera arbetsställen inom samma geografiska område. 
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I Centrala tätorten är andelen sysselsatta inom Företagstjänster och Civila 
myndigheter och försvar 10 procent respektive 8,3 procent. Motsvarande siffror 
för övriga områden är 2-4 procent för Företagstjänster. Andelen för Civila 
myndigheter och försvar är nästan obefintlig i övriga områden. 
 
Skillnaden mellan könen är stor inom vissa näringsgrenar. Inom Vård och omsorg 
är 32,0 procent kvinnor sysselsatta medan motsvarande siffra för män är  
6,0 procent. Skillnaden är ungefär lika stor i alla landsbygdsområden.  

Förvärvsfrekvens 
Den totala förvärvsfrekvensen bland befolkningen (20 år och äldre) är 79,7 pro-
cent. Män har högre förvärvsfrekvens än kvinnor – 82,1 respektive 77,3 procent 
bland 20–64- åringar. I samma åldersgrupp är förvärvsfrekvensen cirka 82 pro-
cent. Den Centrala tätorten är det 
område som har lägst förvärvs-
frekvens bland 20–64-åringar.  
 
I övriga områden ligger förvärvs-
frekvenserna i nivå med varandra för 
alla åldersgrupper. Största skillnaden 
bland dessa områden finns i ålders-
gruppen 20–24 år som sträcker sig 
mellan 25,6 procent i Stadsnära 
landsbygden till 74,8 procent i Östra 
Mosaikbygden. Bland 20–64-åringar 
ligger förvärvsfrekvensen mellan  
85–88 procent i landsbygdsområ-
dena. 

Arbetslöshet 
I kommunen är den öppna arbets-
lösheten högre bland män än bland 
kvinnor i alla åldrar. Bland 18–64-
åringar är arbetslösheten 3,6 procent 
för män, 2,8 procent för kvinnor och 
totalt 3,2 procent. Högst är arbetslös-
heten bland 18–24-åringar, 5,3 pro-
cent bland män, 3,9 procent bland 
kvinnor och 4,6 procent totalt. 
Centrala tätorten har den högsta 
arbetslösheten, 3,6 procent, medan 
Norra Mo har den lägsta, 1,8 procent. 
I de tre övriga landsbygdsområdena 
ligger arbetslösheten mellan 2,0–2,3 
procent.  
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Både den högsta och lägsta andelen arbetslösa bland alla områden och ålders-
grupper finns bland kvinnor i Norra Mo. Där är 7,2 procent bland kvinnor  
18–24 år arbetslösa medan inga kvinnor i åldersgruppen 55–64 år är arbetslösa. 
Bland män är arbetslösheten högst bland 18–24-åringar i Östra Mosaikbygden och 
lägst bland 55–64-åringar i Norra Mo med en arbetslöshet på 6,2 respektive  
0,6 procent. I övrigt ligger andelen arbetslösa normalt mellan en och fem procent. 

Arbetspendling 
Totalt arbetspendlade 52 412 personer inom kommunen år 2011. Störst var pend-
lingsströmmen till och från Centrala tätorten med 42 492 inpendlare och 38 086 
utpendlare från/till övriga kommunen. Detta ger en nettopendling på 4 406 perso-
ner som pendlar in från övriga kommunen. Norra Mo har den lägsta pendlings-
strömmen inom kommunen med 303 inpendlare och 868 utpendlare, vilket ger en 
nettopendling på -565 personer som pendlar ut till övriga kommunen.18 
 
Vistabygden och Östra Mosaikbygden hade ungefär lika stora pendlingsströmmar 
inom kommunen – cirka 1 500 inpendlare och 3 000 – 4 000 utpendlare. Motsva-
rande siffror för Stadsnära landsbygden är ungefär dubbelt så stora – 3 165 in-
pendlare och 6 473 utpendlare. 
 
Pendlingen till och från andra kommuner är betydligt mindre än inom kommunen. 
11 780 personer pendlade in och 7 636 pendlade ut vilket ger en nettopendling på 
4 144 personer. Även här är pendlingsströmmen som störst till och från Centrala 
tätorten med 9 808 inpendlare och 5 535 utpendlare, vilket ger en nettopendling 
på 4 273 personer som pendlar in till Centrala tätorten från andra kommuner.  
 
Norra Mo, som hade lägst pendelström, hade 99 inpendlare och 180 utpendlare 
mellan övriga kommuner. Vistabygden och Östra Mosaikbygden hade ungefär lika 
stora pendlingsströmmar mellan andra kommuner – cirka 300 inpendlare till båda 
områdena och 431 respektive 516 utpendlare. Motsvarande siffror för Stadsnära 
landsbygden är större – 899 inpendlare och 968 utpendlare. Den totala nettopend-
lingen ser ut som följande: 
 

Centrala tätorten 8 679 

Norra Mo -646 

Östra Mosaikbygden -2 005 

Vistabygden -2 279 

Stadsnära landsbygden -3 377 

Växlande/ospecificerad arbetsplats 3 772 
 
Det finns inga väsentliga skillnader i pendlingsmönster mellan män och kvinnor. 

18 I den separat bilagan ”Arbetspendling mellan delområden i Jönköpings kommun – kart-
illustrationer” som finns under www.jonkoping.se/rapporter redovisas pendlingen mellan 
olika delområden inom kommunen samt till och från andra kommuner i kartform. 
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Ohälsotal 
Ohälsotalet visar dagar med ut-
betald sjukpenning, arbetsskade-
sjukpenning, rehabiliteringspenning 
samt dagar med sjuk- och aktivi-
tetsersättning dividerat med befolk-
ningen.  
 
Ohälsotalet för hela befolkningen i 
åldern 16–64 år är högst för 
Centrala tätorten med 27,5 dagar. I 
övriga områden är ohälsotalen runt 
22–24 dagar. Ohälsotalet för hela 
kommunen är 26,3 dagar. Ohälso-
talet stiger med åldern i samtliga 
områden samt att det är högre för 
kvinnorna än männen.  
 

Utbildningsnivå 
Andelen av befolkningen i åldern 
20–64 år med eftergymnasial 
utbildning om minst 3 år (hög-
utbildade) är högst i Centrala 
tätorten med 22,4 procent. Även 
i Stadsnära landsbygden och i 
Vistabygden är andelen av befolk-
ningen som är högutbildade över 
20 procent.   
 
Norra Mo är det landsbygds-
område som har lägst andel hög-
utbildade med 13,6 procent. I 
samtliga områden är andelen 
kvinnor med eftergymnasial utbildning högre än andelen män. 
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Bilinnehav 
Totalt finns 49 837 personbilar i trafik i 
kommunen.19 Av dessa finns 32 918 i 
Centrala tätorten, 8 312 i Stadsnära 
landsbygden, 3 996 i Vistabygden, 3 393 
i Östra Mosaikbygden och 961 i Norra 
Mo. Därutöver är 101 bilar restförda. 
Högst antal bilar per 1 000 invånare 
finns i Stadsnära landsbygden, 443 bilar 
per 1 000 invånare. Det lägsta antalet är 
362 bilar per 1 000 invånare i Centrala 
tätorten. Andelen familjer med bil är 
högst i Stadsnära landsbygden med  
73,6 procent och lägst i Centrala tätorten 
med 52,0 procent. Totalt sett i kommu-
nen finns 385 bilar per invånare och an- 
delen familjer med bil är 56,2 procent. 
 

Föreningar 
De allra flesta föreningarna i kommunen finns i Centrala tätorten. Av landsbygds-
områdena finns det flest föreningar i Stadsnära landsbygden med 66 föreningar. 
Därefter följer Vistabygden med 36 föreningar, Östra Mosaikbygden med 27 före-
ningar och slutligen Norra Mo med 7 föreningar. Samtliga områden har hem-
bygdsföreningar, pensionärsföreningar och näringslivsföreningar. 
 
Tabell 18 Föreningar i Jönköpings kommun 2011 efter föreningstyp och 

landsbygdsområden 

Föreningstyp, antal 
 

Vista- 
bygden 

Stadsnära 
landsbygden 

Norra 
Mo 

Östra 
Mosaikbygden 

Centrala 
tätorten 

Föreningar, kommunens register 36    66    7    27    309 
Hembygdsföreningar  3    4    2    4    4 
Pensionärsföreningar 5    8    2    3    9 
Näringsliv  2    3    1    1    3 

Totalt 46    81    12    35    325 

 

 
  

19 Uppgifterna innefattar bara bilar som är registrerade hos fysiska personer och stämmer 
därför inte överens med de uppgifter om personbilar som redovisades under avsnittet om 
fordonsinnehav i hela kommunen. 
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JÖNKÖPING I REGIONEN 
I detta avsnitt presenteras statistik för kommunerna i Jönköpings län samt även 
vissa uppgifter för grannkommuner i andra län.  

Befolkning 
Jönköpings län har sedan 2003 – med enda undantaget för 2010 – haft en stadig 
ökning av invånarantalet med både positivt flytt- och födelsenetto. Inom länet 
finns dock väsentliga skillnader. Medan Jönköping och Habo har haft en positiv 
befolkningsutveckling har kommuner som Aneby, Gnosjö och Gislaved haft en 
negativ trend. Totalt i länet bodde det vid årsskiftet 2012/2013 närmare 340 000 
invånare. 

 
 
Karta 28 Folkmängd inom Jönköpings län och angränsande kommuner 2012 
 
I samtliga kommuner utom Jönköping är andelen 20–30 åringar lägre än riks-
snittet. Att andelen är högre i Jönköpings kommun beror på att Högskolan drar 
till sig folk i denna åldersgrupp. I de flesta kommuner (undantaget Habo och 
Jönköping) är andelen 65 år eller äldre något eller mycket högre än rikssnittet. 
Habo har en högre andel 0–20-åringar än riket och övriga kommuner.  

K
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Bostadsbyggande 
I länet har det byggts 2 649 bostäder 
under den senaste femårsperioden. Jönkö-
pings kommun har stått för 46 procent av 
denna nybyggnation. Därefter följer 
Värnamo, Habo och Gislaved som de 
kommuner där det byggts flest bostäder i 
länet. Minst antal bostäder har det byggts 
i Mullsjö där endast 20 bostäder har 
blivit inflyttningsklara under perioden.  
 
Samtliga av länets kommuner har haft en 
nybyggnation av småhus. I de tre kommu-
nerna Habo, Mullsjö och Nässjö har det 
dock inte byggts några flerbostadshus. 
 

Utbildningsnivå 
Utbildningsnivån i länet är lägre än 
rikssnittet med ca 6–7 procentenheter 
för båda könen och både för kortare 
och längre eftergymnasiala utbild-
ningar. Andelen med eftergymnasial 
utbildning ökar årligen i samma takt 
som i riket. Jönköpings kommun ligger 
något över rikssnittet, medan övriga 
kommuner har lägre – vissa mycket 
lägre – andel av befolkningen med 
eftergymnasiala utbildningar.  
 
Utbildningsnivån skiljer sig stort mellan 
olika kommuner och mellan män och 
kvinnor. Andelen kvinnor med högre 
utbildning är klart större och ökar i större takt än andelen för män i länets samt-
liga kommuner.  
 
Jönköping har högst andel högutbildade med 25 procent med en treårig eller 
längre eftergymnasial utbildning. I Gnosjö, som har lägst andel högutbildade, är 
motsvarande uppgifter 9,6 procent. 
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Sysselsättning 
Jönköpings län har en högre förvärvsfrekvens bland 20–64 åringar än riksgenom-
snittet. Särskilt Habo sticker ut med 87,3 procent jämfört med rikssnittet 76,8 pro-
cent. Tranås är den kommun i länet som har lägst förvärvsfrekvens 77,7 procent.  
 
I länet har män en 5,6 procentenheter 
högre förvärvsfrekvens än kvinnor, 
vilket är cirka 2 procentenheter högre 
än rikssnittet. I Jönköpings kommun 
är denna skillnad 4,8 procentenheter.  
 
Den sektor som sysselsätter flest i 
länet är Tillverkning och utvinning 
med 23,7 procent av länets syssel-
satta. I flera kommuner arbetar över 
25 procent av de sysselsatta inom 
denna sektor.  
 
Andra stora sektorer är Vård och 
omsorg och Handel. Finansiell 
verksamhet, företagstjänster m.m. som sysselsätter flest i riket kommer först på en 
fjärde plats i länet. Den minsta sektorn är Energiproduktion och miljöverksamhet 
m.m.. Jordbruk, skogsbruk och fiske har fler sysselsatta än rikssnittet men är en 
relativt liten sektor. 
 

Inkomst 
Årsinkomsten är lägre i länet än riks-
snittet. Lägst ligger Sävsjö med 
248 tkr och högst ligger Habo med 
en årsinkomst på 286 tkr i medel-
inkomst.  
 
Inkomstskillnaden mellan könen är 
stor och män tjänar mellan 70–90 tkr 
mer än kvinnor i alla länets kommu-
ner. I Habo är skillnaden störst med 
en medelinkomst på 240 tkr för kvin-
nor och 330 tkr för män. Lägst är 
skillnaden i Nässjö och Eksjö. Där är 
medelinkomsten 219 tkr respektive 
234 tkr för kvinnor och 290 tkr 
respektive 305 tkr för män. 
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Bruttoregionprodukt (BRP) 
Motsvarigheten till ett lands bruttonationalprodukt (BNP) för regioner kallas 
bruttoregionprodukt (BRP). BRP från produktionssidan är summan av regionens 
alla förädlingsvärden. Om alla regioners BRP inom riket summeras får vi landets 
BNP.20  
 
Under perioden 2008–2010 har Jön-
köpings läns BRP utvecklats svagt i 
jämförelse med andra län. Länet har 
en BRP per capita (invånare) på 288 
tkr. Per sysselsatt är siffran 629 tkr. 
För riket är motsvarande siffror 359 
tkr respektive 760 tkr. Anledningen 
till denna skillnad är att Stockholms 
län starkt påverkar rikssnittet med 
den enskilt starkaste BRP.  
 
Inom Jönköpings län skiljer sig upp-
gifterna från kommun till kommun. 
Gnosjö uppvisar starkast siffror 
med en BRP per capita på 428 tkr och BRP per sysselsatt på 705 tkr. Habo har 
lägst BRP per capita, 197 tkr, medan Mullsjö har lägst BRP per sysselsatt, 542 tkr. 
Jönköpings kommun har en BRP per capita på 338 tkr och en BRP per sysselsatt 
på 651 tkr. 

Arbetslöshet (16–64 år) 
Mellan åren 2008 och 2009 ökade arbetslösheten i länet med ca 2–3 procent och 
har legat på ungefär samma nivå sedan dess. Jönköpings kommun och länet som 
helhet har lägre arbetslöshet än riket, 
men det finns stora regionala skillna-
der kommunerna emellan. Andelen 
öppet arbetslösa i Habo är 1,8 pro-
cent, medan motsvarande andel i 
Tranås ligger på 4,0 procent. I 
Jönköpings kommun ligger mot-
svarande andel på 2,8 procent.  
 
Ungdomsarbetslösheten (18–24 år) 
skiftar mer från år till år. För länet 
som helhet ligger den något under 
riket. Andelen öppet arbetslösa och 
arbetssökande ungdomar i prog-
ram har ökat något under 2012 
men har hela tiden legat i nivå med riket. 

20 SCB. 
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Arbetspendling 
Fler arbetspendlar till än från länet och för år 2011 är nettopendlingen   
+1 545 personer. Den klart största in- och utpendlingen sker från/till Västra 
Götaland in till länet – 3 053 inpendlare samt 2 389 utpendlare. Även från 
Östergötland finns en stor inpendling till länet med 2 025 inpendlare.  
 
Störst pendling sker till och från grannkommuner i hela länet. De tre större städer 
som ofta förekommer som både in- och utpendlingsort är Linköping, Göteborg 
och Stockholm.  
 
Jönköpings kommun har en stor inpendling från länets kommuner och netto-
pendlingen var 4 106 personer år 2011. Den klart största inpendlingen till 
Jönköpings kommun sker från Habo – 2 591 personer.  
 
Habo, Nässjö och Vaggeryd har störst pendlingsströmmar både till och från 
Jönköping och utgör tillsammans med Mullsjö över hälften av all inpendling till 
kommunen – totalt 6 373 personer. 
 

 

Karta 35  Pendlingsströmmar till och från Jönköpings kommun mot övriga länet     
samt andra närliggande kommuner 
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Drygt 550 000 personer bor inom en timmes bilresa från Jönköping och närmare 
300 000 personer når Jönköping inom 45 minuter. Det senare tidsintervallet är 
särskilt intressant då forskning har visat att 45 minuter är en övre gräns för vad 
många människor kan tänka sig att dagligen pendla till och från ett jobb. 
 
Tabell 19 Antal invånare inom 45 och 60 minuter från Jönköpings kommun 

Kommun Restid 
med bil ¹ 

Restid med 
kollektivtrafik ² 

Kollektivtrafik, 
färdsätt 

Invånar- 
  antal 

Jönköping 0 0   129 478 
Habo 15 13 Tåg   10 879 
Mullsjö 22 21 Tåg   7 070 
Vaggeryd 23 34 Tåg   13 148 
Nässjö 28 33 Tåg   29 382 

Ulricehamn 36 40 Buss   23 015 
Aneby 39 60 Buss   6 407 
Ödeshög 40 73 Buss   5 200 
Eksjö 42 82 Tåg + Buss (1 byte)   16 368 
Värnamo 44 64 Tåg   33 012 
Tidaholm 45 55 Buss   12 556 

Totalt 45 minuter     286 515 

Hjo 47 119 Tåg + Buss (1 byte)   8 832 
Gnosjö 49 95 Buss   9 354 
Sävsjö 50 60 Tåg   10 844 
Falköping 50 42 Tåg   31 689 
Vetlanda 54 101 Tåg + Buss (1 byte)   26 297 

Tranås 54 100 Buss (1 byte)   18 145 
Gislaved 56 75 Buss   28 732 
Mjölby 57 80 Buss   26 195 
Borås 58 70 Buss   104 867 
Tranemo 58 145 Buss (1 byte)   11 573 
Totalt 60 minuter     563 043 

  Befolkningsstatistiken avser den 31 december 2012  
   Källor:  SCB/ ¹ hitta.se. / ² Snabbaste rutten enligt maps.google.com.  
  

Habo, Mullsjö, Vaggeryd och Nässjö ligger inom 30 minuters restid med bil från 
Jönköping. De längsta restiderna från andra kommuner inom länet är från Tranås 
och Vetlanda (54 minuter) samt Gislaved (56 minuter). Kommuner utanför länet 
med kortast restid med bil från Jönköping är Ulricehamn (36 minuter), Ödeshög 
(40 minuter) och Tidaholm (45 minuter).  
 
För vissa kommuner finns det stora skillnader mellan restid med bil och kollektiv-
trafik. Endast från Habo, Mullsjö och Falköping går det snabbare att resa med 
kollektivtrafik än med bil. Från Habo och Mullsjö är restiden med kollektivtrafik 
under 30 minuter. Utanför länet är det kortast restid med kollektivtrafik från 
Ulricehamn (40 minuter), Falköping (42 minuter) och Tidaholm (55 minuter).  
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Karta 36 Restider med bil eller kollektivtrafik till/från Jönköpings kommun mot   

övriga länet samt andra närliggande kommuner 
 
Uppgifterna baserar sig på restider till centrala Jönköping från huvudtätorterna i 
respektive kommun. 
  

K
älla: hitta.se sam

t m
aps.google.com
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Kartan visar lokaliseringen av grundskolor och förskolor i Jönköpings kommun, kommunala 
och fristående. Totalt finns det 55 grundskolor och 124 förskolor i kommunen. De allra flesta 
av skolorna är lokaliserade i den centrala tätorten. Grundskolorna är mellan åk 1-9 men har 
skiftande storlek och årskursindelningar.  

Grundskola Förskola
Norra Mo 2 2
Stadsnära landsbygden 8 20
Östra Mosaikbygden 5 6
Vistabygden 7 10
Centrala tätorten 33 86
Totalt 55 124

Grundskola - Förskola

K
älla: Jönköpings kom

m
un,

U
tbildningsförvaltningen, 2013
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I Jönköpings kommun finns det 16 gymnasieskolor. Fyra är i kommunal regi, Bäckadals-
gymnasiet, Erik Dahlbergsgymnasiet, Per Brahegymnasiet och Sandagymnasiet. Naturbruks-
gymnasiet i Tenhult har landstinget som huvudman och resterande är fristående gymnasie-
skolor. Grennaskolan är en av landets tre riksinternatskolor. 

  Högskolan i Jönköping 

Gymnasium
Norra Mo -
Stadsnära landsbygden 2
Östra Mosaikbygden 1
Vistabygden 1
Centrala tätorten 12
Totalt 16

Gymnasieskolor
K
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Kartan redovisar folkbiblioteken i Jönköpings kommun som idag omfattar:
stadsbibliotek, 10 kommundelsbibliotek, 3 filialer, 1 bokbuss och 1 bokbil. Bokbussen besöker 
främst skolor och förskolor utanför tätorten under förmiddagen. Under eftermiddagar och 
kvällar körs bussen till orter och bostadsområden enligt fastställd turlista. Bokbilens främsta 
målgrupp är kommunens äldre invånare och besöker under dagtid bostadsområden där många 
äldre bor som 55+ boenden, äldreboenden och dagverksamhet. 

Biblio-
tek

Biblio-
teks-
filial

Bokbuss/
Bokbilen 
hållplats

Norra Mo 1 1 8
Stadsnära landsbygden 2 - 16
Östra Mosaikbygden 3 1 5
Vistabygden 2 1 17
Centrala tätorten 6 - 54
Totalt 13 3 100

Bibliotek - Bokbuss

K
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Äldreboende, eller särskilt boende, är ett boende för äldre som inte klarar av att bo på egen 
hand. Utifrån individuella behov av vård och omsorg beviljas bostad i äldreboende.

På äldreboendet hyr man sin bostad med hyreskontrakt. Förutom lägenhet finns gemensamma 
utrymmen för måltider, samvaro och sociala aktiviteter. Personal finns på boendet dygnet runt.

Äldreboende
Norra Mo 1
Stadsnära landsbygden 2
Östra Mosaikbygden 2
Vistabygden 3
Centrala tätorten 28
Totalt 36

Äldreboende
K

älla: Jönköpings kom
m
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Kartan redovisar kommunens nio brandstationer. Den enda heltidsstyrkan, det vill säga 
personal i beredskap på brandstationen finns i Jönköping (markerad på kartan med tjockare 
svart linje). Övriga brandstationer har deltidsstyrkor. Detta betyder att brandmännen till 
exempel befinner sig i området på sitt ordinarie arbete eller i hemmet och åker till brand-
stationen vid larm. De har sex minuter på sig från larm till det att brandbilen ska vara på väg 
till olycksplatsen. Räddningstjänsten samarbetar med grannkommunerna för att till exempel 
klara vissa insatstider vid kommungränserna.  

  Länssjukhus Ryhov

   Polisstation  

Brandstation
Norra Mo 3
Stadsnära landsbygden 1
Östra Mosaikbygden -
Vistabygden 2
Centrala tätorten 3
Totalt 9

Räddningstjänst

K
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Kartan redovisar vårdcentraler och apotek i Jönköpings kommun, såväl Landstingets 
och privata vårdcentraler. Apotek finns ofta i anslutning till vårdcentraler samt en hög 
koncentration i centrala Jönköping samt A6 center.   

Vårdcentral Apotek
Norra Mo - -
Stadsnära landsbygden 1 1
Östra Mosaikbygden 1 -
Vistabygden 1 1
Centrala tätorten 15 15
Totalt 18 17

Vårdcentral - Apotek
K

älla: Landstinget/Läkem
edelsverket, 2013
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Kartan redovisar post och postombud där företag och privatpersoner kan skicka och ta emot 
brev och paket. Totalt finns det 17 postombud och 2 företagscenter i kommunen. Ombud som 
endast har utlämning av paket redovisas inte på kartan.

Post,
företagscenter

Post-
ombud

Norra Mo - 1
Stadsnära landsbygden - 2
Östra Mosaikbygden - 2
Vistabygden - 3
Centrala tätorten 2 9
Totalt 2 17

Post
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Återvinning

I Jönköpings kommun finns för närvarande åtta sortergårdar där privatpersoner kan lämna 
farligt avfall, elavfall och grovavfall. Storlek, öppettider och antal fraktioner varierar mellan 
sortergårdarna. På återvinningsstationen kan man lämna tidningar, batterier, textilier, för-
packningar av papper, plast, metall samt färgat och ofärgat glas till återvinning.

Att samla in förpackningar är producentens ansvar och sköts via företaget Förpacknings- & 
tidningsinsamlingen (FTI).   

  Avfallsanläggning MilJön 

Sortergård Återvinnings-
station

Norra Mo 1 2
Stadsnära landsbygden 2 6
Östra Mosaikbygden - 2
Vistabygden 3 4
Centrala tätorten 2 25
Totalt 8 39
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Kommunal Vatten- och Avloppshantering

Kartan redovisar övergripande vatten- och avloppshanteringen i kommunal regi. För vatten- 
och avloppsrening redovisas endast större anläggningar. För till exempel avloppsreningsverken 
redovisas endast större så kallade B- och C-anläggningar.

I små samhällen kan kommunal avloppsrening finnas, dock i form av mycket små anläggningar. 
På landsbygden används annars främst enskilda vatten- och avloppsanläggningar alternativt 
gemensamhetsanläggningar där flera fastigheter går ihop om en anläggning.

  VA-ledning

Vattenverk Avlopps-
reningsverk

Norra Mo 4 2
Stadsnära landsbygden 2 1
Östra Mosaikbygden 4 2
Vistabygden 3 3
Centrala tätorten - 2
Totalt 13 10
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Kollektivtrafik

Kartan redovisar kollektivtrafiken som drivs av Länstrafiken i Jönköpings län. Jönköping 
Airport ägs och drivs av Jönköpings kommun genom det kommunala bolaget Jönköping 
Airport AB sedan 2010. Visingsöfärjan mellan Gränna och Visingsö är under Trafikverkets
regi sedan 2012. 

  Jönköping Airport   Visingsöfärjan

  Stadstrafiklinjer
  Regionbusslinjer

  Järnväg

Järnvägs-
hållplats

Pendel-
parkering

Norra Mo - 1
Stadsnära landsbygden 3 6
Östra Mosaikbygden 1 2
Vistabygden - 1
Centrala tätorten 5 2
Totalt 9 12

K
älla: Länstrafiken, 2013
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Cykelvägar

Kartan redovisar endast utbyggda cykelbanor i Jönköpings kommun. Utöver dessa finns det 
anvisade cykelvägar i blandtrafik. Cykelpumparna som redovisas är utplacerade av Jönköpings 
kommun. Vanligtvis kan man även pumpa cykeln vid bensinstationerna.      

  Cykelvägar

Offentliga cykel-
pumpar

Norra Mo -
Stadsnära landsbygden -
Östra Mosaikbygden -
Vistabygden -
Centrala tätorten 4
Totalt 4

K
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m
un, 

S
tadsbyggnadskontoret, 2013

Karta 47



62

Kartan redovisar museer och hembygdsföreningar i Jönköpings kommun. Totalt finns det  
22 museer och 22 hembygdsföreningar i kommunen. För hembygdsföreningar är den gula 
punkten där hembygdsgården ligger.  

Museum Hembygds-
förening

Norra Mo - 4
Stadsnära landsbygden 1 5
Östra Mosaikbygden - 5
Vistabygden 6 5
Centrala tätorten 15 3
Totalt 22 22

Museum - Hembygdsförening 
K

älla: Jönköpings kom
m

un, K
ultur,

Jönköpings läns hem
bygdsförbund, 2013
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Kartan redovisar de lekplatser som sköts av Jönköpings kommun genom tekniska kontoret och 
är tillgängliga för allmänheten. Totalt finns det 111 kommunala lekplatser.

Lekplatser
Norra Mo 2
Stadsnära landsbygden 24
Östra Mosaikbygden 8
Vistabygden 10
Centrala tätorten 67
Totalt 111

Kommunala Lekplatser
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Fritidsgårdar - Skateparker - Lägergårdar

Kartan redovisar fritidsgårdar, skateparker och lägergårdar som drivs eller är subventionerade 
av Jönköpings kommun.  

Fritids-
gård

Skate-
park

Läger-
gård

Norra Mo - - 1
Stadsnära landsbygden 1 1 4
Östra Mosaikbygden - - -
Vistabygden 1 1 1
Centrala tätorten 8 2 -
Totalt 10 4 6

K
älla: Jönköpings kom

m
un, Fritid

 w
w

w
.ung036.se, 2013
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Kartan redovisar de större sporthallarna och racketanläggningarna i Jönköpings kommun. 
Utöver dessa finns det oftast någon mindre idrottshall vid skolor och andra större samlings-
lokaler.  

Racket-
anläggning

Sporthall

Norra Mo - -
Stadsnära landsbygden 1 1
Östra Mosaikbygden - 1
Vistabygden - 1
Centrala tätorten 2 8
Totalt 3 11

Idrottshallar

K
älla: Jönköpings kom

m
un, Fritid, 2013Karta 51
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Fotboll - Ridanläggningar

Kartan redovisar fotbolls- och ridanläggningar som är kopplade till föreningsverksamhet.  

Fotbollsplaner/
anläggningar

Rid-
anläggningar

Norra Mo 1 -
Stadsnära landsbygden 7 4
Östra Mosaikbygden 2 2
Vistabygden 5 3
Centrala tätorten 18 -
Totalt 33 9

K
älla: Jönköpings kom

m
un, Fritid, 2013

Karta 52
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Motionsanläggningar

Kartan redovisar motionsanläggningar, vandringsleder, utegym och golfbanor. En 
motionsanläggning är i denna kartering ett område med motionsspår, oftast med elljus. 
Anläggning för dusch och omklädning finns i de flesta fall.     

  Vandringsled

Motions-
anläggning

Utegym Golf-
bana

Norra Mo 2 1 -
Stadsnära landsbygden 7 2 3
Östra Mosaikbygden 2 1 -
Vistabygden 5 1 2
Centrala tätorten 3 7 1
Totalt 19 12 6

K
älla: Jönköpings kom

m
un, Fritid, 2013
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Bad

Kartan redovisar de kommunala badanläggningarna samt friluftsbad i Jönköpings 
kommun. Kommunen har tre inomhusbad: Rosenlundsbadet, Norrahammar Sportcenter 
och Stadsgårdsbadet. Under sommaren öppnas ytterligare tre tempererade utomhusbad: 
Attarpsbadet, Brunstorpsbadet och Kumlabybadet. Ett friluftsbad är i denna karteringen en 
anlagd badplats med gräsmatta, parkeringsmöjligheter och livräddningsutrustning - och ofta 
brygga. 

Bad-
anläggning

Friluftsbad

Norra Mo - 2
Stadsnära landsbygden 1 5
Östra Mosaikbygden - 2
Vistabygden 1 4
Centrala tätorten 4 2
Totalt 6 15

K
älla: Jönköpings kom

m
un, Fritid, 2013
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Kartan visar idrott och friluftsliv för vinteridrott. För utomhusaktiviteter som längdskidor 
och utförsåkning är endast anläggningar redovisade som kan producera konstsnö. Vid 
bra vinterförhållanden finns längd- och utförsåkning på fler ställen i kommunen. Då ofta i 
anslutning till motionsanläggningar (se karta för motionsanläggningar). 

  Curlinghall

Ishall Skid-
backe

Längd-
skidspår

Norra Mo - - -
Stadsnära landsbygden - 2 2
Östra Mosaikbygden - - -
Vistabygden - - -
Centrala tätorten 4 - -
Totalt 4 2 2

Vinteridrott

K
älla: Jönköpings kom

m
un, Fritid, 2013
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Kartan redovisar butiker med försäljning och hantering av livsmedel enligt miljökontorets lista 
över tillsyn. Livsmedel är till exempel mjölk. Öppettider och utbud skiljer mellan de större 
matvarukedjorna till den mindre lanthandeln eller bensinstationen. I Jönköpings kommun finns 
det fyra systembolag som har ensamrätt på försäljning av spritdrycker, vin och starköl.     

Livsmedels-
butik

Bensin-
station

System-
bolag

Norra Mo 2 2 -
Stadsnära landsbygden 7 5 -
Östra Mosaikbygden 5 2 -
Vistabygden 11 2 1
Centrala tätorten 57 13 3
Totalt 82 24 4

Livsmedelsbutiker

K
älla: M

iljökontoret 2013
KOMMERSIELL SERVICE
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Kartan redovisar bankkontor och bankomater i Jönköpings kommun. Det är även möjligt att 
ta ut kontanter i samband med köp i livsmedelsbutiker.

Bank-
kontor

Bankomat

Norra Mo - -
Stadsnära landsbygden 2 2
Östra Mosaikbygden - 1
Vistabygden 1 1
Centrala tätorten 14 24
Totalt 17 28

Bank - Bankomat

K
älla: w

w
w

.eniro.se, 2013
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Kartan redovisar möjligheter till övernattning i Jönköpings kommun. Campingplatserna, 
vandrarhemmen och hotellen är de som Destination Jönköping och turistbyrån förmedlar.  
På flertalet ställen finns en kombination av övernattningsalternativ. 

Hotell Vandrar-
hem

Camping

Norra Mo - - -
Stadsnära landsbygden 6 - 2
Östra Mosaikbygden 1 - -
Vistabygden 8 2 2
Centrala tätorten 17 3 1
Totalt 32 5 5

Övernattning
K

älla: D
estination Jönköping, 2013
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Drivmedel

Kartan redovisar platser med drivmedelspumpar. Punkterna för bensin/diesel avser inte enbart 
bensinstationer, utan även privata företags pumpar ingår i redovisningen (exempelvis åkerier). 

Biogas Bensin/
diesel

El-
laddstation

Norra Mo - 3 -
Stadsnära landsbygden - 12 -
Östra Mosaikbygden - 2 -
Vistabygden - 5 -
Centrala tätorten 3 39 9
Totalt 3 61 9

K
älla: Jönköpings kom

m
un,

R
äddningstjänsten, 2013Karta 59
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