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Vi gör dagligen stora  
och små vägval
I Gislaveds kommun görs stora och små vägval i organisationer varje dag. 
Tillsammans ska vi åt samma håll för att uppnå Gislaveds kommuns  
Vision 2040: Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med 
och har en god relation till. För mig betyder detta, bland mycket annat,  
att alla som bor och verkar i kommunen ska vara stolta över platsen man 
befinner sig på. 

Att ta sig mot visionen kräver mod, flexibilitet, innovationskraft och tillit  
till varandra. Vi tar gemensamt ansvar för att förbättra och kvalitetssäkra 
välfärden och servicen för att bättre möta behov och önskemål från de  
vi finns till för. Vi har stort fokus på arbetsgivarfrågorna och tillsammans 
med invånare och företag arbetar vi aktivt med demokratifrågor och  
samhällsutveckling. 

Genom att analysera omvärlden och förstå vad som händer runtomkring, 
hjälper det oss att peka ut riktningen för vårt arbete.

/ Malin Aronsson, kommundirektör
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Framtida möjligheter
Gislaveds kommun har med hjälp av Kairos Future 1, tagit fram tio trender 
som bör prioriteras under de kommande åren. Även en regional analys 
har gjorts av denna har fyra slutsatser tagits fram som beskriver vilka  
områden kommunen bör arbeta vidare med.

Här följer en sammanfattning:

Omvärldsanalys: Tio trender

• Ökat fokus på hållbarhet
• Människor engagerar sig mer temporärt 

och nischat
• Högre krav och förväntningar från invånare 

och konsumenter
• Dela upplevelser på sociala medier får ökad 

betydelse
• Ökat fokus på inkludering
• Urbanisering
• Åldrande befolkning
• Arbetsplatser letar efter rätt kompetens och 

invånare behöver kompetensutvecklas
• Digitalisering och automatisering
• Omställning från produktions kapacitet till 

tankekapacitet

Regional analys: Slutsatser

• Stärk upplevelsen av tillit och 
trygghet

• Öka relationer med närliggande  
kommuner och regioner

• Stärk kunskapskapitalet och  
bredda arbetslivet

• Öka boendeattraktiviteten

Faktarutor. Sammanfattning av prioriterade trender i omvärlden och slutsatser av regional  
analys för Gislaveds kommun.

Kommunen behöver arbeta med att stärka det regionala sammanhanget 
och skapa en större arbetsmarknad. Kommunen behöver också arbeta 
med att öka kunskapskapitalet och göra kommunen mer attraktiv att bo i. 
För detta krävs både ett långsiktigt och uthålligt arbete, med ett fokus på 
att förbättra det som verkligen har betydelse för utvecklingen. 
 Omvärldsanalys 2019 – 2029 har haft Kairos Futures analyser som bas 
och innehållet har tagits fram med hjälp av fyra grupper: kommundirek
törens ledningsgrupp, delar av kommunstyrelseförvaltningen, avdelningen 
för hållbar utveckling och kommunstyrelsen.

1  Kairos Future är ett internationell konsult och analysföretag som arbetar med framtids
frågor.
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Trender och händelser påverkar
Idag påverkas människor även av trender och händelser som sker på en 
helt annan plats än den man befinner sig på. Trenderna drivs främst av  
världens fem stora förändringskrafter; globalisering, ny teknik, värderings
förändringar 2, klimatförändringar och förändrad demografi 3. De globala 
förändringskrafterna driver på mindre trender och lever samtidigt i ett  
komplext samspel med varandra. Trender är något som pågår under en 
längre tid, jämfört med händelser som är svårare att förutspå. Händelser 
kan kallas för osäkerhets faktorer och kan vara konflikter som skapar flyk
tingvågor, finanskriser som slår hårt mot arbetsmarknaden, förändrade 
politiska världslägen som förändrar debattklimatet och ny lagstiftning inom 
EU som påverkar de lokala exportföretagen. Tillsammans förändrar både 
trender och händelser förutsättningarna för människor i Gislaveds kommun.

Globala
förändrings-

krafter

Trender

Gislaveds
kommun

Figur 1. Stora förändringskrafter driver mindre trender.  
Tillsammans får de effekt på Gislaveds kommun.

Omvärldsanalys 2019 – 2029 ligger till grund för kommunens strategiarbete 
och används som underlag för Utblick och Kommunplan. Analysen formar 
också en gemen sam bild av framtiden och skapar bättre förutsättningar 
för att nå Vision 2040: Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar 
sig med och har en god relation till. Att ta hänsyn till omvärlden gör verk
samheten än bättre rustad för framtiden. För arbetsgivaren Gislaveds 
kommun så är det medarbetaren som vet hur de ska arbeta för att för
ändra, förbättra, effektivisera och hitta smarta lösningar tillsammans med 
invånare och brukare. Den här analysen är ett underlag för detta arbete. 
Kunskap om omvärlden gör att det går att förenkla, förbättra och förnya i 
rätt tid. 
 Omvärldsanalys 2019 – 2029 har två analyser från Kairos Future 4 som 
bas. Den första analysen är en omvärlds analys där tio trender prioriterats 
som särskilt viktiga för kommunen att ta hänsyn till. Den andra analysen 
är en regional analys där slutsatser av denna beskriver vad kommunen 
behöver arbeta med för att bli en mer framgångsrik kommun.

2  Förändring av hur människor i stort värderar exempelvis individers frihet och värnar om  
traditioner.

3  SKL. Omvärldsbevakning – trender som påverkar det kommunala uppdraget. 
4  Kairos Future är ett internationellt konsult och analysföretag som arbetar med framtids

frågor.
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Tio prioriterade trender
Trender påverkar människor och samhällen varje dag. Kairos Future har, 
genom tre befintliga omvärldsanalyser 5, tagit fram de tio trender som  
Gislaveds kommun behöver prioritera.
 Förutom trenderna, behöver hänsyn tas till de osäkerhetsfaktorer som 
plötsligt kan inträffar (se Inledning). Att ha en beredskap för hur man ska 
agera när något oväntat inträffar är viktigt, både utifrån ett individ och 
samhällsperspektiv.

5  Gislaveds kommun, Omvärldsanalys 2013. Kairos Future, Stora flytt och boende studien 
och Kairos Future, Stora jobbstudien.
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Ökat fokus på hållbarhet
I allt högre utsträckning integreras ekologisk, social och ekonomisk håll
barhet i olika organisationer idag. Att arbeta med hållbarhet är en viktig 
framtidsfråga 6. Att gå mot en hållbar utveckling innebär att kunna ”tillgo
dose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlig
heter att tillgodose sina behov” 7 och är en prioriterad trend för Gislaveds 
kommun.

Social hållbarhet
En socialt hållbar kommun behöver arbeta med att skapa trygghet, tillit, 
inkludering och delaktighet för alla invånare och värna om de demokratiska 
grundbultarna i samhället. För att långsiktigt bygga ett stabilt och dyna
miskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls, behöver  
fokus vara på de värden som beskrivs i bland annat mänskliga rättigheter 
och barnkonvention. 

Ekologisk hållbarhet
En ekologiskt hållbar kommun måste arbeta med långsiktiga strategier 
som bevarar vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga. 
Detta för att minska påverkan på naturen och invånarnas hälsa 8. 

Ekonomisk hållbarhet 
En kommun som arbetar mot ett långsiktigt hållbart samhälle behöver 
skapa långsiktigt hållbara strategier för att hushålla med mänskliga och 
materiella resurser 9. 

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samspelar och stödjer varandra 
i arbetet mot en hållbar utveckling. För att hållbarbetsfrågorna ska bli en 
naturlig del i det dagliga arbetet, är det viktigt att definiera vad hållbarhets
begreppen innebär i den kommunala organisationen. FN:s globala mål, 
Agenda 2030, utgör ett viktigt ramverk för hur hållbarhetsaspekterna kan 
utvecklas både på internationell och på lokal nivå. Därför är det viktigt för 
en kommun att ha långsiktiga strategier för en hållbar utveckling och arbeta 
för att alla delar av verksamheten ska genomsyras av hållbarhetsfrågor.

Nya former för engagemang
Idag är människor engagerade i samhällsfrågor likväl som tidigare, men de 
traditionella organisationsformerna överges till förmån för ett mer tillfälligt, 
nischat och flyktigt engagemang. Trenden går mot att människor i grupp, 
snabbt och med stor styrka, kan förflytta sig från ett område för engage
mang till ett annat. Det är framförallt de unga som har ett annat sätt att 
organisera sig och kanalisera sitt engagemang än via klassiska organisa
tioner 10. I kommunen är det därför viktigt att kunna möta invånare på de 
olika arenor som de befinner sig på. Den här nya formen av engagemang 
kan uppstå i olika frågor och ske när som helst. Detta behöver en kommun 
ständigt bevaka för att snabbt kunna bemöta. Medborgardialog och digi
tala, interaktiva möten mellan kommun och invånare, är några exempel 
på arbetssätt som skapar lyhördhet för tillfälliga, lokala engagemang. 

6, 10 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
7 – 9 SKL. Centrala begrepp inom hållbarhet.
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Högre krav och förväntningar från invånare  
och konsumenter
”Växande välstånd och att allt blir mer direkt tillgängligt digitalt (ondemand), 
leder till högre krav från invånare och konsumenter.” 11 Högre krav ger stora 
möjligheter för en kommun att både höja kvaliteten och erbjuda välfärds 
och servicetjänster utifrån invånare och brukares önskade behov. Att öka 
innovationskraften för att erbjuda välutvecklade tjänster som är anpassade 
efter invånarnas behov är ett arbetssätt för en kommun att använda sig av 
för att möta de krav och förväntningar som ställs. 

Ökat fokus på kommunikation och upplevelser
”Förmågan att nå ut till rätt personer har blivit viktigare än någonsin när allt 
färre delar allt fler alternativa verklighetsbilder. Upplevelsenäringen som 
bransch växer och att människor delar upplevelserna på sociala medier 
är den viktigaste marknadsföringen.” 12 Att dela upplevelser på sociala 
medier är också viktigt för människor som både förstärker sitt samman
hang och sin identitet genom sociala medier. Förmågan att sprida rätt 
budskap blir alltmer viktigt för organisationer och individer. Att delge  
information om kommunens service, demokrati och samhällsutvecklings
uppdrag på ett enkelt och spridbart sätt, är en möjlighet för att stärka de 
värden som Gislaveds kommun arbetar för.  
 En kommun behöver även arbeta med att ta fram värdeskapande  
upplevelser tillsammans med invånarna. Att skapa upplevelsebaserade 
mötesplatser är ett sätt att få människor att skapa sig ett sammanhang i 
en alltmer platsobunden värld.

Ökat fokus på inkludering
Efter hösten 2015 har fokus, utifrån ett kommunalt perspektiv, övergått från 
migration till att främst handla om att inkludera nyanlända i samhället och 
på arbetsmarknaden. I framtiden förväntas befolkningsökningen, såväl i 
Sverige som i Gislaveds kommun, till större del bero på migration än på 
antalet födda 13. Att arbeta med inkludering utifrån alla människors behov 
och förutsättningar är därför en viktig del av kommunens långsiktiga upp
drag. Detta är kopplat till kommunens arbete med att motverka diskrimine
ring och öka jämlikhet och jämställdhet i samhället. Kommunen behöver 
arbeta med inkludering på olika nivåer för att skapa inkluderande strukturer 
och miljöer för alla människor i Gislaveds kommun. Det finns arbetssätt för 
detta idag och att fler tar del av dessa sprider kunskapen vidare.

Urbanisering 
Världen över flyttar människor från landsbygd till städer. Även i Sverige 
flyttar människor från mindre regioner till större och idag är det främst 
kranskommuner till storstäder, som människor flyttar till. Storstädernas 
befolkningstillväxt beror främst på invandring och höga födelsetal. 
 I Gislaveds kommun sker också en urbanisering i den bemärkelsen att 
framförallt unga (19 – 24 år) flyttar från kommunen till kommuner med större 
städer. Även invånarantalet i tätorterna har ökat, medan landsbygdens 

11 – 12 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved, s. 5.
13  – 14  Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved samt  

SCB. Sveriges framtida befolkning 2018 – 2070.
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invånare har minskat över tid 14. Befolkningstillväxten i kommunen har dock 
ökat de senaste åren, vilket beror på ett positivt utrikes flyttnetto 15 och på 
ett litet födelseöverskott 16.
 Urbaniseringen är en utmaning för en landsbygdskommun 17 som Gisla
ved. En möjlighet för kommunen är att göra den till en allt mer lockande 
plats att leva och verka i för människor som vill bo landsbygdsnära med 
ungefär en timmes avstånd till Jönköping, Borås, Halmstad och Växjö. 

Åldrande befolkning
Bättre hälsa och ökad hälsomedvetenhet hos befolkningen är två skäl till 
varför befolkningen beräknas bli allt äldre framöver. Inom tio år förväntas 
de som är 80 år och äldre att vara femtio procent fler i Sverige 18. Även i 
Gislaveds kommun förväntas antalet äldre att öka.

2017 Prognos 2030 Ökning 2017 – 2030

80 år och äldre ~ 1630 ~ 2370 45 %

Trenden och begreppet åldrande befolkning innebär att andelen syssel
satta minskar, samtidigt som den andel kommunen ska erbjuda tjänster 
inom välfärd och service till ökar. Detta leder till ett kostnadstryck på 
kommuner och ett ökat behov av kompetensförsörjning 19. Likt många  
andra kommuner har Gislaveds kommun en utmaning i att finansiera de 
välfärdstjänster som en ökad åldrande befolkning kommer ha behov av. 

Tabell 1. Prognostiserad ökning av 80+ i Gislaveds kommun.

Att exempelvis digitalisera utifrån människors villkor är ett sätt att möta 
den utmaning som en åldrande befolkning innebär. Ett annat sätt är att 
skapa nya möjligheter till kompetensutveckling som möter den ökade 
kompetensbristen i de yrken där utmaningarna finns. En växande grupp 
hälsosamma äldre, skapar möjligheter för en kommun att ta tillvara på de 
förmågor och kompetenser som finns i gruppen och göra dem alltmer 
aktiva i samhällsutvecklingen.

Tilltagande kompetensbrist i dubbel bemärkelse
”Å ena sidan skriker Sveriges arbetsplatser efter kompetens. Å andra sidan 
är stora delar av befolkningen i behov av ett rejält kompetenslyft för att göra 
sig gällande på arbetsmarknaden.” 20 Kompetensbehoven förändras i allt 
snabbare takt än tidigare och därför blir människors förmåga att ställa om 
och byta karriärväg allt viktigare. Arbetsgivare behöver arbeta med att 
samarbeta inom och mellan organisationer för att kunna ta del av de 
kompetenser som finns på den lokala arbetsmarknaden. Att ta tillvara på 
den åldrande befolkningens kompetens är också en möjlighet. För att  
invånare ska kunna utbilda sig och höja sin kompetens, exempelvis på 
distans, behöver det skapas plattformar där människor i kommunen kan 
mötas för att utveckla sin kompetens.

 14  Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
15 – 16 Utrikes flyttnetto = utrikes invandring  utrikes utvandring. Födelseöverskott = födda  döda. 
17 SKL. Kommungruppsindelning 2017.
18 SCB. Störst folkökning att vänta bland de äldsta.
19 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
20 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved, s. 14.
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Digitalisering och automatisering
”Teknikrevolutionen som sveper över världen leder till en omfattande för
ändring, inte minst på arbetsmarknaden där allt fler arbetsuppgifter kan 
skötas av maskiner, robotar och algoritmer.” 21 En kommuns utveckling  
av den tekniska infrastrukturen är viktig för att öka konkurrenskraften.  
Organisationer behöver också utveckla förmågan att tillgodogöra sig  
nyttorna med digitalisering (digital mognad). För kommunen som arbets
givare är det viktigt att erbjuda invånare möjligheten till att vara digitalt  
inkluderade. Gislaveds kommun har spetskompetenser inom industri/ 
tillverkning och digitaliseringen gör det möjligt att erbjuda dessa spets
kompetenser till andra organisationer världen över. 
 Även den fysiska handeln behöver alltmer erbjuda en upplevelse för att 
vara ett alternativ till ehandeln 22. Inom dessa områden är innovationskraft 
ett viktigt ledord för att möta de utmaningar som finns. 

Från produktionskapacitet till tankekapacitet
Idag är produktionsvillkoren inom olika branscher alltmer lika och därför 
behöver aktörer ha förmågan att tänka nytt för att bli konkurrenskraftiga. 23 
Omställningen från produktionskapacitet till tankekapacitet innebär exem
pelvis att företag ställer om från traditionell industri till att ha mer fokus på 
informationsteknik och digitala teknologier. Detta skapar både utmaningar 
och möjligheter för alla typer av organisationer. För att kunna tänka och 
göra nytt, behöver arbetsgivare arbeta med innovation och teknologisk för
nyelse i allt större utsträckning. Detta blir viktigt för en långsiktig ekonomisk 
och hållbar utveckling i kommunen. Digitalisering kan vara ett verktyg att 
använda för att utbyta tankekapacitet inom och över kommunens gränser. 

21 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved, s. 4. 
22 – 23 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
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Vägval i regionen
Det pågår ett komplext samspel av alla trender i världen. I detta samspel 
lyckas vissa regioner 24 bli mer framgångs rika än andra. Framgångsrika 
regioner (och kommuner) kommer ofta in i en positiv spiral och drar till sig 
kompetens, kapital och kreativitet. Attraktivitet föder attraktivitet. 
 Varför vissa regioner blir attraktiva och växer kan förklaras med hjälp  
av två teorier 25 som beskriver vilka faktorer som leder till framgång för  
regioner eller kommuner. Ett exempel på en framgångsfaktor är hög  
in och/eller utpendling, vilket i analysen är en del av det som kallas för 
uppkoppling. Ett annat exempel på en framgångsfaktor är yrkesspecialise
ringar i branscher som växer, vilket i analysen är en del av det som kallas 
för spets. Attraktiva och växande regioner har ofta en tydlig arbetsprofil 
eller boendeprofil och är även platser där människor känner trygghet och 
tillit 26. Den regionala analysen för Gislaveds kommun är baserad på dessa 
faktorer. Kommunen har också jämförts med olika kommungrupper.  
En utförligare beskrivning av analyserna finns i bilagan. Gislaveds kommun 
har jämförts med riket i stort och med de närliggande kommunerna Hylte, 
Tranemo, Gnosjö och Värnamo, vilka kallas för jäm förelsekommuner. 

24 Exempel är Stockholmsregionen och regioner kring Örebro och Jönköping. 
25 – 26 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
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Trygghet och tillit

Att känna trygghet och tillit i den plats man lever på, har stor betydelse 
för en plats attraktivitet 27. Samhällen med låg social tillit kan få försämrad 
samhällsekonomi, mindre lyckliga invånare och göra det svårare för en 
kommun att upprätthålla delar av det demokratiska fundamentet 28.  
Upplevelsen av trygga platser är viktigast av en lång rad parametrar  
enligt svenskarna 29. 

I den här analysen bygger Gislaveds kommuns trygghet och tillit  
på följande: 
•  Kairos Futures mätning i människors upplevelse av att de kan  

lita på andra människor (1997 – 2018)
• SCB:s medborgarundersökning (2016)

Gislaveds kommun behöver arbeta mer med att invånare ska känna 
trygghet och tillit. Kommunen ligger sämre till än genomsnittet när det 
handlar om hur trygga medborgarna känner sig och i vilken utsträckning 
kommuninvånare upplever att de kan lita på andra människor.

62 % i Gislaved litar på folk i allmänhet jämfört med 67 % i Sverige som helhet

52 är Gislaveds betygsindex för trygghet, signifikant lägre än 57 i Sverige som helhet

Tabell 2. Andel som litar på människor i allmänhet och vilken grad av trygghet invånare  
känner i Gislaveds kommun. Jämfört med riket. Källor: Kairos Future, SCB.

Stärk upplevelsen av trygghet och tillit
Trygghet och tillit är faktorer som måste finnas i alla kommuner, särskilt i en 
mindre kommun som Gislaved. I en storstadskommun är förutsättningarna 
annorlunda och en lägre tillit och trygghet kan förväntas, men det är inte 
bra för en mindre kommun 30. Här har Gislaveds kommun ett viktigt jobb 
att göra för att invånare ska känna trygghet och tillit. Upplevelsen av 
trygghet behöver finnas med i den fysiska utformningen av kommunens 
alla olika platser. Gemensamma mötesplatser måste upplevas som trygga. 
Att öka invånares upplevelse av trygghet och tillit görs också genom 
kommunikation mellan invånare, organisationer, företag och andra grupper. 
Att arbeta mer med medborgardialoger och sprida positiva budskap i  
olika kanaler är en möjlighet för att skapa tillit och även ökad delaktighet. 
Invånare i Gislaveds kommun måste känna sig trygga oberoende av vem 
man är eller vart man befinner sig i kommunen.

27 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
28 Nordiska ministerrådet. Det nordiska guldet.
29 – 30 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
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Uppkoppling

Uppkoppling innebär att en region eller kommun är framgångsrik när  
den lyckas vara uppkopplad mot de ställen där världen växer och där 
produktionskrafterna och tillväxten finns. 

För att mäta detta analyseras exempelvis: 
•  pendlingsrelationer i arbetsmarknadsnätverket (1993 – 2016) och  

befolkningstillväxt (1983 – 2017)
• antal invånare med tillgång till bredband, 100 Mb/s (2011 – 2017)
• antal gästnätter per capita (2017)

Uppkoppling i arbetsmarknadsnätverket
I det svenska arbetsmarknadsnätverket bildar Gislaveds kommun en 
egen nod tillsammans med kommunerna Gnosjö och Värnamo (se figur). 
Noden ligger mellan flera stora framgångsrika regioner (ex. Stockholm, 
Malmö) och mindre regioner (ex. Jönköping, Halmstad). Gislaveds kommun 
är inte starkt uppkopplad mot någon av dessa.

Figur 2. Noden Gislaved – Värnamo – Gnosjö kommuner i det svenska arbetsmarknads
nätverket. Källa: Kairos Future
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Digital uppkopplingg
En grundförutsättning för att kunna koppla upp sig mot andra regioner,  
är att ha tillgång till snabbt bredband. Att alla invånare har möjlighet till  
digital uppkoppling är en förutsättning för utvecklingen idag. 
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Tranemo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gislaveds kommun har snart en lika hög andel uppkopplade invånare som 
riket i snitt. Bortsett från Värnamo kommun så är Gislaveds kommun mer 
uppkopplad än jämförelsekommunerna. 

Figur 3. Andel invånare med bredband, minst 100 Mbit/s hastighet. Källa: Kairos Future.

Besöksuppkoppling
För vissa kommuner, som exempelvis Gislaved, kan en stark besöksnäring 
väga upp en mer perifer position i arbetsmarknadsnätverket. Turister på 
besök gör att kommuner är mer uppkopplade mot omvärlden. Här ligger 
Gislaveds kommun relativt bra till, men inte anmärkningsvärt bra.
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Gislaveds kommun är som riket i stort när det gäller antal gästnätter  
per capita. Kommunen har fler besöksnätter än jämförelsekommunerna, 
förutom Gnosjö. 

Figur 4. Gästnätter per capita (hotell, stugbyar, vandrarhem och camping), 2017.  
Källa: Kairos Future.
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Stärk uppkopplingen
Kairos Futures analys beskriver att Gislaveds kommuns uppkoppling är 
på en relativt låg nivå. Det geografiska läget gör att kommunen har både 
Jönköping, Halmstad, Växjö och Borås inom ungefär en timmes pendlings
avstånd. Relationerna till dessa är än så länge för svaga för att gynna 
kommunen i större utsträckning. Det positiva i sammanhanget är att noden 
med kommunerna Gnosjö och Värnamo är betydelsefull. Allt fler pendlar 
kommunerna emellan 31. 
 En nyckel för framtiden är att stärka sammanhanget i noden tillsammans 
med de andra kommunerna. Att stärka relationerna med någon av de när
liggande regionerna Jönköping, Halmstad, Växjö och Borås kan också vara 
ett alternativ, även om detta kräver stor insats. Oavsett, så krävs det att 
invånare har många goda förutsättningar för att pendla ut från kommunen 
såväl som att människor enkelt ska kunna pendla in till kommunen. Det 
måste vara attraktivt för människor att pendla. Utvecklingen av pendlings
möjligheter är en förutsättning för att relationen med närliggande kommuner 
och regioner ska ge verklig effekt. En strategisk utvecklingsplan för både 
kollektivtrafik och säkra vägar kan vara ett steg i att stärka noden och  
relationen till en närliggande region. 

En ökad attraktivitet för pendling till och från kommunen, gör också att 
tillgången på kompetenser ökar. Människor får även tillgång till ett större 
utbud av boende, handel och arbetsplatser. Detta kan i sin tur bidra till att 
stärka bilden av kommunen i sitt regionala sammanhang. I förlängningen 
kan detta leda till en än mer ökad besöksnäring. Även om besöksupp
koppling är på en god nivå idag kan den vara ett stärkande komplement 
till den låga uppkopplingen i arbetsmarknadsnätverket. Till både utökade 
pendlingsmöjligheter och ökad besöksnäring krävs god tillgång till digitalt 
bredband.

31 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
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Spetsighet

Världens tillväxt koncentreras till vissa framgångsrika platser som  
har vassa specialiseringar. En kommun behöver vara spetsig när det 
gäller kunskapskapital 32 och framgångsrika specialiseringar. Att ha ett 
högt kunskapskapital har betydelse för hur en kommun utvecklas.  
En kommun där människor har hög utbildningsnivå, genererar ofta 
goda skolresultat i grundskolan. Detta skapar bättre förutsättningar i 
hela samhället och tenderar ofta att locka till sig fler högutbildade och 
skapa en positiv spiral 33. 

Även arbetslivets sammansättning har betydelse för en kommuns  
utveckling. Är många sysselsatta inom generellt växande branscher är 
det en fördel. Ett ensidigt arbetsliv i branscher som tappar sysselsatta  
är en nackdel. I Sverige sker den största tillväxten inom branscher som 
hotell/restaurang, kulturella/personliga tjänster och företagstjänster.  
Den bransch som krymper sett till antalet förvärvsarbetande är fram
förallt tillverkning/utvinning 34. 

Kommunens spetsighet analyseras utifrån:
•  andel högutbildade (2017), andel behöriga till gymnasium 

(2016 – 2017), övergång till högskola (2015 – 2017), betygspoäng 
gymnasium (2015 – 2017)

•  andel förvärvsarbetare (2016) och tillväxt av förvärvsarbetare i olika 
branscher (2008 – 2016)

Kunskapskapital
När det gäller behörighet till gymnasiet är Gislaveds kommun bättre än 
jämförelsekommunerna (förutom Värnamo kommun), men under genom
snittet i Sverige. Även resultaten för gymnasiet är sämre än riket i stort. 
Andelen övergång till högskola är nästan i nivå med riket 35. 

Andel  
högutbildade 
(2017)

Behöriga  
till gymnasium  
(2016 – 2017)

Betygspoäng,  
gymnasium  
(2015 – 2017, 
genomsnitt)

Övergång  
till högskola  
(2015 – 2017, 
genomsnitt)

Gislaved 20 % 79 % 13,5 40 %

Gnosjö 18 % 67 % 13,6 45 %

Värnamo 27 % 85 % 14,2 48 %

Hylte 21 % 72 % 13,5 32 %

Tranemo 21 % 76 % 13,7 33 %

Riket 36 % 83 % 14,1 41 %

Tabell 3. Kunskapskapital i kommunen, jämförelsekommuner och riket. Källa: Kairos Future.

32  En kommuns andel högutbildade, behöriga till gymnasium, övergång till högskola och  
betygspoäng gymnasium.

33 – 35 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
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Specialiseringar i arbetslivet
De yrken där Gislaveds kommun har sina spetsar tillhör branschen  
tillverkning/utvinning som har en hög andel förvärvsarbetare. Men bran
schen har haft en negativ sysselsättningsutveckling när det gäller antal 
förvärvsarbetande i riket och kommunen, medan exempelvis branschen 
företagstjänster har vuxit 36. Det är främst yrket maskinoperatörer som 
sticker ut som Gislaveds kommuns spets. Även smeder/verktygsmakare 
och handpaketerare/fabriksarbetare sticker ut. 

 

36 Tillväxt av förvärvsarbetade inom olika branscher, 2008 – 2016.
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Figur 5. Andel i yrke som är verksamma i Gislaved (blå) och Värnamo (orange) samt hur 
många procent av de som arbetar i varje yrke som är högutbildad (grön). Källa: Kairos Future.
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Stärk kunskapskapitalet och bredda arbetslivet 
Kairos Future menar att Gislaveds kommuns industriella prägel med många 
industriföretag naturligtvis är en viktig tillgång för kommunen. Fler omkring
liggande kommuner har liknande industriella profiler och det är en styrka 
eftersom det kan vara lättare för företagen att rekrytera om den regionala 
arbetsmarknaden är mer homogen. Dock finns det utmaningar med att de 
spetsiga yrkena finns inom branschen tillverkning/utvinning. Branschen har 
tappat antal förvärvsarbetare över tid (åren 2017 – 2018 har ej analyserats). 
För att minska sårbarheten exempelvis mot en kommande lågkonjunktur 
måste arbetslivet breddas till verksamheter utanför industrin i större ut
sträckning. 
 Att bredda arbetslivet kan också leda till att kompetensbrist uppstår när 
nya områden utvecklas. Kompetensbristen kommer också utvecklas i takt 
med att industrin fortsätter avancera. Detta eftersom den kompetens som 
i högre grad behövs i industrin idag, såsom ingenjörer och ITspecialister, 
bor i mer urbana regioner. I detta sammanhang är det helt avgörande för 
kommunen att utveckla nätverket och skapa en så stor, diversifierad och 
stark arbetsmarknad som möjligt med nodkommunerna Värnamo och 
Gnosjö och andra närliggande kommuner. Arbetsgivare måste arbeta för 
att bli attraktiva för de människor som har de kompetenser som efterfrågas. 
Här kan exempelvis flexibla arbetsplatser och andra förmåner underlätta 
för att dra till sig kompetenser inom vissa yrkeskategorier. 

Att stärka det grundläggande kunskapskapitalet är också ett måste för 
kommunen för att skapa attraktivitet för de kompetenser som behövs.  
Att invånare har högre utbildning är en fördel i takt med att Sverige allt
mer blir en tjänste och kunskapsbaserad ekonomi 37. Att öka andelen 
högutbildade i kommunen kan göras genom att exempelvis erbjuda  
attraktiva studiemiljöer där människor kan samlas för distansstudier.  
Att öka samarbeten med lärosäten och forskning och koppla till sig  
kunskapskluster är ytterligare ett arbetssätt som kan vara till hjälp. 

37 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
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Arbetsprofil och boendeprofil

Kommuners förutsättningar påverkas även av deras specialisering mot  
arbete eller boende. Att vara specialiserad mot arbete innebär att kom
muner i hög grad styrs av hur närings och arbetslivet utvecklas efter
som många människor främst befinner sig i kommunen för att arbeta. 

En kommun som är specialiserad mot boende är beroende av att det 
upp levs som attraktivt att bo i kommunen eftersom människor gärna 
bor där men kan tänka sig att pendla till jobben i en annan kommun. 
Att vara specialiserad mot arbete eller boende är också starkt relaterat 
till hur uppkopplad kommunen är mot större regioner. Boendespecialise
rade kommuner som exempelvis Ekerö är mer framgångsrika eftersom 
de är uppkopplade mot större regioner såsom Stockholmregionen, 
jämfört med boendespecialiserade kommuner på landsbygden som 
har fler framtida utmaningar 38. 

Gislaveds kommun har analyserats utifrån:
•  kvoten mellan dagbefolkning (antal som arbetar i kommunen)  

och nattbefolkning (antal förvärvsarbetare som bor i kommunen) 

Kairos Futures analys visar att Gislaveds kommun inte har någon tydlig 
profil mot varken arbete eller boende. Arbetsprofilen är liknande den som 
finns i andra närliggande kommuner och utgörs av industri, produktion och 
teknik som konkurrerar på en global marknad. Gislaveds kommun har  
varit en arbetsorienterad kommun, men inriktningen har minskat under 
2000talet. Personer som jobbar inom kommunens gränser (dagbefolkning) 
har minskat då industrin sysselsätter färre än tidigare. Idag är det en  
utmaning att vara en mindre industrikommun, eftersom de inte tenderar 
att utvecklas i samma positiva riktning som andra kommungrupper 39.
 De senaste åren har invånarantalet i Gislaveds kommun ökat, men  
statistiskt sett 40 är det inte sannolikt att kommunen kommer ha ett positivt 
inrikes flyttnetto 41 över tid. De allra flesta kommuner av Gislaveds typ tappar 
unga människor. Att attrahera människor i barnfamiljsåldrar behövs för att 
minska utvecklingen. Fortsätter dessutom kommunens utveckling mot en 
allt mindre arbetsprofil, kan en alternativ väg vara att öka boendeattrakti
viteten, så att människor kan tänka sig att bo i kommunen men arbeta 
någon annan stans 42. 

38– 40 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
41 Inrikes flyttnetto = inrikes inflyttade – inrikes utflyttade.
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Öka boendeattraktiviteten 
Kairos Future menar att Gislaveds kommun kan stärka boendeattraktivi
teten som en alternativ strategi till att skapa en regional, diversifierad arbets
marknad som nämnts ovan. För att kunna nå exempelvis barnfamiljsåldrar 
så måste kommunen upplevas som en attraktiv boendeplats. En nyckel 
är att stärka trygghet och tillit, eftersom trygghet och låg brottslighet är 
de viktigaste egenskaperna för människor som bor på en plats. 

C

Myller
och möten

Starka sociala
sammanhang

Funktionella
konkurrensfördelar

Trygghet och
grundläggande funktionalitet

Rent och snyggt, nära till naturen, bra kommunikationer
   Tryggt/låg brottslighet, bra bostäder, att det är lugnt
 

Barnvänligt, bra skolor/förskolor, bra arbetsmöjligheter, billigt 
   Nära till affärer, nära till vatten, hav eller sjö, bra komm. service,
      Vackert, mycket parker/grönområden 

Nära till släkt/vänner, bra utbildningsmöjligheter, nära till förskolor/skolor, 
   Att de som bor där känner gemenskap, bra möjlighet till sport/fritid 
      Att man kan identifiera sig med boendeplatsen

Mycket liv och rörelse, stort nöjesutbud, många människor i min egen ålder, 
   blandad/samma etnicitet som jag, Många restauranger och caféer, bra
      shopping, stort kulturutbud, Att det finns platser där människor möts  

   ”Känslan att det är där det händer”

Figur 6. Platsens olika värden, sorterade efter vad som är viktigast (längst ner)  
och det som är minst viktigt (högst upp). ”C” i toppen står för centrum.  
Källa: Kairos Future, Stora flytt och boendestudien.

Gislaveds kommun måste också upplevas som nära, främst när det  
gäller närhet till olika samhällsfunktioner, sociala sammanhang och natur.  
Även bra kommunikationer är en viktig faktor att ta hänsyn till för att öka 
kommunens boendeattraktivitet. Det som Gislaveds kommun som arbets
givare mest direkt kan påverka är skolornas kvalitet. Detta är inte viktigt för 
alla, men för barnfamiljer är det avgörande 43. För att öka boendeattraktivi
teten är det lämpligt att analysera målgrupper, gemensamt marknadsföra 
regionen med närliggande kommuner och aktivt arbeta med att utveckla 
vad attraktivt boende betyder i praktiken för kommunen. 

42 – 43 Kairos Future. Omvärlds och regional analys för Gislaved.
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