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Utbildning och kultur  
Avsändare  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Kulturvaneundersökning sydsvenska 
samarbetet 2016 

Sammanfattning 
Inom ramen för det sydsvenska samarbetet har Region Skåne under sensommaren 
och hösten 2016 genomfört en kulturvaneundersökning i Skåne, Kronoberg, 
Blekinge och Jönköpings län. Syftet med undersökningen är att skapa en tydligare 
bild av medborgarnas kulturvanor, för att Region Jönköpings län ska kunna skapa 
bättre förutsättningar för att ta del av och aktivt medverka i kulturlivet. 
 
Den här kulturvaneundersökningen ger även möjlighet att jämföra statistik mellan 
andra närliggande regioner och med SOM-rapport 2016:17 Kulturvanor i Sverige. 
Undersökningen omfattar sammanlagt 7 500 respondenter, varav 1 500 i 
Jönköpings län. Respondenterna är i åldern 16-84 år. 
 
Region Jönköpings län genomför inte regelbundet undersökningar av invånarnas 
kulturvanor, senast gjordes detta år 2000. Under 2016/2017 gör Region 
Jönköpings en satsning på två kulturvaneundersökningar: 
Kulturvaneundersökning riktad mot vuxna inom det sydsvenska samarbetet samt 
en undersökning riktad mot barn och unga i samarbete med Myndigheten för 
kulturanalys. 
 
Kulturvaneundersökningarna och kulturkartläggningen kommer tillsammans att 
användas som underlag inför arbetet med att ta fram den regionala kulturplanen 
2018-2020.   

Information i ärendet 
Kulturvaneundersökning inom sydsvenska samarbetet påbörjades i juli och ska 
levereras den 14 oktober 2016. Därefter ska innehållet analyseras. 

Leveratören Ramböll ABs datainsamlingsmetod består av ett slumpmässigt urval 
av respektive regions eller delregions befolkning och är statistiskt signifikant och 
stratifierad avseende ålder och kön. Enkäten genomfördes via telefonintervjuer  
(7 500 respondenter varav 1 500 för Jönköpings län). Frågorna i enkäten valdes ut 
och formulerades av Kultur Skåne, som utgått från SOM-institutets 
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undersökningar för att bygga relevans gentemot de nationella analyser som 
genomförs. 

Kulturvaneundersökningen ska ge en bild av kulturvanor i respektive region under 
de senaste 12 månaderna. Undersökningen ska innefatta både kulturkonsumtion 
och eget kulturutövande och även spegla nya medier, det vill säga användningen 
av Internet, kultur via mobiltelefoner mm.  

 

 
 
 
Agneta Jansmyr   Lars Johansson  
Regiondirektör   Direktör utbildning och kultur 
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1. SAMMANFATTNING 

Region Jönköpings län/Kultur och utveckling gav under sommaren 2016 Ramböll i uppdrag att genomföra 

en undersökning gällande kulturvanor bland de boende i Jönköpings län för att kunna utveckla den förda 

kulturpolitiken. Syftet med kulturvaneundersökningen är att bidra till en bättre bild av hur invånarna i 

Jönköpings län konsumerar och upplever kultur i olika former. Mätningen genomfördes genom 

telefonintervjuer under juli/augusti 2016 och baserades på ett slumpmässigt urval där 1500 respondenter 

i Jönköpings län svarade på enkäten. Undersökningen genomfördes samtidigt i Skåne, Blekinge och 

Kronoberg i syfte att ta reda på hur kulturvanorna ser ut i de angränsande länen och möjliggöra 

jämförelser.  

 

Undersökningens resultat visar att de kulturella aktiviteter som boende i Jönköpings län ägnat sig åt i 

störst utsträckning de senaste 12 månaderna är att se på film och lyssna på musik. I jämförelse med 

SOM-undersökningens riksresultat år 2015 ligger Jönköpings läns resultat i linje med rikssnittet och i 

vissa fall över snittet. I Jönköpings län ägnar sig respondenterna i betydligt högre utsträckning åt att gå 

på bio och även i något högre grad att fotografera eller filma, besöka bibliotek, besöka konstutställningar, 

spela instrument och spela digitala spel. Boende i Jönköpings län sysslar även något mer med handarbete 

eller hantverk än snittet i Sverige.   

 

Figur 1 Jönköpings läns kulturvanor 
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I Jönköpings län är yngre mer aktiva än äldre gällande de flesta aktiviteter, förutom teater, klassiska 

konserter/opera, teaterföreställning via TV/Internet och konstutställningar. De aktiviteter som utövas 

främst av de yngre är att gå på bio eller annan konsert, dansa, teckna eller måla och att spela digitala 

spel. Kvinnor är generellt mer kulturellt aktiva än män, men män ägnar sig åt att spela digitala spel och 

besöka fornminnen. Kvinnor ägnar sig i högre grad åt att läsa bok/lyssna på ljudbok, besöka bibliotek, att 

teckna/måla, former av scenkonst och utställningar. Att spela musikinstrument är även lika vanligt dem 

emellan. De med högre utbildning eller högre inkomst är också mer kulturellt aktiva än de med lägre.  

 

Efter de fem kulturella aktiviteterna som boende i Jönköpings län utövar främst följer att besöka historisk 

sevärdhet/byggnad, besöka museum, gå på annan konsert, besöka bibliotek och lyssna på konsert via 

TV/Internet. De mindre populära aktiviteterna i Jönköpings län är relaterade till eget skapande och 

former av scenkonst. Överlag är aktivitetsnivån i linje med övriga landets med ett par undantag. Från 

undersökningen framkommer att boende i Jönköpings län i något större utsträckning ägnar sig på att 

spela musikinstrument och skriva eller författa än rikssnittet medan de spenderar något mindre tid på att 

dansa eller gå på teater. 

 

De minst populära aktiviteterna i Jönköpings län är att gå på klassisk konsert, opera, balett, 

dansföreställningar, att själv sjunga i kör, spela teater eller delta i lajv eller dylikt. Andelen utövare ligger 

i linje med snittet för Sverige om än med några fler som går på klassisk konsert eller opera och något 

färre som går på balett eller dansföreställning. Jönköpings län ligger även något över snittet i andel som 

spelar teater eller deltar i lajv.  

 

Vid jämförelse mellan de fyra regionerna (Blekinge, Skåne, Kronoberg och Jönköpings län) framgår ett 

samlat resultat med snarlika kulturvanor hos samtliga. Det skiljer sig dock något mellan regionerna där 

boende i Jönköpings län är något mer benägna att se på film, fotografera/filma och ägna sig åt 

musikaliska aktiviteter som att gå på konsert eller lyssna på konsert via TV/internet, sjunga i kör och 

spela instrument.  

 

Ramböll har även fått i uppdrag att belysa utvalda kulturaktiviteter där frekvensfördelningen skiljer sig 

mest mellan kommunerna. Det går inte att se en trend utifrån svaren, utan de boende i de olika 

kommunerna ägnar sig i olika utsträckning åt olika typer av kulturella aktiviteter. Det är mest vanligt 

bland respondenterna i Vaggeryd att ha besökt en klassisk konsert. Boende i Mullsjö anger att de spelat 

musikinstrument i mycket större utsträckning än boende i de övriga kommunerna. Det är vidare mer 

vanligt bland respondenterna boende i Tranås, Aneby, Eksjö och Gislaved att ha dansat de senaste tolv 

månaderna medan det är en mycket mindre andel av respondenterna i Gnosjö och Sävsjö som angett att 

de ägnat sig åt dans. Boende i Habo och Mullsjö anger att de spelat digitala spel i större utsträckning än 

de övriga kommunerna. Minst vanligt är det att ägna sig åt digitala spel i Gislaved och Värnamo.  
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2. BAKGRUND OCH SYFTE 

Region Jönköpings län/Kultur och utveckling gav under sommaren 2016 Ramböll i uppdrag att 

genomföra en undersökning gällande kulturvanor bland de boende i Jönköpings län för att kunna 

anpassa den förda kulturpolitiken. Att på detta sätt följa hur medborgarna konsumerar och deltar i 

kulturlivet är avgörande för att säkerställa att kulturpolitiken kommer medborgarna till godo. Då mycket 

av kulturpolitiken idag sker på regional basis är det relevant för en regional aktör att följa resultaten. 

Det finns också skäl att komplettera de undersökningar som görs på riksnivå då de inte alltid är fullt 

överförbara på det regionala perspektivet.  

 

Genom att stärka den egna kunskapen om hur kulturvanorna ser ut ska Region Jönköpings län kunna 

generera ökade förutsättningar för medborgarna att ta del av och medverka i kulturlivet.  

 

2.1 Syfte 

Syftet med kulturvaneundersökningen är att bidra till en bättre bild av hur invånarna i Jönköpings län 

konsumerar och upplever kultur i olika former. Region Jönköpings län vill uppdatera sin kunskap kring 

hur kultur produceras och konsumeras, inte minst för att kunna bedöma effekterna av den förda 

kulturpolitiken.  

 

För att stärka sin kunskap vill Region Jönköpings län komplettera undersökningen med en utblick i 

angränsande regioner för att kunna undersöka intressant skillnader och likheter. Det kan ge underlag 

för jämförande analyser kring hur den regionalt förda kulturpolitiken påverkar publikens kulturvanor.  
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3. METOD 

Mätningen genomfördes genom telefonintervjuer under juli/augusti 2016. Telefonundersökningen 

gjordes genom ett slumpmässigt urval där 1500 respondenter i Jönköpings län svarade på enkäten. 

Respondenterna finns representerade för samtliga kommuner i länet, fördelning redovisas i kapitlet 

bakgrundsvariabler. Undersökningen genomfördes samtidigt i Skåne, Blekinge och Kronoberg i syfte att 

ta reda på hur kulturvanorna ser ut i de angränsande länen och möjliggöra jämförelser. 

 

Frågorna i enkäten togs fram av Kultur Skåne. (se Appendix). Norstat genomförde datainsamlingen på 

uppdrag av Ramböll.  

 

Analysen av data genomfördes i statistikprogrammet SPSS. En viktvariabel har använts i analysen som 

är viktad mot ålder och kön, för att kunna få en jämn svarsfördelning. Variablerna gällande 

kulturaktiviteter kodades om till nya binära variabler, med svarsalternativen att man har ägnat sig åt 

aktiviteten någon gång de senaste tolv månaderna eller att man inte har ägnat sig åt den alls.  

 

Enkäten innehöll en öppen fråga. Denna har inte analyserats av Ramböll, utan lämnats direkt till Region 

Jönköpings län i form av rådata.  

 

Utbildningsvariabeln och inkomstvariabeln trikotomiserades för att kunna visa på låg, medel och hög 

utbildning respektive inkomst. Se tabell nedan för hur gränserna har dragits. Gränserna för 

inkomstvariabeln har tagits fram i dialog med SCB. 

 

Figur 2 Tabell med förklaringar gällande undersökningens bakgrundsvariabler 

Ursprunglig variabel Trikotomiserad 

variabel 

Ursprunglig 

variabel 

Trikotomiserad 

variabel 

UTBILDNING UTBILDNING INKOMST INKOMST 

Avslutat grundskola/realskola 

 

Låg 0-100.000 SEK Låg 

Avslutat gymnasium Medel 100.001-

200.000 SEK 

Låg 

Avslutat folkhögskola Medel 200.001–

300.000 SEK 

Medel 

Avslutat högskola/universitet, 40 poäng (60 

poäng nya systemet) eller mindre  

Hög 300.001-

400.000 SEK 

Medel 

Avslutat högskola/universitet, mer än 40 poäng  Hög 400.001-

500.000 SEK 

Hög 

  500.001-

600.000 SEK 

Hög 

  600.001-

700.000 SEK 

Hög 

  700.001-

800.000 SEK 

Hög 

  800.001 SEK 

eller mer 

Hög 

 

Frekvenstabeller och korstabuleringar mot bakgrundsvariablerna har tagits fram. Korstabuleringarna 

signifikanstestades. Skillnader som är signifikanta på en nivå på 1 % eller lägre har märkts med två 

asterisker (**) och skillnader som är signifikanta på en nivå på 5 % eller lägre har märkts med en 

asterisk (*) i rapportens tabeller. De siffror som i tabellerna inte är märkta med någon asterisk är inte 

signifikanta på 5 % -nivå eller lägre. 

 

Mätningen har, i största möjlighet, jämförts med siffror från SOM-institutets mätning från 2016. För 

jämförelsen har vi använt oss av SOM-rapport 2016:17 Kulturvanor i Sverige.  
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4. RESULTAT 

4.1 Att lyssna på musik och se på film är de kulturella aktiviteter som boende i Jönköpings län 

ägnat sig åt i störst utsträckning de senaste 12 månaderna 

De två mest populära kulturella aktiviteterna i Jönköpings län de senaste 12 månaderna är att lyssna på 

musik och se på film. Därefter följer att läsa en bok eller lyssna på ljudbok, att gå på bio och att 

fotografera eller filma. De aktiviteter som utövas mest frekvent är att lyssna på musik, där det är stor 

majoritet som lyssnar på musik flera gånger i veckan, samt att läsa bok eller lyssna på ljudbok och 

fotografera eller filma. I jämförelse med SOM-undersökningen ligger Jönköpings läns resultat i linje med 

rikssnittet och i vissa fall över snittet. I Jönköpings län ägnar sig respondenterna i betydligt högre 

utsträckning åt utövande av aktiviteten gå på bio och även i något högre grad att fotografera eller filma, 

besöka bibliotek, besöka konstutställningar, spela instrument och spela digitala spel. Att läsa eller 

lyssna på ljudbok och att dansa utövas i mindre utsträckning än rikssnittet.  

  

Figur 3 Jönköpings läns kulturvanor 

 

 

De aktiviteter som boende i Jönköpings län ägnar sig åt flera gånger i veckan listas även bland de topp 

fem aktiviteter flest ägnar sig åt. Gemensamt för aktiviteterna är att de är lättillgängliga och kan utövas 

på egen hand. Gällande fotografering/filmande kan en viss reservation för slutsats vara lämplig då det 

kan innefatta fotografering eller filmande med smartphone som en stor del av befolkningen har tillgång 

5% 

12% 

12% 

20% 

23% 

26% 

29% 

32% 

38% 

39% 

39% 

44% 

44% 

45% 

46% 

51% 

51% 

62% 

63% 

63% 

65% 

73% 

77% 

79% 

82% 

91% 

98% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Spelat teater, deltagit i lajv etc. 

Sjungit i kör 

Gått på balett, dansföreställning 

Gått på klassisk konsert, opera 

Skrivit/författat 

Spelat musikinstrument 

Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet 

Tecknat/målat 

Gått på musikal 

Dansat 

Gått på teater 

Besökt konstutställning 

Spelat digitala spel 

Sett teaterpjäs via TV/Internet 

Använt dator för eget skapande 

Sysslat med handarbete/hantverk 

Besökt fornminne 

Lyssnat på konsert via TV/Internet 

Besökt bibliotek 

Gått på annan konsert 

Besökt museum 

Besökt historisk sevärdhet/byggnad 

Fotograferat/filmat 

Gått på bio 

Läst någon bok/lyssnat på ljudbok 

Sett någon film (utom på bio) 

Lyssnat på musik 
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till. Handarbete, hantverk och eget skapande på datorn kan även innefatta arbete och behöver inte 

räknas som en kulturell aktivitet för en del av svarande.   

 

Figur 4: Hur ofta aktiviteterna utövas i Jönköpings län 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Spelat teater, deltagit i lajv etc. 

Sjungit i kör 

Gått på balett, dansföreställning 

Gått på klassisk konsert, opera 

Skrivit/författat 

Spelat musikinstrument 

Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet 

Tecknat/målat 

Gått på musikal 

Dansat 

Gått på teater 

Besökt konstutställning 

Spelat digitala spel 

Sett teaterpjäs via TV/Internet 

Använt dator för eget skapande 

Sysslat med handarbete/hantverk 

Besökt fornminne 

Lyssnat på konsert via TV/Internet 

Besökt bibliotek 

Gått på annan konsert 

Besökt museum 

Besökt historisk sevärdhet/byggnad 

Fotograferat/filmat 

Gått på bio 

Läst någon bok/lyssnat på ljudbok 

Sett någon film (utom på bio) 

Lyssnat på musik 

Flera gånger i veckan Någon gång i veckan 

Någon gång i månaden Någon gång i kvartalet 

Någon gång i halvåret Någon gång under de senaste 12 månaderna  

Ingen gång 
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4.2 Kulturvanorna i olika åldersgrupper samt inkomst- och utbildningsnivå 

En analys av kulturvanorna i olika åldersgrupper, utbildningsgrad, inkomstnivå och kön kan bidra till 

fördjupad förståelse för hur boende i Jönköpings län konsumerar kultur. Här nedan redovisas resultaten 

nedbrutna på respektive bakgrundsvariabel.  

 

4.2.1 Ålder 

Undersökningen visar att samtliga åldersgrupper ägnar sig åt kulturella aktiviteter i olika utsträckning. 

Flera aktiviteter visar jämn åldersfördelning medan andra visar tydlig majoritet hos de yngre eller äldre. 

De aktiviteter som utövas främst av de yngre är att gå på bio eller annan konsert, dansa, teckna eller 

måla och att spela digitala spel. Bland de äldre är det mer vanligt att se på klassisk konsert eller 

teaterföreställning via TV/Internet och att gå på klassisk konsert, konstutställning eller 

teaterföreställning.  

 

16-29 år 

Denna åldersgrupp visar generellt hög kulturell aktivitetsgrad. De ägnar sig framförallt åt att lyssna på 

musik, gå på bio och se på film. De fotograferar eller filmar i hög utsträckning och använder datorn för 

eget skapande. I relation till övriga åldersgrupper ägnar de sig i större utsträckning även åt att måla 

eller teckna, dansa, skriva eller författa och spela musikinstrument. De intresserar sig i mindre 

utsträckning för klassisk konsert/opera, teaterföreställningar och konstutställningar. I likhet med övriga 

åldersgrupper är utövandet även lågt för att sjunga i kör och spela teater.      

  

30-49 år 

Liksom den yngsta åldersgruppen ägnar sig denna åldersgrupp främst åt att lyssna på musik, gå på bio 

och se på film. De fotograferar och filmar också mest av grupperna och spelar mycket digitala spel i 

relation till äldre åldersgrupper. Gruppen läser även mycket böcker eller lyssnar på ljudbok och är den 

åldersgrupp som besöker bibliotek mest. De besöker även historiska sevärdheter, museum och 

fornminnen i större utsträckning än övriga åldersgrupper.   

 

50-64 år 

Denna åldersgrupp är generellt mindre kulturellt aktiv än de yngre. De ägnar sig främst åt att lyssna på 

musik, se på film och läsa bok eller lyssna på ljudbok. De går på bio och fotograferar eller filmar även 

om det är i något lägre utsträckning än de yngre. De besöker historiska sevärdheter och går på 

klassiska konserter och teaterföreställningar eller ser de via TV/internet i högre utsträckning än de 

yngre åldersgrupperna. De deltar betydligt mindre i skapande aktiviteter såsom dans eller 

målning/teckning. De spelar även betydligt mindre digitala spel, om än mer än de äldre, och använder 

datorn för eget skapande i mindre utsträckning än de yngre.  

 

65-85 år 

Den äldsta åldersgruppen är de som sammantaget är minst kulturellt aktiva men de har ett antal 

aktiviteter de utövar mer än övriga. De går i högre utsträckning på klassisk konsert, teaterföreställning 

och konstutställning. De ser även konserter och föreställningar via TV/Internet mer än övriga. De går 

dock i mindre utsträckning på balett eller dansföreställning. I övrigt är de aktiviteter de ägnar sig mest 

åt att lyssna på musik, se på film och läsa eller lyssna på ljudbok. De går dock på bio i mindre 

utsträckning och fotograferar eller filmar även i lägre grad än de yngre.    

 

4.2.2 Kön 

Kvinnor är mycket mer kulturellt aktiva än män vad gäller nästan samtliga aktiviteter. De mest 

signifikanta skillnaderna mellan könen finns inom aktiviteterna att läsa bok/lyssna på ljudbok, besöka 

bibliotek, att teckna/måla, former av scenkonst och utställningar. De aktiviteter männen ägnar sig mer 

åt än kvinnor är att spela digitala spel och besöka fornminnen. Att spela musikinstrument är även lika 

vanligt  dem emellan. 
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4.2.3 Utbildning 

De högutbildade ägnar sig generellt sett mer åt kulturella aktiviteter än övriga. Framförallt ägnar de sig 

i större utsträckning åt att besöka historiska sevärdheter och museum, gå på konstutställningar och 

föreställningar. Även att läsa eller lyssna på ljudbok är betydligt mer vanligt bland högutbildade. Mindre 

skillnader urskiljs gällande aktiviteter som att lyssna på musik, se på film, dansa, teckna/måla och 

syssla med hantverk eller handarbete.    

 

4.2.4 Inkomst 

Den kulturella aktiviteten är högre hos höginkomsttagare generellt sett, detta gäller även för de med 

högre utbildning. Höginkomsttagarna ägnar sig i större utsträckning än övriga åt att gå på 

konstutställningar, historiska sevärdheter, museum och olika former av scenkonst. De aktiviteter som 

låginkomsttagare ägnar sig mer åt relativt övriga är att dansa, måla/teckna och skriva/författa, dessa 

skillnader är dock lägre. 

 

4.3 De fem vanligaste kulturrelaterade aktiviteterna i Jönköpings län 

Utövandet av de vanligaste kulturella aktiviteterna ligger i linje med rikssnittet enligt SOM-

undersökningen. Boende i Jönköpings län går på bio och fotograferar eller filmar mer än snittet men 

läser böcker eller lyssnar på ljudbok i något mindre utsträckning. Gällande att lyssna på musik finns inte 

något jämförelsetal.   

 

Figur 5: Jönköpings läns fem vanligaste kulturella aktiviteter 

 

 

Var det gäller att lyssna på musik råder nästintill inga skillnader mellan åldersgrupp, män och kvinnor, 

utbildning eller inkomst. 

 

Att se på film är mer vanligt hos de yngre åldersgrupperna och det råder relativt stor skillnad mellan de 

yngsta och äldsta grupperna. Det är mer vanligt att se på film bland medel- och högutbildade samt 

medel- och höginkomsttagare än de med lägre utbildning och lägre inkomst. Relativt övriga kulturella 

aktiviteter är skillnaderna dock små. Mellan män och kvinnor är det jämt fördelat.    

 

Att läsa någon bok eller lyssna på ljudbok är mest vanligt i åldersgruppen 30-49 men det råder inga 

större skillnader mellan åldersgrupperna. Signifikant skillnad återfinns däremot gällande 

72% 
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86% 

92% 

77% 

79% 

82% 

91% 

98% 
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Fotograferat/filmat 

Gått på bio 
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utbildningsgrad. De med högre utbildning ägnar sig betydligt mer åt aktiviteten än de med lägre 

utbildning. Även inkomst har betydelse om än i något mindre utsträckning där det är fler utövare bland 

höginkomsttagarna. Mellan könen är det även signifikant skillnad där fler kvinnor än män läser böcker 

eller lyssnar på ljudbok. 

 

När det kommer till att gå på bio råder relativt stora skillnader mellan åldersgrupperna. Det är 

signifikant skillnad mellan de yngre och äldres intresse för aktiviteten. Det är fler som utövar aktiviteten 

i den yngsta åldersgruppen varefter andelen minskar med åldern. Även utbildningsnivån har betydelse 

där de med högre utbildning går på bio i större utsträckning. Det är också en vanligare aktivitet bland 

höginkomsttagare även om skillnaderna är mindre. Slutligen visar undersökningen på att fler kvinnor än 

män går på bio. 

 

Att fotografera eller filma är framförallt vanligt bland de två yngre åldersgrupperna, därefter avtar 

utövandet av aktiviteter. Även för denna aktivitet spelar utbildning och inkomst in. Högutbildade och 

höginkomsttagare fotograferar eller filmar mer och skillnaden mellan utbildningsnivåerna är tydligast. 

Liksom inom ovanstående aktiviteter utövas aktiviteten av fler kvinnor än män.  

 

Figur 6: Jönköpings läns fem vanligaste kulturaktiviteter efter ålder, kön, utbildning och inkomst 

 

Lyssnat på 
musik 

Sett någon 
film (utom 

på bio) 

Läst någon 
bok/lyssnat på 

ljudbok Gått på bio Fotograferat/filmat 

 
 n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 

Totalt 98 91 82 79 77 

Ålder 
     

16-29 år 99* 97** 81** 91** 83** 

30-49 år 99* 96** 87** 88** 87** 

50-64 år 98* 91** 80** 70** 76** 

65-85 år 97* 80** 79** 64** 61** 

            

Kön 
     

Man 98 92 75 76* 74** 

Kvinna 99 91 89 81* 81** 

            

Utbildning 
     

Låg 96* 84** 65** 57** 62** 

Medel 98* 93** 79** 80** 78** 

Hög 98* 92** 93** 85** 84** 

            

Inkomst 
     

Låg 97 89** 79* 72** 74* 

Medel 99 94** 84* 81** 82* 

Hög 99 96** 87* 88** 82* 

* = signifikant på 5 procents nivå eller lägre. ** = signifikant på 1 procents nivå eller lägre. 
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4.4 Vanligt förekommande aktiviteter bland boende i Jönköpings län 

Efter de fem kulturella aktiviteterna boende i Jönköpings län utövar främst följer att besöka historisk 

sevärdhet/byggnad, besöka museum, gå på annan konsert, besöka bibliotek och lyssna på konsert via 

TV/Internet. Undersökningen visar även att boende i Jönköpings län är mer frekventa 

biblioteksbesökare än snittet i Sverige.  

 

Figur 7: Jönköpings läns vanligt förekommande kulturaktiviteter 

 

 

Att besöka en historisk sevärdhet eller byggnad är mest vanligt bland åldersgrupperna 30-49 år och 50-

64 år och minst vanligt bland de i den äldsta åldersgruppen. Det är därtill en mer vanligt aktivitet bland 

de med hög utbildning och de med hög inkomst. Mellan män och kvinnor är råder ingen större skillnad.    

 

De som besöker museum i Jönköpings län är framförallt inom åldersgruppen 30-49 år, i övriga 

åldersgrupper är det ungefär lika stor andel som besöker museum. Utbildningsnivå samt inkomstnivå 

spelar in där det är fler högutbildade och höginkomsttagare som besöker museum. Det är vanligare att 

besöka museum bland kvinnor men skillnaden är liten i jämförelse med resultaten i Skåne.  

 

Det är framförallt de två yngre åldersgrupperna som går på konsert medan det mellan de två äldre 

åldersgrupperna inte råder någon nämnbar skillnad. Utbildningsnivå visar sig betydande där de med 

högre utbildning går på konsert i större utsträckning än de med lägre utbildning. Högre inkomst spelar 

också in om än i något mindre utsträckning. Mellan män och kvinnor är det relativt jämnt, kvinnor går 

dock på konsert i större utsträckning än män. 

 

Biblioteksbesökarna i Jönköpings län är främst personer mellan 30-49 år med i övrigt liten skillnad 

mellan åldrarna. Det är signifikant skillnad mellan de olika utbildningsgraderna där högutbildade i större 

utsträckning besöker bibliotek. Därtill är det stor skillnad mellan könen där kvinnor i större utsträckning 

besöker bibliotek. Inkomst är av mindre betydelse för denna aktivitet. 

 

Att lyssna på konsert via TV/Internet är framförallt populärt bland de i åldersgruppen 65-85 år. Det är 

något mer vanligt bland högutbildade medan inkomst spelar in i mindre utsträckning. Mellan könen 

råder inga skillnader för aktiviteten.  
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Figur 8: Jönköpings läns vanligt förekommande kulturaktiviteter efter ålder, kön, utbildning och inkomst 

 

Besökt historisk 
sevärdhet/byggnad Besökt museum 

Gått på annan 
konsert Besökt bibliotek 

Lyssnat på konsert 
via TV/Internet 

 
 n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 

Totalt 73 65 63 63 62 
Ålder 

     
16-29 år 69** 60** 69* 63** 57* 
30-49 år 79** 73** 65* 72** 61* 
50-64 år 75** 63** 59* 54** 63* 
65-85 år 66** 63** 60* 60** 68* 
            

Kön 
     

Man 73 64 62 56** 62 
Kvinna 73 66 65 70** 62 
            

Utbildning 
     

Låg 56** 51** 50** 48** 60** 
Medel 69** 60** 60** 56** 57** 
Hög 85** 78** 72** 78** 69** 
            

Inkomst 
     

Låg 66** 57** 60* 63 64 
Medel 78** 68** 68* 63 62 
Hög 84** 76** 69* 61 65 

* = signifikant på 5 procents nivå eller lägre. ** = signifikant på 1 procents nivå eller lägre. 

 

4.5 Inte lika vanliga aktiviteter 

I jämförelse med vad som rapporteras från SOM-undersökningen är boende i Jönköpings län mer aktiva 

än snittet var det gäller att besöka konstutställningar och spela digital spel trots att de förekommer 

bland de inte lika vanliga aktiviteterna. Boende i Jönköpings län sysslar även något mer med 

handarbete eller hantverk än snittet i Sverige.   

 

Figur 9: Jönköpings läns inte lika vanliga kulturaktiviteter 

 

 

Andelen som utövar aktiviteterna skiljer sig dock åt mellan de svarande grupperna. 
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Figur 10: Jönköpings läns inte lika vanliga kulturaktiviteter efter ålder, kön, utbildning och inkomst 

 

Besökt 
fornminne 

Sysslat med 
handarbete/hantverk 

Använt dator för 
eget skapande 

Sett teaterpjäs 
via TV/Internet 

Spelat 
digitala 

spel 
Besökt 

konstutställning 

 
 n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 

Totalt 51 51 46 45 44 44 

Ålder 
      

16-29 år 42** 52 64** 28** 70** 31** 

30-49 år 57** 50 50** 38** 53** 45** 

50-64 år 53** 50 39** 49** 31** 46** 

65-85 år 50** 51 32** 66** 20** 55** 

              

Kön 
      

Man 54* 46** 47 41** 46 39** 

Kvinna 48* 55** 46 48** 42 50** 

              

Utbildning 
      

Låg 40** 44 33** 53** 35* 36** 

Medel 48** 50 42** 40** 46* 36** 

Hög 60** 54 55** 48** 46* 58** 

              

Inkomst 
      

Låg 47** 51 47 46 45 46 

Medel 56** 49 47 42 47 42 

Hög 60** 54 44 50 44 51 

* = signifikant på 5 procents nivå eller lägre. ** = signifikant på 1 procents nivå eller lägre. 

 

Den åldersgrupp som besöker fornminnen minst är den yngsta åldersgruppen följt av den äldsta och de 

som besöker fornminnen i störst utsträckning är de mellan 30-49 år. Desto högre utbildning och 

inkomst desto mer vanligt är det att besöka fornminnen och skillnaderna är relativt stora. Det är även 

en av de få kulturella aktiviteter som fler män än kvinnor ägnar sig åt.  

 

Boende i Jönköpings län sysslar med hantverk eller handarbete något mer än snittet och det är jämn 

spridning mellan åldrarna. Det är även svag skillnad mellan inkomstnivåer och utbildningsgrad om än 

något fler som utövar aktiviteten bland höginkomsttagare och högutbildade. Det är en signifikant 

skillnad mellan männen och kvinnornas aktivitetsgrad, där fler kvinnor sysslar med aktiviteten.  

 

Att använda datorn för eget skapande är framförallt vanligt bland de yngsta och utövandet sjunker i 

takt med att åldern stiger. Det råder signifikant skillnad gällande utbildningsgrad där de med högre 

utbildning nyttjar datorn för eget skapande betydligt mer än de med lägre utbildning. Inkomst å sin sida 

visas ha mindre betydelse där det inte skiljer mycket bland inkomstgruppernas utövande av aktiviteten. 

Kring denna aktivitet råder nästintill ingen skillnad mellan könen. 

 

Gällande att se en teaterpjäs via TV/Internet är det signifikant skillnad mellan åldersgrupperna. Bland 

de äldsta är det relativt vanligt att ägna sig åt aktiviteten varefter intresset avtar ju yngre grupperna är. 

Det är därtill mer vanligt bland de med medel och hög utbildning medan inkomst är mindre betydande. 

Gällande könsfördelningen är det fler kvinnor än män som ägnar sig åt aktiviteten. 

 

Att spela digitala spel är den kulturella aktivitet där det råder störst skillnad mellan de olika 

åldersgrupperna och med en tydlig klyfta mellan de två yngsta och två äldsta åldersgrupperna. Bland de 

yngsta är det en vanlig aktivitet medan det är en ovanlig bland de äldre. Inkomst har ingen större 

betydelse för vilka som utövar aktiviteten men det är något fler bland medel och hög inkomsttagare än 

låginkomsttagare. Liksom att besöka fornminnen är detta en aktivitet som fler män än kvinnor ägnar sig 

åt även om skillnaden är relativt liten. 
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Att besöka konstutställning är däremot mer vanligt hos den äldre åldersgruppen och det är signifikant 

skillnad mellan olika respondenters svar beroende på utbildningsnivå där högutbildade besöker 

konstutställningar i betydligt större utsträckning än medel- och lågutbildade. Inkomst är dock av mindre 

betydelse för aktivitetens popularitet. Det är däremot en betydligt mer vanlig aktivitet bland kvinnor än 

män.  

 

4.6 Mindre populära aktiviteter 

De mindre populära aktiviteterna i Jönköpings län är relaterade till eget skapande och former av 

scenkonst. Överlag är aktivitetsnivån i linje med övriga landets med ett par undantag. Från 

undersökningen framkommer att boende i Jönköpings län i något större utsträckning ägnar sig på att 

spela musikinstrument och skriva eller författa än rikssnittet medan de spenderar något mindre tid på 

att dansa eller gå på teater. 

 

Figur 11: Jönköpings läns mindre populära kulturaktiviteter 

 

 

Att gå på teater är mindre vanligt för den yngsta åldersgruppen följt av de som är mellan 50-64 år. Det 

är därtill betydligt mer vanligt bland de med hög utbildning medan det inte råder någon större skillnad 

mellan låg- och medelutbildade. Bilden är likartad gällande inkomstnivå där höginkomsttagare går på 

teater i betydligt större utsträckning än låg- och medelinkomsttagare. Det är även signifikant skillnad 

mellan könen där betydligt fler kvinnor går på teater än män. 

 

Det är betydligt fler i åldersgruppen 16-29 år som ägnat sig åt att dansa varefter utövandet avtar med 

stigande ålder. Även hur hög utbildning respondenten har spelar in på dansintresset. Det är signifikant 

skillnad beroende på utbildningsnivå, det är fler högutbildade som uppger att de dansar än lågutbildade. 

Inkomstgrad visar däremot på ett motsatt mönster där låginkomsttagare dansar i högre grad än 

höginkomsttagare. Jämfört med män dansar kvinnor i större utsträckning.   

 

Att gå på musikal är mer vanligt inom de äldre åldersgrupperna än de yngre. Därtill skiljer sig 

respondenternas svar åt beroende på utbildnings- och inkomstnivå, de som är mer frekventa 

musikalbesökare är de med högre utbildning och högre inkomst. Det är även en signifikant skillnad 

mellan kvinnor och män i detta avseende, då fler kvinnor än män går på musikal.  

Aktiviteten att måla eller teckna är betydligt mer populärt bland de två yngre åldersgrupperna. Bland de 

äldre är det en ovanlig aktivitet. Det är även mycket mer vanligt bland hög- och medelutbildade än 
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lågutbildade. Inkomstgrad visar dock ett motsatt mönster där det är fler med lägre inkomst som ägnar 

sig åt aktiviteten. Även att måla eller teckna är mer vanligt bland kvinnor än män.  

 

Att delta i en studiecirkel eller kursverksamhet är inte mycket mer vanligt bland någon åldersgrupp 

däremot är det något färre i åldersgruppen 50-64 år som ägnar sig åt aktiviteten. Sett till 

respondenternas utbildningsgrad ökar utövandet med ökad utbildningsgrad, särskilt högutbildade ägnar 

sig mer än övriga åt aktiviteten. Inkomstnivå har ingen märkbar betydelse för aktiviteten medan 

skillnaden mellan kvinnor och män är signifikant.  

 

Det är framförallt den yngsta åldersgruppen som uppgett att de spelar musikinstrument, följt av de 

mellan 30-49 år. För aktiviteten råder signifikanta skillnader i svaren utifrån respondenternas olika 

utbildningsgrad där de med högre utbildning spelar musikinstrument i större utsträckning än de med 

lägre. Inkomstnivå visar däremot ingen statistiskt säkerställd skillnad utan visar på relativt jämn nivå 

med något fler bland låginkomsttagarna och höginkomsttagarna. Det är inte heller någon signifikant 

skillnad mellan kvinnor och mäns svar. 

 

Även att skriva eller författa är mer vanligt bland den yngsta åldersgruppen. Undersökningen visar 

signifikanta skillnader mellan såväl åldersgrupperna som mellan övriga grupperingar där de med högre 

utbildning och de med lägre inkomst skriver eller författar i större utsträckning. Det är även fler kvinnor 

än män som ägnar sig åt att aktiviteten.  

 

Figur 12: Jönköpings läns mindre populära kulturaktiviteter efter ålder, kön, utbildning och inkomst 
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teater Dansat 
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studiecirkel/kursverksamh

et 

Spelat 
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t 
Skrivit/författa

t 

 
 n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 

Totalt 39 39 38 32 29 26 23 
Ålder 

       
16-29 år 29** 50** 32** 48** 32 38** 31** 
30-49 år 42** 43** 36** 40** 30 28** 23** 
50-64 år 38** 36** 39** 22** 25 20** 20** 
65-85 år 48** 23** 46** 14** 32 20** 20** 
                

Kön 
       

Man 31** 32** 31** 24** 25** 25 19** 
Kvinna 47** 45** 45** 39** 34** 26 28** 
                

Utbildnin
g        
Låg 33** 28** 37** 20** 24** 18** 16** 
Medel 32** 39** 32** 33** 27** 22** 19** 
Hög 51** 41** 46** 35** 34** 33** 23** 
                

Inkomst 
       

Låg 39* 44 34** 35 33 29 29** 
Medel 37* 39 36** 32 27 24 20** 
Hög 48* 39 50** 26 33 27 22** 

* = signifikant på 5 procents nivå eller lägre. ** = signifikant på 1 procents nivå eller lägre. 
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4.7 Minst populära aktiviteter 

De minst populära aktiviteterna i Jönköpings län är att gå på klassisk konsert, opera, balett, 

dansföreställningar, att själv sjunga i kör, spela teater eller delta i lajv eller dylikt. Andelen utövare 

ligger i linje med snittet för Sverige om än med några fler som går på klassisk konsert eller opera och 

något färre som går på balett eller dansföreställning. Jönköpings län ligger även något över snittet i 

andel som spelar teater eller deltar i lajv.  

 

Figur 13: Jönköpings läns minst populära kulturaktiviteter 

 

 

Gällande att gå på klassisk konsert eller opera råder signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna då 

det är betydligt vanligare bland de äldre. De som konsumerar denna typ av kulturell aktivitet i minst 

utsträckning är de i åldersgruppen 30-49 år. Det är även signifikant skillnad i benägenheten att ta del 

av klassisk konsert eller opera mellan de olika utbildningsnivåerna där de med högre utbildning går på 

klassisk konsert eller opera i betydligt större utsträckning än de med medel- eller låg utbildning. Det är 

även betydligt mer vanligt bland kvinnor än män att ägna sig åt aktiviteten. Inkomstnivå har något 

mindre betydelse även om det är något mer vanligt bland höginkomsttagare följt av låginkomsttagare. 

 

Att gå på balett eller dansföreställning är mindre vanligt bland boende i Jönköpings län. De som går i 

störst utsträckning är dock de i de två yngre åldersgrupperna och de med hög utbildning. Inkomstnivå 

har mindre påverkan. Det är även fler kvinnor som väljer att gå på balett eller dansföreställningar än 

män. 

 

Att sjunga i kör tycks vara i stort sett lika vanligt i samtliga åldersgrupper. Det är något fler i den äldsta 

gruppen som angett att de ägnat sig åt körsång, men denna skillnad är dock ej signifikant, och 

aktiviteten utförs i nästan lika stor utsträckning i samtliga grupper. Inte heller inkomstnivå har någon 

betydelse medan det är tydligt att högutbildade och kvinnor ägnar sig åt körsång i större utsträckning 

än övriga. 

 

Att själv spela teater eller delta i lajv är den minst populära kulturella aktiviteten. Intresset avtar därtill 

med åldern, det är en signifikant skillnad mellan de yngre, som ägnar sig åt aktiviteten i större 

utsträckning, och de äldre. Gällande utbildning, inkomst och kön råder inga signifikanta skillnader. Det 

är något mer vanligt bland de med högre utbildning men mindre vanligt bland höginkomsttagare. Fler 

kvinnor än män ägnar sig åt aktiviteten. 
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Figur 14: Jönköpings läns minst populära aktiviteter efter ålder, kön, utbildning och inkomst 

 

Gått på klassisk konsert, 
opera 

Gått på balett, 
dansföreställning Sjungit i kör 

Spelat teater, deltagit i lajv 
etc. 

 
 n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 

Totalt 20 12 12 5 

Ålder 
    

16-29 år 17** 15** 11 8** 

30-49 år 14** 15** 12 6** 

50-64 år 20** 7** 10 4** 

65-85 år 29** 9** 14 3** 

          

Kön 
    

Man 17** 7** 8** 4 

Kvinna 23** 16** 15** 6 

          

Utbildning 
    

Låg 12** 8** 9** 4 

Medel 14** 9** 9** 5 

Hög 30** 16** 16** 6 

          

Inkomst 
    

Låg 22* 12 8 6 

Medel 18* 11 10 6 

Hög 26* 14 13 4 

* = signifikant på 5 procents nivå eller lägre. ** = signifikant på 1 procents nivå eller lägre. 

 

 

4.8 Aktiviteter åldersgruppen 16-29 år 

Från undersökningen framgår att det är störst skillnad mellan gruppen 16-29 åringar och övriga 

populationen. I jämförelse med övriga svarande ägnar sig de mellan 16-29 år mer åt ett antal kulturella 

aktiviteter, bland annat kopplade till teknologi eller skapande. Den största skillnaden som urskiljs 

handlar om att spela digitala spel, en aktivitet den yngsta åldersgruppen ägnar betydligt mer tid åt än 

de äldre. Därtill använder de yngre datorn för eget skapande i betydligt större utsträckning än de äldre. 

Att teckna/måla är också betydligt mer vanligt bland de yngsta, liksom andra skapande aktiviteter som 

att dansa, skriva/författa och fotografera eller filma. De tenderar också att se mer på film, gå mer på 

bio, konserter, balett och dansföreställningar än de i övriga åldersgrupper. Andra aktiviteter som att 

spela teater, delta i studiecirkel, lyssna på musik och syssla med hantverk eller handarbete är även de 

något mer vanliga kulturella aktiviteter för denna ålder. 

 

De kulturella aktiviteter som 16-29-åringar är mindre aktiva inom, i jämförelse med övriga 

åldersgrupper, är bland annat att se på teater via TV/internet eller att gå på teater. Även att besöka 

konstutställningar och fornminnen är betydligt mindre populärt bland de yngsta. Att gå på musikal, 

klassisk konsert/opera eller titta på konsert via TV/internet är även det mindre vanligt bland de yngre. I 

övrigt ägnar de sig även i något mindre utsträckning än övriga populationen åt att besöka museum och 

historiska sevärdheter, läsa böcker/lyssna på ljudböcker och sjunga i kör. 
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Figur 15: Jönköpings läns kulturvanor i åldersgruppen 16-29 år i relation till Jönköpings läns genomsnitt 

 

 

Det är mest vanligt bland respondenterna i Vaggeryd, 30 procent av de svarande anger att de har 

besökt en klassisk konsert. Boende i Mullsjö anger att de spelat musikinstrument i mycket större 

utsträckning än boende i de övriga kommunerna. Boende i Mullsjö anger att de spelat musikinstrument i 

mycket större utsträckning än boende i de övriga kommunerna. Det är vanligare bland respondenterna 

boende i Tranås, Aneby, Eksjö och Gislaved att ha dansat de senaste tolv månaderna medan det är en 

mycket mindre andel av respondenterna i Gnosjö och Sävsjö som angett att de ägnat sig åt dans. 

Boende i Habo och Mullsjö anger att de spelat digitala spel i större utsträckning än de övriga 

kommunerna. Minst vanligt är det att ägna sig åt digitala spel i Gislaved och Värnamo.  
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4.9 Nya kulturvanor 

Bland de nyare kulturella aktiviteterna är det inte entydigt några särskilda åldersgrupper som visat ett 

särskilt stort intresse. Däremot är en del aktiviteter mer populära för olika åldrar. Att se på film är 

populärt i samtliga åldrar om än något mer populärt bland de yngre. Gällande att lyssna på konsert eller 

se teaterpjäs via TV eller internet råder dock motsatt tendens där det är betydligt mer vanligt att se 

teater bland de äldre och något mer vanligt att se på konsert. Det är mest markant skillnad mellan 

åldrarna avseende att spela digitala spel där det är avsevärt mer vanligt i de två yngsta 

åldersgrupperna.   

 

Figur 16: Nya kulturvanor efter ålder i Jönköpings län 
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4.10 Jämförelse mellan kommuner  

Ramböll har även fått i uppdrag att belysa utvalda kulturaktiviteter där frekvensfördelningen skiljer sig 

mest mellan kommunerna. Det går inte att se en trend utifrån svaren, utan de boende i de olika 

kommunerna ägnar sig i olika utsträckning åt olika typer av kulturella aktiviteter.  

 

Det är mest vanligt bland respondenterna i Vaggeryd, 30 procent av de svarande anger att de har 

besökt en klassisk konsert. Detta resultat skiljer sig mycket från flertalet av de övriga kommunerna i 

länet. Som jämförelse kan Nässjö kommun och Sävsjö lyftas där endast 8 respektive 12 procent av 

respondenterna angett att de gått på klassisk konsert eller opera de senaste 12 månaderna. Att besöka 

museum visar sig vara något en stor del av respondenterna i samtliga kommer har ägnat sig åt i relativt 

hög utsträckning. Bland boende i Gnosjö, Aneby och Jönköping är det allra vanligast. Minst vanligt att 

ha besökt ett museum det senaste året är bland boende i Sävsjö följt av Nässjö och Värnamo. 

 

Boende i Mullsjö anger att de spelat musikinstrument i mycket större utsträckning än boende i de övriga 

kommunerna. Det är vanligare bland respondenterna boende i Tranås, Aneby, Eksjö och Gislaved att ha 

dansat de senaste tolv månaderna medan det är en mycket mindre andel av respondenterna i Gnosjö 

och Sävsjö som angett att de ägnat sig åt dans. Boende i Gnosjö har ägnat sig åt handarbete/hantverk i 

störst utsträckning i jämförelse med de övriga kommunerna. Minst vanligt att ägna sig åt handarbete är 

bland respondenterna i Vaggeryd och Aneby.  

 

Boende i Habo och Mullsjö anger att de spelat digitala spel i större utsträckning än de övriga 

kommunerna. Minst vanligt är det att ägna sig åt digitala spel i Gislaved och Värnamo.  

 

Figur 17: Kulturaktiviteter där frekvensfördelningen skiljer sig mest mellan kommunerna i Jönköpings län 
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Aneby 23 % 29 % 48 % 44 % 74 % 42 % 50 

Eksjö 23 % 18 % 45 % 42 % 69 % 60 % 72 

Gislaved 20 % 20 % 44 % 34 % 59 % 49 % 112 

Gnosjö 23 % 26 % 20 % 40 % 77 % 64 % 57 

Habo 14 % 20 % 33 % 63 % 68 % 55 % 45 

Jönköping 22 % 29 % 39 % 48 % 70 % 50 % 565 

Mullsjö 23 % 41 % 36 % 51 % 63 % 47 % 35 

Nässjö 8 % 21 % 35 % 49 % 54 % 50 % 140 

Sävsjö 12 % 25 % 27 % 39 % 49 % 58 % 52 

Tranås 22 % 29 % 51 % 44 % 64 % 45 % 84 

Vaggeryd 30 % 17 % 35 % 38 % 68 % 40 % 48 

Vetlanda 17 % 26 % 37 % 42 % 67 % 54 % 110 

Värnamo 22 % 22 % 41 % 34 % 54 % 50 % 130 
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4.11 Jämförelse mellan länen: Skåne, Jönköpings län, Blekinge och Kronoberg 

Vid jämförelse mellan de fyra regionerna framgår ett samlat resultat med snarlika kulturvanor hos 

samtliga. Det skiljer sig dock något mellan regionerna där skåningarna är mer aktiva än de övriga 

gällande att gå på konstutställningar, teater, balett/dansföreställningar, musikaler och klassisk 

konsert/opera. I Skåne ägnar de sig även mer åt aktiviteter som att spela digitala spel, teckna/måla, 

dansa och skriva eller författa. Boende i Jönköpings län är å sin sida något mer benägna att se på film, 

fotografera/filma och ägna sig åt musikaliska aktiviteter som att gå på konsert eller lyssna på konsert 

via TV/internet, sjunga i kör och spela instrument.  

 

De kulturella aktiviteter som respondenterna i Blekinge sysslar med i större utsträckning än övriga är 

istället att besöka museum och delta i studiecirklar eller annan kursverksamhet. De ägnar sig även 

liksom respondenterna i Jönköpings län mycket åt att gå på konsert och lyssna på konsert via 

TV/internet. Slutligen är det mer vanligt att gå på bio, syssla med hantverk, besöka bibliotek och se en 

teaterpjäs via TV/internet i Kronoberg än i de övriga regionerna. 

 

Figur 18: Jämförelse av gemensamma kulturvanor mellan länen: Skåne, Jönköpings län, Blekinge och Kronoberg 
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4.12 Topp fem gemensamma aktiviteter i länen: Skåne, Jönköpings län, Blekinge och Kronoberg  

Även vid jämförelse av de topp fem gemensamt mest förekommande aktiviteterna i regionerna 

framkommer snarlika resultat. Att se någon film är den mest populära av de gemensamma aktiviteterna 

där ca 90 % uppger att de gjort det de senaste 12 månaderna. Därefter följer att läsa någon bok/lyssna 

på ljudbok vilket dryga 80 % har gjort i samtliga regioner. Att gå på bio är något mindre populärt i 

Skåne än i de övriga regionerna men det råder inga större skillnader. Att fotografera eller filma är mest 

populärt i Jönköpings län följt av Skåne men även för denna aktivitet är resultatet samlat. Att besöka en 

historisk sevärdhet är minst populärt i Kronoberg men samtliga regioner uppger att ca 70 % av 

respondenterna har ägnat sig åt aktiviteten under de senaste tolv månaderna.  

 

Figur 19: Jämförelse av topp fem gemensamma kulturella aktiviteter 
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5. BAKGRUNDSVARIABLER 

I detta kapitel redovisas bakgrundsvariablerna för respondenterna i form av diagram. Inledningsvis 

redovisas antal och andel svarande från de tretton kommunerna i regionen. Åldersfördelningen är 

relativt jämn mellan de olika åldersgrupperna med en något högre andel respondenter i åldersgruppen 

30-49 år, vilket överensstämmer med övriga undersökningar i Skåne, Kronoberg och Blekinge. 

Fördelningen mellan könen är helt jämn. Fördelningen avseende utbildningsnivå är något skiftande där 

det är fler med hög- och medelhög utbildning (38 procent respektive 48 procent) som svarat än 

respondenter med lägre utbildning (14%). Detta stämmer väl överens med statistik från SCB som 

Ramböll tagit del av i samtal med SCB.  

 

Avseende respondenternas inkomst är fördelningen ojämn med en relativt stor övervikt mot 

medelinkomsttagare som utgör 52 procent av hela populationen.  Låginkomsttagare såväl som 

höginkomsttagare utgör således en mindre andel av hela populationen. Detta stämmer väl överens med 

hur svaren fördelar sig i undersökningarna som genomförts i Skåne, Kronoberg och Blekinge. 

 

Antal och andel svarande från Jönköpings läns tretton kommuner 

Kommun Antal Procent 

Aneby 50 3 % 

Eksjö 72 5 % 

Gislaved 112 7 % 

Gnosjö 57 4 % 

Habo 45 3 % 

Jönköping 565 38 % 

Mullsjö 35 2 % 

Nässjö 140 9 % 

Sävsjö 52 3 % 

Tranås 84 6 % 

Vaggeryd 48 3 % 

Vetlanda 110 7 % 

Värnamo 130 9 % 

Totalt 1500 100 % 

 

 

 

 

23% 31% 23% 24% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

16-29 

30-49 

50-64 

65-85 

Åldersgrupper 



Sida 25 av 42 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 50% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Man 

Kvinna 

Kön 

3% 

14% 

41% 

6% 

8% 

29% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Annat 

Avslutat grundskola/realskola 

Avslutat gymnasie 

Avslutat folkhögskola 

Avslutat högskola/universitet, 40 poäng (60 poäng 
nya systemet) eller mindre  

Avslutat högskola/universitet, mer än 40 poäng  

Utbildning 

14% 48% 38% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Låg  

Medel 

Hög 

Utbildning - trikotomiserad 



Sida 26 av 42 

 

  

 

 

 

 

14% 

8% 

14% 

17% 

27% 

12% 

4% 

1% 

1% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Vill ej uppge 

0-100.000 SEK 

100.001-200.000 SEK 

200.001-300.000 SEK 

300.001-400.000 SEK 

400.001-500.000 SEK 

500.001-600.000 SEK 

600.001-700.000 SEK 

700.001-800.000 SEK 

800.001 SEK eller mer 

Inkomst 

26% 52% 23% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Låg 

Medel 

Hög 

Inkomst - trikotomiserad 



 

  

 

 

 

 
 
 

  

1-1 

 

BILAGA 1 

ENKÄTFRÅGOR 

 

 

Underlag till frågeformulär Region Jönköpings län: 

 

Bakgrundsvariabler: 

 Ålder: 

 Kön 

 Postnummer 

 Utbildning 

 Inkomst 

 

Frågor: 

Frågorna ska svara på frekvens (ingen gång, någon gång under de senaste tolv månaderna, 

någon gång i halvåret, någon gång i kvartalet, någon gång i månaden, någon gång i veckan, 

flera gånger i veckan) avseende följande aktiviteter: 

 

 Läst någon bok/lyssnat på ljudbok 

 Fotograferat/filmat 

 Gått på bio 

 Sett någon film (utom på bio) 

 Besökt bibliotek 

 Besökt historisk sevärdhet/byggnad 

 Besökt museum 

 Besökt fornminne 

 Gått på klassisk konsert, opera 

 Gått på musikal 

 Gått på annan konsert 

 Lyssnat på musik 

 Lyssnat på konsert via TV/Internet 

 Besökt konstutställning 

 Gått på teater 

 Sett teaterpjäs via TV/Internet 

 Gått på balett, dansföreställning 

 Sysslat med handarbete/hantverk 

 Använt dator för eget skapande 

 Dansat 

 Tecknat/målat 

 Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet 

 Spelat musikinstrument 

 Skrivit/författat 

 Sjungit i kör 

 Spelat teater, deltagit i lajv etc 

 Spelat digitala spel 

 

Öppen fråga: 

 Vad är den främsta anledningen till att inte delta i någon kulturaktivitet?1  

 

  

                                                
1 Denna fråga har inte analyserats i rapporten, utan lämnats som rådata till Region Jönköpings län 
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BILAGA 2 

RESULTAT PER KOMMUN 

 

Tabeller 
 

Uppdelat på kommuner Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Totalt 

  n=50 n=72 n=112 n=57 n=45 n=565 n=1500 

Spelat teater, deltagit i lajv etc. 6% 6% 5% 7% 0% 6% 5% 

Sjungit i kör 19% 12% 8% 15% 17% 11% 12% 

Gått på balett, dansföreställning 13% 15% 10% 15% 24% 12% 12% 

Gått på klassisk konsert, opera 23% 23% 20% 23% 14% 22% 20% 

Skrivit/författat 30% 29% 26% 16% 27% 28% 23% 

Spelat musikinstrument 29% 18% 20% 26% 20% 29% 26% 
Deltagit i 
studiecirkel/kursverksamhet 33% 32% 27% 27% 47% 31% 29% 

Tecknat/målat 38% 21% 31% 22% 38% 34% 32% 

Gått på musikal 39% 36% 37% 38% 40% 39% 38% 

Dansat 48% 45% 44% 20% 33% 39% 39% 

Gått på teater 41% 33% 34% 34% 42% 46% 39% 

Besökt konstutställning 49% 52% 43% 50% 46% 46% 44% 

Spelat digitala spel 44% 42% 34% 40% 63% 48% 44% 

Sett teaterpjäs via TV/Internet 47% 47% 39% 48% 50% 44% 45% 

Använt dator för eget skapande 42% 44% 41% 42% 55% 50% 46% 

Sysslat med handarbete/hantverk 42% 60% 49% 64% 55% 50% 51% 

Besökt fornminne 57% 51% 50% 53% 50% 53% 51% 

Lyssnat på konsert via TV/Internet 65% 70% 55% 70% 64% 65% 62% 

Besökt bibliotek 70% 55% 63% 55% 69% 66% 63% 

Gått på annan konsert 67% 77% 55% 70% 63% 64% 63% 

Besökt museum 74% 69% 59% 77% 68% 70% 65% 

Besökt historisk sevärdhet/byggnad 73% 84% 61% 79% 74% 77% 73% 

Fotograferat/filmat 77% 77% 75% 75% 78% 80% 77% 

Gått på bio 78% 81% 74% 69% 76% 84% 79% 

Läst någon bok/lyssnat på ljudbok 77% 81% 79% 80% 87% 87% 82% 

Sett någon film (utom på bio) 93% 94% 89% 88% 91% 93% 91% 

Lyssnat på musik 100% 99% 95% 99% 98% 98% 98% 
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Uppdelat på kommuner Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Totalt 

  n=35 n=140 n=52 n=84 n=48 n=110 n=130 1500 

Spelat teater, deltagit i lajv etc. 3% 7% 10% 3% 6% 5% 2% 5% 

Sjungit i kör 20% 8% 20% 11% 11% 11% 9% 12% 
Gått på balett, 
dansföreställning 12% 9% 4% 12% 9% 6% 13% 12% 

Gått på klassisk konsert, opera 23% 8% 12% 22% 30% 17% 22% 20% 

Skrivit/författat 26% 14% 17% 22% 25% 18% 14% 23% 

Spelat musikinstrument 41% 21% 25% 29% 17% 26% 22% 26% 
Deltagit i 
studiecirkel/kursverksamhet 31% 25% 15% 30% 24% 34% 26% 29% 

Tecknat/målat 31% 35% 19% 36% 30% 32% 27% 32% 

Gått på musikal 52% 30% 32% 45% 48% 32% 38% 38% 

Dansat 36% 35% 27% 51% 35% 37% 41% 39% 

Gått på teater 40% 32% 36% 43% 31% 32% 35% 39% 

Besökt konstutställning 48% 32% 36% 48% 38% 46% 41% 44% 

Spelat digitala spel 51% 49% 39% 44% 38% 42% 34% 44% 

Sett teaterpjäs via TV/Internet 49% 41% 34% 49% 41% 53% 46% 45% 
Använt dator för eget 
skapande 45% 39% 40% 51% 39% 45% 44% 46% 
Sysslat med 
handarbete/hantverk 47% 50% 58% 45% 40% 54% 50% 51% 

Besökt fornminne 50% 47% 47% 49% 51% 54% 47% 51% 
Lyssnat på konsert via 
TV/Internet 57% 56% 57% 66% 64% 57% 60% 62% 

Besökt bibliotek 60% 62% 59% 58% 63% 63% 61% 63% 

Gått på annan konsert 57% 67% 60% 58% 76% 62% 54% 63% 

Besökt museum 63% 54% 49% 64% 68% 67% 54% 65% 
Besökt historisk 
sevärdhet/byggnad 66% 60% 58% 72% 87% 77% 67% 73% 

Fotograferat/filmat 72% 72% 79% 91% 74% 75% 73% 77% 

Gått på bio 69% 77% 77% 78% 82% 75% 71% 79% 
Läst någon bok/lyssnat på 
ljudbok 75% 79% 76% 80% 76% 76% 79% 82% 

Sett någon film (utom på bio) 89% 92% 89% 95% 89% 88% 88% 91% 

Lyssnat på musik 94% 99% 96% 100% 100% 100% 98% 98% 
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Statliga medel för flyktingarbete - 
åtgärder 
Region Jönköpings län har från staten erhållit särskilda medel som ska användas 
för insatser med anledning av flyktingsituationen. Inriktningen avseende 
fördelning av dessa medel har beslutats i regionstyrelsen 2016-01-16, § 19. 
Medlen är ett tillfälligt stöd och kan därför enbart användas till att finansiera 
tidsbegränsade insatser. 

Regiondirektören har via delegation fattat beslut om konkreta insatser utifrån 
inkomna ansökningar. Insatserna finns inom en rad olika verksamhetsområden 
och berör därför såväl styrelsen som de olika nämnderna. 

Av bifogad sammanställning framgår inkomna ansökningar och beslutade belopp.  
Under 2017 kommer en uppföljning att göras av hur medlen mer konkret använts 
och vilka effekter som kunnat uppnås.  

Av de ursprungliga medlen på 59 miljoner kronor som regionen erhöll i slutet av 
2015 var 54,3 miljoner kronor disponibla att användas under 2016. Totalt har 58 
olika insatser/projekt beviljats medel till ett sammanlagt belopp som uppgår till 
40,3 miljoner kronor. Resterande medel upp till det disponibla beloppet 
intäktsförs i bokslutet 2016 och blir därmed en förstärkning för kostnadsökningar 
av mer allmänt slag som ett kraftigt ökat mottagande av flyktingar medfört. 

I inriktningsbeslutet finns en uppdelning på en rad olika områden. 
Inriktningsbeslutet innehåller även en relativt stor ospecificerad ram som 
komplettering till de olika områdena. I praktiken visar det sig att de beviljade 
insatserna kan sträcka sig inom flera områden. Sammantaget innebär detta 
svårigheter att göra en exakt koppling mellan inriktningsbeslut och utfall. 

Vissa av de beviljade projekten kommer att pågå även under 2017. Finansiering 
av dessa projekt har skett i den ordinarie budgetprocessen i form av 
”engångsmedel 2017”.  

Bifogas  
Sammanställning över beslutade projekt. 

 

   



Statliga medel för flyktingsituationen - Beslut under 2016

Diarienr Utförare/enhet Syfte/mål Startdatum Slutdatum
Ansökta 
medel 

Beviljade medel

Arbetsmarknad/Näringsliv samt kultur
2016/1178 HR-avdelningen

Regionens roll att som arbetsgivare bidra till att nyanlända 
integreras i arbetslivet.

2016-04-01 2017-03-31 1 000 000 kr 1 000 000 kr       

2016/1280 Egna folkhögskolorna
Utbildning i sjukvårdssvenska och svenska för asylsökande 
akademiker.

2016-03-01 2017-12-31 5 051 400 kr 5 051 400 kr       

2016/2135 Värnamo Folkhögskola
Fler platser på skolans allmänna och särskilda kurser 
motsvarande 735 deltagarveckor/år 2016 och 2017.

2016-02-20 2017-12-31 849 660 kr 424 830 kr           

2016/3750 Föreningen Internationella Vänner
Utveckla arbetet med sociala medier och sociala nätverk. 
Framtagning av integrationsverktyg.

2016-12-01 2017-03-31 200 000 kr 200 000 kr           

SUMMA 7 101 060 kr 6 676 230 kr       

Barn

2016/1185
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, 
Ryhov

Ökat behov av specialiserad barnsjukvård för asylsökande 
barn och ungdomar i enlighet med Barnkonventionen.

2016-01-01 2016-12-31 3 888 000 kr 2 000 000 kr       

2016/1274 Barnhälsovården, Höglandet Ökade kostnader för personal, tolk, vaccin. 2016-01-01 2016-12-31 546 000 kr 546 000 kr           

2016/1275 Barn- och ungdomshälsan, Nässjö
Anordna föreläsningar om barn i asylprocessen. Kontakter 
med gode män, personal inom HVB-hem.

2016-01-01 2016-12-31 131 240 kr 131 240 kr           

2016/1276 Barn- och ungdomsmed mott, Eksjö Ökade kostnader för personal, tolk m.m. 2016-01-01 2016-12-31 508 991 kr 508 991 kr           
2016/1345 Barnhälsovården, Värnamo Ökade kostnader för personal, tolk, vaccin. 2016-01-01 2016-12-31 209 182 kr 209 182 kr           

2016/1348 Barn- och ungdomshälsan Värnamo
Anordna föreläsningar om barn i asylprocessen. Kontakter 
med gode män, personal inom HVB-hem.

2016-09-01 2016-12-31 72 600 kr 55 000 kr             

2016/1350
Barn- och ungdomsmedicinska mott, 
Värnamo

Ökade kostnader för personal, tolk m.m. 2016-01-01 2016-12-31 585 741 kr 585 741 kr           

2016/1686 Barnhälsovården, Jönköping

Regelbunden samverkan med Migrationsverket och 
socialtjänst.  Genomgång av listor över barn boende i 
upptagnginssområdet och fördela dessa bland BHV-
sjuksköterskor. Uppvaccinering av barn utifrån ordinationer 
från hälsoundersökningar.

2016-01-01 2016-12-31 268 051 kr 268 051 kr           



2016/1688 Barn- och ungdomshälsan, Jönköping

Förebygga psykisk ohälsa hos asylsökande barn. Öka 
personalens kompetens inom trauma/kris-behandling. 
Regelbunden samverkan med Migrationsverket, socialtjänst 
och skola.

2016-01-01 2016-12-31 164 465 kr 79 225 kr             

2016/1688 Barn- och ungdomshälsan, Jönköping Tillägg till första delen av 2016/1688. 2016-01-02 2016-05-31 85 240 kr 85 240 kr             

2016/1689
Barn- och ungdomsmed. mott, Huskvarna 
vårdcentrum 

Tillkommande kostnader vid hälsoundersökningar. 
Samverkan med Migrationsverket, skola och socialtjänst.

2016-01-01 2016-12-31 739 378 kr 523 078 kr           

2016/1921 Barn och ungdomshälsan, Nässjö
Information och stödjande samtal för att möjliggöra läkande 
miljöer för barn i asylprocessen. 

2016-09-15 2017-09-14 735 000 kr 735 000 kr           

2016/2027 Barn- och ungdomshälsan, Jönköping

Förebygga psykisk ohälsa och erbjuda stöd för barn- och unga 
med lindrig till meddelsvår psykisk ohälsa. Stöd ges bl a 
genom stödjande samtal för att möjliggöra läkande miljöer 
för barn i asylprocessen. 

2016-10-01 2017-09-30 867 755 kr 867 755 kr           

2016/2028 Barn- och ungdomshälsan, Värnamo
Information och stödjande samtal för att möjliggöra läkande 
miljöer för barn i asylprocessen. 

2016-12-01 2017-11-30 957 755 kr 745 000 kr           

2016/2463 Barn- och ungdomshälsan, Jönköping
Deltagande i föreläsningar för att kunna utveckla 
arbetsmetoder för att bättra kunna stödja och behandla barn 
och unga efter svåra påfrestningar.

2016-11-15 2016-12-31 7 300 kr 7 300 kr               

2016/1689
Barn- och ungdomsmed. mott, Huskvarna 
vårdcentrum 

Tillägg till första delen av 2016/1689. 216 300 kr 216 300 kr           

SUMMA 9 982 999 kr 7 563 103 kr       



Barn- och ungdomspsykiatri
2016/2071 Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Personalförstärkning i slutenvården. 2016-09-01 2017-09-01 370 000 kr 500 000 kr           

2016/2254 BUP-enheterna i regionen
Kostnader för personalinsatser för att förhindra 
undanträgningsproblematik inom enheterna.

2016-01-01 2016-05-31 401 400 kr 124 000 kr           

SUMMA 771 400 kr 624 000 kr           

Infektion /smittskydd
2016/1469 Infektionskliniken

Infektionssjukvård, omhändertagande av smittsamma 
sjukdomar i flyktinggruppen. Avser hela länet.

1 561 579 kr 1 561 579 kr       

SUMMA 1 561 579 kr 1 561 579 kr       

Intern inriktning och samordning
2016/1355 Avdelningen för folkhälsa och sjukvård

Projektledning och koordinering av statliga medel för 
flyktingarbete. 2016 års arbete.

2016-04-01 2016-12-31 994 756 kr 994 756 kr           

2016/2075 Avdelningen för folkhälsa och sjukvård

Planering och genomförande av hälsoskolor på HVB-hem och 
asylboenden. Rådgivning och stöd till enheter som gör 
insatser mot flyktingar. Samverkan och information mot 
kommuner, skolhälsa, primärvård och andra aktörer.

2016-06-15 2017-01-01 2 400 000 kr 2 400 000 kr       

2016/1355 Avdelningen för folkhälsa och sjukvård
Projektledning och koordinering av statliga medel för 
flyktingarbete. 2017 års arbete.

2017-01-01 2017-07-31 951 153 kr 951 153 kr           

SUMMA 4 345 909 kr 4 345 909 kr       

Kollektivtrafik/Sjukresor
2016/1191 Länstrafiken

Behov av ny trafik samt förstärkning av trafik med anknytning 
till asylboenden.

5 000 000 kr 5 000 000 kr       

SUMMA 5 000 000 kr 5 000 000 kr       

Primärvård
2016/1180 Ambulanssjukvården

Möta den stora ökningen av uppdrag avseende 
flyktingar/asylsökande.

2016-01-01 2016-12-31 3 300 000 kr -  kr                   

2016/1187 Gnosjö Vårdcentral
Öka förståelsen för upplägget av den svenska sjukvården och 
vilket egenansvar som finns. 

2015-12-01 2016-02-23 41 921 kr -  kr                   

2016/1190 Gnosjö Vårdcentral
Insatser av undersköterska som fungerar som en länk mellan 
vården och arabisktalande flyktingar.

2016-04-11 2016-06-30 37 240 kr 37 240 kr             

2016/1192 Wetterhälsan
Starta och bibehålla utlagd mottagning för nyanlända 
asylsökande.

2016-01-01 2016-12-31 54 000 kr 54 000 kr             



2016/1281 Nässjö Vårdcentral, mobila asylteamet
Utökning av verksamheten för att säkerställa 
hälsoundersökningar för asylsökande. 

2015-05-01 2016-12-31 897 697 kr 409 230 kr           

2016/1473 Gislaved/Hestra Vårdcentral Lördagsmottagning på läkarmottagning för asylsökande. 2016-04-23 2016-04-23 12 867 kr 12 867 kr             

2016/1475 Smålandsstenar Vårdcentral Lördagsmottagning på läkarmottagning för asylsökande. 2016-04-23 2016-04-23 15 431 kr 15 431 kr             

2016/1669 Avdelningen för folkhälsa och sjukvård
Skapa ett upplägg av modersmålsbaserad 
hälsokommunikation i Jönköpings län via 
hälsokommunikatörer och hälsoguider.

2016-05-16 2017-12-31 915 418 kr 915 418 kr           

2016/1983 Habo Vårdcentral
Kompetenshöjning av personalen för att kunna hantera 
patienter som söker för traumarelaterade symtom.

2016-05-01 2017-04-01 49 488 kr 49 488 kr             

2016/2844 Mariannelunds Vårdcentral
Extra kostnader för att kunna möta behovet av vård som inte 
kan anstå hos asylsökande vuxna och barn.

2016-01-01 2016-12-31 357 000 kr 357 000 kr           

2016/3373 Rosenhälsans Vårdcentral
Framtagande av informationsmaterial på patientens eget 
språk. 

2016-09-16 2016-12-16 27 200 kr 27 200 kr             

2016/3442 Skillingaryds Vårdcetral Extra arbete med kallelser, kontakter m m. 9 200 kr 9 200 kr               
2016/3540 Bra Liv, gemensamt Utveckling av chattfunktion i app med översättning. 2016-01-01 2016-12-31 50 000 kr 50 000 kr             

2016/3721 Vaggeryds Vårdcentral
Extra insatser för att skapa så god vård som möjligt för de 
asylsökande.

12 420 kr 12 420 kr             

2016/4030 Sävsjö vårdcentral
Utökad bemanning avseende lotsning m m för att kunna 
bemöta behovet av vård hos asylsökande.

2016-01-01 2016-12-31 280 000 kr 280 000 kr           

SUMMA 2 717 961 kr 2 229 494 kr       

Regional utveckling
2016/1181 Kulturenheten inom regionen Kulturinsatser för asylsökande samt asylsökande konstnärer. 2016-03-01 2017-09-01 2 965 250 kr 1 000 000 kr       

2016/1277 ALMI företagspartner
Informationsinsatser avseende möjligheterna att starta och 
finansiera eget företag i Sverige.

2016-03-01 2016-12-31 1 000 000 kr 1 000 000 kr       

2016/1279 Smålands musik och teater Sagocaféer och föreläsningar i integrationssyfte. 2016-08-25 2017-11-25 715 000 kr 715 000 kr           

2016/1282 Kulturenheten inom regionen
Främja integration genom kulturinsatser. Finansiering av 
projektledare m m.

2016-03-01 2017-09-01 1 500 000 kr 1 500 000 kr       

2016/1797 Stiftelsen Jönköpings läns museum Språkcaféer. 2016-08-01 2017-09-01 998 000 kr 998 000 kr           

2016/1839 Regionledningskontoret, Avd reg. utveckling
Pilotprojekt för att validera och matcha kompetens med 
företag inom bristyrken, med ett primärt fokus på 
elektroingenjörer. 

2016-03-01 2016-12-31 100 000 kr 100 000 kr           



2016/1920 Utbildning och kultur, Regionbiblioteket
Utveckling av bibliotekens roll (hela länet) och hitta nya och 
långsiktiga former för arbetet med asylsökande och 
nyanlända med uppehållstillstånd.

2016-08-01 2017-01-01 3 211 000 kr 1 560 000 kr       

2016/2640 Föreningen Integrera mera i Jönköping
Erbjuda nyanlända att bygga upp ett nätverk med kontakter 
inom arbetslivet.

2016-09-12 2016-12-23 333 500 kr 333 500 kr           

2016/3497 Föreningen Integrera mera i Jönköping
Komplettering till RJL 2016/2640. Ökning av antalet 
deltagare.

2016-11-01 2016-12-23 136 400 kr 136 400 kr           

SUMMA 10 959 150 kr 7 342 900 kr       

Tandvård
2016/1466 Allmäntandvård, hela regionen

Förebyggande arbete - kollektiva insatser i syfte att skapa 
bättre munhälsa hos asylsökande barn. 

2016-01-01 2016-12-31 1 503 900 kr 505 066 kr           

2016/1467 Specialisttandvård, narkosoperation
Operationer med narkos för asylsökande barn. Kostnaderna 
utgörs av rena narkoskostnader samt löner till opererande 
personal.

2016-01-01 2016-12-31 4 211 500 kr 3 266 713 kr       

2016/1468 Allmäntandvård, hela regionen, mobil enhet
Investering i mobil enhet för att kunna erbjuda mobil och 
flexibel tandvård. Möjlighet att nå fler patienter samt 
effektivisera utnyttjandet. 

2016-07-01 2016-12-31 705 800 kr 705 800 kr           

SUMMA 6 421 200 kr 4 477 579 kr       

Tolkkostnader
2016/1176 Akutkliniken, Eksjö Akut omhändertagande av flyktingar. 2016-01-01 2016-12-31 42 000 kr 42 000 kr             
2016/1194 Akutkliniken, Ryhov Akut omhändertagande av flyktingar. 2016-01-01 2016-12-31 68 000 kr 68 000 kr             
2016/1690 Akutkliniken, Värnamo Akut omhändertagande av flyktingar. 2016-01-01 2016-12-31 140 000 kr 140 000 kr           

2016/1699 Operations- och intensivvårdsenheten, Ryhov
Översättningsarbete av dokument gällande rutiner inför 
sövning.

2016-03-01 2016-06-30 3 000 kr 3 000 kr               

2016/1806 Klinisk Fysiologi
Patienten ska förstå och aktivt kunna delta/medverka vid 
undersökningen för att upprätthålla patientsäkerheten.

2016-01-01 2016-12-31 192 880 kr 126 000 kr           

2016/3788 Hudkliniken Ökade tolk- och lab-kostnader. 2016-01-01 2016-12-31 81 440 kr 81 440 kr             
SUMMA 527 320 kr 460 440 kr           

TOTALT BEVILJADE MEDEL: 40 281 234 kr             



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium, nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet
Tid: 2017-01-11 kl. 16.00 - 17.00

Plats: Videokonferensrum, Regionens hus

§8 Starkare ASF i Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2016/4053

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden bevilja

 Region Jönköpings län 285 000 kr. I anspråk tas medel 
från anslaget statliga 1:1 medel. 

Sammanfattning 
Projektet stärker länets arbetsintegrerande sociala företag (ASF) genom 
kompetensutveckling och samverkan med offentligverksamhet, det 
företagsfrämjande systemet och övrigt näringsliv.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-16
 Underlag till projektbeslut
 Ansökan om regional projektmedel 2016-12-15

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson ordförande
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium, nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet
Tid: 2017-01-11 kl. 16.00 - 17.00

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2016-12-16 RJL 2016/4053

Regionledningskontoret
Karolina Borg

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Starkare ASF i Jönköpings län

Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar:

 Region Jönköpings län 285 000 kr. I anspråk tas medel från anslaget 
statliga 1:1 medel. 

Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen medfinansiering 
infrias.

Sammanfattning
Projektet stärker länets arbetsintegrerande sociala företag (ASF) genom 
kompetensutveckling och samverkan med offentligverksamhet, det 
företagsfrämjande systemet och övrigt näringsliv.

Information i ärendet
Tillväxtverket har ett regeringsuppdrag att utarbeta och genomföra ett nationellt 
program för att öka sysselsättningen genom att stärka arbetsintegrerande sociala 
företag (ASF). Utlysningen kan endast sökas av regionalt utvecklingsansvariga. 
Region Jönköpings län har på Tillväxtverkets bekostnad genomfört en förstudie 
om länets förutsättningar att öka sysselsättningen i ASF.

ASF ger ökade möjligheter till personer med en svag förankring på 
arbetsmarknaden att få ett arbete. Projektet kommer att ligga som en del i 
pågående arbete med att stärka länets kompetensplattform.

Förstudien visar att länets ASF lever med ekonomisk oro. En viss del av detta 
beror på orsaker de själva inte kan påverka. Fokus i projektet ligger på det 
företagen själva har möjlighet att påverka det vill säga den del av affärsidén som 
ger intäkter genom näringsverksamhet. Det finns stor potential i att stärka 
företagen på den del av företaget som möter marknadens behov. En stor potential 
ligger i att stärka affärerna och öka samverkan med övrigt näringsliv. En stor 
möjlighet finns i att tillvarata möjligheten med en tillverkningsindustri på 
högtryck. Förutsättningar finns för att ASF kan leverera kringtjänster. Övrigt 
näringsliv stärker genom dessa nya affärsrelationer sitt CSR-arbete (Corporate 
Social Responsibility) vilket i framtiden kommer att vara avgörande för att 
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attrahera både kunder och medarbetare. Detta kan på sikt öppna upp för 
arbetsintegrering i fler företag än ASF. 

De offentliga aktörerna upplevs sätta agendan för samverkan med ASF. Företagen 
upplever inte att de får betalt för den samhällsnytta de skapar. ASF behöver 
stärkas vad gäller att leverera en bild av effekterna av sitt arbete. De tenderar att 
ha hamnat i en retorik där ord som bidrag och stöd används. Retoriken behöver 
ändras och fokusera mer på utvecklingsmedel och främjande. Detta skulle stärka 
företagen i förhandlingslägen med det offentliga. Offentlig verksamhet behöver 
också öka sin kompetens bland annat inom upphandling med sociala hänsyn.

Coompanion är idag den aktör i det företagsfrämjande systemet som har kontakt 
med ASF. Det finns i övrigt ett glapp mellan ASF och det 
företagsfrämjandesystemet. ASF och det företagsfrämjande systemet behöver 
ökad kännedom om varandra. 

Samverkan mellan ASF stärker affärsutvecklingen. Att engagera sig i samverkan 
stärker det enskilda företaget men samverkan blir också starkare av att företagen 
stärks var och en för sig. Här finns en växelverkan. En potential till utveckling 
finns i den samverkan som är relativt ny bland länets ASF genom föreningen 
SofiJ.

Beslutsunderlag
 Ansökan om projektmedel

 Underlag för beslut

Beslutet skickas till
Regional utveckling

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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ANSÖKAN OM REGIONALA 
PROJEKTMEDEL JÖNKÖPINGS LÄN

Datum

2016-12-15

Projekt
Markera aktuell ruta

Ny ansökan – Förstudie Ny ansökan – Projekt Förlängningsansökan*

* Fyll endast i denna sida. Läs mer i dokumentet Handledning för ansökan om regionala projektmedel.

Uppgifter om projektet
Projektnamn

Starkare ASF i Jönköpings län
Projektperiod Totalkostnad Sökt belopp från Region Jönköpings län (totalbelopp)

20170201 - 20181031 949 400 285 000

Uppgifter om sökande
Projektägare E-post

Region Jönköpings län regionen@rjl.se 
Postadress Postnummer Ort

Box 1024 551 11 Jönköping
Telefon Mobiltelefon

010-241 00 00      
Organisationsnummer CFAR-nummer** Plusgiro Bankgiro

232100-0057 19235886      935-2683
Är sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd?

Ja Nej Ja Nej

** Arbetsställenummer enligt Statistiska centralbyrån (Tfn: 019-17 60 00).

Projektledare
Namn E-post

Kontperson: Peter Johansson peter.b.johansson@rjl.se 
Telefon Mobiltelefon

0703072042      

Ekonomihantering
Namn E-post

Emma Ågren emma.agren@rjl.se 
Telefon Mobiltelefon

0702163565      

Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga).

Underskrift av behörig att företräda sökanden
Ort och datum

     
Namnteckning Namnförtydligande

Agneta Jansmyr
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Bilaga till ansökan om regionala 
projektmedel Jönköpings län

Projekt
Namn

Starkare ASF i Jönköpings län

Sammanfattning av projektet

Tillväxtverket har ett regeringsuppdrag att utarbeta och genomföra ett nationellt 
program för att öka sysselsättningen genom att stärka arbetsintegrerande sociala 
företag (ASF). Utlysningen kan endast sökas av regionalt utvecklingsansvariga. 
Region Jönköpings län har på Tillväxtverkets bekostnad genomfört en förstudie om 
länets förutsättningar att öka sysselsättningen i ASF. Förstudien finns bifogad 
denna ansökan. Delar av förstudien har prioriterats i föreliggande 
genomförandeprojekt. 

ASF ger ökade möjligheter till personer med en svag förankring på arbetsmarknaden 
att få ett arbete. Vårt genomförandeprojekt fokuserar på att stärka länets 
befintliga ASF genom kompetensutveckling samt öka samverkan mellan ASF, 
arbetsförmedlingen och kommunernas arbetsmarknadsenheter. Projektens syfte är att 
skapa hållbara strukturer för långsiktigt regional samverkan, ökad kunskap, 
kompetensutveckling och affärsutveckling så att fler får möjlighet till arbete i 
länets bitfintliga ASF.

Projektet kommer att ligga som en del i pågående arbete med att stärka länets 
kompetensplattform. Kompetensplattformen lägger fokus på kompetensförsörjning ur 
ett tillväxtperspektiv, det vill säga alla människors förmåga att bidra till 
Jönköping läns utveckling genom att tillvarata möjligheter till arbete eller 
egenföretagande. ASF kan vara en viktig del som kompletterar den existerande 
arbetsmarknaden och bidrar till ökad sysselsättning och minskad utanförskap och 
samtidigt skapar nya affärsverksamheter där social entreprenörskap och 
samhällsnytta står i fokus.

Projektet kommer att samla samma styrgrupp som under förstudien, det vill säga 
representanter från Coompanion, Regional utveckling, kommunal utveckling och 
föreningen SofiJ.  

Syfte
Beskriv avsikten med projektet

Projektets syfte är att skapa hållbara strukturer för långsiktigt regional 
samverkan, ökad kunskap, kompetensutveckling och affärsutveckling så att fler får 
möjlighet till arbete i länets befintliga ASF. Projektet kommer ha fokus på att 
etablera och utveckla regional samverkan mellan ASF, offentliga, ideella och 
privata aktörer för långsiktig samverkan och gemensamt utvecklingsarbete.  

Mål
Vad ska projektet uppnå för resultat?

Projektets övergripande mål är att de ASF som finns i länet har ett strategiskt 
förhållningssätt som skapar stabilitet och långsiktighet i företagen. Efter 
projektet finns en ökad kunskap kring upphandling med social hänsyn hos offentliga 
aktörer och en ökad kunskap kring att svara på upphandlingar hos ASF. Det 
företagsfrämjande systemet och finansieringsutbudet är kartlagt utifrån ASF´s behov 
och efterfrågan. Kartläggningen ska visa på åtgärder som behövs för att ASF ska 
främjas på lika villkor som övrigt företagande. Kunskap finns kring nya 
finansieringsformer som särskilt möter behov hos ASF. Dessa har jämförts med det 
befintliga utbudet av finansiering som idag finns i det företagsfrämjande systemet. 
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Vidare har projektet som övergripande mål att stärka samverkan mellan länets ASF. 
Samverkan mellan ASF bygger vidare på den samverkan som idag finns inom föreningen 
SofiJ.  

Under projektet ska minst 10 exempel på nya affärsrelationer mellan ASF och övrigt 
näringsliv som ger intäkter till ASF skapas.   
 
Tre nya avtal mellan ASF och offentliga aktörer som ger intäkter till ASF finns.
 
Förutom de två kommuner som redan tillämpar upphandling med social hänsyn har 
ytterligare tre offentliga aktörer tillämpat detta.

Minst fem ASF har svarat på upphandlingar.
 
Länets ASF har haft fem kontakter med det företagsfrämjande systemet vilka lett 
till ökade intäkter.

Målgrupp
Vem/vilka vänder sig projektet till?

Länets ASF samt kommunernas arbetsmarknadsenheter och arbetsförmedlingen.

Förväntat antal deltagare i projektet
Totalt – varav kvinnor – varav män

50 25/25

Genomförande
Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade?

Projektet avser att i ett inledande skede om ca 2 månader tillsammans med andra 
regioner ta fram ett gemensamt material för information riktat mot både ASF och 
offentliga aktörer. Under projektets inledning kommer också Tillväxtverket ta fram 
ett material kring upphandling och anbud med sociala hänsyn eftersom många regioner 
efterfrågat detta. När material finns på plats kommer projektet att erbjuda 
följande aktiviteter riktade mot länets ASF och mot offentliga aktörer som berörs 
av ASF´s verksamhet.

Projektet kommer att:
 
Erbjuda ASF utvecklingsprocesser som stärker det strategiska tänkandet inom 
företagen.

Genomföra dialog kring ASF med länets näringslivschefer med utgångspunkten att visa 
likheterna med andra företag och ett klargörande kring konkurrensfrågan. Detta 
öppnar för både affärsutveckling i asf och kontakter med övrigt näringsliv. 

Inleda dialog med branscher kring framtida arbetskraftsförsörjning.

Tidliggöra och sprida den nytta som varje ASF skapar för individ och samhälle. 
Detta förstärks med redan existerande forskning och rapporter.

Erbjuda offentlig sektor kunskapshöjning kring upphandling med social hänsyn.

Erbjuda ASF kunskapshöjning kring hur man svarar på och levererar inom 
upphandlingar.
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Dela inom projektet upparbetad kunskap och information till det befintliga 
företagsfrämjande systemet kring ASF och information till ASF kring de program och 
erbjudanden som finns inom systemet. I detta görs också en kartläggning för att se 
var ASF har behov som idag inte möts upp i det befintliga systemet.  

Skapa en process för att skapa en gemensam vision för samverkan mellan länets ASF.

Sprida information om andra pågående insatser som kan stärka ASF. Exempel på detta 
är affärsutvecklingscheckar och innovationscheckar. 

Erbjuda kunskapshöjande aktiviteter kring finansieringsformer som t.ex. 
mikrofonder, sociala investeringsfonder och sociala utfallskontrakt. 

För att genomföra projektet kommer en projektledare att anlitas på ca 20% av en 
heltidstjänst under hela projekttiden. Egen personal i projektet utgöras av 
personal på regional utveckling med sakkunskap inom arbetsmarknad och näringsliv 
samt personal på kommunal utveckling med ansvar för arbetsmarknadsfrågor.

Tidplan
Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske

Aktivitet Startdatum aktivitet Slutdatum aktivitet

Ingå i nationell grupp för info-material 2017-02-01 2017-04-01

Kompetenshöjning ASF+AME+AF 2017-03-01 2018-10-31

Forum för samverkan 2017-06-30 2018-10-31

Matchmaking offentlig sektor & näringsliv 2017-08-01 2018-10-31

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet

Jönköpings län

Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping (RUS)
Beskriv projektets koppling till den regionala utvecklingsstrategin som du kan ladda ner på plus.rjl.se

En viktig förutsättning för att vara framgångsrik i arbetet för ett breddat 
näringsliv är, enligt RUS, samarbete mellan offentlig sektor och privat sektor 
Projektet skapar förutsättningar och incitament för detta. Det är också nödvändigt 
att länets näringsliv vidgas och att alternativa företagsformer uppmuntras för att 
berika länets näringslivsstuktur. 

Projektet adresserar på ett tydligt sätt de arbetsintegrerande sociala företagen 
som finns i vårt län idag. Projektet innehåller också tydliga kopplingar mot övrigt 
näringsliv som genom arbetsitegrerande sociala företag kan öka sin konkurrenskraft 
både mot kunder och framtida medarbetare.

Horisontella kriterier
Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt jämställdhet

Projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa och jämställdhet genom 
hela genomförandefasen. Vid upphandling och utvärdering ska beaktandet finnas med. 
Projektets olika delar ska vara jämställdhetsintegrerad och även inkludera ett 
intersektionellt perspektiv.
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Ordinarie verksamhet – projekt
Specificera vad som är särskiljande och unikt

Under projektperioden kommer även ERUF projektet SIRU att löpa parallellt med 
projektet. Inom ramen för SIRU kommer fasilisatiorer utbildas inom det 
företagsfrämjande systemet för att underlätta sociala företags kontakt med övrigt 
näringsliv och det företagsfrämjande systemet. Dessa fasilisatorer kommer kunna 
verka inom projektmålen som rör detta projekt också. ESF projektet Trappsteget 
kommer tillsammans med SIRU också kunna leverera mervärde till detta projekt.  

Spridning
Ange hur information om projektet ska spridas

Projektägaren kommer delta på ERFA-träffar arrangerade av Tillväxtverket och 
erfarenhetsutbyte kommer att ske med andra regionala projekt som drivs med samma 
övergripande tema.

Uppföljning/utvärdering av projektet

Projektet kommer att följas upp likt andra projekt finansierade av Region 
Jönköpings län och Tillväxtverket.

Kostnadsbudget*
Kostnadsslag År 2017 År 2018 År 20   År 20   Totalt

Egen personal (inkl. sociala avgifter)

Antal timmar:      

Lönekostnad per timme:      50 000 40 000           90 000

Externa tjänster 399 400 300 000           699 400

Lokalkostnader                          

Investeringar (gäller inte medel från Region 
Jönköpings län)

                         

Övriga kostnader (ange kostnadsspecifikationen i 
bilaga)

100 000 50 000           150 000

Indirekta kostnader (specificera i bilaga)      10 000           10 000

Summa kostnader 549 400 400 000           949 400

Intäkter -     -     -     -          

Summa nettokostnader 549 400 400 000           949 400

Offentliga bidrag i annat än kontanter                          

Privata bidrag i annat än kontanter                          

SUMMA (A) 549 400 400 000           949 400

Finansiering*
Finansiär År 2017 År 2018 År 20   År 20   Totalt

Tillväxtverket 384 400 280 000           664 400

Region Jönköpings län 165 000 120 000           285 000

                              

                              

                              

SUMMA (B) 549 400 400 000           949 400
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* Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda tab-tangenten mellan fälten, får 
du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan i (B).

Beräkningsunderlag till projektbudget (för hela projektperioden)
Egen personal 

(personens namn eller kategori) – bokförd kostnad
Syssel-

sättningsgrad 
Månadslön inkl. 

soc.avg. Antal månader Total kostnad

Karolina Borg                     

Karin Frödeberg                     

Peter Johansson                     

SUMMA EGEN PERSONAL      

Externa tjänster Beräknat antal timmar Beräknad fakturerad 
timkostnad Total kostnad

Projektledare 666 900 599 400

Föreläsare 20 5 000 100 000

                    

SUMMA EXTERNA TJÄNSTER 699 400

Investeringar Beräknat 
inv. datum

Inköpspris 
exkl. moms Total kostnad

                    

                    

                    

SUMMA INVESTERINGSKOSTNAD      
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Övriga kostnader Total kostnad

Resor 50 000

Konferenser 100 000

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER 150 000
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Projektuppgifter
Projektnamn Projektägare

Starkare ASF i Jönköpings län Regionjönköpingslän
År och månad för projektstart År och månad för projektavslut

2017-02 2018-10
Status Diarienummer

Nytt 2016/4053

Historik
Tidigare beslut Utbetalda medel

Nej Nej

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet 

Aneby Eksjö

Gnosjö Gislaved

Habo Jönköping

Mullsjö Nässjö

Sävsjö Tranås

Vaggeryd Vetlanda

Mullsjö Jönköpings län

Information, Regional utveckling
Kommentarer till ansökan*

Projektet kommer söka medel från Tillväxtverket. Projektet ägs av Region Jönköpings 
län, en extern projektledare kommer att upphandlas.
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS 

En viktig förutsättning för att vara framgångsrik i arbetet för ett breddat 
näringsliv är, enligt RUS, samarbete mellan offentlig sektor och privat sektor 
Projektet skapar förutsättningar och incitament för detta. Det är också nödvändigt 
att länets näringsliv vidgas och att alternativa företagsformer uppmuntras för att 
berika länets näringslivsstuktur. 

Projektet adresserar på ett tydligt sätt de arbetsintegrerande sociala företagen 
som finns i vårt län idag. Projektet innehåller också tydliga kopplingar mot övrigt 
näringsliv som genom arbetsitegrerande sociala företag kan öka sin konkurrenskraft 
både mot kunder och framtida medarbetare.
Ansökan är kopplad till:

Arbetsmarknad/näringsliv Utbildning/forskning Attraktivitet Infrastruktur
Avstämning har skett med

Utbildning och kultur Folkhälsa och sjukvård Kommunal utveckling
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till jämnställdhetsperspektivet

Projektets olika delar ska vara jämställdhetsintegrerad och även inkludera ett 
intersektionellt perspektiv. 
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa

Projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa och jämställdhet genom 
hela genomförandefasen. Vid upphandling och utvärdering ska beaktandet finnas med. 
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa)

     
Förlag till särskilda villkor för beslut

Nämndens beslut villkosas med att Tillväxtverkets del av finansieringen beviljas. 
* Projektägarens ansökan biläggs underlaget

Medelbeslut
År Summa Typ av medel

2017 165 000 1:1

2018 120 000 1:1
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Totalt 285,00 kr

Beslutet motsvarar 33 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.
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Utbetalningsprognos

År 2017 beräknar vi att betala ut 100 000 kronor.
Nationell strategisk prioritering Nationell ämneskategori

1B 02D

Information
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel ligger till grund för beslutet. 
Läs mer på plus.rjl.se
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PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Presidium, nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Tid: 2017-01-11 kl. 16.00 - 17.00 

 
Plats: Videokonferensrum, Regionens hus 

§9 Remiss avseende betänkande Entreprenörskap 
i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72) 
Diarienummer: RJL 2016/3486 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

• godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Näringsdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande.  
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-29 
 
Beslutet skickas till  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson 
ordförande 

  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
Lena Strand 



 

MISSIV 1(2) 

2016-12-29 RJL 2016/3486 

  
  
  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Betänkandet SOU 2016:72 Entreprenörskap i 
det tjugoförsta århundradet 

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar att  

• godkänna föreliggande yttrande som svar till Näringsdepartementet. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet getts möjlighet att yttra sig 
över rubricerade betänkande.  

Information i ärendet 
Regeringen beslutade den 5 februari 2015 att tillsätta en utredning om Utveckling 
av innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige (Dir. 2015:10). I bred 
bemärkelse innebär uppdraget att identifiera hinder och möjligheter, samt lämna 
förslag på åtgärder, för att förbättra och utveckla innovations- och 
entreprenörskapsklimatet i Sverige. En komparativ redogörelse av beskattning av 
entreprenörer och ägare ingick också i uppdraget, i övrigt skulle inga förslag på 
förändringar vad gällde skatter eller socialavgifter lämnas. Uppdraget är brett och 
omfattar i princip samtliga policyområden utom skatter.  
Betänkandet är uppdelat i två volymer där Del 1 inleds med en problem-
beskrivning och forskningsöversikt följt av en analys och diskussion rörande 
omvärldsförändringar och de svenska ramvillkoren. Del 1 innehåller också en 
sammanfattning av förslagen angående rekonstruktion och pekar även på hur 
andra väsentliga hinder kan undanröjas för att entreprenören ska få en ”andra 
chans”. Vidare analyseras entreprenörskapets och innovationernas betydelse för 
att klara samhällsutmaningarna, Sverige som kunskapsnation samt de svenska 
främjarinsatserna för att stödja entreprenörskap och innovation. Avslutningsvis 
innehåller del 1 en konsekvensanalys avseende de statsfinansiella, företags- och 
jämställdhetsmässiga effekterna av våra förslag.  
I betänkandets Del 2 återfinns detaljerade förslag till ny lagtext vad gäller 
rekonstruktionsförfarande, författningskommentarer m.m. 
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2016-04-04 RJL 2016/3486 

 
 

 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 

Agneta Jansmyr 
Regiondirektör 

Ulrika Geeraedts  
Regional Utvecklingsdirektör 

 

 



 

YTTRANDE 1(3) 

2017-01-25 RJL 2016/3486 

  
                      
                     Näringsdepartementet 

Betänkandet SOU 2016:72 Entreprenörskap i 
det tjugoförsta århundradet 
Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet getts möjlighet att yttra sig 
över rubricerat betänkande. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar 
följande yttrande. 

Sammanfattning 
Vi instämmer i de samhällsutmaningar som betänkandet lyfter samt synen på 
entreprenören och entreprenörens roll i samhällsutvecklingen. Vi ser ett visst 
storstadsfokus i betänkandet, särskilt i Kapitel 4, vilket vi återkommer till nedan, 
och Kapitel 5, där det är låg grad av geografisk variation i de exempel som ges. 
Däremot lyfter Kapitel 6 upp vikten av att se till regionala skillnader.  

Synpunkter på förslaget 
Kapitel 2 
Vi stödjer de bedömningar och förslag som läggs fram i Kapitel 2. Dessa bör dock 
förtydligas i något fall genom konkreta förslag på åtgärder och handlingsplaner. 
Vad innebär det att ha beredskap för att försörjningsstrukturerna kan se radikalt 
annorlunda ut inom en relativt snar framtid, vem/vilken instans ansvarar för detta? 
Vilka omställningsåtgärder kan komma att krävas av ett ökat deltidsföretagande? 
 
Kapitel 3 
Vi delar betänkandets allmänna ståndpunkt att rekonstruktionsförfarandet bör 
komma till större användning i bl.a. syfte att fler livskraftiga företag kan fortleva. 
Dock förordar man i betänkandet att antalet tingsrätter som beslutar om 
företagsrekonstruktion ska minska (avsnitt 3.6.2, samt 6.1 del 2). Vi har förståelse 
för de bakomliggande skälen kring att effektivisera och höja kompetensen. 
Samtidigt tror vi det kan finnas en risk att en sådan åtgärd kan leda till att 
företagaren i fråga riskerar att förhala att agera i tid då det kan upplevas som ett 
mentalt hinder i en redan svår situation att behöva vända sig till en tingsrätt som 
finns relativt långt ifrån där man är verksam. Således kan detta leda till motsatt 
effekt än den som förordas i betänkandet, dvs. att leda till ökad användning av 
rekonstruktionsinstrumentet? Oddsen för en framgångsrik rekonstruktion ökar  
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dessutom markant om åtgärden vidtas i tid. Detta är något vi med egen erfarenhet 
från den Företagsjour som bedrivits i Jönköpings län sedan våren 2009 kan 
bekräfta. Man bör därför noga överväga att dra ner till så få som 6-8 tingsrätter 
som föreslås i betänkandet. Utgångspunkten bör vara att det ska finnas en tingsrätt 
i varje län som hanterar dessa ärenden? 
 
I betänkandet föreslås dessutom vad gäller särskilt ackord att säkerhet ska krävas.  
Det ligger i sakens natur att ett företag som är i läge för rekonstruktion knappast 
kan ställa säkerhet. Vem är det tänkt ska ställa ut denna säkerhet, är det ägaren? 
 
Kapitel 4 
Vi önskar en tydligare beskrivning av de innovationstävlingar som på flera ställen 
tas upp som förslag. Vi inser att det finns potential i detta men vi ser också stora 
utmaningar. För att involvera små- och medelstora företag tror vi snarare på 
innovationsupphandling som ett medel för att uppnå samma mål.   
 
Kapitel 5 
Vi stödjer den betydelse som läggs vid ökad samverkan mellan högskolor/ 
universitet och det omgivande samhället. Vi står därmed bakom det 
samverkanskriterium som föreslås för fördelningen av den konkurrensutsatta 
delen av basanslaget (avsnitt 5.6.1). För att ökad samverkan ska bli realitet är det 
dock viktigt att högskolors/universitets interna belöningssystem följer denna 
utveckling. Det innebär att vi fäster vikt vid förslaget att förändra 
bedömningskriterierna i högskoleförordningen (avsnitt 5.8.4). Angående förslaget 
att basanslaget även ska fördelas efter externa anslag ser vi en risk för ökad 
koncentration av forskningsanslag till större/äldre högskolor/universitet, och 
därmed en ökad koncentration av forskning till storstäderna (avsnitt 5.6.1). Denna 
risk följer även av förslaget att införa färre, men större, forskningsprogram 
(avsnitt 5.6.3). Mindre lärosäten, ofta belägna i mindre regioner, med redan 
begränsade resurser kan då få svårt att konkurrera om större forskningsanslag. 
Även om forskningsexcellence naturligtvis är eftersträvansvärt bör detta inte 
göras på alltför stor bekostnad av heterogenitet och bredd i forskningen, både 
geografisk och ämnesmässig.  
 
Kapitel 6 
Kapitlet ger en god allmän bild av främjarstrukturen i landet och vi delar synen att 
det finns förbättringspotential såväl vad gäller samordning som effektmätning av 
insatser som sker. Man lyfter även fram förslag om att vidareutveckla portalen 
verksamt.se (avsnitt 6.8.3). Vi kan se en farhåga i ambitionen att göra denna 
portal alltför vittomfattande då det i så fall kommer att kräva en mycket 
omsorgsfull utformning för att inte göra den svårgenomtränglig för den enskilde 
entreprenören. En entreprenör söker kanske denna typ av kunskap en eller ett fåtal 
tillfällen under hela sitt företagande vilket innebär att man är obekant med uttryck 
och begrepp som används i dessa sammanhang. Risk finns då att man inte förmår 
tränga igenom till den information man är i behov av? Dessutom föreligger 
regionala skillnader inom flera områden som i så fall på ett kvalitetssäkrat sätt 
måste kunna hållas aktuellt och välstrukturerat. Vi förordar istället att verksamt.se 
har huvudfokus mot rådgivning i samband med företagsstart inkl. skatter och 
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avgifter där också regelverket ser lika ut över hela landet. I Jönköpings län har vi 
sedan flera år byggt upp finansieringsportalen.se som samlar alla 
offentligkontrollerade bidrag och lån som en entreprenör i vårt län kan söka. 
Upplägget som är länsanpassat, är enkelt och har rönt uppskattning bland flera 
intresseorganisationer i näringslivet, också utanför länet. I övrigt delar vi synen att 
konsolidera stödstrukturen till färre och mer omfattande program samt vad gäller 
vikten av att i ökad omfattning använda offentlig upphandling till att driva 
utvecklingen gällande innovation, men att det förutsätter ett fungerande 
stödsystem gentemot de upphandlande organisationerna, så som föreslås i 
betänkandet, för att på allvar nå denna utveckling. 
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 

Malin Olsson 
Ordförande i nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och  
attraktivitet 

Ulrika Geeraedts  
Regional Utvecklingsdirektör 

 

 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium, nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet
Tid: 2017-01-11 kl. 16.00 - 17.00

Plats: Videokonferensrum, Regionens hus

§10 Intern kontrollplan 2017
Diarienummer: RJL 2016/2572

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att

 Fastställa intern kontrollplan för 2017

Sammanfattning 
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna 
årligen fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den 
regionövergripande planen som fastställs av Regionstyrelsen. 
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan för 
2017.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-21

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2016-12-21 RJL 2016/2572

Regionledningskontoret
Ekonomi
Lars Wallström Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet

Intern kontrollplan 2017

Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

 fastställer intern kontrollplan för 2017

Sammanfattning 
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen 
fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den regionövergripande 
planen som fastställs av Regionstyrelsen. Regionledningskontoret redovisar 
förslag till intern kontrollplan för 2017.

Information i ärendet 
Reglementet för intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa att Region 
Jönköpings län upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.

Reglementet anger att den interna kontrollen ska utgå ifrån en riskanalys samt att 
en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta ska göras. Reglementet 
anger vidare tider och innehåll för interna kontrollplaner. 

Regionstyrelsen fastställer inför varje nytt budgetår en regionövergripande 
kontrollplan. Nämnderna ansvarar för att det finns en god intern kontroll inom de 
områden man ansvarar för. Nämndernas internkontrollplaner utgörs i första hand 
av den regionövergripande kontrollplanen som fastställts av Regionstyrelsen. Om 
nämnderna gör bedömningen att ytterligare kontrollmoment behövs ska egna 
kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande kontrollplanen fastställas. 

Förslaget till nämndens interna kontrollplan för 2017 utgörs av den 
regionövergripande planen och framgår av bilaga.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-21
 Intern kontrollplan 2017
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Tjänsteskrivelse

2016-12-21 RJL 2016/2572

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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Regionledningskontoret
Ekonomiavdelningen
Lars Wallström      

Intern kontrollplan 2017

Syfte
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom 
uppföljningssystem kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och 
riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig 
och kostnadseffektiv. Intern styrning och kontroll bedrivs utifrån två 
inriktningar:

1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras att:

 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige och 
styrelse/nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av verksamhetsmål 
och ekonomiska ramar

 verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till 
jämförbara organisationer i omvärlden

2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som arbetet 
bedrivs på säkrar:

 följsamhet till lagar, riktlinjer och policys
 rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten
 skydd mot förluster eller förstörelse av Region Jönköpings läns tillgångar
 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa
 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

För 2017 har ett förslag till en regionövergripande kontrollplan med 
kontrollmoment tagits fram utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Analysen 
identifierar sannolikheter och konsekvenser för möjliga felaktigheter i den 
professionella yrkesutövningen. 
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Intern kontrollplan för 2017

Kontroll-moment Syfte/frågeställning Metod/underlag/
rapporteringsfrekvens

Berörda verksamhets- 
områden

Väsentlighet- 
och 
riskbedömning

1 Legitimerad personal.

(Följsamhet till lagar, 
policy, riktlinjer)

Kontrollera om anställd 
personal innehar 
legitimation. Gäller 
befattningar med krav på 
legitimation.

40 stycken stickprovskontroller görs 
via utdrag ur Heroma som sedan 
kontrolleras mot Socialstyrelsens 
register. 

Urval och kontroll görs av 
Regionledningskontoret 
(ekonomiavdelningen och 
personalavdelningen).

Rapport lämnas senast 28 feb 2017.

Samtliga verksamhets- 
områden där det finns 
befattningar med krav på 
legitimation.

Allvarlig/
mindre 
sannolik.

2 Utrangering av möbler.

(Följsamhet till policy, 
riktlinjer samt skydd 
mot förluster)

Volymen av nya möbler är 
stor och kostnaden därmed 
hög. Kontrollera hur 
utrangering och hantering 
av begagnade möbler 
fungerar.

Instruktioner för kontrollen tas fram 
av Regionledningskontoret 
(ekonomiavdelningen) och 
Verksamhetsstöd och service.

Rapport lämnas senast 31 mars 
2017.

Samtliga 
verksamhetsområden.

Kännbar/
möjlig.

3 Attest av löner.

(Följsamhet till policy, 
riktlinjer samt 
ändamålsenliga system 
och rutiner)

Sker månadsvisa attester 
av lönerna via 
budgetansvariga chefer 
enligt fastställda rutiner?

a) Kontroll via Heroma görs av 
Regionledningskontoret 
(personalavdelningen).

b) Enkät till chefer via esMaker tas 
fram av Regionledningskontoret. 

Rapport lämnas senast 28 april 
2017.

Samtliga verksamhets- 
områden.

Lindrig/
sannolik.

4 Receptförskrivning av 
läkemedel som bör 
köpas receptfritt.

(Följsamhet policy, 
riktlinjer)

Kontrollera kunskap och 
tillämpning av nya 
riktlinjer.

a) Enkät via till förskrivare via 
esMaker tas fram av 
Regionledningskontoret 
(ekonomiavdelningen och 
läkemedelsstrateg).

b) Analys via nationell 
läkemedelsstatistik.

Rapport lämnas senast 29 sep 2017.

Verksamhetsområden 
med 
läkemedelsförskrivning.

Kännbar/
sannolik.

5 Utbetalningar till 
privata vårdgivare 
inom ramen för 
nationella taxan.

(Ändamålsenliga och 
väl dokumenterade 
system och rutiner)

Finns det regelverk, rutiner 
och tillräcklig kontroll av 
utbetalningarna?

a) Genomgång av rutiner med 
berörda handläggare.

b) Granskning av utbetalningar.

Kontrollmomentet leds av 
Regionledningskontoret 
(ekonomavdelningen).

Rapport lämnas senast 31 okt 2017.

Regionledningskontoret 
samt Verksamhetsstöd 
och service.

Kännbar/
möjlig.

6 Ersättningar från 
Migrationsverket

Har vi rutiner som säkrar 
att rätt ersättning för 
asylsökande erhålls?

a) Genomgång av rutiner med 
berörda handläggare.

b) Analys av uppgifter och data från 
system m m.

Kontrollmomentet leds av 
Regionledningskontoret 
(ekonomavdelningen).

Rapport lämnas senast 30 nov 2017.

Verksamhetsområden 
vars verksamhet ligger 
till grund för ersättning 
samt 
Regionledningskontoret.

Kännbar/
möjlig.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium, nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet
Tid: 2017-01-11 kl. 16.00 - 17.00

Plats: Videokonferensrum, Regionens hus

§11 Verksamhetsplan 2017 med budget, Smålands 
Turism AB
Diarienummer: RJL 2016/4037

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att godkänna

 Smålands Turism AB:s verksamhetsplan med budget för 
2017.

Sammanfattning 
Regionfullmäktige har till nämndens förfogande anvisat 5 miljoner 
kronor som ägartillskott till Smålands Turism AB.

Styrelsen för Smålands Turism AB har redovisat verksamhetsplan med 
budget för 2017.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-19
 Budget Smålands Turism 
 Verksamhetsplan 2017 Smålands Turism

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson ordförande
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium, nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet
Tid: 2017-01-11 kl. 16.00 - 17.00

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Stefan Schoultz

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Verksamhetsplan och budget 2017 för 
Smålands Turism AB

Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet godkänner

 Smålands Turism AB:s verksamhetsplan med budget för 2017.

Sammanfattning
Regionfullmäktige har till nämndens förfogande anvisat 5 miljoner kronor som 
ägartillskott till Smålands Turism AB.

Styrelsen för Smålands Turism AB har redovisat verksamhetsplan med budget för 
2017.

Information i ärendet
Smålands Turism AB är ett tillsammans med länets kommuner ägt bolag vars 
ändamål är att främja turism genom insatser på regional, nationell och 
internationell nivå.

Allt sedan bolaget startade 2001 har regionen årligen i budget avsatt medel för 
verksamheten i form av ett ägartillskott.

Bolagets verksamhet har reglerats genom ett uppdragsavtal mellan ägarna och 
bolaget. Nu gällande uppdragsavtal är från 2007.

Genom förändringar i kommunallagen med skärpta krav på uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform åligger det regionstyrelsen att 
bedöma 

 bolagets verksamhet i förhållande till ändamål som fullmäktige fastställt
 bolagets verksamhet i förhållande till de kommunala befogenheterna.
 och se till att frågor av principiell beskaffenhet underställs ägarna före 

beslut.
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I samråd med länets kommuner har förslag till ägardirektiv tagits fram som 
ersätter nuvarande uppdragsavtal. 

I ägardirektiv regleras bland annat att bolaget årligen ska redovisa förslag till 
verksamhetsplan för de närmaste tre åren. För det första året i verksamhetsplanen 
ska förslag till budget med ägartillskott redovisas. Efter dialog och samråd med 
ägarna ska verksamhetsplanen fastställas på bolagsstämma och därmed det 
uppdrag som gäller för bolaget och dess styrelse. 

Ägardirektivet bereds av regionstyrelsen och kommer att fastställas vid en extra 
bolagsstämma 2017-02-10. Genom ägardirektivet får bolagets styrelse i uppdrag 
att ta fram en verksamhetsplan för 2018-2020 med budget för 2018 enlig följande 
tidplan.
 

 Förslag från bolaget 1 april
 Beredning och samråd med övriga ägare i Kommunalt forum (maj)
 Beslut hos respektive ägare och fastställande av årsstämman (juni).

Nämnden kommer att under april och fram till ägarsamrådet i maj att kunna 
bereda och ta ställning till bolagets förslag till verksamhetsplan.

Den ägarstyrning som i och med nytt ägardirektiv fortsättningsvis ska gälla har 
inte kunnat tillämpas för verksamhetsåret 2017.  Styrelsen har således inte haft i 
uppdrag att genomföra dialog och samråd med ägarna kring en konkret 
verksamhetsplan och ägartillskott för 2017. Regionens budgetbeslut om 
oförändrat ägartillskott har i stället baserats på den uppdragsbeskrivning som gällt 
från 2007.  Som infasning till ny process har bolaget uppmanats (Kommunalt 
Forum december 2016) att utifrån oförändrat ägartillskott (10 mnkr) redovisa sin 
verksamhetsplan och budget för 2017. Verksamhetsplanen för 2017 kommer inte 
att bli föremål för fastställande vid bolagsstämma då detta först skulle kunna ske 
efter att viss del av året redan passerat.

Beslutsunderlag
Regionledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-14
Bolagsstyrelsens Verksamhetsplan och budget för 2017.

Beslut ska delges
Smålands Turism AB

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Ulrika Geeraedts
Regiondirektör Regional utvecklingsdirektör
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Preliminär budget  2016

Budget 2017 Budget 2016 Prognos utfall 2016

Sammanställning

Omsättning

Omsättning ägarinsatser 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Omsättning marknad 0 180 000 820 500

Övrig omsättning 278 000 236 000

HPU 5 195 000 305 000

S:a Omsättning 15 195 000 10 458 000 11 361 500

Direkta kostnader

Direkta kostnader marknad -2 565 000 -3 001 000 -3 428 900

Direkta kostnader utveckling -250 000 -880 000 -794 000

Information, omvärld, webb -545 000 -320 000 -448 600

IT-plattform -500 000 -750 000 -752 000

HPU -5 795 000

S:a Direkta kostnader -9 655 000 -4 951 000 -5 423 500

TB1

TB1 Ägarinsatser 10 000 000 10 000 000 10 000 000

TB1 Marknad -2 765 000 -2 821 000 -2 608 400

TB1 utveckling -250 000 -880 000 -794 000

TB1 övriga direkta kostnader -545 000 -42 000 -212 600

TB1 IT-plattform -500 000 -750 000 -752 000

TB1 HPU -600 000

S:a TB1 5 340 000 5 507 000 5 633 000

Personalkostnader

Lönekostnader -3 400 000 -3 664 000 -3 657 000

Utbildning -15 000 -10 000 -17 000

Övriga personalkostnader -50 000 -50 000 -50 000

S:a personalkostnader -3 465 000 -3 724 000 -3 724 000

Resultat efter personalkostnader 1 875 000 1 783 000 1 909 000

Övriga externa kostnader

Lokaler -540 000 -525 000 -629 000

Tele, datakommunikation -235 000 -210 000 -260 000

Resekostnader -250 000 -260 000 -212 000

Styrelse -270 000 -270 000 -287 000

Övriga direkta kostnader -445 000 -439 900 -449 200

S:a Övriga kostnader -1 740 000 -1 704 900 -1 837 200

Resultat före avskrivningar 135 000 78 100 71 800
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Avskrivningar -45 000 -45 000 -45 000

Resultat efter avskrivningar 90 000 33 100 26 800

Finansnetto 4 500 4 500 0

Resultat efter finansnetto 94 500 37 600 26 800

Summerad resultaträkning

Ägarinsatser 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Övrig omsättning 5 195 000 458 000 1 056 500

Omsättning 15 195 000 10 458 000 11 056 500

TB1 Ägarinsatser 10 000 000 10 000 000 10 000 000

TB1 Övrig finansiering -4 660 000 -4 493 000 -4 367 000

TB1 5 340 000 5 507 000 5 633 000

Personalkostnader -3 465 000 -3 724 000 -3 724 000

Övriga externa kostnader -1 740 000 -1 704 900 -1 837 200

Resultat före avskrivningar 135 000 78 100 71 800

Resultat efter avskrivningar 90 000 33 100 26 800

Resultat efter finansnetto 94 500 37 600 26 800
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VERKSAMHETSPLAN 2017 
SATSNINGAR INOM OMRÅDENA MARKNAD, UTVECKLING OCH 

KOMPETENSFÖRSÖJNING 

 

 

 

 

 
Smålands Turism  
ww.smalandsturism.se 
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VERKSAMHETEN 2017 

AFFÄRSIDÉ 

 

 ”Smålands Turism erbjuder hög kompetens och samordning inom 

turismen. Vi utvecklar plattformar för marknadsföring och 
samverkan, som stärker regionens turistiska konkurrensförmåga 

och genererar lönsam tillväxt i regionen och dess företag.”  

 
Ägarnas nuvarande uppdrag (från 2007-05-15) till Smålands Turism AB lyder:  

 Bolaget ska utveckla och främja turism genom insatser på regional, nationell och 

internationell nivå  

 Bolaget ska arbeta för att utveckla turism genom samverkan med kommuner, 

kommuner i samverkan, lokala turistaktörer och andra aktörer som bolaget finner 

lämpliga för ändamålet  

 Bolaget ska särskilt arbeta med marknadsföring, bokningsverksamhet, försäljning, 

kompetensutveckling, kompetensförsörjning samt produktutveckling inom 

turismområdet.  

 

Nya ägardirektiv är under utarbetning av ägarrepresentanter och det förslaget kommer att 

behandlas på extra bolagsstämma i februari samt på ordinarie bolagsstämma i juni 2017.  

 

FINANSIERING  

Ägartillskottet per år är fastställt till 10 Mkr och utgör bolagets medel för att uppfylla ägarnas 

uppdrag. Inom verksamhetsområdet marknad tillkommer finansiering från näringen inom länet 

men även från samarbetspartners på olika internationella marknader. Medfinansieringen ingår i 

bolagets omslutning i vissa fall och i vissa andra fall inte, beroende på olika 

projektsammansättningar. Inom verksamhetsområdet utveckling varierar den ekonomiska 

omslutningen utifrån storleken på eventuella projektmedel från strukturfonder eller andra 

finansiärer.  

2016 sökte Smålands Turism finansiering från Tillväxtverkets utlysing av projektmedel för 

Hållbar produktutveckling (HPU). Av 33 ansökningar blev 8 godkända och Smålands Turism var 

en av dessa. Vårt projekts totala budget är 18 Mkr under perioden 2016-2019. Beräknad 

projektomslutning 2017 ca 5,2 Mkr.  

 

 

 

KAPITEL 1 
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VERKSAMHETEN 

Verksamheten delas in i tre verksamhetsområden; marknad, utveckling samt 

kompetens/information/omvärld. Affärsprocessen som beskrivs nedan bygger på kopplingar och 

återkopplingar mellan verksamhetsområdena. Kunskap om olika marknader och målgrupper och 

efterfrågebilder avgör vilka utvecklingsområden som prioriteras. Likaså är omvärldsbevakning 

och kompetensutveckling viktiga områden, både för bolaget i sig, men också i rollen som 

kunskapsförmedlare till besöksnäringens intressenter i länet.  

 

Verksamhetens enskilda aktiviteter är målsatta så långt det är möjligt utifrån att målet ska vara 

mätbart och påverkbart av oss. Många av våra insatser kan dock inte kopplas till konkreta mål, 

exempelvis gästnätter eftersom utfallet inte direkt kan härröras till våra insatser och aktiviteter. 

Mätetal och nyckeltal som gästnätter, omsättning, antal anställda, antal företag, antal 

nyetableringar m fl är att betrakta som indikatorer för besöksnäringens utveckling. Samma 

nyckeltal används nationellt och därmed kan vi mäta utvecklingen i länet i förhållande till andra 

regioner och Sverige i sin helhet.  

 

 

 

 

MARKNAD  

Med avstamp i den nationella strategins målbild om en fördubbling av exportomsättningen av 

svensk besöksnäring till 2025 kommer vi under 2017 påbörja en mobilisering för att få fram mer 

resurser för marknadsföring av vårt läns utbud. Under 2016 inleddes ett samarbete med Visit 

Sweden och de två övriga Smålandslänen för att ta fram en sk Masterplan för det gemensamma 

internationella marknadsarbetet. Masterplanen är både strategisk och operativ ner på 

aktivitetsnivå och enskilda utvalda marknader. Val av aktiviteter och marknader är gjorda 

utifrån noggranna analyser av både efterfrågan, förutsättningar och utbud. Masterplanen 

kommer att ligga klar för beslut inför 2017 års bolagsstämma och gälla för åren 2018-2026. 

Under 2017 kommer vi att förstärka omställningen mot ökad digitalisering, något som ställer 

stora krav på anpassning av verksamheten med nya investeringar i it-plattformar och 
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applikationer. Vi kommer dock att fortsätta arbeta med traditionella kanaler som 

pressbearbetning och tryckt material som i de rätta sammanhangen är effektiva kanaler.  

 

Marknadsövergripande 

Smålandsbroschyr 

Vi väljer att producera en imagebroschyr i två språkupplagor, engelska och tyska, i samarbete 

med de två övriga Smålandslänen. Broschyren kommer att finansieras av egna medel. Vi kommer 

också att ingå samarbete med Chefen & Chefen Kartguiden AB för att producera en karta som 

finansieras av annonsintäkter.  

 Upplaga Distribution 

Smålandsbroschyr 50 000 engelska 

50 000 tyska 

Tyskland och Nederländerna, 

på mässor, via Visit Sweden 

och Bock Schröder PR 

Karta 40 000 På turistbyråer och via 

besöksnäringsföretag 

 

 

Bildbank 

I marknadskommunikation är bilder ett oerhört viktigt redskap och för att förstärka en image 

behövs bilder som är genomtänkta och användbara i olika sammanhang. Bilder av bra kvalitet 

som speglar vår regions reseanledningar och besöksmål är viktiga och därför väljer vi att utöka 

vår bildbank genom att köpa in uppdragsfotograferingar. Bilder är också ett viktigt redskap i PR-

arbetet.  

 

Mål: 50 nya bilder till vår bildbank  

 
 
Trip Tale 

Under 2016 inleddes ett samarbete med Volvo Cars för att spela in poddar kring olika teman 

och besöksmål i länet. Poddarna finns att ladda ned i appen Trip Tale och kan också spelas upp 

från www.visitsmaland.se Under 2016 var det drygt 1 000 nedladdningar av appen som 

innehåller 26 poddar från vårt län. Konceptet utvecklas och fler poddar ska spelas in.  

 

Mål:  10 nya poddar på svenska 

 10 befintliga poddar översätts till engelska 

 

Småland Resorts 

År 2017 firar vi 20 års jubileum i det starka samarbetsklustret med våra herrgårdar. Ett 

långsiktigt arbete som genom åren givit oss fler gäster till dessa anläggningar. Dessutom har 

det bidragit till att aktivitetsföretag m fl agerat underleverantörer med sitt utbud. Smålands 

Turism samordnar Smålands Resorts som fortfarande utgörs av ett antal herrgårdshotell i länet; 

Hooks herrgård, Toftaholms Herrgård, Hestraviken Hotel, Wallby Säteri, Isaberg Höganloft, 

Gyllene Uttern Group med tre anläggningar samt Hotell Björkhaga. Nätverket arbetar mot 

mötes- och konferensmarknaden och arrangerar ett antal marknadsaktiviteter, t ex kundträffar, 

mässdeltagande och utskick. Dessutom driver man kockutbildningar och valideringsprocesser 
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för att nyanställa. Målgrupper är konferensbokare och privatresenärer i södra Sverige samt 

Själland i Danmark.  

 

Mål:  4 marknadsaktiviteter på olika platser i Sverige och Danmark. 2 nyhetsbrev till 

målgrupperna. Sociala kanaler, mål?  

Dessutom mäter herrgårdarna antalet besökare på respektive anläggning per år. 

 

 
PR 

Vårt arbete inom området PR består till största delen av planering av resor samt mottagning av 

journalister på plats. Besöken vi tar emot är antingen enskilda journalister eller i grupp. På 

tyska marknaden anlitar vi PR-byrån Bock Schröder som genom sitt kontaktnät plockar ut 

relevanta journalister och bloggare. Besöken arrangeras utifrån journalisters önskemål inom de 

utvalda teman och målgrupper vi har valt att arbeta med. På övriga marknader arbetar vi med 

PR i samarbete med Visit Sweden.  Under 2017 kommer vi även aktivera oss på den svenska 

marknaden med nyhetsbrev och förslag till artiklar. 

 

Utfallet av PR/press-aktiviteter mäts bland annat genom antal besök, antal artiklar, antal 

följare. För den tyska marknaden redovisas pressvärde och sett till pressvärde är PR-aktiviteter 

oerhört värdefulla. De senaste tre åren har antalet besök ökat stadigt, men en ökning i sig har 

inget egenvärde. Kvalitet ska bibehållas och med bolagets nuvarande resurser bedömer vi att 

ett realistiskt mål är att ligga kvar på 2016 års nivå vad gäller antalet besök.   

 

Mål: 30 visningsresor/besök av journalister. 

 

 

RESA/Agentmanual/Visningsresor 

Vi ingår i Visit Swedens partnerskap RESA/B2B på tyskspråkiga marknader samt den 

nederländska marknaden. Sedan 2003 har Visit Sweden systematiskt bearbetat turoperatörer 

med syfte att öka antalet svenska produkter hos turoperatörer. Vi anslöt oss till partnerskapet 

2002 och i nuläget finns ett 25-tal företag i vår region representerade hos tyska och 

nederländska researrangörer. Antalet gästnätter relaterade till dessa produkter följs upp årligen 

och förra året kunde vi räkna hem 58 147 tyska gästnätter och 13 973 nederländska gästnätter, 

direkt relaterade till researrangörernas olika produkter.  

 

Vår roll i B2B-partnerskapet är att utgöra en länk mellan researrangörerna och företagen och 

förmedla efterfrågebilder och villkor för samarbeten mellan researrangörer och 

produktleverantörer (s.k match-making).. Under året kommer B2B-partnerskapet att byta namn 

till RESA – Regionalt Europeiskt Samarbete med Arrangörsledet.  

 

Produkter och företag presenteras i en agentmanual och under året kommer vår egen 

agentmanual även att bli en del av Visit Swedens nyutvecklade digitala agentmanual.  

Ytterligare en aktivitet i bearbetningen av researrangörer är visningsresor där vi planerar 

resorna i vår region, visar upp företag och agerar lokal värd. Deltagare i visningsresorna är 

säljare från researrangörsledet och resebyråledet och målet är att säljarna ska öka sin 

produktkännedom om vår region och de produkter som ingår i deras utbud, men resorna är 

också tillfällen att introducera nya produkter.    
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Mål: 

 

 minst 5 nya företag i regionen ska tillkomma i arrangörernas utbud 

 minst 5 visningsresor i vår region 

 starta upp B2B-arbetet på ytterligare en ny marknad - UK 

  

 

Masterplan 

För att vi skall kunna nå den stora potential vi har som resmål och destination samt för att 

kunna bidra till och lägga grunden för en hållbart växande och stark besöksnäring krävs det 

ökade marknadsföringsresurser, samt ett tydligt och fokuserat samarbete. Smålands Turism och 

Visit Sweden har börjat arbeta utifrån en modell kallad Masterplan som kommer att ligga till 

grund för val av marknadsaktiviteter och utlandsmarknader. Arbetet med Masterplanen sker i 

samverkan med de två övriga Smålandslänen.  

 

Masterplanen har tagit avstamp i den Nationella strategins målbild om en fördubbling av 

exportomsättningen av svensk besöksnäring och den samhällsekonomiska fördelaktiga effekt en 

välmående besöksnäring med en stark turismexport medför i regioner och nationellt.  

Masterplanen har en strategisk nivå (vision, mission, övergripande strategier och mål) som 

ligger fast. Planen innehåller även en taktisk nivå – ett operativt fundament. Det är utifrån 

denna vi skall skapa och genomföra marknadsaktiviteter. Ett grundligt analysarbete ligger till 

grund för val av marknader, målgruppssegment och aktiviteter. 

 

Inom ramen för Masterplanen har vi valt i nuläget att arbeta på marknaderna Tyskland, 

Nederländerna/Belgien, Danmark och Norge. Ett par utvecklingsmarknader kommer vi samtidigt 

göra viss testverksamhet på.  Marknadsaktiviteterna kommer att beskrivas i särskilt utvecklat 

dokument, som väntas ligga klart 15 december 2016. 

 

Marknad Sverige 

Ny kampanj ska lanseras  

Vi kommer lansera en ny kampanj för Sverigemarknaden som ska anpassas efter årstiderna, 

med kombination av image och produkter/reseanledningar. Målgrupperna är barnfamiljer och 

”+55”, eller seniorer. Temat är ”soft adventure”. 

 

Småland webb/app 2017 

En helt ny webbplats ska tas fram och integreras med kampanjteman. Målsättningen är att 

100% konvertera ut till aktörerna/företagen i Småland. 

 Smålandswebben ska agera som en internetdammsugare genom att leda in besökare till 

relevanta sidor utifrån besökarens gjorda sökningar. Inne på Smålandswebben ska 

besökaren med så få klick som möjligt föras vidare genom inspiration och förtroende till 

konvertering. Konvertering uppnås genom tydliga avslut (CTA) som länkar besökaren 

vidare till aktörer ute i besöksnäringen. 

Vi matchar teman efter säsong och skapar sociala engagemang. Dessutom satsar vi på digital 

annonsering och annan kommunikation.  
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Marknad Tyskland 

Som komplement till Visit Swedens Masterplan köper vi PR-tjänst för den tyska marknaden av 

Bock-Schröder PR. De har även ansvar för den tyska språkversionen av www.visitsmaland.se 

och administrerar vårt tyska Facebook-konto som har över 16 000 gilla-markeringar.  

 

ITB/Swedish Workshop 

Vi deltar på ITB som är världens största fackmässa för besöksnäringen. ITB är en viktig 

mötesplats där vi kan träffa våra samarbetspartners och presentera nya produkter.  

Swedish workshop som arrangeras av Visit Sweden är ytterligare en viktig mötesplats där vi får 

tillfälle att möta befintliga, men framför allt nya kontakter, även från andra marknader än våra 

prioriterade. Swedish Workshop arrangeras vartannat år i Tyskland och vartannat år i Sverige 

och 2016 var Smålands Turism lokala värdar då workshopen arrangerades i Jönköping.  

 

 

 

UTVECKLING 
HPU (Hållbar Produktutveckling)  

Utvecklingsarbetet kommer att domineras av HPU under året. Hållbar produktutveckling (HPU) är 

ett projekt som löper över åren 2016-2019 med Smålands Turism som projektägare och finansiär 

tillsammans med Tillväxtverket, Region Jönköpings län, samt några av länets kommuner. 

Projektarbetet kommer att pågå i länets samtliga kommuner.  Projektet syftar till att få fram 

exportmogna hållbara produkter inom natur, kultur och mat. En särskild projektledare ska 

anställas och flera organisationer, myndigheter och experter kommer att involveras under 

projektets gång. Dessa projektmedel möjliggör en kraftfull och utökad satsning på 

produktutveckling. En särskild projektbeskrivning finns för mer information.  

 

Under projekttiden kommer ett flertal nyckeltal, mål och indikatorer att mätas, se nedan.  

 

 

 

Ny kommunikationsstrategi (digitalisering) 

 

Vi står inför en stor utmaning vad gäller den ökade digitaliseringen. Den är redan här och inte 

minst inom vår näring. Och det går otroligt snabbt. Det kommer ställa krav på förändrat 

arbetssätt och omställningstiden måste gå snabbt. Det handlar om resurser för att 

kompetensutveckla både oss själva och aktörer inom besöksnäringen i länet. Smålands Turism 
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har sedan en tid insett att detta sker och har redan börjat ställa om på olika sätt i vår 

kommunikation. Vi går ifrån print helt på den svenska marknaden och ökar insatserna digitalt 

även i vårt internationella arbete.  

 Vi ser också ett stort behov av mer rörliga bilder från länets olika håll och speciellt kopplat till 

våra utvalda teman.  

Dessutom ser vi också stora möjligheter att i än högre grad nyttja alla de möjligheter som 

samarbetena med våra partners ute på marknaden kan erbjuda. Likaså kan vi konstatera att 

våra företag, som de allra flesta är små verksamheter, har ett stort behov av denna nya 

kunskap för att snabbare nå sin marknad och kund. 

 

Turistbyråerna ute i länets samtliga kommuner ser också att digitaliseringen kan erbjuda nya 

möjligheter att informera besökarna på plats och vi har tillsammans börjat se över 

möjligheterna att arbeta med s.k ”Info Points” i länet.  

 

Allt detta kräver nya resurser framförallt i personal. Smålands Turism har tagit initiativ till att 

skriva fram en ansökan tillsammans med kommunerna för att kunna uppnå en del i denna 

målsättning. 

Resultatet av detta blir avgörande för hur vi kommer att stå oss i konkurrensen om besökarna i 

framtiden. 

 

Inom befintlig budget har vi avsatt medel för delfinansiering. 

 

Möten för tillväxt 

 

Mötesindustrin pekas i den nationella strategin för besöksnäringen i Sverige ut som en viktig 

tillväxtfaktor. Vi har tagit fram en förstudie kring mötesindustrins potential i vår region och 

denna förstudie ligger till grund för en ansökan om finansiering för ett utvecklingsprojekt hos 

Region Jönköpings län. Ansökan kommer att revideras under våren och förhopningsvis kan vi 

vara igång med utvecklingsprojektet redan under våren förutsatt att medel beviljas.  

 

 

KOMPETENS/INFORMATION/OMVÄRLD 

Statistik och analys 

Ett av våra viktigaste mätetal och indikator gällande besöksnäringens tillväxt är gästnätter på 

kommersiella anläggningar med SCB (Statistiska Centralbyrån) som huvudman. Vi ingår sedan 

förra året i ett nystartat samarbete kallat BI Syd tillsammans med övriga regioner i södra 

Sverige. Samarbetet syftar till att samordna presentation av gästnattsstatistiken och Tourism in 

Skåne har uppdraget att ta fram pedagogiska presentationer. I samarbetet ingår även 

omvärldsspaning och analys och vi har en viktig uppgift i att förmedla kunskap om utveckling 

och trender som kan ha påverkan på besöksnäringens utveckling till våra intressenter i 

regionen. Viktiga kanaler för detta är vår partnersida www.smalandsturism.se  

 

Bisnode (s.k. Simplermodellen) 

Smålands Turism kommer att köpa in en ny mätning av Bisnode, som kommer att visa 

utvecklingen hos våra företag vad gäller antal anställda, antal företag, förädlingsvärde. Här får 

vi också bilden av hur besöksnäringens företag utvecklas i förhållande till övrig näring i länet. 

 

Nyhetsbrev/partnersida/Sociala media/CRM 

För att lyckas med vår uppdrag att sprida information och kunskap är våra olika verktyg viktiga. 

Vår partnersida www.smalandsturism.se utgör ett nav. Våra nyhetsbrev skickas ut till över 700 

mottagare och pekar in mot vår partnersida.  
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Under året öppnade vi ett Instagramkonto och har på kort tid fått över 1 000 följare. Vi har 

också öppnat ett företagskonto på Linkedin och en aktivitetsplan för det flödet ska ingå som en 

del i vårt kommunikationsarbete. Vi kommer också att öppna ett företagskopplat Facebook-

konto.  

Under året har vi också beslutat oss för att bygga upp ett CRM-system för att på ett effektivt 

sätt kunna underhålla och uppdatera kontakter samt göra riktade insatser mot utvalda segment 

bland våra intressenter. Detta kommer också ligga till grund för kategorisering av 

besöksnäringens företag. 

 

Smålandsdagen 

Smålandsdagen är ett årligen återkommande arrangemang som samlar besöksnäringens 

intressenter för en dag med inspiration och kunskapsförmedling. Vi samarrangerar 

Smålandsdagen med de två övriga Smålandslänen och plats för arrangemanget växlar utifrån 

vilket län som är huvudarrangör. Smålandsdagen samlar ca 200 deltagare och är ett viktigt 

forum inte minst för möjligheten som bjuds att nätverka. Målgrupp för Smålandsdagen är 

företag inom besöksnäringen, tjänstemän, politiker och andra intressenter inom 

besöksnäringen.  

 

 

Årets turismpris och vår nominering till Stora Turismpriset 

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism delar årligen ut Stora Turismpriset och varje län 

får nominera en kandidat till finalen.  En nominering till Stora Turismpriset är en merit i sig och 

för att främja besöksnäringen i regionen är det viktigt att medverka och nominera en 

länskandidat. Prissumman till vinnaren är 100 000 kr och varje finalist tilldelas 10 000 kr. 

Prispengarna ska använda till kompetensutvecklingsinsatser.  

Smålands Turism kommer att göra justeringar i regionens ”Årets turismpris” så att kriterier 

stämmer mer överens med de som gäller för Stora Turismpriset. Vi kommer att bjuda in till 

nomineringar och har för avsikt att dela ut vårt turismpris vid Jönköpingsgalan i april månad 

2017. 

 

Samverkan utbildning 

I takt med att besöksnäringen växer, så växer också behovet av utbildad och kompetent 

personal. Därför är samverkan med utbildningar på olika nivåer viktigt. Vi samarbetar med 

gymnasieskolor och tar emot praktikanter. Vi har inlett ett samarbete med JIBS (Jönköping 

International Bussiness School), en del av Jönköping University, och hade under 2016 ett 

samarbetsprojekt där studenter i A-kursen Marketing management matchades med nio företag i 

regionen och arbetade fram strategier. Under året kommer vi att utöka samarbetet med JIBS 

och arbeta med studenter på mastersnivå och med fadderprogram. 

 

Vi samarbetar också med Ung Företagsamhet (UF) i länet och har tidigare suttit i tävlingsjuryn 

på UF-mässan. Under 2017 kommer vi att medverka i Innovation Camp som riktar sig till elever 

i klasserna 7-9, där vi har satt upp ett eget besöksnäringspris. 

 

SMÅLANDS TURISM AB 
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