
KALLELSE 1(2)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Tid: 2018-03-21  kl. 09:00

kl. 09:00-11.00 Informationsärenden                     
kl. 11.00-14.00 Gruppmöten och lunch                  
kl. 14.00- Forts. Informations och beslutsärenden

Plats: Regionens hus, sal A                                          
Kaffe serveras utanför sal A kl. 08.45

Ärenden
1 Val av protokollsjusterare
2 Fastställande av dagordning
3 Anmälan av informationshandlingar 2018/37
4 Anmälan av delegationsbeslut 2018/32
5 Inkomna remisser, promemorior och motioner
6 Anmälan av kurser och konferenser

 SPARK-konferens, 26 april Jönköping
 Infrastrukturdag, 17maj Värnamo

Informationsärenden och aktuellt
7 YH-information – Jelena Trupina 15 min
8 Livsmedelsstrategi – status, Lena Bohman 20 min
9 Återkoppling budget 15 min
10 Månadsrapport 10 min
11 Aktuell information 10 min

Beslutsärenden för nämnden
12 Årsredovisning 2017 2017/117
13 Remiss - Betänkandet Ett land att besöka. En 

samlad politik för hållbar turism och växande 
besöksnäring (SOU 2017:95)

2018/42

14 Fördelning av statliga bidrag inom 
samverkansmodellen 2018

2018/
285, 415

15 Uppdragsbeskrivningar regionala 
kulturverksamheter 2018-2020

2018/456
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16 Läsårstider 2018/2019 för 
naturbruksgymnasierna

2018/417

17 Jönköpings läns museum - Formellt avslut av 
utredning om stiftelsens organisation

2016/655

Övrigt
18 Svinhus Stora Segerstad 2018/99
19 Utbildningslokal och omklädningsrum Stora 

Segerstad
2018/100

20 Övriga frågor

Kallade

Ordinarie ledamöter:
Malin Olsson (M) ordf.
Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordf.
Vakant (S) 2:e vice ordf.
Carina Bardh (M)
Gun Lusth (M)
Per Eriksson (C)
Monica Samuelsson (KD)
Mari Lindahl (L)
Lennart Karlsson (_)
Maria Hörnsten (S)
Martina Jansson (S)
Anders Berglund (S)
Annki Stark (S)
Jon Heinpalu (MP)
Anders Gustafsson (SD)

För kännedom

Ersättare:
Lars Carlborg (M)
Eva Nilsson (M)
Anders Wilander (M)
Raymond Pettersson (C)
Nils-Erik Emme(KD)
Margareta Andersson (KD)
Irene Oskarsson (KD)
Jakob Olofsgård (L)
Valendona Dobra (S)
Fredrik Johansson (S)
Henrik Tvarnö (S)
Johan Starck (S)
Kjell Ekelund (S)
Eva Ekenberg (MP)
Morgan Malmborg (_)

Tjänstemän:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, regional 
utvecklingsdirektör
Lars Johansson, direktör utbildning- och 
kultur
Lars Wallström, controller
Linda Byman, nämndsekreterare

Fackliga företrädare:
Carina Sjögren, Kommunal, ordinarie
Birgitta Svensson, Kommunal, ersättare

Gruppledare:
Malin Wengholm (M)
Maria Frisk (KD)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Carina Ödebrink (S)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Samuel Godrén (SD)



Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet, 2018-03-21

Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll  RJL2017/752  protokoll RF 2018-02-20 Motion, bygg studentbostäder i Regionens 

regi
Motioner

Inkomna handlingar

Utgående skrivelser

Övrigt

Regeringsbeslut

Cirkulär från SKL

Beslut från SKL

Arbetsmiljöverket

Redovisningar av 
utvecklingsbidrag
Redovisningar av projekt
Övrigt

RJL 2018/37



Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 2018-03-21
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
ANA 4.2.1 Projektledning Silent Books RJL 2018/529 2018-02-23 Jörgen Lindvall
ANA 4.2.1 Roine Söderlund, regissör/koreograf, On The Town RJL 2017/2648 2018-02-20 Per-Ola Nilsson

RJL 2018/32
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Dokument
Utskriftsdatum: 2018-02-28 Utskriven av: Lisa Melander

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Remiss februari 2018

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2018.1241 I Remiss - Betänkandet Etikprövning - En översyn 

av regler om forskning och hälso- och sjukvård 
Betänkandet Etikprövning SOU 2017:104

Lena Strand

2018-02-01 Regeringskansliet Regionens åtagande
RJL 2018/354 Remiss - Betänkandet Etikprövning SOU 

2017:104
REMISS

2018.1291 I Detaljplan för Fiskebäck Karin Henriksson
2018-02-01 Habo kommun Länstrafiken
RJL 2018/363 Detaljplan för Fiskebäck REMISS
2018.1336 I Granskningshandling Värnamo 14.42 

Malmgatan i Värnamo
Pernilla Johansson

2018-02-05 Värnamo kommun Länstrafiken
RJL 2018/379 Samrådshandling Värnamo 14.42 Malmgatan i 

Värnamo
REMISS

2018.1496 I Kungörelse detaljplan för del av Folkets Park 1 o 
Gråbo 1.22

Karin Henriksson

2018-02-08 Jönköpings kommun Länstrafiken
RJL 2018/413 Kungörelse detaljplan för del av Folkets Park 1 o 

Gråbo 1.22
REMISS

2018.1621 I Remiss - Rekommendation och 
bedömningsunderlag

Evelina Örn

2018-02-12 Socialstyrelsen Regionens åtagande
RJL 2018/441 Remiss - Screening prostatacancer REMISS
2018.1622 I Förändring av Öresundstågsystemet Remiss 

180209
Karin Henriksson

2018-02-09 Trafikverket Länstrafiken
RJL 2018/443 Förändring av Öresundstågsystemet Remiss 

180209
REMISS

2018.1697 I Remiss - Intyg för praktisk tjänstgöring för
biomedicinska analytiker med utbildning
utanför EU och EES

Evelina Örn

2018-02-13 Socialstyrelsen Regionens åtagande
RJL 2018/461 Intyg för praktisk tjänstgöring för biomedicinska 

analytiker utbildade utanför EU och EES
REMISS

2018.1707 I Remiss - HPV-vaccination av pojkar i det 
nationella vaccinationsprogrammet 

Lena Strand

2018-02-14 Socialdepartementet Regionens åtagande
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RJL 2018/464 Remiss - HPV-vaccination av pojkar i det 
nationella vaccinationsprogrammet

REMISS

2018.1710 I Förslag till Europaparlamentets och Rådets 
förordning om utvärdering av medicinsk teknik 
och om ändring av direktiv 2011/24/EU (COM 
(2018) 51 final)

Evelina Örn

2018-02-14 Socialdepartementet Regionens åtagande
RJL 2018/463 Remiss - Förslag till Europaparlamentets och 

Rådets förordning om utvärdering av medicinsk 
teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU 
(COM (2018) 51 final)

REMISS

2018.1745 I Remiss - Strategiplan vid influensapandemi Evelina Örn
2018-02-15 Folkhälsomyndigheten Regionens åtagande
RJL 2018/475 Remiss - Strategiplan vid influensapandemi REMISS
2018.1800 I Remiss - Träbyggnadsstrategi för Jönköpings Kristina Athlei
2018-02-16 Klimatrådet Länsstyrelsen i Jönköpings Regionens åtagande
RJL 2018/492 Remiss - Träbyggnadstrategi REMISS
2018.1821 I Promemoria - En treårig utbildning för 

tandhygienistexamen
Lena Strand

2018-02-19 Utbildningsdepartementet Regionens åtagande
RJL 2018/502 Remiss - Förslag till treårig utbildning för 

tandhygienistexamen
REMISS

2018.1855 I Promemorian - Ökad styrning av 
myndigheternas lokalisering

Lena Strand

2018-02-19 Finansdepartementet Regionens åtagande
RJL 2018/516 Remiss - Ökad styrning av myndigheternas 

lokalisering
REMISS

2018.1974 I Detaljplan Norrahammar 43.1 Karin Henriksson
2018-02-22 Jönköpings kommun Länstrafiken
RJL 2018/543 Detaljplan Norrahammar 43.1 REMISS
2018.2089 I Samråd JNB 2018 och JNB 2019, tom 180316 Karin Henriksson
2018-02-26 Trafikverket Länstrafiken
RJL 2018/581 Samråd JNB 2018 och JNB 2019, tom 180316 REMISS
2018.2090 I Ansökan om tillstånd till cykeltävling på väg, 

Nässjö Grand Prix 2018
Karin Henriksson

2018-02-26 Länsstyrelsen i Jönköpings län Länstrafiken
RJL 2018/582 Ansökan om tillstånd till cykeltävling på väg, 

Nässjö Grand Prix 2018
REMISS

2018.2095 I Remiss angående förslag till föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 32 i Jönköpings 
län

Linda Byman

2018-02-26 Trafikverket Regionens åtagande
RJL 2018/584 Remiss angående förslag till föreskrifter om 

hastighetsbegränsning på väg 32 i Jönköpings 
län

REMISS

2018.2145 I Remiss - Strategiplan vid influensapandemi Jenny Nilsson
2018-02-15 Folkhälsomyndigheten Verksamhetsnära funktion
RJL 2018/601 Remiss - Strategiplan vid influensapandemi REMISS

2018.2189 I Remiss inkl missiv - Regional utvecklingsstrategi Elisabet Eriksson
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för Blekinge 2014-2020
2018-02-28 Region Blekinge Regionens åtagande
RJL 2018/615 Remiss: Aktualisering av Attraktiva Blekinge – 

Regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014-
2020

REMISS
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Utskriftsdatum: 2018-02-28 Utskriven av: Lisa Melander

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Motion februari 2018

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2018.1848 I Motion - Tänderna tillhör kroppen Lena Strand
2018-02-19 Morgan Malmborg & Per Svenhall Regionens åtagande
RJL 2018/514 Motion - Tänderna tillhör kroppen MOTION



 

 
  

  

  

  

 

Välkommen till årets SPARK-konferens! 
Välkommen till vår årliga SPARK-konferens – ett forum där näringsliv, akademi och 
offentliga aktörer möts för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka 
konkurrenskraften hos regionens tillverkningsföretag. 
   

Årets tema: Hur utvecklar vi smarta fabriker i Småland? 

Torsdagen den 26 april hälsar vi dig välkommen som är intresserad av hur vi – 

näringsliv, akademi och offentliga aktörer – kan arbeta tillsammans för att stärka 

konkurrenskraften hos regionens tillverkningsföretag. 

När? 26 april kl. 9.00-16.00 

Var? Högskolan för lärande och kommunikation. Sista datum för anmälan till 

konferensen är 20 april.  

Preliminärt program 
9.00-10.00 Projektutställning och fika i Arkaden (entréhallen till Högskolan för 

lärande och kommunikation). På utställningen har du möjlighet att träffa 

forskare inom SPARK som berättar om sina forsknings- och utbildningsaktiviteter 



inom kunskapsintensiv produktframtagning. 

10.00-12.00 Representanter från regionens näringsliv, Teknikföretagen och 

Jönköping University talar på konferensens tema. 

12.00-13.00 Lunch och projektutställning. 

13.00-15.00 Workshoppar om industrins utmaningar och behov på kort-

medellång sikt kopplat till konferensens tema och ur fyra olika aspekter: 

forskning, utbildning, innovation och samverkan. 

15.00-16.00 Fika och summering av dagen. 

Årets konferens är ett samarrangemang mellan SPARK/Jönköping University, 

Teknikföretagen, Science Park och Region Jönköpings län.  

Du möter företag, forskare, näringslivsansvariga och andra som vill diskutera 

årets tema. 

  

För att ta tillvara all den kompetens som möts under konferensen bjuder vi in 

alla deltagare till ett antal workshoppar som belyser årets tema ur fyra aspekter: 

forskning, utbildning, innovation och samverkan. 

 

Konferensen är ett samarrangemang mellan SPARK/Jönköping University, 

Teknikföretagen, Science Park och Region Jönköpings län. 

 

 

Varmt välkommen! 
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Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Årsredovisning 2017
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Godkänna föreliggande årsredovisning för 2017
2. Tillföra årets resultat 366 miljoner kronor till det egna kapitalet.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård, Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet samt Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

 Godkänner årsredovisning för 2017 avseende de delar som avser 
nämndens verksamhet och utgiftsområden.

Sammanfattning
Förslag till årsredovisning för 2017 har upprättats. I årsredovisningen redovisas 
hur de av fullmäktige uppsatta målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet liksom finansiella mål uppnåtts. Utifrån måluppfyllelsen är 
bedömningen att verksamheten under 2017 i Region Jönköpings län kännetecknas 
av god hushållning. 

Information i ärendet
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på 
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt 
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.

För att bedöma om Region Jönköpings län kännetecknas av god hushållning 
analyseras hur den egna verksamheten utvecklas i förhållande till de mål som 
regionfullmäktige satt upp samt hur verksamhetens resultat förhåller sig till 
regioner och landsting i övrigt. 

I budgeten anger regionfullmäktige vilka mål (systemmätetal samt inriktningsmål) 
som ska uppnås för att verksamheten ska kännetecknas av god hushållning. 
Regionstyrelsen och nämnderna har i månadsrapporter följt hur verksamheten 
utvecklats mot uppsatta mål samt hur ekonomin har utvecklats mot budget. 
Regionstyrelsen har under 2017 i två delårsrapporter återrapporterat till 
regionfullmäktige.

I årsredovisningen för 2017 lämnas en slutlig redovisning av hur verksamheten 
har utvecklats och om de mål som regionfullmäktige angett för verksamheten har 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2017/117

kunnat nås. Av de 53 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
som fullmäktige angivit har 41 mål helt eller delvis uppnåtts (avser mätbara mål). 
Verksamhetsmålen är högt satta och omprövas varje år för att vara utmanande. 

Den finansiella analysen i årsredovisningen, baserad på fullfonderingsredovisning 
av pensioner, visar att finansiella mål för långsiktighet och uthållighet har 
uppnåtts. Det ekonomiska resultatet 366 miljoner kronor utgör 3,5 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. Även om resultatet är positivt sammantaget finns 
delar som visar negativa budgetavvikelser. För hälso- och sjukvården utgör den 
0,5 procent och för området regional utveckling utgör den 2 procent av 
kostnadsomslutningen. 

Verksamhetsmålen visar i allt väsentligt fortsatt goda resultat. En bedömning som 
även omfattar Region Jönköpings läns resultat jämfört andra landsting/regioner 
gör att en sammantagen bedömning är att målet om en god hushållning uppnås.

Till årsredovisningen biläggs patientsäkerhetsberättelse, barnbokslut samt 
hållbarhetsredovisning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-28
 Årsredovisning 2017 med bilagor

Beslut skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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För ett bra liv i en attraktiv region 
Region Jönköpings län verkar inom områden som är avgörande för människors liv och hälsa, men 
också inom områden som ger länet förutsättningar för tillväxt och utveckling. Sambanden mellan 
dessa områden är starka. Människor väljer att leva där det finns jobb, utbildning, en god livsmiljö, 
kultur och möjlighet att kunna pendla till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Där människor bor finns 
behov av hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning och kultur. Länets företag behöver välutbildade 
medarbetare och en bra infrastruktur. 
 

 

2015 bildades Region Jönköpings län, för att öka möjligheterna att tillsammans med kommuner och andra 

aktörer skapa förutsättningar för utveckling, tillväxt och attraktivitet i länet. Regionbildningen har präglats av 

nära samverkan med kommuner och andra aktörer. Målet är att bli Sveriges fjärde tillväxtregion och vara den 

bästa platsen att växa upp på. Med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som utgångspunkt finns sedan 

november 2016 webbplatsen Utveckling Jönköpings län. På webbplatsen samlas kunskap om länet, 

utvecklingsområden identifieras och olika aktörer kan informera om sina aktiviteter inom regional utveckling. 

2016 och 2017 hölls också en regional konferens, Attraktionskraft. 

 

Under 2016 startade ett samarbete med Region Östergötland, Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar för att 

tillsammans bilda en större region. Under hösten 2016 besvarades en remiss där förslaget var att nya och större 

regioner skulle bildas 2019 respektive 2023. För vår del föreslogs 2023. Arbetet med regionförstoring har 

avbrutits, samtidigt som omvandling av landsting till regioner fortsätter. 2019 planeras alla landsting ha blivit 

regioner. Samarbetet med övriga regioner och landsting fortsätter både på nationell nivå, i sydöstra 

sjukvårdsregionen och i Brysselsamarbetet, där förutom lärosäten, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, 

Landstinget i Kalmar och Landstinget i Blekinge nu även Region Halland ingår. Samarbetet i Regionsamverkan 

Syd (Region Skåne, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar och Landstinget i Blekinge) har utvecklats och 

positionspapper tagit fram inom områdena infrastruktur och kultur. 

 

Ett län med bra miljö, goda möjligheter till arbete, utbildning och utveckling, utbyggd infrastruktur och ett rikt 

kulturliv är attraktivt och skapar förutsättningar för god hälsa och ett bra liv. Det får människor att söka sig till 

länet för arbete och utbildning och det får dem att stanna. Projekt och organisationer som bidrar till länets tillväxt 

stöds. 

 

Det regionala tillväxtarbetet grundas på analyser av regionala förutsättningar, strukturbilder, uppföljningar och 

utvärderingar i syfte att främja lärande och utveckling. Under 2017 har områden som innovation, vikten av 

jämställdhet, jämlikhet och mångfald för att nå tillväxt samt uppföljning av näringslivsutvecklingen varit i fokus, 

med intentionen att skapa ett ständigt lärande av förändrade omständigheter i en föränderlig värld. Under 2017 

fortsatte och avslutades de projekt som drivits i samband med arbetet med mottagande och integration för de 

flyktingar som under främst 2015 och 2016 kom till Jönköpings län. Det har påverkat verksamheter inom många 

offentliga organ och länet som helhet. Uppföljning har gjorts av verksamheter där extra asylmedel har använts 

och en del aktiviteter har blivit en del i ordinarie verksamhet. 

 

Under 2017 fortsatte arbetet för höghastighetståg och deras nytta för länet att vara en högaktuell fråga. 

Sverigeförhandlarna har placerat tre stationslägen i länet; Jönköping, Tranås och Värnamo, vilket är mycket 

positivt för den regionala utvecklingen. I slutet av året skrevs avtal med Sverigeförhandlingen och berörda 

kommuner.  

 

Vår hälso- och sjukvård är en av Sveriges bästa. Vi arbetar hälsofrämjande och invånarna erbjuds en hälso- och 

sjukvård med bästa möjliga värde och kvalitet och med samma förutsättningar i hela länet. Förebyggande 

insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. Frågor om 

levnadsvanor och livsstil ska ingå naturligt i varje patientmöte, utifrån en helhetssyn på individen. 

 

Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Nya diagnostekniker, 

behandlingsmetoder och nya läkemedel skapar ökad efterfrågan. Nya grupper kan få behandling och det leder till 

större behov av resurser, även om kostnaden för själva behandlingen minskar. Allt fler människor blir allt äldre, 

vilket ökar kostnaderna för vård och omsorg. Därför finns det starka skäl att arbeta för ett effektivare 

omhändertagande, med hjälp av nya arbetssätt och metoder i vården. En förutsättning för att lyckas är att vården 

ges i samverkan med patienten och närstående (co-production). 
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Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län är folkhälsostrategin med handlingsplan som tagits 

fram tillsammans med kommuner och andra aktörer i länet. Revidering av handlingsplan inför 2018–2019 

startade under hösten. För att främja folkhälsa krävs insatser inom områden som ligger utanför det som varit 

regionens direkta verksamhet. De satsningarna har gjorts i samverkan med länets kommuner, statliga 

myndigheter och organisationer. Inte minst förtjänar de ideella insatserna att uppmärksammas. Det är också 

angeläget att Region Jönköpings län står för ett starkt engagemang i frågor som handlar om demokrati, politik 

och politikens arbetsformer. 

Utgångspunkter 
Ändamålet med verksamheten bestäms ytterst utifrån demokratiska beslut om vilka behov som ska tillgodoses 

och de mål som sätts för dessa. Utgångspunkterna avser hela verksamheten och ska ge länets invånare 

förutsättningar för ett bra liv i en attraktiv region. De fem första målen avser en ändamålsenlig verksamhet och 

det sjätte vilket finansiellt mål som ska nås för att verksamheten ska tryggas på lång sikt. Inom varje område 

formuleras de i strategiska mål, framgångsfaktorer och systemmätetal. Måluppfyllelsen beskrivs inom de olika 

verksamhetsdelarna. Verksamhetens effektivitet, det vill säga det värde som skapas för invånarna i förhållande 

till insatta resurser, värderas utifrån hur väl de strategiska målen nås, vilket systemmätetalen visar. I och med 

regionbildningen ökade antalet mål som är gemensamma i länet och som påverkas av fler aktörer. De har ofta 

karaktären av inriktningsmål. Under 2017 har utgångspunkterna utvecklats till målbild 2030 inom sju områden, 

vilka presenteras i budget och verksamhetsplan inför 2018. 

 

Här följer en sammanfattning för var och en av utgångspunkterna. Tillsammans med visionen och de 13 

värderingarna bildar de grunden för verksamheten. 

Följande utgångspunkter fastställdes för 2017: 

Bra folkhälsa 

Region Jönköpings län arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att stödja länsinvånarnas hälsa 

och livskvalitet. Ett aktivt folkhälsoarbete bedrivs i samarbete med berörda aktörer. 

 

Måluppfyllelse: 

Folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbete är naturliga och inarbetade delar i verksamheten. Jönköpings län 

ligger bland de främsta i landet inom sysselsättning, förväntad medellivslängd och självskattat allmänt 

hälsotillstånd. Tandhälsan är god hos länets ungdomar, 42 procent av 19-åringarna är kariesfria, vilket är högt 

jämfört med riket. Alla 40-, 50-, 60- och 70-åringar, liksom förstagångsföräldrar, erbjuds hälsosamtal. Andelen 

som tackar ja till hälsosamtal fortsätter att öka, dock ej för förstagångsföräldrar.  Den regionala strategin och 

handlingsplanen för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län har tagits fram tillsammans med kommuner och 

andra aktörer i länet. 

God vård 

Hälso- och sjukvården och tandvården ska vara jämlik och ges med god tillgänglighet och bra bemötande, efter 

vars och ens behov, med rätt kompetens, på rätt vårdnivå och med rätt val av behandling. Antalet misstag, brister 

och fel i våra tjänster ska minimeras. Det leder till en pålitlig och säker vård med bästa möjliga kliniska resultat. 

 

Måluppfyllelse: 

Hälso- och sjukvårdsbarometern, den nationella patientenkäten och andra undersökningar visar att patienter och 

invånare är nöjda med bemötande och vård inom många områden och resultaten är bland de främsta i landet. 

Etik- och bemötandefrågor är ständigt i fokus. Tillgängligheten är god. Arbetet med jämlik vård integreras i 

pågående utvecklingsarbete. Öppna jämförelser visar på goda kliniska resultat inom många områden – 

sammantaget bland de bästa i landet. Patientsäkerhetsarbete är högt prioriterat. Misstag och fel som vårdskador 

dokumenteras, analyseras och åtgärdas systematiskt. Dessa frågor är av stor vikt och förbättringsarbeten 

fortsätter under 2018. Utvecklingsarbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård är en strategi för 

att börja förflyttningen från sluten- till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral, från vård till hälsofrämjande 

insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva. 

Regional utveckling 

Region Jönköpings län arbetar för attraktivitet och god tillväxt i länet genom bra miljö, goda arbets-, utbildnings- 

och utvecklingsmöjligheter, utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik samt ett rikt kulturliv. 
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Måluppfyllelse: 

Regionbildningen innebär stora möjligheter att tillsammans med kommuner och andra aktörer i landet skapa 

välfärd bland annat genom att med projektmedel arbeta för utveckling, tillväxt och attraktivitet i länet. Under 

året har höghastighetsjärnväg fortsatt vara en aktuell fråga med tre stationslägen i länet. Inom områdena 

utbildning, kultur, miljö och trafik är måluppfyllelsen hög. I Länstrafiken ses över tid en stor resandeökning. 

Kostnadseffektivitet 

Verksamhetens mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats. Riksdagen har beslutat om en 

”kostnadseffektivitetsprincip”. Den innebär att vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder ska en rimlig 

relation mellan kostnader och effekt eftersträvas, mätt som värde för medborgarna i form av förbättrad hälsa och 

höjd livskvalitet. 

 

Måluppfyllelse: 

Region Jönköpings läns nettokostnadsökning är lägre än genomsnittet för alla landsting/regioner. Ständig 

utveckling och förändring av arbetssätt pågår för att lyckas begränsa kostnadsutvecklingen. En av de stora 

utmaningarna är att förbättra hälsa och vård med bibehållna eller lägre kostnader. Verksamhetens utmaning att 

hålla sin budget möts med aktivt arbete med analyser, åtgärdsplaner och uppföljning. 

Systemsyn och förbättring/förnyelse 

Verksamhetsutvecklingen utgår från en gemensam systemförståelse, för att möjliggöra bästa 

möjliga resultat i en allt mer komplex verksamhet. Arbetet med att förbättra och förnya 

processer och arbetssätt stimuleras, för en effektiv och uthållig verksamhet. 

 

Måluppfyllelse: 

Gemensam systemförståelse är viktig inom regionen, men också tillsammans med kommuner och andra aktörer. 

Ett exempel på gemensamt arbete i systemet är de standardiserade vårdförloppen inom cancervård. Ständiga 

förbättringar är en naturlig del i verksamheten och stöd ges bland annat i form av utbildning. Nytillträdda chefer 

introduceras i förbättringsarbetet, vilket är viktigt för att ta tillvara utvecklings- och kvalitetsarbete. Arbetet med 

förbättring och förnyelse är integrerat i hela verksamheten och utvecklas kontinuerligt. I hela verksamheten 

arbetar vi för att möta framtidens utmaningar med god kvalitet och minskade kostnader genom ändrade arbetssätt 

och att ta tillvara teknikens och digitaliseringens möjligheter. 

Hållbar utveckling och långsiktig finansiering 

Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling inom områdena social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet. För att på lång sikt trygga verksamhetens finansiering, ska vi över en tidscykel om tio år nå ett 

ekonomiskt resultat som innebär att nödvändiga investeringar kan finansieras med egna medel. 

 

Måluppfyllelse: 

Hållbarhetsprogrammet har en hög ambitionsnivå och det pågår ett stort antal aktiviteter för att vi ska lyckas med 

målen till 2020. För 2017 är det ett fåtal mått som inte når måluppfyllelse. 

 

Målet ska ses över perioden 2015–2025. Målet om egenfinansiering av investeringar är uppnått för de tre första 

åren i perioden. 

Hur Region Jönköpings län styr mot vision och övergripande strategiska mål 

Utgångspunkt för styrningen är att uppnå god hushållning. Det innebär att verksamheten bedrivs ändamålsenligt 

och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten utan skattehöjning. 

Offentliga medel används för att skapa värde för invånarna genom god hushållning. 

 

Budget och verksamhetsplan med flerårsplan är det viktigaste styrdokumentet. I budgeten formuleras vision och 

mål, samt handlingsplaner för hur områden ska förbättras och utvecklas. Målen ska vara så konkreta att de kan 

brytas ned till den nivå där de ska genomföras. 

 

Som hjälpmedel för styrning använder vi Balanced Scorecard (BSC). Modellen fokuserar på det som är 

strategiskt viktigt, helhetstänkande och balansen mellan fem olika perspektiv. Verksamheten beskrivs, planeras 

och följs ur de fem perspektiven medborgare och kund, process och produktion, lärande och förnyelse, 

medarbetare samt ekonomi. 
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Via månadsuppföljning, delårsrapporter, årsredovisningen och i dialoger följs löpande hur väl målen i budget 

och verksamhetsplan nås. 

 

Regionstyrelsen och nämnderna har följt måluppfyllelsen varje månad och även begärt kompletterande 

information om verksamheten, dess utveckling och aktuella åtgärdsplaner. Under året ges vid behov nya uppdrag 

inom nya områden eller för att förbättra måluppfyllelsen. 

 

Sedan flera år pågår ett arbete med kraftsamling för bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader. 

 

Inom hälso- och sjukvård genomförs Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. Den organisatoriska 

indelningen förändrades 2015 från geografisk indelning till indelning efter medicinska områden. Syftet är mer 

samverkan inom medicinska specialiteter. Samtidigt samlades stöd- och serviceverksamhet i ett 

verksamhetsområde. Inför 2016 förtydligades åtgärdsplanen avseende kostnadsminskningar och inkluderades i 

verksamhetsplaner och ett mycket aktivt arbete pågår för att mer ska göras i öppenvård och primärvård. Arbetet 

med att minska administration fortsätter, liksom arbetet med rätt använd kompetens (RAK). Det har blivit ännu 

viktigare i och med bristen på sjuksköterskor och vissa läkarspecialiteter. Under 2017 har ett projekt inom RAK 

avslutats. Syftet har varit att samla in kunskaper och erfarenheter av framgångsrika arbetssätt lokalt och 

nationellt samt att utveckla metodstöd med frågebatterier som kan appliceras på alla verksamheter. 

 

Vi arbetar med social hållbarhet som en del i program för hållbar utveckling 2017–2020. Arbete pågår inom alla 

områden för en jämlik verksamhet, till exempel genom en handlingsplan för arbete utifrån den europeiska 

CEMR-deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Motverkandet av alla former av flerfaldig 

diskriminering ingår i deklarationen och i aktiviteter i handlingsplanen. Arbetet med att förbättra jämlikheten i 

verksamheterna sker inom följande områden: Jämlikhetsintegrerat ledningssystem, jämställd och jämlik 

arbetsplats, normkritiskt förhållningssätt och förbättrad kvalitet med jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.  

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor och för detta finns stödmaterial. 

 

Barnkonventionen  

Region Jönköpings län arbetar efter FN:s konvention om barnets rättigheter och i samverkan med länets 

kommuner och idéburna organisationer. Barnbokslut 2017 innefattar aktiviteter både från hälso- och sjukvården, 

Länstrafiken samt utbildning och kultursektorn. Syftet med rapporten är att ge en bild av verksamheterna ur ett 

barnrättsperspektiv. Strategigrupp barn och unga som är en samverkan mellan hälso- och sjukvården i Region 

Jönköpings län, skola och socialtjänst i länets kommuner ger ett stärkt skydd och lägger grunden för ett 

sammanhållet stöd för barnet. Det goda samarbetet med Länsstyrelsen och länets kommuner när det gäller 

arbetet med och för barns rätt ur olika perspektiv utgör en bra grund för barn och ungdomar så Region 

Jönköpings län kan bli den bästa platsen att växa upp på. 

God hushållning 2017 

Det finns inte någon enkel definition eller något enkelt mätvärde på vad som kan anses vara god hushållning, 

varken verksamhetsmässigt eller finansiellt. Bedömningen av om god hushållning nåtts grundar sig dels på hur 

verksamheten utvecklats i förhållande till regionfullmäktiges mål, dels på hur verksamhetens resultat förhåller 

sig till landstings/regionsektorn i övrigt. 

 

I övergripande strategiska mål och de följande avsnitten för huvudområdena hälso- och sjukvård och regional 

utveckling, redovisar vi hur verksamheten har utvecklats och om de mål som regionfullmäktige angett för 

verksamheten kunnat nås. I tabell 1 redovisar vi ett sammandrag av resultaten för systemmätetalen. 

Tabell 1: Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

Värdering Antal mått Procent 2017 (2016, 2015) 

Målet är uppfyllt 25 47 % (52 %, 47 %) 

Målet är delvis uppfyllt 16 30 % (31 %, 31 %) 

Målet är inte uppfyllt 12 23 % (17 %, 22 %) 

 

77 procent av målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda 2017. Motsvarande siffra 2016 var 83 procent och 2015 

78 procent.  
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Tabell 2: Förändring av resultat i mätetal mellan 2017 och 2016 

Värdering Antal mått Procent 

Resultatet är bättre än 2016 16 37 % 

Resultatet är i nivå med 2016   7 16 % 

Resultatet är sämre än 2016 20 47 % 

 

16 mätetal har bättre resultat 2017 än 2016 och 7 mätetal har resultat i samma nivå som 2016. Det innebär att 53 

procent av de mätetal som kan jämföras med 2016 har resultat i samma nivå eller bättre. 20 mätetal har sämre 

resultat. De mätetal som har bättre resultat finns framför allt inom medarbetarperspektivet och de mätetal med 

sämre resultat finns framför allt inom medborgare- och kundperspektivets tillgänglighetsmått. 

 

Målen för verksamheten är högt satta och omprövas inför varje budgetår. Analys sker inom områden där målen 

inte nås och vid behov tas åtgärdsplaner fram. Jämförelser med andra landsting/regioner avseende området 

hälso- och sjukvård som bland andra Öppna jämförelser, Hälso- och sjukvårdsbarometern och Dagens Medicins 

ranking av bästa sjukhus visar att vår verksamhet är bland de bästa i landet. Insatserna inom området regional 

utveckling är av en mer långsiktig karaktär och där vi är en av flera aktörer som ska bidrag till en god utveckling. 

De inriktningsmål som följs och som ska spegla utvecklingen i länet pekar på att flera områden går i rätt 

riktning. 

 

En bedömning av långsiktighet och uthållighet av den finansiella styrningen kan inte isoleras till ett enskilt år, 

utan måste göras för flera år, till exempel tio år, eller över en konjunkturcykel. Målet om egenfinansiering av 

investeringar förutsätter överskott som tillsammans med avskrivningskostnader täcker investeringarna sett över 

en period, åren 2015–2025.  

 

För 2015–2017 redovisar vi ett positivt resultat på 1 074 miljoner kronor. Resultatet tillsammans med 

avskrivningarna dessa tre år överstiger nettoinvesteringarna med 440 miljoner kronor. Det innebär att 

investeringarna har finansierats med egna medel de första tre åren under perioden 2015–2025. 

 

Sett till grad av egenfinansiering och resultatnivå, både för 2017 och de senaste åren, når vi de finansiella målen. 

 

Utifrån detta är bedömningen att Region Jönköpings län har en god hushållning, både verksamhetsmässigt och 

finansiellt. 

Befolkning 
Befolkningsutvecklingen påverkar dels efterfrågan på våra tjänster, dels storleken på skatteintäkter, generella 

statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Den 31 december 2017 hade Jönköpings län 357 237 invånare 

– en ökning med 4 502 invånare jämfört med 2016. Den norra länsdelen ökade med 2 545 invånare, den södra 

med 765 invånare och den östra länsdelen med 1 192 invånare. Den kraftiga ökningen beror på hög invandring 

och alla kommuner i länet ökade sin befolkning mellan 2016 och 2017. 

 

Jönköpings län har en långsiktigt positiv befolkningsutveckling med i genomsnitt över 3 600 invånare per år de 

senaste fem åren. Ökningen har skett i alla länsdelar de senaste fem åren. Jämfört med rikets 5,1 procent har 

länet en högre andel personer som är 80 år eller äldre. Andelen 80 år och äldre uppgick den 31 december 2017 

till 5,6 procent för länet som helhet. Motsvarande andel för den östra länsdelen var 6,4 procent, för den södra 

länsdelen 5,5 procent och för den norra länsdelen 5,1 procent. 

 

Andelen personer med utländsk bakgrund var 21 procent den 31 december 2016. (Med utländsk bakgrund menas 

utrikes födda samt födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.) Genomsnittet för riket var 23 

procent. Variationen inom länet är stor. Lägsta andelen personer med utländsk bakgrund fanns i Habo kommun 

med 9 procent och högsta andelen hade Gnosjö kommun med 32 procent. I det kommunala utjämningssystemet 

bedöms länets befolkning ha behov av hälso- och sjukvård på nivån 99,3 procent jämfört med riket. I 

utjämningssystemet tas hänsyn till demografi (ålder), socioekonomi (kön, civilstånd, sysselsättning, boende) 

samt olika geografiska betingelser för de olika landstingen/regionerna.  

- Uppdateras i mitten av mars 

Arbetslöshet och varsel 
Under hösten och senare delen av 2008 och en bit in på 2009 försämrades utvecklingen på arbetsmarknaden 

kraftigt. Många av länets små och medelstora företag drabbades hårt av den vikande konjunkturen. Från och med 
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hösten 2009 avtog varslen och var under 2010–2011 en betydligt lägre nivå. Under 2012 ökade dock antalet 

varsel igen för att under 2013 åter avta. 2017 var antalet varsel det lägsta sedan år 2000. 

Tabell 3: Antal personer berörda av varsel om uppsägning per kvartal 2008–2017. 

(Källa: Arbetsförmedlingens årsstatistik) 

 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

2008 361 511 935 3 044 

2009 2 690 1 060 614 538 

2010 512 217 245 96 

2011 204 362 363 389 

2012 569 630 607 1 463 

2013 488 405 342 327 

2014 268 274 201 267 

2015 400 95 130 476 

2016 287 322 200 198 

2017 386 143 147 158 

 

2017 var andelen arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd 6,4 procent av länets befolkning 16–64 

år, vilket är en minskning av arbetslösheten med 0,1 procentenheter från 2016. Arbetslösheten är fortfarande hög 

jämfört med 2007 och 2008, då den var under 3 procent. 

 

Det senaste året hade Jönköpings län den sjätte lägsta arbetslösheten i riket. Nässjö kommun hade 2017 länets 

högsta arbetslöshet med 9,8 procent (10,1 procent 2016) och Habo kommun den lägsta med 2,5 procent (2,4 

procent 2016). Arbetslösheten har minskat i sju av länets kommuner, medan den har ökat i fyra och var 

oförändrad i två kommuner mellan 2016 och 2017. Siffrorna inkluderar personer i program med aktivitetsstöd. 

Arbetslösheten i åldrarna 18–24 år var 8,6 procent i Jönköpings län, vilket är högre än för hela befolkningen 16–

64 år. Det har skett en ganska kraftig minskning med 0,8 procentenheter jämfört med 2016. Riksgenomsnittet har 

minskat med 1,3 procentenheter från 11,7 procent 2016 till 10,4 procent 2017. 
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Folkhälsa och sjukvård 
Målet för folkhälsa och sjukvård är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska 
ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som 
har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården ska 
arbeta för folkhälsa och för att förebygga ohälsa (Hälso- och sjukvårdslagen). 
 

Folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län bedrivs såväl i egen regi som genom andra vårdgivare. Frågor 

om levnadsvanor och livsstil ingår naturligt i varje patientmöte utifrån en helhetssyn på patienten. Förtroendet 

för hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är fortsatt mycket högt enligt nya mätningar i Hälso- och 

sjukvårdsbarometer både för primärvården och för den specialiserade sjukhusvården. Invånarna har stort 

förtroende för vården. I Dagens Medicins rankning om Bästa sjukhus 2017 kom länets tre sjukhus på plats fem, 

sex och sju i kategorin bästa mellanstora sjukhus. Inom området e-hälsa ligger Region Jönköpings län 

fortfarande i framkant i Sverige med utvecklingen att erbjuda digitala vårdmöten. 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 
Under 2017 har Region Jönköpings län drivit satsningen Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård, 

med målet att primärvården ska vara förstahandsvalet och den naturliga koordinatorn när invånaren har behov av 

hälso- och sjukvård under hela livet. Primärvården ska vara den genuina basen i hela hälso- och 

sjukvårdssystemet. Tätt samarbete mellan vårdcentraler, klinikerna och kommunens hemsjukvård där 

vårdplanering och förebyggande insatser för en relativt liten grupp mest sjuka invånare ska bidra till bättre vård, 

färre vårdtillfällen, mindre behov av vårdplatser och bättre möjligheter att klara bemanningen på sjukhusen. 

Folkhälsoarbetet för att främja länsinvånarnas hälsa och livskvalitet är aktivt och har etablerade samarbeten med 

andra aktörer, som länets kommuner, myndigheter, organisationer och civilsamhället.  

 

Syftet med arbetet är att förflytta hälso- och sjukvården från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral 

och från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva. 

 

 
 

Verksamhetsområdena Medicinsk vård, Kirurgisk vård samt Psykiatri, rehabilitering och diagnostik har fortsatt 

sitt arbete att verka för en jämlik vård med möjlighet att på bästa sätt möta individens behov av somatisk och 

psykiatrisk vård. Vården är personcentrerad, av högsta kliniska kvalitet, patientsäker, med god tillgänglighet och 

bedrivs kostnadseffektivt. Under 2017 fortsatte också arbetet med att anpassa verksamheten till ekonomiska 

förutsättningar genom en minskning av vårdplatser och årsarbetare. 

 

Den högre graden av specialisering har lett till en utökad samverkan i länet för att kunna ge en god och jämlik 

vård. Det har inneburit att vården inom flera områden har förlagts till ett eller två av Region Jönköpings läns tre 

sjukhus. Denna utveckling sker även genom ytterligare samarbete och nivåstrukturering inom sydöstra 

sjukvårdsregionen och riket i övrigt. 
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Perspektiv: Medborgare och kund 

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

FRAMGÅNGSFAKTOR Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Den nationella patientenkäten har under 2017 gått ut till drygt 10 000 patienter som besökt en läkare i 

primärvården. Andelen positiva svar för samtliga dimensioner var i genomsnitt 79 procent och resultatet låg 

strax över riksgenomsnittet. Svarsfrekvensen låg på 34 procent. 

 

Vi har också tillsammans med ett mindre antal andra landsting/regioner genomfört en undersökning bland 

patienter som besökt rehabiliteringspersonal inom Vårdcentralerna Bra liv och öppen specialiserad somatisk 

vård. Totalt cirka 1 400 enkäter skickades ut och en tredjedel av dem besvarades. Andelen positiva svar för 

samtliga dimensioner var i genomsnitt 82 procent. Svarsfrekvensen låg på 41 procent. 

 

I båda undersökningarna är kontinuitet och koordinering den dimension där förbättringspotentialen är störst, 

både i länet och i riket. Mest nöjda är patienterna med visad respekt och bemötande. Deltagarna har också lämnat 

kommentarer i fritext. Dessa är i många fall mycket värdefulla i verksamhetens förbättringsarbete. 

 

Under året har även patientnämndens arbete utvärderats inom ramen för den nationella patientenkäten. Andelen 

positiva svar för undersökningens fem dimensioner var i genomsnitt 59 procent. Svarsfrekvensen låg på 37 

procent.  

 

Mätningar görs också månadsvis för att utvärdera hur patienterna upplever utredningarna inom de så kallade 

standardiserade vårdförloppen i cancervården. Tillgängliga resultat omfattar första kvartalet 2017. Patienternas 

helhetsintryck av sin kontakt med vården bedöms som gott (85 procent positiva svar). 

 

Tillgänglighet 

I Hälso- och sjukvårdsbarometern anger 77 procent att väntetiderna till vårdcentraler är rimliga. 66 procent anser 

att väntetiderna till besök och behandling på sjukhusen är rimliga. Resultaten är i båda fallen de näst bästa i 

landet.  

 
 
 Mål: Alla som behöver ska få kontakt med vårdcentralen samma dag. 
 Resultat: 100 procent kommer i kontakt med vårdcentralen samma dag. Målet är uppfyllt. 

 

 

 
 Mål: 90 procent av alla som behöver ett besök hos allmänläkare ska få det inom fem dagar. 
 Resultat: 84 procent. Målet är delvis uppfyllt. 
 

 

Målet avseende telefontillgängligheten uppfylls helt. Andelen som får ett besök till allmänläkare inom fem dagar 

är något lägre än 2016. Utbildning av telefonrådgivningssköterskor i triagering (bedömning/prioritering) till bäst 

lämpad kompetens samt aktivt arbete med läkarrekrytering är exempel på åtgärder som pågår för att förbättra 

tillgängligheten. I båda fallen ligger resultaten något över riksgenomsnittet. 

 
 
  Mål: 80 procent av alla patienter ska få ett första besök inom 60 dagar. 
 Resultat: 75 procent. Målet är delvis uppfyllt. 

 

 

Helårsresultatet för första besök i specialiserad vård visar en något lägre tillgänglighet än 2016. Läkartillgången 

uppges som en orsak och rekrytering pågår. Undantagna är dock områdena psykiatri och rehabilitering som 

klarar tillgänglighetsmålen. Ur ett nationellt perspektiv är tillgängligheten god. 

 

 
 Mål: 90 procent av alla patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin ska få utredning/behandling påbörjad inom 30 dagar. 
 Resultat: 48 procent, målet är inte uppfyllt. 
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Det ackumulerade resultatet är något sämre än föregående år och uppsatta mål nås inte. Vakanser, högt inflöde 

av remisser är orsaker som kan förklara det låga resultatet. Den ökade efterfrågan gör att resurser har 

omprioriteras för att möta de mest akuta och komplexa behoven. Även genomgång av registreringsrutiner har 

gjorts vilket kan vara en bakomliggande orsak.  

Perspektiv: Process och produktion 

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete, kunskapsbaserad och ändmålsenlig 
vård, säker hälso- och sjukvård 
 
 
Inriktningsmål: Ohälsotalen ska minska för både kvinnor och män. 
Resultat: Ohälsotalet minskade både i länet och i riket 2017 bland både kvinnor och män. Det minskade något mer i riket. 
 

 
 
Inriktningsmål: Övervikt och fetma hos barn ska minska. Andel fyraåringar samt elever i skolår 7/8 med ISO-BMI över 25 ska 
minska med 20 procent under en treårsperiod. 
Resultat: Övervikt/fetma bland fyraåringar har minskat bland både flickor och pojkar, mätt som treårsmedelvärde. Andelen 
fyraåringar med övervikt/fetma har sjunkit från 12,1 procent (barn födda 2010–2012) till 11,9 procent (barn födda 2011–2013). 
 

 

Skolår 7/8 kvar att redovisa.  

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändmålsenliga processer 

 
Mål: Hälften av kvinnor och män bland förstagångsföräldrar och 40-, 50-, 60- och 70-åringar ska ha haft hälsosamtal. 

 Resultat: Bland 40-, 50-, 60- och 70-åringar har 42,7 procent haft hälsosamtal – 46,7 procent kvinnor och 38,6 procent 
män. Bland förstagångsföräldrar har totalt 33,6 procent haft hälsosamtal, 38,6 procent mammor och 28,4 procent pappor. 
Målet är delvis uppfyllt. 

 

 

Vårdcentralerna ska stödja goda levnadsvanor genom att erbjuda och genomföra hälsosamtal med alla invånare 

som fyller 40, 50, 60, och 70 år. Andelen som haft hälsosamtal har ökat med 6,9 procentenheter jämfört med 

2016 och totalt genomfördes 6 339 hälsosamtal under 2017. Andelen ökar stadigt och närmar sig målet. Det är 

fortfarande skillnader mellan vårdcentralerna hur stor andel som tackat ja och kommit för sitt hälsosamtal. 

Hälsosamtal till förstagångsföräldrar erbjuds via barnhälsovården. Andelen genomförda hälsosamtal bland 

förstagångsföräldrar har minskat jämfört med 2016. Åtgärder för att öka andelen hälsosamtal kommer att 

genomföras under 2018 exempelvis genom riktad information och digitalt hälsosamtal. Upplevelsen är att fler 

föräldrar tackar nej tillerbjudandet utifrån att många arbetsplatser erbjuder detta inom sin företagshälsovård. 

 

 
 Mål: Förbättra läget för 60 procent av indikatorerna i Öppna jämförelser när det gäller medicinska resultat för både kvinnor 

och män. 
 Resultat: Förutsättningarna för jämförelse har förändrats, vilket innebär att jämförande resultat inte kan tas fram. I 

Socialstyrelsens Öppna Jämförelser 2017 går Region Jönköpings län i önskvärd riktning i 31 av 49 mått – 63 procent. 
 Målet är uppfyllt. 
 

 

Socialstyrelsen har publicerat rapporten Öppna Jämförelser 2017 – En god vård? Övergripande uppföljning 

utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat. 

 

Rapporten svarar på sex övergripande frågor: 

 Hur mycket betalar vi för hälso- och sjukvården? 

Socialstyrelsen använt måttet strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad för att mäta sjukvårdskostnader. 

Måttet anger kostnadsnivån för hälso- och sjukvård sedan hänsyn tagits till kostnadspåverkande faktorer 

som huvudmännen inte kan påverka, bland annat befolkningens ålderssammansättning och 

sjukdomsförekomst. Region Jönköpings län ligger lägre än rikssnittet. 
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 Har vi tillgång till hälso- och sjukvård när vi behöver? 

I det här avsnittet redovisas indikatorer som berör både tillgänglighet av servicekaraktär och den 

tillgänglighet som är mer central för vårdkvalitet och patientsäkerhet. Dessa sammanfaller ofta, men de kan 

också motverka varandra genom undanträngningseffekter, där exempelvis garanti om vård inom en viss tid 

för samtliga patienter kan leda till en annan prioritering än en rent medicinsk bedömning hade resulterat i. 

Region Jönköpings län har generellt en mycket god tillgänglighet och ligger i flera mätningar i topp i 

Sverige. I förhållande till riket har Region Jönköpings län få överbeläggningar och utlokaliserade patienter 

(patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt 

ansvar för patienten), men över snittet i riket när det gäller utskrivningsklara. Siffrorna är dock från 2016 

och här har det pågått ett intensivt förbättringsarbete som ska stödja den lag om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft den 1 januari 2018. 

 Hur väl bidrar hälso- och sjukvården till att hålla oss friska? 

Här redovisas indikatorer som rör hälsoinriktad hälso- och sjukvård. Flera av indikatorerna rör 

levnadsvanor för personer som redan har en sjukdom och åtgärder för att de inte ska bli sämre eller 

återinsjukna.  

Region Jönköpings län ligger bäst i riket bland personer med diabetes som är fysiskt aktiva och det är få 

som röker. Däremot behövs fortsatt förbättring när det gäller att ge antikoagulantiabehandling till 

riskpatienter för stroke, även om det skett en stor förbättring senaste åren. Region Jönköpings län ligger på 

76 procent (mål 80 procent), vilket är under snittet i riket. 

Region Jönköpings län ligger över snittet i riket när det gäller fallskador bland äldre. Här ses dock en stor 

skillnad mellan kvinnor och män – fallskador är betydligt vanligare bland kvinnor. 

 Hur är kvaliteten i hälso- och sjukvården vi får? 

Patientsäker, individanpassad, kunskapsbaserad och tillgänglig vård är olika delar av god kvalitet. De flesta 

indikatorer som redovisas under detta område är resultatmått på övergripande nivå. Resultatindikatorerna 

kan ses som sammansatta mått på samtliga faktorer som bidragit till resultatet och påverkas både av 

kvaliteteten i systemet och av bakgrundsfaktorer som är svåra att påverka inom hälso- och sjukvården. 

Jämförelser över tid visar i många fall en mycket positiv utveckling.  

Region Jönköpings län visar i flera avseende goda resultat, exempelvis påverkbar slutenvård, diabetes, 

trycksår i slutenvården och femårsöverlevnad i cancer. 

 Blir vi friskare och lever längre? 

Här redovisas breda mått för hälsoutfallet där kvaliteten i hälso- och sjukvården spelar roll, men där utfallet 

även i hög grad påverkas av faktorer som levnadsvanor, livsvillkor och levnadsförhållanden. 

Befolkningen i Region Jönköpings län skattar i hög grad sitt allmäntillstånd som mycket bra eller bra och 

ligger bland de län i Sverige med minst antal självmord. 

 Hur bidrar hälso- och sjukvården till hållbart god vård? 

I det här avsnittet redovisas indikatorer som inte direkt speglar god vård, men som antas beröra viktiga 

förutsättningar för goda resultat nu och framöver. De indikatorer där det görs jämförelser, är förtroende för 

hälso- och sjukvården, befolkningens uppfattning om vård på lika villkor, förekomst av 

antibiotikabehandling i öppenvård, sjukfrånvaro bland landstingsanställda samt rapportering till 

kvalitetsregister för tre folksjukdomar. 

Befolkningen i Region Jönköpings län har mycket högt förtroende för sjukvården i sin helhet och att den 

ges på lika villkor.  

Tidskriften Dagens Medicin sammanställer ett stort material som grund för sin årliga ranking Bäsa sjukhus och 

sjukhusen i Region Jönköpings län har placerats sig högt under flera år. I den senaste rankingen placerade sig 

länets sjukhus på femte, sjätte och sjunde plats i klassen mellanstora sjukhus. 

FRAMGÅNGSFAKTOR Säker hälso- och sjukvård  

Lex Maria-anmälan görs av vården vid en händelse där en allvarlig vårdskada har uppstått alternativt att det varit 

en risk för allvarlig vårdskada. Med vårdskada menas en skada som drabbat en patient i vården och som hade 

kunnat undvikas. Enskildas klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) görs av patient eller 

närstående då de upplevt att patienten drabbats av en vårdskada. Till Löf (Landstingens Ömsesidiga 

Försäkringsbolag) kan patient anmäla om den anser sig ha drabbats av vårdskada.   
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Tabell 4: Antalet lex Maria-anmälningar och enskildas klagomål 2014–2017 

 2014 2015 2016 2017 

Antal lex Maria-anmälningar  43 59 66 57 

Antal enskildas klagomål 114 107 144 133 

Antal anmälning Löf  533 540 606 573 

 

1 september 2017 ändrades Socialstyrelsens föreskrift om utredning av vårdskador. Tidigare var det obligatoriskt 

att göra Lex Maria-anmälan vid alla självmord där den avlidne varit i kontakt med sjukvården inom 4 veckor 

före dödsfallet. Efter den 1 september ska Lex Maria-anmälan endast göras om självmordet uppfattas som en 

undvikbar skada orsakad av brister i vården. Detta är en förklaring till det minskade antalet anmälningar 2017.  

 

Antalet anmälningar enligt lex Maria har annars ökat successivt från år 2014. Tolkningen är inte att antalet 

vårdskador har ökat, utan att ökningen främst beror på att chefläkarna har arbetat med att öka medvetenheten om 

vårdskador och utrednings- och anmälningsansvar utifrån patientsäkerhetslagen. De flesta ärenden gäller vård, 

behandling och diagnostik (83 procent) med fördelning främst inom delområden diagnos, behandling samt 

självmord.  

 
Antalet enskildas klagomål till IVO har minskat något i jämförelse med år 2016. Även här gäller flertalet 

ärenden vård, behandling och diagnostik (54 procent) med fördelning främst inom delområden behandling, 

undersökning/utredning samt diagnostik. I en majoritet av de klagomål IVO har granskat har IVO funnit att 

vården bedrivits så att den uppfyller kraven på en god vård. I de fall där Region Jönköpings län fått ta emot kritik 

(27 procent) ses viktiga förbättringsområden inom vård, behandling och diagnostik.  

 
Kirurgisk vård är det verksamhetsområde som gör flest lex Maria-anmälningar och får flest enskildas klagomål. 

Detta överensstämmer med statistik i övriga landet. Tolkningen är dels att kirurgi kan vara riskfylld verksamhet, 

dels att vårdskador är så uppenbara och tydliga i opererande verksamheter.  

 
I patientnämndens ärenden ses viktiga förbättringsområden avseende vårdens ansvar för tillgänglighet, 

information samt möjlighet till delaktighet och samordning.   

 

Avvikelser om patientsäkerhet som registreras i Synergi visar att det finns förbättringsmöjligheter inom 

arbetsprocesser såsom läkemedelshantering, omvårdnad, samverkan samt hantering av vårddokumentation. 

 
 
 Mål: Antal skador per 1 000 vårddagar ska minska. 
 Resultat: Variation över året. Målet att minska är uppfyllt, sannolikt också över tid.  

 

 

Det finns en variation över tid i antalet skador. Med använd metod kan man inte med säkerhet jämföra resultat 

mellan på varandra följande år. Över tid förefaller det vara en minskning av antalet skador sedan mätmetoden 

infördes 2008, även om jämförelsen är vansklig då både mätmetoden och vården ständigt utvecklas och 

förändras. Granskningen och mätningen är ändå viktig, eftersom kunskapen och lärandet av de skador som 

identifieras i mätningen bidrar till att minska risken för skador i framtiden.  

 

 
  Mål: Andel av patienter som bedömts ha risk inom område fall, undernäring, och trycksår,  

samt munhälsa som fått åtgärd insatt (riskpatienter) – mål 90 procent. 
 Resultat: 79 procent hade åtgärder vidtagna. Målet är inte uppfyllt. 

 

 

I mätningen ingår förutom åtgärder vid risk för trycksår, fall och undernäring även sedan 2017 åtgärder vid risk 

för munhälsan. Av de patienter som totalt sett bedömdes hade 66% minst en risk inom de fyra områdena. För 

92% av dessa patienter med risker gjordes en åtgärdsplan och för 79% av dessa var åtgärderna vidtagna. Under 

2017 har området munhälsa tillkommit, det är ett område där arbetssätten ännu inte fullt ut etablerats. 

Bemanningsproblematik och högre andel nyanställd personal på flera arbetsplatser är en utmaning för 

vårdpreventionsarbetet. 
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VERKSAMHETSSTATISTIK 

Primärvård 
Läkarbesök av länets invånare (konsumtion) inom primärvården har minskat med 7 400, vilket är cirka två 

procent mindre än 2016. Däremot ökade länets produktion av läkarbesök kraftigt till följd av ökad försäljning till 

andra landsting/regioner; digitala besök. Antalet digitala besök ökade från knappt 20 000 till drygt 200 000. 

 

Besök av länets invånare (konsumtion) hos annan personalkategori ökade med 7 700 besök under 2017. Det är 

främst besök till fysioterapeuter och sjuksköterskor som ökat. Se Tabell 5, Primärvård, verksamhetsstatistik 

2013–2017. 

 

Antalet patientbesök hos kiropraktorer och naprapater var 11 500, vilket är i nivå med 2016. 

Länets invånare gjorde cirka 62 procent av sina besök i primärvården och det är en marginell ökning jämfört 

med 2016. Andel läkarbesök i primärvården var 52 procent respektive 68 procent för övriga besök. 

 

Tabell 5: Primärvård, verksamhetsstatistik 2013–2017 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

Allmänläkarvård 

     
Antal besök, läkare 438 765 444 876 446 571 473 218 643 708 

- varav jourcentralsbesök 24 163 24 769 25 601 26 851 27 395 

- varav hembesök 4 813 5 006 4 257 3 280 3 942 

- varav såld vård 11 248 13 079 19 144 37 574 216 217 

 -varav distansbesök 

   

19 422 202 055 

Sjuksköterskevård 

     
Antal besök dsk/ssk/usk 322 486 325 553 331 768 347 780 358 413 

Barnhälsovård 

     
Antal besök, läkare 21 080 22 004 19 825 17 937 18 579 

Antal besök, dsk/ssk  66 247 68 834 74 107 74 397 70 631 

Mödrahälsovård 

     
Antal besök, läkare 4 639 4 838 3 293 3 044 3 887 

Antal besök barnmorska  58 088 58 028 65 074 58 344 56 653 

Sjukgymnastikmottagning 

     
Antal besök, sjukgymnast/fysioterapeut 159 810 168 453 174 603 173 426 184 445 

Antal besök, annan personalkategori 1) 10 621 10 734 10 011 7 324 5 399 

Arbetsterapimottagning 

     
Antal besök, arbetsterapeut 16 006 16 883 19 145 20 867 21 546 

Antal besök, annan personalkategori 1) 0 0 0 0 0 

Övriga verksamheter 

     
Antal besök läkare 288 238 167 218 137 

Antal besök, annan personalkategori 2) 76 602 82 054 90 597 86 917 92 352 

Såld vård övriga besök 9 747 12 596 20 340 21 829 32 076 

Summa producerade läkarbesök i länet 464 772 471 956 469 856 494 417 666 311 

Summa producerade övriga besök i länet 709 860 730 539 765 305 769 055 789 439 

Köpt vård 

     
Antal besök, läkare 18 013 13 256 9 731 9 179 8 527 

Antal besök, annan personalkategori  95 634 93 437 92 272 88 756 86 294 

Länets konsumtion 

     
Antal besök, läkare 471 537 472 133 460 443 466 022 458 621 

Antal besök, annan personalkategori 795 747 811 380 837 237 835 982 843 657 

1)
 inklusive gruppbesök 

2)
 ungdomsmottagning, hälsovård, socialmedicinsk mottagning, dietist, fotvård, barnpsykolog, gynekologiska hälsokontroller 

(Förkortningar: dsk: distriktsköterska, sjuksköterska. sjuksköterska, usk: undersköterska) 
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Somatisk vård 
Antalet disponibla vårdplatser

1
 fortsätter att minska. Under 2017 minskade de disponibla vårdplatserna med 

ytterligare 50 till 612. Merparten av minskningen har skett inom medicin/geriatrik-klinikerna. Omorganisationen 

av kirurgklinikerna har också bidragit till minskningen. Till följd av minskningen av vårdplatserna, minskade 

även antalet vårdtillfällen. 

 

Beläggningsgraden, (utnyttjandet av disponibla vårdplatser) 2017 var 86,7 procent, vilket är något högre än 

2016. Medelvårdtiden är oförändrad, 4,1 dagar. 

 

Antalet besök till läkare minskade med 15 000 besök, vilket motsvarar fyra procent jämfört med 2016. En del av 

minskningen förklaras av minskning inom öron-näs- och halssjukvården samt hudsjukvården. Antalet besök till 

övriga personalkategorier är nästan oförändrat. 

Antalet operationer minskade med cirka fem procent i slutenvården. Dagkirurgiska operationer ökade med 

närmare två procent främst inom ögonsjukvården. 

 

Köpt/upphandlad somatisk vård 
Region Jönköpings län köpte 2017 högspecialiserad vård inom riks- och regionsjukvården (inklusive akut och 

valfri vård) på i stort sett samma nivå som 2016. Däremot ökade antalet läkarbesök något inom den 

högspecialiserade vården. 

 

Tabell 6: Specialiserad somatisk vård, verksamhetsstatistik 2013–2017 

  

2013 2014 2015 2016 2017 

Egenproducerad vård (inklusive såld vård) 

     
Antal disponibla vårdplatser 

  

779 732 662 612 

Vårdtid i dagar  

 

240 048 233 778 223 725 208 386 194 676 

Antal vårdtillfällen 

 

55 570 55 669 55 077 51 731 48 374 

Genomsnittlig DRG * vikt/vårdtillfälle 

 

0,91 0,90 0,87 0,86 0,87 

Medelvårdtid, dagar 

 

4,3 4,2 4,1 4,0 4,0 

Antal läkarbesök 1) 

 

336 350 353 077 371 536 372 961 360 015 

Antal besök annan personalkategori 1) 259 496 259 184 273 850 294 057 292 970 

Varav såld vård 

      
Vårdtid i dagar 

 

7 307 7 648 8 700 8 865 6 632 

Antal vårdtillfällen 

 

2 751 2 803 3 420 3 285 2 676 

Antal läkarbesök 

 

11 304 12 616 16 383 19 505 18 084 

Antal besök annan personalkategori 

 

4 144 5 078 8 464 10 190 9 756 

Köpt vård 

      
Vårdtid i dagar 

 

23 107 22 112 22 961 21 540 20 713 

Antal vårdtillfällen 

 

5 622 5 744 5 894 5 603 5 637 

Antal läkarbesök 

 

53 096 50 379 52 615 51 369 47 474 

Antal besök annan personalkategori 

 

7 005 6 979 7 988 8 292 8 490 

Länets konsumtion 

      
Vårdtid i dagar 

 

255 848 248 242 237 986 221 061 208 757 

Antal vårdtillfällen 

 

58 441 58 610 57 551 54 049 51 335 

Antal läkarbesök 

 

378 142 390 840 407 768 404 825 389 405 

Antal besök annan personalkategori 

 

262 357 261 085 273 374 292 159 291 704 

Psykiatrisk vård 
Inom den psykiatriska vården minskade antalet disponibla vårdplatser med fyra. Antalet vårdtillfällen ökade med 

2 procent, medan antalet vårddagar minskade. Detta bidrar till en viss minskning av medelvårdtiden. 

Beläggningsgraden (användningen av disponibla vårdplatser) låg i genomsnitt på 78,5 procent, vilket är en 

                                                           
1
 * disponibel vårdplats: Vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och 

arbetsmiljö. 
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ökning i jämförelse med 2016. Antalet läkarbesök samt besök annan personalkategori ökade med cirka fem 

procent. 

Köpt/upphandlad psykiatrisk vård 
Den övervägande delen köpt vård utgörs av rättspsykiatri. Merparten av patienterna vårdas i Vadstena. Aktivt 

arbete pågår kontinuerligt med omlokalisering för ett optimalt utnyttjande av regionsjukvårdsavtalet. Den totala 

volymen vårddagar inom rättspsykiatri minskade med 4 procent jämfört med 2016. Däremot ökade övrig köpt 

psykiatri under 2017. 

 

Tabell 7: Specialiserad psykiatrisk vård, verksamhetsstatistik 2013–2017 

  

2013 2014 2015 2016 2017 

Egenproducerad vård inklusive såld vård 

     
Antal disponibla vårdplatser 

    

141 137 

Vårdtid i dagar 

 

47 242 49 071 46 128 43 693 42 104 

Antal vårdtillfällen 

 

4 146 4 182 4 149 4 099 4 177 

Medelvårdtid, dagar 

 

11,4 11,7 11,1 10,7 10,1 

Antal läkarbesök 

 

23 499 24 201 24 310 25 692 26 907 

Antal besök annan personalkategori 

 

110 078 105 648 106 291 106 097 110 955 

Varav såld vård 

      
Vårdtid i dagar 

 

1 633 1 273 2 237 2 079 1 759 

Antal vårdtillfällen 

 

311 331 442 419 381 

Antal läkarbesök 

 

1 042 1 129 1 444 1 833 1 710 

Antal besök annan personalkategori 

 

1 731 1 805 2 258 2 562 2 940 

Köpt vård 

      
Vårdtid i dagar 

 

19 618 17 374 15 153 15 919 16 113 

Antal vårdtillfällen 

 

593 560 496 470 446 

Antal läkarbesök 

 

1 113 79 155 108 112 

Antal besök annan personalkategori 

 

167 136 176 237 243 

Länets konsumtion 

      
Vårdtid i dagar 

 

65 227 65 172 59 044 57 533 56 458 

Antal vårdtillfällen 

 

4 425 4 411 4 203 4 150 4 242 

Antal läkarbesök 

 

23 570 23 151 23 021 23 967 25 309 

Antal besök annan personalkategori 

 

108 514 103 979 104 209 103 772 108 258 

Hjälpmedelsverksamhet 
Besök för utprovning av ortopedtekniska hjälpmedel ökade med cirka 12 procent jämfört med 2016. 

 

Tabell 8: Hjälpmedelsverksamhet 2013–2017 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

Besök för utprovning av ortopedtekniska hjälpmedel  14 361 15 071 14 933 14 687 16 377 

Perspektiv: Lärande och förnyelse 
Utvecklings- och kvalitetsarbete med öppenhet, helhetssyn och samverkan, tydliga mål och tidplaner är en 

fortsatt viktig del i Region Jönköpings läns strategi. Inom verksamheterna pågår ett stor antal förbättringsprojekt, 

men även ständiga förbättringar i vardagen. 

 

Inom satsningen Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård där syftet är att arbetet ska stödja 

omställningen till den nära vården, pågår ett omfattande arbete på makro-, meso- och mikrosystemnivå. Nya 

arbetssätt har testats fram genom piloter i liten skala, som nu övergår till vidare spridning i länet med ansvar i 

linjen. 
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Arbetet med kundsegmentering och personcentrering har ytterligare utvecklats och stödkoncept tagits fram för 

att underlätta arbetet i praktisk vardag. Utvärdering och lärande fångas längs vägen och följeforskning pågår. 

Samverkan har också skett med coaching från Institute for Healthcare Improvement (IHI) för att bygga en 

lärplattform för ett standardiserat utvecklingsstöd. 

  

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård har lyfts in som ett område i Region Jönköpings läns 

internationella lärandenätverk för co-production (= samverkan mellan patient, närstående och vården) som håller 

på att utvecklas via Jönköping Academy. 

 
Under 2017 har 165 originalarbeten publicerats och med tillägg av bokkapitel, kunskapssammanställningar blir 

det 182 publikationer. Flera av dessa studier har blivit nationellt och internationellt uppmärksammade och 

kommer att bidra till direkt nytta för patienter i länet. 15 disputationer med god spridning inom olika kliniska 

områden genomfördes med stöd av de doktorandtjänster som finansieras. Många medarbetare har också fått stöd 

för att kunna presentera sina resultat från vetenskapliga studier, genomförda inom Region Jönköpings läns 

verksamheter, vid konferenser och möten både nationellt och internationellt. 

Perspektiv: Ekonomi 

STRATEGISKT MÅL: Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård 

FRAMGÅNGSFAKTOR Ekonomi i balans 

Sjukvårdens ekonomiska läge har successivt förbättrats. Landstingets strukturjusterade
2
 kostnad per invånare för 

hälso- och sjukvård har ökat långsammare än för riket i genomsnitt. Region Jönköpings län har som 

inriktningsmål att sjukvårdskostnaden (strukturjusterad) per invånare ska ligga i nedre kvartil bland 

landsting/regioner. 

 

Figur 1: Strukturjusterade hälso- och sjukvårdskostnader per invånare 2016 

 

                                                           
2
 Strukturjusterad kostnad: Kostnadsnivån kan inte förväntas vara densamma i alla landsting. Det finns strukturella faktorer 

som landstingen inte har möjlighet att påverka som befolkningens ålderssammansättning, den socioekonomiska strukturen 

och sjukdomspanorama. Det kommunala utjämningssystem som gäller från 2014 och som ska beakta strukturella skillnader, 

visar att Region Jönköpings län förväntas ha en kostnad som ligger knappt 0,5 procent under riksgenomsnittet. 
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Region Jönköpings län har de senaste åren haft relativt låg nettokostnadsökning inom hälso- och 

sjukvården, vilket medfört en förbättrad position. Under 2016 försämrades dock positionen något från 

sjätte till nionde plats, men den strukturjusterade kostnaden per invånare ligger fortfarande lägre än riket. 

2012 var kostnaden per invånare 160 kronor högre än genomsnittet och 2016, som är senaste redovisningsår, var 

kostnaden 395 kronor lägre per invånare. 

 

2017 ökade nettokostnaden med 5,0 procent för hälso- och sjukvården, vilket motsvarar den budgeterade 

ökningen. Den relativt höga nettokostnadsökningen beror på att både primärvården och den psykiatriska vården 

ökade kraftigt, drygt åtta procent. Inom den specialiserade somatiska vården var ökningen mer begränsad och 

stannade på 2,7 procent men kostnaden var högre än budgeterat. 

 

Inom Region Jönköpings län pågår ett antal viktiga utvecklingsarbeten för att stimulera en ökad effektivitet i 

styrning av sjukvården. Införandet av kostnad per patientkontakt (KPP) påbörjades för somatisk vård under 2015 

och fortsätter enligt plan. En viktig framgångsfaktor är att tydliggöra samband och vinster med en nära koppling 

mellan kostnad per patientkontakt, kapacitets- och produktionsstyrning (KPS) samt rätt använd kompetens 

(RAK). 

Hyrpersonal 
2017 ökade kostnaden för hyrpersonal med 30 procent. Den totala kostnaden blev 203 miljoner kronor. 

Det är i huvudsak läkare som hyrs in (200 miljoner kronor). 

 

Tabell 9: Kostnad för hyrpersonal, miljoner kronor 

  2016 2017 Skillnad 

Regionens åtagande 0,6 0,4 -0,3 

Vårdcentralerna Bra Liv 43,2 52,9 9,8 

Medicinsk diagnostik 39,1 54,4 15,3 

Folktandvården 0,0 0,0 0,0 

Medicinsk vård 18,1 17,9 -0,2 

Kirurgisk vård 30,9 43,2 12,3 

Psykiatri och rehabilitering 23,4 34,0 10,6 

Summa 155,4 202,9 47,5 

 

De högsta kostnaderna finns inom Vårdcentralerna Bra Liv och inom Medicinsk diagnostik. 

 

Antalet egna anställda specialistläkare och ST-läkare har minskat något under året från 855 till 850 

faktiska årsarbetare. 

Nettokostnad per verksamhetsområde 
Hälso- och sjukvårdens nettokostnad uppgick 2017 till 8,3 miljarder kronor. 

 
Figur 2: Nettokostnad per verksamhetsområde 2017, procent 
 

21,5% 

64,3% 

9,6% 

4,6% 

Primärvård

Specialiserad somatisk vård

Specialiserad  psykiatrisk
vård
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Den somatiska vården står för den större delen av hälso- och sjukvårdens nettokostnad. Ambitionen är att en 

större andel av vården ska bedrivas inom primärvården och under 2017 ökade primärvårdens andel med 0,5 

procent. 

 

 
Mål: Nettokostnaden per verksamhetsområde ska inte överstiga budget. 

 Resultat: Målet är inte uppfyllt. 
 

 

Tabell 10: Hälso- och sjukvårdens nettokostnad (miljoner kronor) 

 

2016 2017 Avvikelse mot budget 2017 

Primärvård 1 652 1 794 -2 

Specialiserad somatisk vård 5 193 5 364 -81 

Specialiserad psykiatrisk vård 739 798 -2 

Övrig hälso- och sjukvård 356 383 28 

Total nettokostnad  7 940 8 339 -58 

Primärvård 
Primärvården finansieras främst genom så kallad kapitering, som innebär att varje vårdcentral ersätts utifrån 

invånarnas val. Nettokostnaden för primärvården uppgick 2017 till 1 794 miljoner kronor, vilket är en ökning 

med 8,6 procent. Den höga nettokostnadsutvecklingen bidrog till att ett tidigare positivt resultat vänts till ett 

mindre underskott. 

Specialiserad somatisk vård 
Nettokostnaderna för specialiserad somatisk vård uppgick 2017 till 5 364 miljoner kronor. Det är en 

kostnadsökning med 2,7 procent och budgeten överskeds med 81 miljoner kronor (1,5 procent). 

Budgetavvikelsen har de senaste åren förbättrats bland annat till följd av minskning av vårdplatser och 

årsarbetare. Under 2017 sker också en resultatförbättring, men inte i samma omfattning som under 2016. 

 

Akutverksamheten och operation/intensivvården är viktiga och omfattande områden inom sjukvården. De 

omsluter tillsammans cirka 840 miljoner kronor årligen och har de senaste fem åren haft en kostnadsökning på 

180 miljoner kronor. Utöver inflation och hyresjusteringar är ökningen cirka 65 miljoner kronor. Kostnaderna 

för akut- och operation/intensivverksamheterna fördelas på de kliniker som använder dessa verksamheter och 

påverkar dessa klinikers resultat. Det innebär att kravet på kostnadsanpassning i övrigt även måste täcka dessa 

kostnadsökningar. 

Specialiserad psykiatrisk vård 
Nettokostnaderna för psykiatrisk vård uppgick 2017 till 798 miljoner kronor, vilket är en ökning med 8,1 

procent. Den relativt höga nettokostnadsutvecklingen förklaras bland annat av fler årsarbetare och ökade 

kostnader för bemanningsföretag. Detta innebär att ett tidigare överskott på 25 miljoner kronor har vänts till ett 

mindre underskott. 

Övrig hälso- och sjukvård 
Nettokostnaderna för området övrig hälso- och sjukvård uppgick till 383 miljoner kronor, vilket är 28 miljoner 

lägre än budget. Området består av flera delområden med olika resultat, sammanlagt redovisas en ökning av 

nettokostnaderna med 7,5 procent. 

 

Positivt resultat på närmare 20 miljoner kronor finns för läkemedel, avseende behandling av hepatit C. Även 

vissa riktade statsbidrag bidrar till en positiv budgetavvikelse, bland annat rehabiliteringsgarantin. 

 

Ambulans- och sjuktransporter är ett av delområdena inom övrig hälso- och sjukvård. Nettokostnaden ökade 

med 10 miljoner kronor under 2017 och utgiftsramen överskreds med 15 miljoner kronor. En utredning pågår där 

ambulansorganisationen i länet ses över, så att resurserna utnyttjas på bästa sätt. Utredningen beräknas vara klar 

våren 2018. Resultatet av utredningen kan få konsekvenser på kommande budgetarbete. 

 

Inom handikapp- och hjälpmedelsverksamheten finns en ekonomisk obalans för TeamOlmed på 2,9 miljoner 

kronor. Verksamheten har ökat sin omfattning och budgetförutsättningarna bör prövas inför kommande budget. 
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Såld och köpt vård 
Intäkterna för såld vård ökade med drygt 50 procent eller närmare 120 miljoner under 2017. Ökningen 

finns främst inom vårdval primärvård och avser intäkter för digitala läkarkontakter. Dessa intäkter ledde 

också till ökade kostnader (köpt vård) då utbetalningarna ökat till de privata vårdgivarna. 

 

Tabell 11: Såld vård exklusive asyl, miljoner kronor 

 2016 2017 Förändring 

Primärvård 60,8 179,5 118,7 

varav vårdval 57,0 175,6 118,6 

Specialiserad somatisk vård 157,5 162,3 4,8 

varav vårdval ögon 19,7 32,5 12,8 

varav övrig öppenvård 46,4 46,6 0,2 

varav slutenvård 84,0 73,0 -9,0 

varav utskrivningsklara 7,4 10,2 2,8 

Specialiserad psykiatrisk vård 16,4 12,8 -3,6 

varav öppenvård 7,8 7,2 -0,6 

varav slutenvård 8,6 5,6 -3,0 

Totalt 234,7 354,6 119,9 

 
Kostnaden för köpt vård ökade med nästan 14 procent eller närmare 170 miljoner kronor. Ökningen finns främst 

inom primärvården och hänger samman med de digitala vårdmötena (distansbesöken via internet med Kry och 

Min Doktor) som fortsatte att öka under 2017. Bakom de ökade kostnaderna finns också ökade intäkter från 

andra landsting/regioner.  Kostnaderna inom rikssjukvården ökar, men ska ses mot att 2016 var ett år med 

ovanligt låga kostnader. Kostnaderna för köpt regionvård ligger relativt stabilt. 

 
Tabell 12: Köpt vård, miljoner kronor 

 2016 2017 Förändring 

Primärvård 383,6 517,0 133,4 

Somatisk vård 692,6 721,0 28,4 

varav rikssjukvård 206,5 227,1 20,6 

varav regionvård 404,9 409,6 4,7 

varav vårdval ögon 43,0 46,5 3,5 

varav privata läkare, taxa, vårdavtal med mera 38,2 37,8 0,4 

Psykiatrisk vård 95,1 102,4 7,3 

varav riks- och regionsjukvård* 89,0 97,7 8,7 

varav privata läkare, taxa, vårdavtal med mera 6,1 4,8 1,3 

Övrig hälso- och sjukvård 54,6 54,7 0,1 

Handikapp och hjälpmedel 43,4 45,3 1,9 

Övrigt 10,8 9,4 1,4 

Summa 1 225,9 1 395,1 169,2 

*Inklusive köpt rättspsykiatrisk vård i Vadstena, som är avtal inom regionvården. 

Asyl 
Vid början av året fanns det cirka 5 000 asylsökande i länet och vid årets slut cirka 3 500 asylsökande. 

De asylsökandes behov av hälso- och sjukvård samt tandvård har finansierats av en statlig 

schablonersättning. Ersättningen för 2017 uppgick till 87,7 miljoner kronor, vilket är ca 3 miljoner 

kronor mindre än 2016. Utöver schablonersättningen ersattes Region Jönköpings län även för inledande 

hälsoundersökningar, patienter med extra kostnadskrävande vård samt för varaktig vård. 

Schablonersättningen har minskat, medan ersättning för kostnadskrävande patienter och varaktig vård 

ökat kraftigt. 
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FRAMGÅNGSFAKTOR Kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning 

Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge patienter ökad 

livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en kostnadseffektiv 

läkemedelsförskrivning. 

 

Kostnadsutvecklingen blev 2 procent, vilket är lägre än väntat. Detta förklaras av lägre kostnader för läkemedel 

mot hepatit C, lägre kostnader än väntat inom primärvården, högre återbäringar/rabatter under 2017 samt lägre 

kostnader för tjänsten dosdispensering. Kostnadsutvecklingen mellan åren ligger i nivå med riket. 

 

Tabell 13: Läkemedel (öppen- och slutenvård) 

(Belopp i miljoner kronor) Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bokslut 2017 Skillnad mot 
budget 

Recept         

Basläkemedel 286,8 306,9 341,4 18,9 

Sjukhusspecifika 387,6 430 466,2 -10,3 

Centralt finansierade lkm* 98,3 99,5 60,4 -3,1 

Summa 772,7 836,4 868,0 5,5 

Rekvisition         

Slutenvård inklusive återbäringar/rabatter 269,9 263 253,7 43,2 

Totalt 1 042,6 1 099,4 1 121,7 48,7 

* inklusive tjänstekostnad för dosdispensiering. 

Aktiviteter enligt handlingsplan 
Handlingsplanen utgår från uppdragbeskrivningar och handlingsplanen i budget och flerårsplan. Den kan även 

innehålla aktiviteter kopplade till uppdrag som getts under 2017. Den första delen beskriver ett antal 

utvecklingsområden som gäller för hela hälso- och sjukvården. Den andra delen beskriver konkreta insatser inom 

primärvården och specialiserad vård. 

Personcentrerad vård 
Personcentrerad vård ger en förbättrad vård, rehabilitering och omvårdnad, men även en mer kostnadseffektiv 

hälso- och sjukvård. Region Jönköpings läns definition på personcentrerad vård är att se och möta hela 

människan. Personens berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och ömsesidig respekt 

för varandras kunskap. 

 
Även 2017 visar resultatet i Hälso- och sjukvårdsbarometern att invånarna i Jönköpings län har stort förtroende 

för hälso- och sjukvården. I flera fall är resultatet bland de bästa i landet. Se Tabell 14. 67 procent av de 

tillfrågade uppfattar att vården ges på lika villkor, vilket är den högsta siffran i landet. 

 

Tabell 14: Vårdbarometern och Hälso- och sjukvårdsbarometern 2010–2017 

 Procentuell andel som instämmer helt eller delvis i 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Jag har tillgång till den sjukvård jag 
behöver (instämmer helt eller delvis) 

85 82 85 85 86 85 89 90 

Förtroende för hälso- och sjukvården i 
sin helhet i den egna regionen (mycket 
stort eller ganska stort) 

70 69 72 71 73 74 72 72 

Förtroende för vårdcentraler i regionen 
(mycket stort eller ganska stort) 

63 64 72 68 73 74 71 69 

Förtroende för sjukhus i regionen 
(mycket stort eller ganska stort) 

76 76 77 77 78 79 75 75 

Väntetiderna till besök på vårdcentral är 
rimliga (instämmer helt eller delvis) 

66 71 73 72 74 77 78 77 

Väntetiderna till besök och behandling 
på sjukhus är rimliga (instämmer helt 
eller delvis) 

50 55 52 55 55 52 66 66 
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Hälso- och sjukvårdsbarometern har från och med 2016 en mixad insamlingsmetod jämfört med den tidigare 

Vårdbarometern där datainsamlingen genomfördes enbart med telefonintervjuer. Förändringarna medför att det 

inte går att göra exakta jämförelser mot tidigare mätresultat och större resultatskillnader mot tidigare mätningar 

bör ses som tendenser, snarare än säkerställda förändringar. 

Etik och bemötande 
I uppdraget för etikrådet ingår bland annat att verka för att vårdsökande och befolkning möts med respekt för den 

enskildes behov och personliga integritet. Patienternas syn på bemötande och emotionellt stöd i den nationella 

patientenkäten framgår av tabell 15. 

 

Rådet ska generellt främja etisk reflektion och verka för att höja medvetenheten kring etiska aspekter hos 

medarbetare och förtroendevalda. Reflektion över gemensamma etiska värden är ett sätt att hålla den empatiska 

förmågan och medkänslan för människors beroende och sårbarhet vid liv. Den etiska värdegrunden för hälso- 

och sjukvården knyter också an till delar av regionens program för social hållbarhet. 

 

Etikrådet medverkar sen många år med en artikel i varje nummer av personaltidningen Pulsen. Under året har en 

rad arrangemang genomförts och de nystartade föreläsningarna på lunchtid har blivit en framgång. Etikskolan är 

ett utbildningsprogram för etikombud som under 2017 genomförts med ett nytt upplägg.  

 
Tabell 15: Procentuell andel positiva svar i den nationella patientenkäten 2017 

 Läkarbesök  
i primärvård 

Rehabilitering i primärvård 
och specialiserad vård 

Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från 
vårdpersonalen (till exempel om du kände oro, rädsla, ångest eller 
motsvarande)? 

72 74 

Bemötte vårdpersonalen dig med medkänsla och omsorg? 87 93 

Kände du dig bemött med respekt och värdighet oavsett: kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder? 

91 94 

Kände du förtroende för den läkare/de behandlare som du träffade? 83 89 

Om personalen pratade med varandra om dig, kände du dig 
inkluderad i samtalet? 

74  

Existentiell hälsa och andlig vård 
Den personcentrerade vården med målet att se och möta hela människan innefattar även ett ansvar för 

människors existentiella behov och hälsa. Existentiell hälsa utgör ett växande fokusområde inom 

folkhälsoarbetet. Samtalsgrupper som utgår från WHO:s grundstenar för existentiell hälsa har använts vid olika 

former av interventioner. Existentiell hälsa har också uppmärksammats vid en nationell konferens. 

Inom den andliga vården fortsätter Sjukhuskyrkan arbetet kopplat till existentiella, andliga och religiösa behov 

och med patienter, närstående och medarbetare som målgrupp. Region Jönköpings län arbetar också för ökad 

samverkan med andra trossamfund. Arbetet stöds och samordnas i enlighet med länsgemensamma riktlinjer för 

andlig vård. 

E-hälsa 
E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få mer 

jämlik och tillgänglig vård samt använda våra resurser mer effektivt. Varje månad loggar 114 000 länsinvånare 

in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och hanterar vårdärenden av olika slag. Webbtidbokning är den mest 

efterfrågade tjänsten och varje månad genomförs cirka 7 500 bokningar, men potentialen är mycket större då 

vårdenheterna ännu inte erbjuder tillräckligt många tider för webbtidbokning. Stöd och behandling via nätet ökar 

tillgängligheten eftersom patienter kan genomföra behandlingen när och var det passar dem bäst. I Region 

Jönköpings län har 655 patienter fått KBT-behandling via internet under 2017. Införande av fler stöd och 

behandlingsprogram pågår, exempelvis Alternativ till våld, Tobaksavvänjning och Återgång till arbete. 2 500 

länsinvånare läser sin journal via nätet varje dag. Under 2017 har fler informationsmängder tillgängliggjorts, 

exempelvis provsvar, rötgensvar och informationsmängder från habiliteringscentrum, kurator och psykologer 

samt från psykiatriska klinikerna. Detsamma gäller för Nationell patientöversikt (NPÖ).  

 

På 1177 Vårdguiden på webben sker löpande utveckling av det redaktionella innehållet, i kontaktkort samt 

funktionen hitta och jämför vård. Under 2017 har användningen av digitala vårdmöten ökat kraftigt där externa 

aktörer som Kry, Min doktor och apoteken erbjuder digitala läkarbesök. Inom Region Jönköpings län erbjuder 

Bra Liv Nära digitala vårdmöten, men de flesta privata vårdcentraler erbjuder ännu inte denna möjlighet. Arbete 
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med digitala vårdmöten vid samordnad vårdplanering och på ungdomsmottagningarna pågår. Under året fortsatte 

utvecklingen av provtagningstjänster med provsvar och dosjustering via mobilen till patienter som tar 

blodförtunnande läkemedel. Enkäterna som invånaren fyller i inför hälsosamtal görs nu också via 1177 

Vårdguidens e-tjänster. 

 

För att ge invånare och medarbetare i vården förutsättningar att dra full nytta av, och använda e-tjänsterna 

optimalt, utvecklas, förbättras och effektiviseras användningen av Cosmic och sjukvårdens övriga IT-stöd 

kontinuerligt. Målbilden är att 

 se det kliniska arbetet och dokumentation/informationshantering som en helhet 

 strukturera, standardisera och systematisera arbetssätt för att uppnå säkerhet och kvalitet 

 informationen ska finnas tillgänglig i realtid 

 informationen ska fungera som beslutstöd i löpande arbete 

 informationen ska ge underlag för uppföljning och utveckling. 

 

För samverkansprojekten i Kundgrupp Cosmic (nio kunder) samt eSPIR (samverkande processer i sydöstra 

sjukvårdsregionen) är målsättningen att skapa förutsättningar för likvärdig konfigurering av Cosmic. Detta för att 

öka möjligheten att ställa gemensamma krav mot leverantören, underlätta för personal och studenter som rör sig 

mellan landstingen och öka patientsäkerheten genom enhetlig användning av systemet. 

 

2017 präglades till stor del av ett antal stora införandeprojekt. Störst var uppgraderingen till ny version av 

Cosmic, som var den största uppgraderingen sedan systemet infördes. Den innebar nytt gränssnitt och nya 

översikter, ny uppmärksamhetssignal, ny läkemedelsmodul samt nya presentationsvyer. 

 

Under året införandes även ett nytt operationsplaneringssystem, Cosmic TM, och ett nytt system för 

vårdplanering tillsammans med kommunerna, Cosmic Link. Psykiatrin fick nytt beslutsstöd i Cosmic. Utöver 

detta driftsattes tio nya processer för att standardisera vårdförloppen för cancer. 

 

1177 Vårdguiden på telefon är en del av vårdkedjan/vårdprocessen för Region Jönköpings län. Nationella mål 

för tjänsten är att minst 85 procent av invånarsamtalen till 1177 Vårdguiden på telefon blir besvarade. I Region 

Jönköpings län blir 66 procent besvarade. Medelväntetiden för besvarade samtal har varit 19 minuter (mål 5 

minuter), baserat på hela dygnet. Belastningen är fortfarande hög, framförallt kvällar och helger. 

 

Det första steget i införande av nationell kö för 1177 Vårdguiden på telefon, har genomförts och innebär 

samverkan på dagtid. I den nationella kön besvaras samtal via en enda landsövergripande kö och syftet är att 

skapa bättre tillgänglighet. Planen är att den nationella samverkan kan utökas under 2018 även till kvällar och 

helger. Samverkan ökar också möjligheten att få tillgång till språktjänsten (rådgivning på olika språk). 

Förebyggande och planering 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
Under året har en rad insatser utvecklats kopplade till den regionala strategin och handlingsplanen för jämlik 

hälsa; Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län. Majoriteten av insatserna sker i samverkan 

mellan länets kommuner, frivilligorganisationer, föreningsliv, myndigheter med flera. Exempel på genomförda 

aktiviteter i handlingsplanen 2016–2017 är metod- och statistikstöd för skolornas hälsoarbete, fortsatt spridning 

av livscaféer för unga vuxna och självhjälpsgrupper, hälsokommunikation för nyanlända, förebyggande insatser 

för äldre samt utveckling av rehabiliterande insatser med ett hälsofrämjande fokus. Jönköping University och 

nationell expertis för hälsoekonomi har arbetat med sex kommunteam för att göra socioekonomiska analyser på 

förebyggande satsningar i samverkan. Under 2017 genomfördes ett revideringsarbete för att uppdatera insatserna 

inför 2018-2019. 

 

Ett flertal insatser har genomförts inom området Kultur för hälsa. Dans för dig med Parkinson på Kulturhuset 

Spira har fortsatt och sprids i länet i samverkan med Jönköping University. Dans för seniorer utvecklas genom 

ett utbildningspaket och workshop för personal inom äldreomsorgen. Utbildade konstnärliga ledare i 

Frejametodiken finns i alla tre länsdelarna och metoden praktiseras i hela länet. Via Språklust pågår samarbete 

mellan barnhälsovården, bibliotek och logoped för att lägga grunden för en god språkutveckling hos alla barn, 

oavsett modersmål. Kulturrådet har beviljat medel till detta arbete. Kultur- och naturpromenadslingan Slingan 

runt Länssjukhuset Ryhov utvecklas fortlöpande. 
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Utvecklingen av ett samlat stöd för barns och unga vuxnas psykiska hälsa fortsatte under året. Stödet för barn 

och unga innefattar A perfect lover, Dansa utan krav, DISA-metoden, Freja Musikteater, Mindfulness och Vem 

är jag – En arbetsbok om identitet. Utifrån ny forskning kring DISA-metoden har Region Jönköpings län 

bidragit till att utveckla manualerna som används av ledare och elever i skolan. 

 

More to life-samtalscaféer, som vänder sig till unga vuxna 2029 år, har fortsatt att utvecklas. En manual och en 

utbildning har tagits fram för att hitta samtalscoacher som kan leda More to life-samtalscaféer i länet. 

 

Ny regional handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet 20172021 har tagits fram och förankras via 

remiss till länets kommuner, polisen, Länsstyrelsen och andra relevanta aktörer i länet. Handlingsplanen följer 

den nationella strategin för det ANDT-förebyggande arbetet. (ANDT: Alkohol, narkotika, dopning och tobak) 

 

Aktiviteterna i handlingsplanen Handlingsplan Våld i nära relationer 2015–2018 följs. Mottagningen för 

våldsutövare, ATV (alternativ till våld), har genom projektmedel från Socialstyrelsen kunnat ta emot våldsutsatta 

för behandling från Habo, Mullsjö och Jönköping. Metodstöd har tagits fram för personal inom hälso- och 

sjukvården för att underlätta processen att ställa frågor om våld, hantera svaren och dokumentera på rätt sätt. 

Projektmedel har använts till en utbildare för spridning och utbildning i metodstödet. 

 

Egenvård och prevention har stor betydelse för att åstadkomma bästa möjliga hälsa. Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder innehåller rekommendationer om metoder för att förebygga 

sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk 

aktivitet och ohälsosamma matvanor. 87 procent av de tillfrågade i Hälso- och sjukvårdsbarometern anger att de 

ser positivt på att vårdpersonal diskuterar levnadsvanor. 

 

Region Jönköpings län är medlem i nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och finns representerad i flera 

nationella temagrupper. 

Vårdprevention  
Vårdprevention syftar till att skapa ett systematiskt och förebyggande arbetssätt inom fall, undernäring, trycksår 

och ohälsa i munnen. Målet är att ingen skada som går att undvika ska uppstå under vårdtiden på sjukhuset eller i 

hemmet. Alla personer inom relevanta enheter riskbedöms genom evidensbaserade instrument. Trycksår, fall, 

undernäring och ohälsa i munnen följs upp via kvalitetsregistret Senior alert och punktprevalensmätningar. 

Resultaten analyseras på verksamhetsnivå. 

 

Under 2017 har ett flertal utbildningar i praktisk vårdprevention gjorts för undersköterskor och sjuksköterskor på 

sjukhusen. Vårdprevention är också en naturlig del i semestervikariernas utbildning. 

Rehabilitering 
Rehabiliteringens inriktning att utveckla och ta tillvara individens resurser, är en mycket viktig del i vården. 

Rehabilitering – återgång i arbete   

Rehabkoordinatorns funktion har stärkts, för att förebygga sjukskrivningar och underlätta för patienter att återgå 

i arbete. Rehabkoordinatorer finns på varje vårdcentral samt klinik med hög sjukskrivningsfrekvens. Insatser har 

skett för att alla längre sjukfall över 28 dagar ska ha en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan. 

Försäkringsmedicin ingår som en obligatorisk del i AT- och ST-läkarutbildningarna och läkarmöten hålls 

regelbundet på vårdenheter om sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Psykisk ohälsa och långvarig 

smärta är de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Särskilda satsningar görs för att erbjuda behandlingsmetoder 

för dessa grupper, bland annat vardagsrevidering (ReDO) och KBT i primärvården. Under året har också 

utbildningsdagar anordnats för vårdenheter i PR-team – en teamutredning med helhetssyn för individer som är 

sjukskrivna. (PR=primärvårdens rehabiliteringsutredning) 

 

Försäkringsmedicinska utredningar som beställs av Försäkringskassan utförs av Rehabiliteringsmedicin 

Försäkringsmedicin i Nässjö, som också utifrån särskilda kriterier, utför fördjupade teambaserade funktions- och 

aktivitetsbedömningar åt vårdenheter inom Region Jönköpings län. 

 

Projektet Grön rehabilitering utgår från Tenhults naturbruksgymnasium och har under året medfinansierats via 

samordningsförbundet. Från och med 2018 finansieras verksamheten helt av Region Jönköpings län. 

Resultatuppföljningen visar goda resultat när det gäller tillbakagång i arbete/sysselsättning samt minskade 

utmattningssymtom. Utöver verksamheten i Tenhult finns nätverk och andra erfarenheter av naturunderstödd 

rehabilitering i länet, bland annat utifrån genomförd pilot i Uppgränna. 
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Kultur på recept har från och med januari 2017 ändrat namn till kulturunderstödd rehabilitering (KUR), som på 

ett tydligare sätt beskriver vad insatsen handlar om. Från start 2014 har 36 KUR-grupper med 257 deltagare 

genomförts, varav 10 grupper med 77 deltagare i 7 kommuner under 2017. Implementering av framtagen 

samverkansmodell med länets kommuner fortsätter. Forskningsstudie har påbörjats och genomförs i samverkan 

med Västra Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Östergötland och Landstinget Blekinge. 

Samverkan  

Samverkan med kommunerna 

Region Jönköpings län samverkar med länets kommuner inom flera områden och samverkan utvecklas ständigt. 

En gemensam värdegrund ligger till grund för arbetet. Enligt ledningssystem för samverkan sker samverkan 

huvudsakligen genom tre strategigrupper; barn och unga, psykiatri och missbruk samt äldre. E-hälsa, 

funktionshinder och medicinteknik är områden vars perspektiv ska genomsyra strategigruppernas arbete. I alla 

strategigrupper ingår representanter från primärvård, specialistvård och kommunerna. Strategigrupperna 

identifierar utvecklingsbehov i samverkan inom sina respektive områden. Kontinuerlig kommunikation mellan 

strategigrupper, länsdelsgrupper och arbetsgrupper pågår för att identifiera utvecklingsbehov och implementera 

utvecklingssatsningar i länet. 

 
Under 2016-2017 pågick utvecklingsprojektet Trygg och säker vård och omsorg i samverkan mellan Region 

Jönköpings län och länets kommuner. Arbetet omfattar samtliga strategiområden. Arbetet ingick som en del i 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård och syftade främst till att förbättra och möjliggöra en mer 

sammanhållen vård och omsorg. I projektet ingick förberedelse och genomförande av ny utskrivningsprocess 

utifrån Lag (2017:612) om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och vård, införande av IT-stöd för 

informationsöverföring vid vårdplanering, Cosmic Link, och utveckling av samverkan mellan vårdcentraler och 

kommunal hemsjukvård, Mobila Estherteam. Projektet fortsätter in på 2018 för att stödja övergången in i 

befintliga verksamheter. 

Samverkan kring äldre 

Strategigrupp Äldre har i sin handlingsplan prioriterat att fortsätta det långsiktiga arbetet med områdena Äldre 

och läkemedel, Palliativ vård och Demens.  Strategi- och nätverksdagar har genomförts som ett led i det 

pågående arbetet med att sprida goda exempel och lära av varandra. I arbetet med Sammanhållen vård och 

omsorg har ansträngningar gjorts för att sammanfoga detta med projektområden från Trygg och säker vård och 

omsorg. 

 

Under 2017 genomfördes förberedelser för nationella riktlinjer både för personer med demenssjukdomar och 

stroke. En gemensam processgrupp för rehabilitering efter stroke arbetar med gemensamma kvalitetsområden. 

En utredning som ska ligga till grund för ytterligare utveckling av den palliativa vården påbörjades. 

Barnhälsovården 

Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barns hälsa, utveckling och trygghet. Alla barn ska få tillgång 

till hälsobesök och vaccinationer. Barnhälsovården har rutiner för att erbjuda alla barn som är 0–5 år 

barnhälsovård.  

 

I de flesta av länets kommuner drivs barnhälsovården på familjecentral. Barnhälsovården arbetar enligt det 

nationella barnhälsovårdsprogrammet som formulerats i Vägledning för barnhälsovården (Soc 2014-4-5). 

Barnhälsovården fortsätter arbetet med tidig upptäckt och insats vid avvikelser i utvecklingen av 

kommunikation/samspel eller tecken på psykisk ohälsa hos barn. Barnhälsovården har tillsammans med 

Regionbibliotek Region Jönköpings län arbetat vidare med Språklust som syftar till att lägga grunden för en god 

språkutveckling hos alla barn oavsett modersmål. Under året har även riktade insatser lanserats i hela länet.  

Barnhälsovården arbetar aktivt med att förebygga övervikt och fetma. Det finns en röd tråd genom 

barnhälsovårdprogrammet med råd om insatser för hälsofrämjande levnadsvanor. 

Familjecentraler och ungdomsmottagningar 

Grundtanken med familjecentraler är att etablera ett lokalt och inriktat utbud av stöd till barnfamiljer. I 

familjecentralen samordnas arbetet mellan barnhälsovård, kvinnohälsovård, öppen förskola och socialtjänstens 

rådgivande verksamheter. Genom samverkan mellan de olika verksamheterna och deras olika yrkesgrupper 

utvecklas ett enhetligt förhållningssätt till samhällets stöd för barnfamiljer. Under 2017 invigdes ny 

familjecentral i Vaggeryd och i Smålandsstenar. Sammanlagt finns nu 21 familjecentraler i länet. Familjecentral 

planeras i Mullsjö och Gnosjö. Befolkningstillväxten har resulterat i att familjecentralernas lokaler blivit för små 
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i vissa kommuner. Behovet av tolk och tolkkostnader har ökat ytterligare sedan 2016. Verksamhetsuppföljning 

av familjecentralsarbetet genomförs med stöd av den framtagna modellen för uppföljning och kvalitetssäkring. 

 

Det finns ungdomsmottagning i 10 av länets 13 kommuner. Ungdomsmottagningarnas arbete följs upp med hjälp 

av de kvalitetsindikatorer som arbetats fram i samverkan med personal och ungdomar. Utredningen om 

ungdomsmottagningarna i länet har i första hand resulterat i ungdomsmottagning online. Pilotverksamheten 

beräknas starta 2018 och utgår från Jönköping med devisen ”Var du än är har du en ungdomsmottagning nära 

dig”. 

Barnahus 

Barnahus i Jönköpings län är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin och 

barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och 

ungdomar i åldern 0–18 år. Barnahus har två övergripande mål; dels att stärka barnets rättigheter och ge barnen 

bättre stöd, dels att höja kvaliteten på genomförda utredningar så att domstolarna på bättre grunder kan fälla eller 

fria misstänkta gärningsmän. Under året har 309 ärenden från länets alla kommuner och barn i alla åldrar 

hanterats i samråd, varav 186 ledde till barnförhör och 25 läkarundersökningar har genomförts. Barnahus ingår i 

ett nationellt projekt i Allmänna barnhusets regi, med uppdrag att kartlägga och utarbeta rutiner för stöd och 

behandling till de barn som varit aktuella för utredning. Projektet pågår till och med 2018. Resultatet av projektet 

ska fungera som modell för övriga län i Sverige. Beslut om att starta barnskyddsteam i projektform under två år 

togs under året med start kommande år.  

Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Strategigrupp barn och unga har under året följt upp gemensamma verksamheter i länet. Rutiner för 

avvikelsehantering har delvis införts i länet och arbetet fortsätter även kommande år. En överenskommelse om 

läkarundersökning och tandvårdsundersökning för barn och unga som placeras i familjehem eller i hem för vård 

och boende (HVB) har slutförts och fortsätter att genomföras under 2018.  

Patientsäkerhet  
Patientsäkerhet är ett utvecklingsområde, med ambitionen resultat i världsklass. Det övergripande målet är att 

minska antalet vårdskador. En ny strategi för arbetet med patientsäkerhet i Region Jönköpings län togs fram 

inför 2017. Under året har arbetet med att införa den i första hand skett på ledningsnivå inför fortsatt utveckling 

av arbetet med patientsäkerhet kommande år. Säker vård – alla gånger är det gemensamma arbetssättet för 

struktur för verksamheternas arbete. Patientsäkerhetsdialoger har genomförts i alla verksamheter inom 

slutenvården under 2017. Inom primärvården har det genomförts patientsäkerhetsdialoger i grupp. 

Patientsäkerhetsronder där ledning för verksamhetsområden på arbetsplatserna träffar klinikernas ledningar och 

medarbetare för att diskutera patientsäkerhet infördes under 2017 och arbetssättet kommer utvecklas under 2018. 

De flesta verksamheter redovisar mycket aktiviteter inom relevanta områden. Region Jönköpings län 

sammanfattar sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. 

Standardiserade arbetssätt och specialisering 

Kunskapsstyrning 
Under 2017 undertecknade alla landsting och regioner en avsiktsförklaring att samverka i ett nytt nationellt 

system för kunskapsstyrning. Tidigare nationella programråd och nationella expertgrupper utvecklas successivt 

till programområden utifrån sjukdomsgrupper och specifika samverkansgrupper för att stödja dessa. 

Region Jönköpings län genomför tillsammans med Landstinget i Kalmar och Region Östergötland förändringar i 

befintlig regional samverkan utifrån mål och intentioner med det nya systemet. En projektgrupp har 

regionsjukvårdsledningens uppdrag att driva utvecklingen. 

 

Sydöstra sjukvårdsregionen kommer att nominera ledamöter till nationella programområden och justera 

befintliga regionala grupper för att säkerställa kommunikationen mellan nationell och sjukvårdsregional nivå. I 

uppdraget till de regionala medicinska programområdena ingår att bevaka resultat, göra behovsanalyser, föreslå 

och genomföra förbättringar, men också att bidra med sakkunskap i exempelvis upphandling och utvecklingen 

av IT-stöd. 

Regionalt metodråd 
Metodrådet i sydöstra sjukvårdsregionen har till uppgift att identifiera och granska nya metoder (exklusive 

läkemedel) som står inför eventuellt införande i vården. Även metoder inom omvårdnad, rehabilitering och 

prevention är aktuella. Metodrådet ska också granska existerande metoder som eventuellt bör avvecklas. 
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Utvärdering av vetenskaplig evidens ska ske ur ett medicinskt-, hälsoekonomiskt-, etiskt-, samhälleligt- och 

patientperspektiv. Samverkan sker med övriga HTA-organisationer (Health technology assessment) och SBU 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering). Under 2017 har två utvärderingar fastställts och publicerats på 

sydöstra sjukvårdsregionens webbplats. 

Nationella riktlinjer 
Sydöstra sjukvårdsregionens arbete med Socialstyrelsens nationella riktlinjer fortsätter framgångsrikt enligt den 

etablerade processen för kunskapssammanträden, yttranden, genomförande och uppföljning. 2017 har riktlinjer 

för demenssjukdom, depression och ångestsyndrom nått slutliga versioner. Revideringen av riktlinjer för stroke, 

prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor samt riktlinjer för schizofreni påbörjades 2017 och 

beräknas vara klara under 2018. Arbetet med riktlinjer för epilepsi, endometrios och psoriasis har flyttats fram 

till 2018. 

 

I arbetet med nationella riktlinjer fokuserar Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län och Region 

Östergötland på skillnader i praxis, i syfte att åstadkomma god och jämlik vård i hela sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

Nationella programråd   
Under 2017 har ett flertal aktiviteter genomförts i nationella programrådet som fått genomslag i sydöstra 

sjukvårdsregionen. Inom programrådet för diabetes har till exempel arbete med införande av framtagna 

kunskapsunderlag fortsatt och kanaliserats via det regionala diabetesrådet. I programrådet för strokevård har 

arbete med att skapa jämlik trombektomiverksamhet och kvalitetssäkra nationella beslutsstöd och vårdprogram 

inom området hanterats vidare i sydöstra sjukvårdsregionen. Triangelrevision inom strokevården på sjukhusen i 

sydöstra sjukvårdsregionen har genomförts under året. 

Kunskapsstöd  
Sydöstra sjukvårdsregionen ansvarar för ämnesområdena levnadsvanor, palliativ vård och endokrina sjukdomar i 

landstingens och regionernas nya nationella kliniska kunskapsstöd. Ansvaret innebär att revidera och utveckla 

nationella rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning inom respektive område. 

Utvecklingen av det nationella kunskapsstödet samordnas av en projektgrupp med flera representanter från 

Region Jönköpings län. Projektet omfattar förvaltningsorganisation, IT-plattform, arbetssätt och processer för 

kvalitetssäkring. Kunskapsstödet är första hand anpassat för patientmöten i primärvården ungefär som Region 

Jönköpings läns eget kunskapsstöd Fakta. 

 

Samtidigt arbetar de sjukvårdsregionala medicinska programgrupperna med gemensamma vårdriktlinjer för att 

säkra kvalitet och patientsäkerhet i vårdens övergångar samt samordning och gemensam utveckling av Cosmic. 

Kunskapsstöd för hälso- och sjukvården är en stor och viktig del i utvecklingen av en ny webbplattform för 

vårdgivare i Jönköpings län som planeras öppna hösten 2018. 

Kvalitetsregister 
Registercentrum sydost (RCSO) är ett av sex regionala registercentrum i Sverige med uppgiften att samverka 

med, stödja och utveckla sjukvårdens nationella kvalitetsregister. RCSO har särskild kompetens inom områdena 

patientmedverkan och patientrapporterade mått och förbättringskunskap. 

 

Under 2017 genomfördes flera workshopar och andra sammankomster för både verksamhetsutveckling och 

forskning för att sprida kunskap om kvalitetsregisterarbete. Stöd har getts till de tolv register som är anslutna 

inom områden som allmän registerkunskap, utvecklingsdialog, patientmedverkan och patientrapporterade mått, 

förbättringskunskap, datakvalitet och datapresentation, statistik och epidemiologi samt forskning.  

 

Arbete tillsammans i lärande nätverk, registerbaserade förbättringsnätverk startade med några kliniker och 

kvalitetsregister under året. Det arbetet planeras att fortsätta och omfatta flera kliniker och register under 2018. 

Cancervård – regionalt cancerarbete 
Målsättningen för cancervården inom sydöstra sjukvårdsregionen formuleras som ett antal löften till patienter 

och medborgare. Arbetet med dessa löften fortsatte under 2017 och beskrivs i en rapport som belyser 

cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över tid inom sydöstra sjukvårdsregionen.  

 

Generellt oavsett diagnos märks förbättringar inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen. De flesta 

diagnosområden har behov av fortsatt arbete med processen för att nå de mål som eftersträvas. Arbetet baseras 

på den strategiska planen för cancervården som Regionalt cancercentrum (RCC) Sydöst tagit fram. Inom ramen 
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för den är det också fokus på arbetsfördelning/ nivåstrukturering, cancerrehabilitering och prevention och 

förebyggande arbete samt strategisk kompetensförsörjning. 

 

Regionalt cancercentrum (RCC) var under 2017 delaktig i arbetet med nationell nivåstrukturering inom 

cancervården samt arbetat med sjukvårdsregional nivåstrukturering utifrån den framtagen handlingsplan. 

 

Multidisciplinära konferenser (MDK) är en viktig, men resurskrävande aktivitet inom cancersjukvården. Inom 

ramen för RCC Sydöst pågår ett projekt i syfte att ta fram och införa gemensamma riktlinjer för MDK i 

sjukvårdsregionen – före, under och efter behandling. 

 

Införandet av de tio standardiserade vårdförlopp (SVF) som skulle införas under 2017 har följt den modell som 

Region Jönköpings län använt sedan 2015. Resultatåterkoppling har skett till respektive diagnosbaserad 

processgrupp i syfte att öka kunskap om resultat för respektive SVF, vad som publiceras och finns tillgängliga på 

webben för RCC i samverkan. Rapporten har speglat tre perspektiv; patientupplevelser/-synpunkter från 

patientenkäten PREM (Patient Reported Experience Measures), kvalitetsindikatorer för respektive förlopp samt 

antal inkluderade och ledtider utifrån nuläge. 

 

Ny överenskommelse har träffats för 2018, som är sista året för den nationella satsningen om att införa 

standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Tre SVF, de sista inom cancerområdet, ska införas under 2018. 

Överenskommelsen läger även stor vikt på validering och kvalitetssäkring vid registrering och rapportering av 

data. Målet med överenskommelsen är en förbättrad tillgänglighet genom kortare väntetider och minskade 

regionala skillnader. I första hand ska vårdförloppet kortas från det att välgrundad misstanke om cancer 

föreligger till dess att behandlingen startas.  

Onkogenetisk verksamhet  
Onkogenetiska mottagningen finns vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Till mottagningen remitteras 

patienter och anhöriga som är i behov av onkogenetisk utredning. Mottagningen ansvarar för initial bedömning, 

utredning, information, rådgivning och uppföljning samt är ett kunskapsstöd till klinikerna. Samverkan sker med 

den onkogenetiska mottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping vid högspecialiserade utredningar. 

Minskad över-, under och felanvändning 

Läkemedelsanvändning  
Vid en jämförelse sammanställd utifrån Vården i siffror och indikatorer som rör läkemedel har Region 

Jönköpings län bättre resultat än riket för flertalet av indikatorerna. Fortfarande har länet högst andel 75 år och 

äldre som har tio eller fler läkemedel. I Socialstyrelsens senaste version av ”Indikationer för god 

läkemedelsterapi hos äldre” är denna indikator bortagen eftersom den inte anses återspegla kvaliteten i 

läkemedelsanvändningen hos äldre. Region Jönköpings län fortsätter att ha fokus på denna fråga, främst när det 

gäller utbildning hos nyckelprofessioner, andra alternativ än läkemedelsbehandling samt att 

läkemedelsordinationer regelbundet omprövas. 
 

Arbetet i Läkemedelsgruppen för sydöstra sjukvårdsregionen (LäSÖ) fortsätter enligt beslutad handlingsplan av 

sydöstra sjukvårdsregionens regionsjukvårdsledning (RSL). Nationella avtal för nya kostnadskrävande 

läkemedel har inneburit ökad jämlikhet samt reducerade priser. Detta arbete sker i samverkan med Tandvårds- 

och läkemedelsförmånsverket (TLV) och NT-rådet (nya terapier). 

 

Följsamheten till rekommendationer samt upphandlade läkemedel är fortsatt god inom Region Jönköpings län. 

Driften av läkemedelsförsörjningen i slutenvården har inneburit flera kvalitetshöjande samt kostnadsbesparande 

aspekter. 

Snabbare spridning – jämlik vård 

Jämlik hälsa och vård  
Region Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och att vård ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor. 

Grupper med särskilda behov och insatser uppmärksammas inom olika områden. Till grund för detta ligger FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

 

Utbildning och föreläsningar i hbtq-frågor (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) och hbtq-

diplomering erbjuds alla verksamheter inom organisationen, med särskilt fokus på de verksamheter som möter 
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ungdomar och unga vuxna. Från hösten 2016 erbjuds även våra samarbetspartners inom områdena hälso- och 

sjukvård, vård- och omsorg, elev- och studenthälsa samma koncept. 

 

Under året har ett flertal utbildningsinsatser och föreläsningar gjorts i olika verksamheter. Flera verksamheter har 

hbtq-diplomerats, hela listan finns på Adlons webbplats, adlongruppen.se. 

  

Region Jönköpings län deltog i pridefestival Jönköping Qom ut och anordnade aktiviteter/information på våra 

skolor inför och på paraddagen i Jönköping.  Även i Värnamo och Vetlanda anordnades regnbågsaktiviteter där 

Region Jönköpings läns fanns representerad.  

 

Under 2017 har hälsokommunikatörer genomfört gruppträffar med anpassad kommunikation kring hälsa och 

svensk sjukvård, som riktas till asylsökande och/eller nyanlända. Cirka 50 olika organisations- och boendeformer 

i länet har varit aktuella, och närmare 1 100 personer (varav 55 procent kvinnor och 45 procent män) har 

genomgått hälsoskola och andra kommunikativa insatser. 

 

Utvärdering visar att 86 procent av alla besökta grupper var mycket nöjda med informationstillfället. Av de 

tillfrågade trodde 88 procent att dagens information kan leda till en bättre hälsa för dem. I samband med 

modersmålsbaserad hälsoinformation har teamet erbjudit möjlighet till enskilda samtal och rådgivning i frågor 

som rör hälsa och livskvalitet. 

Handlingsplan specifikt för primärvård 
I primärvården har vårdenheterna uppdraget att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande på ett 

systematiskt sätt. Samtal om levnadsvanorna ska vara en naturlig del i patientmötet. Vårdenheten ansvarar också 

för hälsofrämjande insatser i samverkan med kommuner, intresseorganisationer och andra aktörer i närområdet. 

Vårdenheternas systematiska förbättringsarbete fortsätter med syfte att bidra till omställningen av hälso- och 

sjukvården genom arbetet inom Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. 

 

Satsningen på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete har fortsatt. Vårdcentralerna stödjer goda 

levnadsvanor genom att erbjuda och genomföra hälsosamtal. Under året har ett digitaliseringsprojekt genomförts 

som innebär att samtliga vårdcentraler och barnhälsovårdsenheter går över till en digital process för hälsosamtal 

vid årsskiftet 2017/2018. Pilotvårdcentraler och barnhälsovårdsenheter har deltagit i utvecklingsarbetet. 

 

Utifrån antagna länsövergripande riktlinjer har lokala överenskommelser utarbetats för vård och stöd till 

personer som har ett riskbruk eller missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel 

eller dopningsmedel. Lokala överenskommelser har implementerats och dessa beskriver ansvarsfördelningen 

mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt hur samverkan mellan dessa är utformad. Fortsatt 

kompetens- och rutinstöd har erbjudits för att stödja arbetet utifrån gällande riktlinjer. 

I Jönköpings län finns 44 vårdcentraler varav 14 drivs i privat regi. I november öppnade den privata 

vårdcentralen Wetterhälsan en ny filial i Jönköping, Sävsjö vårdcentral driver sedan i april den tidigare privata 

Vrigstad läkarmottagning som filial och Smålandsstenars vårdcentral driver Reftele vårdcentral som filial sedan 

juni. 

 

Alla vårdcentraler uppfyller kravet att invånarna ska få kontakt via telefon samma dag som de söker hjälp. 

Utvecklingen av en förbättrad modell för triagering (bedömning och prioritering) via 1177 Vårdguiden på 

telefon till jourcentralerna testas under 2018. Syftet är att fler invånare ska få hjälp på primärvårdsnivå och inte 

behöva söka vård på sjukhusets akutmottagning. Under semesterperioden bemannade medarbetare på 

vårdcentralernas jourcentraler ett antal arbetspass i sjukvårdsrådgivningen 1177 Vårdguiden på telefon. 

 

Jämfört med andra landsting har vårdcentralerna i Jönköpings län hög tillgänglighet, men vårdcentralernas 

förmåga att erbjuda nybesök hos läkare inom vårdgarantins fem dagar varierar mellan 71 och 94 procent. 71 

procent av de vårdsökande får ett nybesök inom tre dagar, sju vårdcentraler erbjuder nybesök inom tre dagar till 

över 80 procent av de vårdsökande. två vårdcentraler erbjuder nybesök inom tre dagar till över 85 procent av de 

vårdsökande. 

 

Efterfrågan på digitala vårdmöten ökar snabbt i Sverige. 2017 fick 222 217 personer snabb hjälp till via de 

vårdcentraler som specialiserat sig inom området. Av dessa var 2,3 procent folkbokförda i Jönköpings län. 

Region Jönköpings län har tagit fram krav för digitala vårdmöten och genomfört särskild uppföljning av framför 

allt kvaliteten på triagering, läkemedelsförskrivning och vårddokumentation. Ersättningen för digitala vårdmöten 

har justerats i riksavtalet och avtalet för sydöstra sjukvårdsregionen. 
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Sedan 2016 har vårdcentralerna möjlighet att få särskild ersättning för utökade öppettider. 2017 hade sex 

vårdcentraler utökade öppettider. 

 

Region Jönköpings län uppmuntrar vårdcentralerna att genomföra läkarbesök i hemmet hos invånare som av 

hälsoskäl behöver det. Under 2017 genomfördes 3 942 läkarbesök i hemmet. Det är en ökning med 20 procent 

jämfört med 2016, men färre än åren 2013-2015 

 

Länets vårdcentraler är attraktiva även för invånare i andra län. 2017 valde 2 345 personer folkbokförda i andra 

län vårdcentral i Jönköpings län. 1 718 länsinvånare hade valt vårdcentral i annat län. 

 

Utvecklingen av primärvården som bas i hälso- och sjukvården pågår inom prioriterade utvecklingsområden i 

handlingsplanen Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård samt i de systematiska förbättringsarbeten 

som vårdcentralerna har uppdrag att genomföra och redovisa på Utvecklingskraft i maj 2018. 

 

Utvärderingar av projektet Från akuten till vårdcentralen visar att allt fler patienter hänvisas rätt. I utvecklingen 

av processerna för utredning, behandling och uppföljning av kroniska sjukdomar har ett projekt tagit fram en 

modell för hjärtsvikt som testats på flera vårdcentraler. Modellen ska vara användbar för flera kroniska 

sjukdomar. 

 

Region Jönköpings läns stora samverkansprojekt Trygg och säker vård och omsorg har under 2017 utvecklat 

processen för samordnad vårdplanering vid utskrivning från sjukhus. Processen och nya IT-stöd (Cosmic Link, 

Messenger och digitala vårdmöten) har testats i Eksjö och Nässjö inför breddinförandet i januari 2018. Den nya 

processen innebär att planeringen för vad som ska hända efter sjukhusvistelsen börjar redan vid inskrivningen. 

Vårdcentralernas vårdsamordnare får en nyckelroll att stödja patienter och närstående i övergången från 

slutenvård till hemmet och att patienten får en särskild individuell plan (SIP).  En ökad samverkan mellan 

vårdcentralerna, slutenvård och kommunen ska även bidra till att fler invånare känner sig trygga hemma och att 

sjukhusvård kan förebyggas. 

 

Länets vårdcentraler är fortsatt attraktiva arbetsplatser för ST-läkare. I slutet av 2017 fanns totalt motsvarande 

116 anställda ST-läkare på 34 vårdcentraler. Motsvarande siffror för 2016 är 120 anställda ST-läkare på 36 

vårdcentraler. 

Handlingsplan specifikt för specialiserad somatisk vård 
Verksamhetsområdena inom Region Jönköpings län har fortsatt att samverka. Från årsskiftet sammanfördes två 

verksamhetsområden till Psykiatri, rehabilitering och diagnostik. 

 

Verksamheten inom den somatiska vården har fortsatt arbetet att gå från mycket bra till bästa möjliga för att 

skapa mervärde för invånarna och minska kostnaderna. Ett viktigt satsningsområde under året har varit 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. 

 

Verksamhetsområdena inom somatisk vård startade under 2017 ett närmare samarbete kring gemensamma 

processer, exempelvis kring akutprocessen, vårdplatser, behandlingsenheter och vårdadministration. Andra 

gemensamma frågor är utveckling av digitala vårdmöten och att synliggöra medicinska resultat. 

God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden inom medicinsk vård 
Verksamhetsområdet har aktiv i förbättringsarbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

tillsammans med kommunerna och primärvården – och ingår aktivt bland annat i delprojekt akuten till 

vårdcentralen, vårdsamordning, mobila team och kroniska sjukdomar. 

 

De mobila teamen och de palliativa vårdenheterna inom specialiserad vård bildade 2017 den länsgemensamma 

enheten specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH). Den bedriver verksamhet med utgångspunkt från alla tre 

sjukhusen. Geriatriska mobila team har bytt namn till mobila team, då även personer under 65 år kan inkluderas i 

verksamheten. Barnverksamheten med öppenvårdsmottagningar i Eksjö, Huskvarna, Jönköping och Värnamo 

har tillsammans med barn-och ungdomshälsan i Nässjö, Huskvarna och Värnamo bildat en gemensam 

länsövergripande enhet, barn- och ungdomsenheten i Jönköpings län. Barnhälsovården med barnavårdscentraler 

(BVC) som finns på 25 platser i länet, har bildat en länsövergripande enhet. Ovanstående förändringar har 

genomförts för att lättare nå ambitionen att Region Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp och åldras 

på. 
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SSIH ska under 2018 fortsätta att utvecklas i samverkan med primärvård och kommun. Ett geriatriskt 

kompetenscentrum är under uppbyggnad i samverkan med övriga verksamheter i Region Jönköpings län, 

primärvård och de 13 kommunerna. 

 

Olika insatser har genomförts för att öka tillgängligheten till länets akutmottagning, till exempel förändring av 

schemaläggning och arbetssätt samt ökad bemanning på akutmottagningen vid Länssjukhuset Ryhov i 

Jönköping. Arbete med rätt vårdnivå pågår tillsammans med primärvården. 

 

Planering pågår för att ta hem avancerad behandling för patienter med Parkinsons sjukdom från 

Universitetssjukhuset i Linköping. 

God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden inom kirurgisk vård 

Ny utrustning för strålbehandling har gett 50 procents kapacitetsökning. Nya avancerade behandlingsmetoder, 

som strålning med andningssynkronisering och konturövervakning, ökar kvaliteten på vården och mer görs i 

egen regi. Region Jönköpings län ligger i framkant vad gäller strålbehandling. 

 

Inom proteskirurgin fortsätter konceptet Rapid Recovery, med halverade vårdtider, att införas inom ortopedi. 

Genom att förbereda vårdvistelsen och engagera patienten mer, har ortopedkliniken på Värnamo sjukhus 

effektiviserat processen. Motsvarande arbetssätt har införts på Länssjukhuset Ryhov. Arbetssättets goda resultat 

inspirerar till användning inom fler områden. 

 

1 januari 2017 bildades en länsgemensam kirurgklinik i Region Jönköpings län. Gemensam ledning och 

överblick över den kirurgiska verksamheten ger förutsättningar att använda resurser bättre och fördela uppdrag 

för jämlik vård. Ett viktigt steg är ett gemensamt flöde av patienter inför koloskopi. Det kan bli en modell som 

passar för fler områden. Inom akutkirurgin har ett utvecklingsarbete startat som kommer att vara en 

genomgripande del i akutprocessen. Nya arbetssätt inom kärlkirurgin leder till att fler överlever bristning av 

stora kroppspulsådern tack vare tidig upptäckt av bråck, dygnet runt-organisation och en sammanhållen 

vårdkedja mellan de tre sjukhusen och ambulanssjukvården. 

 

Öron-, näs- och halskliniken fortsätter att utveckla länsövergripande arbetssätt och införde 2017 digital 

röntgenrond och remisskansli som hanterar alla öron-, näs- och hals-remisser i Region Jönköpings län. 

Urologkliniken, med lång erfarenhet av att vara länsklinik, är en viktig referens som visar vikten av uthållighet 

och struktur för patientflöden, kompetensförsörjning och utveckling. 

 

De medicinska resultaten följs upp vid samtliga dialoger med klinikerna och i medicinska programgrupper. 

God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden inom rehabilitering 
Rehabiliteringscentrum har fortsatt sin utvecklingsprocess för att skapa bästa förutsättningarna för jämlik 

rehabilitering i länet. Återkommande klinikdialoger genomförs för att utvärdera insatser och fånga nya behov 

samt säkerställa gemensamma arbetssätt. Fortfarande kvarstår utmaningar när det gäller samlokalisering för att ta 

tillvara effekten av den tvärprofessionella organisationen. Arbete med att erbjuda tydlig och jämlik 

cancerrehabilitering har genomförts som del i arbetet med standardiserade vårdförlopp. 

 

Teambaserad rehabiliteringsmedicinsk dagverksamhet finns i Jönköping, Nässjö och Värnamo. Efterfrågan på 

slutenvården ökar och svårigheter finns i tillgången till högspecialiserad vård inom sydöstra sjukvårdsregionen. 

 

En utredning har genomförts under 2017 för att bilda en obesitasenhet i Region Jönköpings län för de allra mest 

överviktiga patienterna. Omvärldsspaning och granskning av kunskapsläget i området har skett. Pilotprojektet 

planeras att starta våren 2018 och innebär en tydligare teambaserad obesitasenhet för dem som är aktuella för 

kirurgi. 

 

Arbete pågår med tidigt understödd hemgång, men behöver utvecklas för att erbjudas i alla länsdelar. Arbete har 

pågått för att utveckla nya arbetssätt och förbereda för den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård 1 januari 2018. 

Habilitering 

Habiliteringscentrum har under året förstärkts för att klara det ökade remissinflöde när det gäller nyanlända barn 

med i vissa fall grava funktionsnedsättningar. Arbete pågår med att förtydliga insatser som ska göras på 

specialistnivå. Neuropsykiatriska utredningar inom barnhabiliteringen skiljer sig från de så kallade ADHD-
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utredningarna. Utredningar blir mer komplexa, omfattande och utdragna i tid, samtidigt som trenden visar att allt 

yngre barn remitteras. Åtgärder för att stödja patienter och närstående påbörjas dock omgående i väntan på att 

utredning. Ökat remissinflöde när det gäller nyanlända barn med grava funktionsnedsättningar, kräver stora 

resurser. Även inom habiliteringsverksamheten ses stora utmaningar vad gäller rekrytering. 

Regionsjukvård 
Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns sedan 2015 i sydöstra sjukvårdsregionen. Centrumets uppgift är att 

skapa bättre omhändertagande av personer med sällsynta sjukdomar och med målet att nå bättre livskvalitet. 

Tjänsten som länssamordnare för sällsynta sjukdomar i Region Jönköpings län permanentades 2017. 

 

Patienter med Parkinsons sjukdom som behandlas med Duodopa via pump, kan från 2017 få läkemedel 

administrerat och uppföljning genomförd på Länssjukhuset Ryhov. För patienter som behandlas med Baclofen 

via pump för spacticitet eller smärta kan fylla på pumpen på Höglandsjukhuset i Eksjö. Planering pågår för att ta 

hem undersökning med endobronkialt ultraljud (EBUS). Den planerade hemtagningen till Länssjukhuset Ryhov 

av nyinsättning av CRT (en speciell form av pacemakerbehandling) är senarelagd. 

 

I sydöstra sjukvårdsregionen pågår arbete med nationell och regional nivåstrukturering, dels inom ramen för 

Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC) där hittills ett tiotal områden behandlats, dels inom ramen för 

nationellt högspecialiserad vård (Socialstyrelsen) där arbete påbörjades 2017 inom kvinnosjukdomar och 

neurosjukdomar. I korthet innebär dessa processer koncentration till färre enheter där fokus sker på volym och 

kvalitet. I sydöstra sjukvårdsregionen förutsätts detta inte vara en ensidig riktning, utan begreppet 

”arbetsfördelning” gäller i lika stor utsträckning. Under 2017 har patienter från Östergötland erbjudits vård i 

Region Jönköpings län och i Landstinget i Kalmar län inom kirurgi och kvinnosjukvård, som ett resultat av 

denna arbetsfördelning. 

 

Utredning har genomförts i sydöstra sjukvårdsregionen inom klinisk genetik. Det har resulterat i att arbete 

påbörjats för samordnad utbyggnad i sjukvårdsregionen med sikte på 2021. Ytterligare utredning visar behov av 

ytterligare PET-CT-kapacitet och förslag på placering i ett femårsperspektiv. Sydöstra sjukvårdsregionens andra 

PET-CT placeras 2018 på Länssjukhuset Ryhov. Donationsutredningen visar att arbetet i sydöstra 

sjukvårdsregionen behöver förbättras, bland annat genom förtydligande av regelverk och behov av förändrat 

arbetssätt. Förändringsarbetet ska följas regelbundet. 

 

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) genomförde 2016–2017 en förstudie av traumaprocessen i sydöstra 

sjukvårdsregionen med inriktning att identifiera, förmåga, brister och behov i processen. Förstudien och förslag 

till fortsatt utveckling av traumasystem i sydöstra sjukvårdsregionen presenteras för regionsjukvårdsledningen 

(RSL) under 2017. Framtaget projektdirektiv ska kompletteras med utvärdering i början av 2018 och 

projektetiden är beräknad till två år. 

 

Primärvårdssamarbete i sydöstra sjukvårdsregionen har fortsatt under 2017. I arbetet med det nationella 

innovationsprojektet Flippen, (för att möta befolkningens behov av hälsa och trygghet) och att utveckla 

personcentrerad primärvård i sydöstra sjukvårdsregionen, har utveckling och tester främst haft fokus på att stärka 

patientens egna resurser, hälsa, samverkan med andra aktörer, digitalisering samt tillgänglighet. Ett 

sjukvårdsregionalt strategiskt nätverk har bildats i sydöstra sjukvårdsregionen för att tillvarata, bidra och stödja 

innovationerna som växer fram i samband med projektet. 

 

Samarbetet inom sjukvårdsregionen har utvecklats från att enbart omfatta de rent medicinska 

verksamhetsområdena till områden inom bland annat IT (eSPIR), kompetensförsörjning, upphandlingar, ordnat 

införande läkemedel och medicintekniska hjälpmedel och forskning och utveckling samt Life science. 

Handlingsplan specifikt för specialiserad psykiatrisk vård 
Samarbete mellan specialistvård, primärvård och kommun inom strategigrupp psykiatri och missbruk har som 

mål att skapa förutsättningar för gemensamma satsningar för invånarnas bästa. Arbetet med att finna lämpliga 

lokaler för tillnyktringsenhet (TNE) har under året landat i ett förslag att integrera verksamheten med 

akutvårdsavdelning på Länssjukhuset Ryhov. I väntan på att hus D1 på Länssjukhuset Ryhov har byggts, 

anordnas tillfälliga lokaler vid nuvarande akutvårdsavdelning. 
 

Inom Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård har ett arbete pågått utifrån känd överdödlighet på 

grund av dålig somatisk ohälsa hos svårt psykiskt sjuka. 
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Allmänpsykiatri 
Ett omfattande utvecklingsarbete pågår inom den psykiatriska specialistvården. En satsning på alla fem områden 

inom det balanserade styrkortet har som övergripande mål att erbjuda teambaserad psykiatrisk verksamhet av 

hög medicinsk kvalitet som räknas bland de bästa inom fem–sex år. Totalt 13 olika förbättringsinitiativ inom 

ramen för Jämlik psykiatrisk vård har initierats. 

 

Öppenvården ska vara basen och uppbyggnaden av mobila och flexibla lösningar har påbörjats. Målsättningen är 

att erbjuda vård i patientens närmiljö och så långt möjligt undvika slutenvård. 

 

Arbetet med jämlika kliniska program i linje med de nationella intensifieras. En förstärkning inom område 

forskning, utbildning och utveckling prioriteras, liksom kompetensförsörjning, kompetensutveckling. 

 

Arbete med förbättrad somatisk hälsa för personer med psykisk sjukdom har efter pilotprojekt övergått till 

spridningsarbete inom ramen för tillsammansarbetet. Rutiner för brukarstyrd inläggning inom slutenvården finns 

framtagna vid klinikerna. Psykiatriska kliniken på Höglandet har deltagit i pilotprojekt för trygg och säker 

utskrivning från slutenvården. 

Rättspsykiatri 
Köpt rättspsykiatrisk vård omfattas av regionavtalet och under 2018 ökar antalet platser i Vadstena från 17 till 

30. Samverkan mellan länets rättspsykiatri och rättspsykiatriska regionvårdenheten i Vadstena fortsätter. 

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 
2017 klarade inte barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Jönköping målet för tillgänglighet till besök. 

Kliniken hade förlust av kompetens under året, men även arbetat med omorganisation inför bildandet av 

länsklinik 2018. Väntetid till utredning har successivt förbättrats, men når inte målet. Ökad efterfrågan på 

specialistpsykiatri för barn och unga gör att resurser har omprioriteras för att kunna möta de mest akuta och 

komplexa behoven. 

Handlingsplan specifikt för övrig hälso- och sjukvård 

Ambulanstransporter med prehospital vård och sjuktransporter 

Antalet ambulansuppdrag fortsätter att öka. Under 2017 genomfördes nästan 46 700 uppdrag, vilket ska jämföras 

med 45 600 uppdrag 2016. 

Funktionshinder- och hjälpmedelsverksamhet 
Området omfattar övergripande funktionshinder- och hjälpmedelsfrågor. Region Jönköpings län samverkar med 

funktionshinderorganisationer i länet på flera olika nivåer. Exempel är Länsrådet för funktionsnedsättningar 

(LFF), Dialogmöten med politiker, Levande bibliotek och flera olika verksamhetsknutna så kallade ”brukarråd”. 

Hjälpmedelscentralen ansvarar för hjälpmedelsförsörjning till både Region Jönköpings län och länets kommuner. 

Det är viktigt att den sammanhållna hjälpmedelsverksamheten fungerar på bästa möjliga sätt för att kunna möta 

länsinvånarnas behov av hjälpmedel. Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län är gemensamt för Region 

Jönköpings län och länets 13 kommuner och handboken för hjälpmedelsförskrivning, Hjälpmedel i Region 

Jönköpings län, omfattar hjälpmedelsverksamhet vid hjälpmedelscentral, audionommottagning, syncentral och 

ortopedteknisk verksamhet. 

Bidrag inom folkhälsa och funktionshinder 
Region Jönköpings län har lämnat bidrag i form av organisationsstöd och/eller verksamhetsstöd till 

organisationer som arbetar för att främja folkhälsans utveckling i länet. Bidrag till nykterhetsfrämjande 

organisationer, idrottsrörelsen och Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är några exempel. 

Särskilda projekt inom folkhälsoområdet som innehåller nytänkande och kan tjäna som förebild för andra 

organisationer har också fått stöd. 

 

Region Jönköpings län lämnar bidrag i form av organisations- och verksamhetsstöd till organisationer inom 

området funktionshinder. Organisationerna är verksamma som läns- eller regionföreningar. Bidraget ska bland 

annat stödja föreningar att genom olika mötesplatser sprida information, upplysa och delge kunskap om 

funktionsnedsättningar. 

Råd och stöd till personer med funktionsnedsättningar 
Region Jönköpings län har ansvar för rådgivning och annat stöd, enligt § 9 i LSS, Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. Verksamheten är uppdelad i habilitering och sjukvård. 
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Smittskydd och vårdhygien 
Under året rapporterades 2 884 fall av anmälningspliktiga sjukdomar som hanterades på enheten (fördjupad 

statistik finns på smittskydds sida på webbplatsen Region Plus). Början av året präglades av det stora nationella 

utbrottet av campylobakter från svensk kyckling, som gav upphov till ett stort antal fall och många med allvarlig 

sjukdom som krävde sjukhusvård även i vår region. Flera olika myndigheter arbetade med detta och till 

sommaren hade antalet fall återgått till normala nivåer. Under året sågs även flera nationella utbrott av 

salmonella med ett mer begränsat antal fall, men med stor geografisk spridning. Samordnade 

smittspårningsåtgärder kunde i flera fall identifiera olika livsmedel som smittkällan och därmed undanröja dessa 

från marknaden. 

 

Under hösten genomfördes den årliga influensavaccinationskampanjen, med omfattande informations- och 

utbildningsinsatser till olika delar av vården. 

 

Sprututbytesprogrammet, som etablerades 2016, är nu en välfungerande och växande verksamhet som drivs 

gemensamt av infektionsmottagningen och beroendemottagningen, med stöttning från smittskydd. Antalet 

inskrivna har under året mer än fördubblats från ett 50-tal till nu kring 130 personer. Ökade öppettider planeras 

under kommande år. 

 

Influensasäsongen 2016/2017 var medelsvår och utgjorde ingen stor belastning på slutenvården, möjligen tack 

vare att vi åter nådde Sveriges bästa vaccinationstäckning – 62 procent av alla över 65 år. 

 

Däremot var det ett mycket stort antal fall vinterkräksjuka i hela samhället och flera omfattande utbrott på 

särskilda boenden och på alla tre sjukhusen, med stor påverkan på vården. För att öka kunskapsnivån och 

förbättra arbetssättet inför nästa säsong genomfördes under hösten tre välbesökta utbildningstillfällen för 

personal från slutenvården och den kommunala vården och omsorgen. 

 

I början av 2017 avslutades ett projekt där vårdhygien träffat länets alla hygienobservatörer i mindre grupper för 

att stödja dem i deras arbete och för att öka antalet enheter som mäter och rapporterar följsamhet till basala 

hygienrutiner. Projektet redovisades i form av en uppsats på Master-nivå, som lades fram vid Hälsohögskolan i 

juni. 

 

Under januari till maj genomfördes ett projekt med antibiotikaronder på alla medicinska och geriatriska 

vårdavdelningar. Detta arbetssätt, där en infektionsläkare granskar och kommer med synpunkter på 

antibiotikaordinationer på inneliggande patienter, har visat sig vara ett effektivt sätt att minska överförbrukning 

av antibiotika och förordas såväl nationellt som internationellt. Under hösten har projektet utvärderats och 

förhoppningen är att arbetssättet skall kunna permanentas. 

 

Vid återkommande tillfällen har en dialog förts med de digitala vårdgivare som har avtal med vårdcentraler i 

Region Jönköpings län (Kry, Medicoo och Min doktor) kring deras antibiotikaförskrivning och vikten av att följa 

riktlinjerna i Region Jönköpings läns Fakta-dokument. Detta har även tilldragit sig stort medialt intresse. Från 

och med januari 2018 tillämpas nationella Stramas kvalitetsindikatorer för digital vård vid uppföljningarna. 

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap 
I maj antog regionfullmäktige den kris- och katastrofmedicinska beredskapsplanen samt tillhörande delplaner. 

Sjukhusens lokala åtgärdslistor har därefter reviderats och implementerats. 

 

Under 2017 hanterade Tjänsteman i beredskap (TiB) 187 larm (händelser), vilket var några färre än 2016. Av de 

187 larmen bekräftade TiB vid två tillfällen händelsen som en ”allvarlig händelse”. Regional medicinskt 

ansvarig läkare kontaktades vid två tillfällen. 

 

Grundvattenbristen i länet riskerade under våren framförallt att påverka Höglandssjukhuset. Inför sommaren 

gjordes en särskild plan för hur vattenbrist eller otjänligt vatten hanteras på sjukhuset. Vattentankar har köpts in 

och fördelats på sjukhusen. 

 

Under året har cirka 300 personer deltagit i övning och utbildning inom kris- och katastrofmedicinsk beredskap. 

Utbildningar och övningar samt hantering av inträffade händelser sker i stor omfattning tillsammans med 

samverkande myndigheter, såsom länets kommuner, polismyndigheten och Länsstyrelsen inom strukturen F-

samverkan. 
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Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett arbete för att anpassa 

sjukhusens ledningsrum för särskild sjukvårdsledning pågått under 2017 och beräknas vara klart våren 2018. 

 

Inom området civilt försvar har Region Jönköpings län deltagit i samverkansövningar med Försvarsmakten. Vid 

två tillfällen under våren övning tillsammans med SWEDEC, där samverkan, akutsjukvård samt 

ledningsförmåga övades. Under försvarsmaktsövningen Aurora deltog Region Jönköpings län i en delövning 

som Länsstyrelsen anordnade. Region Jönköpings län har också deltagit i kärnkraftsövningen KKÖ-17 

tillsammans med Länsstyrelsen och övriga samverkansaktörer inom F-samverkan. 

 

För fortsatt arbete med civilt försvar kom en första fördelning av statliga medel som en engångssumma på 

444 444 kr sommaren 2017. Utöver det har statliga medel fördelats för 2018 via Socialstyrelsen kopplat mot 

föreskriften om katastrofmedicinsk beredskap SOSFS 2013:22. Landsting/regioner ska under 2018 delta i den 

nationella och regionala planeringen av totalförsvaret genom att 

 kartlägga vilka samarbetsytor som krävs inom landstinget för att nå önskad förmågeförhöjning i hela 

traumavårdskedjan 

 kartlägga vilka delar av den egna hälso- och sjukvårdsverksamheten som mest berörs av de återupptagna 

civilförsvarplaneringen 

 samt att landstingen/regionerna samverkar med länsstyrelsen, Försvarsmakten, Socialstyrelsen och andra 

berörda myndigheter i planeringen av totalförsvaret. 

 

Statliga medel kommer även 2018, kopplat mot lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Diskussion kring fördelningen och uppgifter 

pågår mellan ansvarigt departement och SKL. 

Forskning och utveckling för hälso- och sjukvård 
Region Jönköpings län bidrar med betydande forskning inom hälso- och sjukvården samt tandvården. Futurum – 

akademin för hälsa och vård har till uppgift att ge stöd till ”kunskapande i vardagen” genom klinisk patientnära 

forskning och kunskapsstöd. Enligt Dagens Medicins sammanställning 2017 satsar Region Jönköpings län mest 

på forskning av landsting och regioner utan universitetssjukhus. 

 

Region Jönköpings län bidrar också till det sjukvårdsregionala forskningsrådet FORSS som stärker sydöstra 

sjukvårdsregionens kliniska forskning, kunskapsutbyte och nätverkande. På nationell nivå bidrar Region 

Jönköpings län även till finansiering av Klinisk behandlingsforskning, där större nationella projekt kan 

genomföras med relevanta kliniska frågeställningar som annars har svårt att få finansiering. 

 

Utvecklingen av den decentraliserade läkarutbildningen fortsatte under 2017 och förberedelse för ansökan om 

universitetssjukvård inom vissa kliniska områden pågår. Dessa enheter kommer att ha särskilda forsknings-, 

utbildnings- och utvecklingsuppdrag och stark koppling till Linköpings universitet. Samtidigt pågår utveckling 

av starkare samverkan med Hälsohögskolan vid Jönköping University om att skapa ett nytt, mer kliniskt inriktat, 

forskningsämne och en ansökan om tandläkarutbildning. 

 

Futurum har fått ett uppdrag att utveckla en Life Science-strategi tillsammans med motsvarande enheter i 

sydöstra sjukvårdsregionen. 

 

Biblioteksverksamheten genomgår förändringar både lokalmässigt genom sammanslagning av medicinskt och 

allmänt bibliotek och innehållsmässigt med ökad digitalisering och förberedelse för läkarutbildningen. 

 

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare som Region Jönköpings län driver tillsammans med 

Jönköping University och länets kommuner, bedriver forskning inom ledarskap, förbättring och patientsäkerhet. 

Varje år utbildas ett antal masterstudenter i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg. 

Under året har även en nationellt uppskattad utbildning för ledare ”Advanced training program” genomförts 

tillsammans med Intermountain Healthcare System i USA. 
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Regional utveckling 
Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att visionen För ett bra liv i en attraktiv region ska 
förverkligas. Region Jönköpings län verkar inom områden som är avgörande för människors liv och 
hälsa, men också inom områden som ger länet förutsättningar för tillväxt och utveckling. Sambanden 
mellan dessa områden är starka där attraktivitet är en framgångsfaktor. Kreativa uttrycksmöjligheter, 
bra jobb, kommunikationer och bostäder är viktiga tillgångar. Att attrahera människor att flytta hit, och 
få dem som redan bor här att vilja stanna kvar, innebär att möjligheterna växer för alla. 
 

 

Den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 samt den regionala 

utvecklingsstrategin (RUS) utgör grunden för arbetet inom regional utveckling. Det regionala tillväxtarbetet ska 

grundas på analyser av regionala förutsättningar, uppföljningar och utvärderingar i syfte att främja lärande och 

utveckling. 

 

Region Jönköpings län har följande uppgifter: 

 Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och Region Jönköpings län 

avser att genomföra i samarbete med andra parter. 

 Samordna insatser för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin. 

 Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. 

 Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. 

 Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. 

 

Region Jönköpings län stimulerar regional tillväxt genom att stödja projekt som bidrar till regional utveckling. 

Dessa projekt finansieras dels genom statliga medel för regionala tillväxtåtgärder, så kallade 1:1-medel, dels 

genom egna regionala utvecklingsmedel. 

 

Vi arbetar även med internationellt och gränsöverskridande arbete. Horisontella kriterier såsom jämställdhet, 

mångfald, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ska genomsyra arbetet. Strukturfonderna, vilka är EUs 

redskap för utvecklingsprojekt, utgör ett viktigt redskap för regional utveckling. Strukturfonderna ska bidra till 

ett förstärkt näringsliv, tillväxt och förbättrad arbetsmarknad.  

Regional utvecklingsstrategi 
Under 2017 har en revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) påbörjats som involverar ett 60-tal 

aktörer från offentlig, privat och ideell sektor. Särskild hänsyn ska tas till hållbarhetskriterier och 

jämställdhetsintegrering. Samtidigt har en uppföljning av den OECD-rapport som togs fram för Småland och 

Blekinge 2012 inletts. Resultatet inkluderas i det fortsatta RUS-arbetet. Inom regional utveckling finns följande 

huvudområden: 

 Arbetsmarknad och näringsliv 

 Kunskap och innovation 

 Livsmiljö 

 Samhällsplanering. 

 

Budgetansvaret för regional utveckling finns inom två nämnder. Det ekonomiska utfallet och avvikelse mot 

budget framgår av nedanstående tabeller. 

 

Tabell 17: Nettokostnad 2015–2017 (miljoner kronor) 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) 

 2015 2016 2017 Avvikelse mot budget 2017 

Utbildning   41,4 45,0 45,0 5,0 

Kultur 131,2 143,3 154,3 -7,7 

Allmän regional utveckling 42,0 43,5 45,5 1,5 

Politisk verksamhet 1,1 1,0 1,3 0,0 

Summa  215,7 232,8 246,1 -1,2 
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) 

 2015 2016 2017 Avvikelse mot budget 2017 

Övrig hälso- och sjukvård 
(sjukresor)   

58,0 64,3 69,7 -3,4 

Trafik och infrastruktur 688,0 771,8 788,3 -30,0 

Politisk verksamhet 1,0 1,1 1,0 0,2 

Summa  747,0 837,2 859,0 -33,2 

 

Kommentarer till det ekonomiska utfallet finns i de följande textavsnitten. 

 

Utöver budgetmedel som anslås inom Region Jönköpings län och som redovisas ovan finns statliga 1:1-medel 

som kan disponeras till projektstöd via beslut inom organisationen. Dessa medel, som uppgår till 24 miljoner 

kronor för 2017, har använts fullt ut under året. 

 

Region Jönköpings län förfogar även över statliga medel inom ramen för den regionala transportplanen. Denna 

typ av utgifter redovisas inte heller i ovanstående tabeller. 

ARBETSMARKNAD OCH NÄRINGSLIV 
Jönköpings län har en stark företagartradition och en utvecklad tillverkningsindustri som bidrar till tillväxt och 

sysselsättning och som befinner sig i omvandling. Arbetslösheten är relativt låg samtidigt som allt tyder på att 

mer fördjupad kompetens och högre utbildningsnivåer kommer att behövas framöver. För att nå målen i den 

regionala utvecklingsstrategin är arbetsmarknadens kompetensförsörjning och utvecklingen av näringslivet 

viktiga framgångsfaktorer. 

Inriktningsmål 

 En attraktiv arbetsmarknad och ett utbildningsutbud med hög kvalitet som är anpassat efter 

befolkningens och arbetsmarknadens behov. 

 2025 är Region Jönköpings län en konkurrenskraftig industriregion och har ett breddat näringsliv med 

betoning på kunskapsintensiva företag. 

 Länets välstånd byggs av ett dynamiskt och hållbart näringsliv som skapar produkter och tjänster av hög 

kvalitet som efterfrågas både nationellt och på en internationell marknad. 

 

Mätbara målvärden (viss eftersläpning i statistiken kan förekomma). 

 
 
 Mål: Antal nystartade företag per 1 000 invånare i länet ska vara över riksgenomsnittet. 
 Resultat: Antal nyregistrerade företag ökade från 1 709 år 2016 till 1 779 år 2017 (4,1 procent). I riket minskade antalet 

från 68 793 år 2016 till 68 113 år 2017 (-1,0 procent).  
Jönköpings län hade 5,0 nystartade företag per 1 000 invånare 2017, jämfört med rikets 6,8.  
Målet nås inte.  

 

 
 
 Mål: Lönesummautvecklingen ska närma sig rikssnittet och gapet mellan kvinnors och mäns löner minska. 

Resultat: Lönesummautvecklingen, mätt som medelinkomst för åldersgruppen 20–64 år, är sämre än rikssnittet. I 
Jönköpings län var medelinkomst från förvärvsarbete 303 100 kronor 2016 medan den var 314 300 kronor i riket. 
Skillnaden var 11 600 kronor 2015 och 11 200 kronor 2016. Målet är nått. 

 
 Gapet mellan kvinnors och mäns medelinkomst i Jönköpings län har mellan år 2015 och 2016 minskat från 77 200 kronor 

till 74 100 kronor för åldersgruppen 20-64 år. Gapet är fortfarande större i Jönköpings län än i riket (70 500 kronor).  
Målet är nått.  

 

 
 

Mål: Nettoinflyttningen av högutbildade ska öka  
Resultat: Den totala nettoinflyttningen av högutbildade var 396 personer 2016 jämfört med 420 personer 2015.  
Även inrikes flyttnetto av högutbildade försämrades till minus 108 personer 2016 jämfört med minus 54 personer 2015.  
Målet nås inte.   
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 Mål: Andelen personer i arbetsför ålder utan arbete eller egen försörjning ska minska i förhållande till föregående år. 
 Resultat: Antalet vuxna som har försörjningsstöd minskade med cirka 400 under 2016. Antalet individer med sjuk- och 

aktivitetsersättning från Försäkringskassan minskade med 644 under 2016. Antalet arbetslösa och i program med 
aktivitetsstöd minskade med 323 personer 2016 och 545 personer under 2017.  

 Riktad etableringsersättning för nyanlända och en god sysselsättningstillväxt bidrar till att färre är beroende av ordinarie 
sociala välfärdssystem. Andelen länsinvånare utan arbete eller egen försörjning antas därför ha minskat under 2017 i 
förhållande till föregående år.  
Målet är uppfyllt. 

 

 
 
 Mål: Nyanlända ska komma snabbare i arbete eller studier. Etableringstiden ska kortas. 
 Resultat: Komplett statistik saknas i nuläget. Man kan dock utläsa att den långa arbetslösheten bland utlandsfödda ökar 

jämfört med tidigare, men det är naturligt med tanke på det stora inflödet 2015-2016. Många utbildningssatsningar görs för 
närvarande för att korta tiden mellan uppehållstillstånd och arbete. Det är också svårt att mäta etableringstid kopplat till en 
geografi, eftersom nyanlända flyttar vidare i ganska stor omfattning redan efter ett par år. 
 

Arbetsmarknad 

Kompetensplattform 

Under 2017 har Region Jönköpings län förstärkt den regionala kompetensplattformen och ett långsiktigt arbete 

med kompetensförsörjningsfrågan har påbörjats. Arbetet utgår från tre utmaningar: Matchning, attitydpåverkan 

och integration. 

 

Ett kompetensråd har skapats som består av Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Företagarna, Handelskammaren 

och Jönköping University (JU).  

 

Inom kompetensplattformsuppdraget ingår alla grupper i samhället. På strategisk nivå för vi samtal med 

Arbetsförmedlingen kring hur vi gemensamt kan bidra till förbättrad integration. Idag ligger 

integrationsuppdraget på Länsstyrelsen, som samverkar med kommunerna. Genom fler Yrkes-VUX och YH-

platser i länet kan vi lösa såväl företagens kompetensbrist och korta etableringstiden. Region Jönköpings län 

driver svenska för akademiker med vårdutbildning på våra folkhögskolor. Vi finansierar projekt för att utländska 

akademiker från JU skall få göra praktik på företag i länet då praktik är en bra väg in i arbetslivet.  

 

Arbetsmarknadskunskap 

2017startade en förstudie med syftet att öka kunskapen om de utbildningar som leder till jobb, men som inte är 

så populära att välja. Konceptet Arbetsmarknadskunskap i skolan som skapats på annat håll i landet, används för 

att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar och därigenom öka möjligheten att välja vägar som leder 

till arbete. Skälet till förstudien är att undersöka förutsättningarna att införa arbetsmarknadskunskap i Jönköpings 

län och vid ett positivt resultat ska konceptet införas i länets kommuner. 

 

Näringsliv 

Att stärka befintliga företag och att verka för att nya verksamheter etableras, utvecklas och växer är en viktig 

utgångspunkt i det regionala utvecklingsarbetet. Region Jönköpings län har en samordnande funktion i det 

företagsfrämjande systemet. För att stödja företagen finns ett brett spektrum av stöd som Region Jönköpings län 

finansierar, till exempel Ung Företagsamhet och Coompanion. För stöd i export- och importrådgivning finns 

EEN (Enterprise Europe Network) och Business Sweden, för affärsrådgivning och finansiering Almi och 

Science Park, för företag i kris erbjuder Företagsjouren hjälp och för hjälp att starta eget finns 

Nyföretagarcentrum och coacher i alla kommuner. Företag kan söka affärsutvecklingscheckar för 

internationalisering, produktutveckling och hållbarhetsarbete. Verksamhetsstöd och projektstöd till företag och 

till företagsutveckling uppgår till cirka 35 miljoner kronor om året. 

 

Almi och Science Park 

På strategisk nivå hanteras frågor om nyföretagande i styrelserna för Almi och Science Park. Tillsammans med 

andra aktörer bidrar dessa organisationer till att nya företag skapas. Almi följer exempelvis upp antalet 

generationsskiften som Almi finansierar. Därtill ger Almi extra stöd till personer av utländsk härkomst som vill 

starta eget. Denna verksamhet har gett goda resultat och permanentas nu. Inom Science Park mäter man antalet 

idéer per år som omvandlas till företag. 
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Företagsjouren 

Företagsjouren startade 2009 i projektform och är idag en ordinarie verksamhet inom Region Jönköping län. 

Sedan något år tillbaka har Företagsjouren en gemensam organisation och projektledning med Region 

Östergötland. Fram till och med december 2017 har 420 företag med 4 802 berörda anställda varit i kontakt med 

Företagsjouren. Arbetet har hittills resulterat i 1 270 räddade arbetstillfällen och 392 företag med fortsatt drift. 

 

Digitalisering, företag 

2017 beviljades projektet Inkomst 4.0 finansiering tillsammans med ERUF (Europeiska Regionalfonden) för att 

starta ett projekt som handlar om att bidra till att öka digitaliseringen av de administrativa flödena mellan kund 

och leverantörer i leverantörskedjan. Inom projektet avser man att ta fram demonstratorer som även kommer att 

spridas nationellt. Projektet erhåller även stöd från det nationella programmet Digilyft. 

 

Smart Housing Småland 

Under 2017 fattades de formella besluten för att medfinansiera Smart Housing Småland-konceptet för 2017–

2019. Ett omfattande ERUF-finansierat projekt, BOOST (Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt) 

startade med Smart Housing Småland som projektägare. I övrigt bedrivs ett omfattande arbete bland annat inom 

Artificiell Intelligens (AI) och Argumented Reality (AR) inom trähusindustrin. 

 

Träregion Småland 

Under 2017 togs andra steget i satsningen med industridoktorandprogrammet (Prowood) med ytterligare 

industridoktorander inom de småländska trärelaterade företagen. 

 

Utöver detta har företagscoachningsinsatser fortsatt bedrivits till stöd för mindre företag att utvecklas. Under året 

har även ett nytt handlingsprogram för 2018–2020 antagits. En småländsk skogsstrategi har arbetats fram under 

2017, fram med lansering i januari 2018. Trä- och skogsstrategifrågorna tangerar varandra. Beslut har därför 

tagits om att samordna genomförandet av dessa båda strategier för Småland. Det innebär bland annat att en 

gemensam kanslifunktion etableras under 2018. 

 

Utveckling av de gröna näringarna 

Sedan ett antal år tillbaka har särskilda satsningar skett för att stärka och vidareutveckla länets stora 

livsmedelsproduktion och förädling. Mjölk- och köttproduktionen är redan idag betydande. Arbetet har 

samordnats inom en satsning benämnd Grönt kluster som samlat berörda företrädare och aktörer i länet. 2017 

inleddes arbetet med att ta fram en regional livsmedelsstrategi. Arbetet leds av Länsstyrelsen i samverkan med 

bland andra Region Jönköpings län, LRF och Hushållningssällskapet. Strategin ska lanseras våren 2018. 

 

F-LIGHTer 
Beslut togs 2017 om ett samverkansprojekt mellan Swerea Swecast, RISE (Research Institutes of Sweden) och 

Jönköping University. Projektet ska öka konkurrenskraften genom industriell förnyelse inom området lättvikt. 

 

Innovation Runway 

För att främja innovation och affärsutveckling inom befintligt näringsliv har sedan ett par år ett projekt 

finansierat inom regionalfonden bedrivits i länet. I projektet samverkar Science Park, Jönköping University och 

Almi Företagspartner i genomförandet. Mot slutet av 2017 blev det klart att satsningen beviljats förlängning med 

ytterligare tre år via regionalfonden.  

 

Under 2017 har 74 företag inventerats på utvecklingsbara idéer. Av dessa har 34 gått vidare med konkreta 

handlingsplaner. Totalt sedan projektstarten hösten 2015 är motsvarande siffror 151 respektive 77. Den externa 

utvärdering som skett hos deltagande företag visar att deltagarna är mycket nöjda. 

KUNSKAP OCH INNOVATION 
Tillgång och möjligheter till utbildning är viktigt för individers och för en regions utveckling. Dagens samhälle 

med ständiga krav på nya eller förbättrade kompetenser ställer krav på en väl utbyggd utbildningsverksamhet 

med både bredd, djup och kvalitet. I jämförelse med andra län har Jönköpings län låg utbildningsnivå och 

behöver öka möjligheterna för länets invånare att ta till sig ny kunskap och stärka möjligheterna för individers 

utveckling. Näringslivets investeringsgrad inom forskning och utveckling (FoU) är låg och under snittet för riket. 

Detta påverkar näringslivets möjligheter till innovation samt tjänste- och produktutveckling. 

  

Innovation är en framgångsfaktor för att nå de övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin. 

Innovationer är resultatet av kunskap, kreativitet och acceptans för förändring; de uppstår ofta som ett resultat av 
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mötet mellan olika kunskaper, kompetenser, egenskaper och erfarenheter i olika branscher och sektorer. 

Mångfald är därför en viktig förutsättning för att idéer ska uppstå och omsättas till ny ekonomisk verksamhet och 

tillväxt. 

 

Ett gott innovationsklimat förutsätter en samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och 

civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar och lösningar. Jönköpings län står här inför ett antal 

utmaningar såsom ett lågt kunskapsinnehåll i det som produceras, traditionella synsätt samt glesa geografiska 

strukturer. 

 

Länet har dock stora fördelar med en industriell och entreprenöriell tradition med internationell lyskraft. Vi har 

ett regionalt innovationsstödsystem som är unikt förankrat i länets alla kommuner. Jönköping University är en 

expansiv högskola, vars samverkan med omgivande samhälle är nationellt framstående. Utvecklingsförmågan 

inom hälso- och sjukvård är nationellt och internationellt uppmärksammad och samverkan fungerar väl i det 

innovationsfrämjande stödsystemet. 

 

En högskola med starkt stöd från Region Jönköpings län, länets kommuner och näringslivet är en betydelsefull 

faktor för länets tillväxt. Jönköping University utmärker sig som högskola genom att ha en stark internationell 

profil och en stark näringslivskoppling. 

Inriktningsmål 
Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande 

samhälle, som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald. 

 

Mätbara målvärden 

 
  
 Mål: Andelen 30–34-åringar som har högre utbildning än treårig gymnasial utbildning ska närma sig rikssnittet. 
 Resultat: Länets andel minskade från 41,3 procent 2015 till 40,8 procent 2016, medan rikets andel ökade från 48,5 

procent  till 48,6 procent .  
Avståndet ökade med 0,6 procentenheter. Målet nås inte. 

 

 
 
 Mål: Andelen elever som väljer gymnasiala yrkesprogram ska öka i förhållande till föregående år. 
 Resultat: Andelen förstahandssökande till yrkesprogram ökade från 37,6 procent 2016 till 39,2 procent 2017.  

Målet är nått. 
 

 
 
 Mål: Antalet studerande på Yrkeshögskola ska öka i förhållande till föregående år. 

Resultat: Antalet antagna på yrkeshögskoleutbildningar i Jönköpings län ökade från 647 elever 2016 till 874 elever 2017. 
När uppgifter om antalet studerande totalt blir tillgängliga (både nya och pågående utbildningar) kommer sannolikt en 
bekräftelse på att målet har nåtts. 

 

 
 
 Mål: Andelen gymnasieelever som fullföljer gymnasieutbildning och tar ut examen inom 4 år ska öka. 
 Resultat: Andelen ökade från 79,6 procent 2015 till 80,7 procent 2016. Målet är nått. 
 

 

Regional innovationsstrategi 

Under 2017 beslutades att anta Regional innovationsstrategi för Jönköpings län. Framtagningen av strategin har 

involverat 21 organisationer i länet och arbetet har inneburit omvärldsbevakning inom och utanför länets gränser 

samt erfarenhetsutbyte mellan de innovationsfrämjande aktörerna i länet. Strategin framhåller tre fokusområden: 

Attityder för innovation, Samverkan för innovation samt Effektiva processer för innovation. Under 2017 

prioriterades område Attityder för innovation och exempel på insatser som genomfördes: 

 Sommarföretagare: Länets kommuner beviljades medel för att erbjuda ungdomar möjligheten att driva 

företag under sommaren. Insatsen genomfördes av Ung Drive. 

 Årets innovation: Region Jönköpings län, Almi och Science Park delade ut pris för årets innovation till 

företag.  
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Arbetsmarknadsråd Småland 

Ett kompetensråd har skapats som består av Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Företagarna, Handelskammaren 

och Jönköping University (JU). Rådets uppgift är att arbeta långsiktigt för att skapa strukturella förändringar 

inom och mellan olika aktörer. En prioriterad fråga för rådet är att synliggöra och tillvarata kompetensen hos 

utrikesfödda.  Högskolans uppgift är att validera individerna och näringslivets uppgift är att ta emot individerna. 

 

VISAM Arena (Välfärdsteknik, Innovation, Samverkan, Affärer och Medicinteknik)  

Under 2017 startade projektet VISAM Arena som ägs av Almi och vars syfte är att nyttiggöra forskning och 

innovationsutveckling inom vård och omsorg. Arenan ska stimulera kunskapsöverföring och relationsbyggande 

mellan företag, forskning, vård/omsorg och medborgare i länet. 

 

Samverkan med Jönköping University 

Under ett antal år har i samverkan med Jönköping University en regional forskningsfond byggts upp som ska 

finansiera samproducerad forskning mellan lärosätet och näringslivet. Satsningen har från början varit uppbyggd 

på likartat sätt som de så kallade KK-miljöerna som finansieras av KK-stiftelsen. Efter godkännande från KK-

stiftelsen blev det möjligt att officiellt lansera miljön under våren 2017. Satsningen som går under namnet 

SPARK, innebär att 300–500 miljoner kronor kan komma lärosätet till del från KK-stiftelsen under de 

kommande tio åren. 

  

Genom högskolans nära samverkan med Science Park har det, kopplat till miljön, etablerats en nära samverkan 

med den affärsutvecklingskompetens som Science Park kan erbjuda. 

  

2017 beslutades att starta ett Grants Office för att stödja arbetet med externfinansierade projekt och för att 

ytterligare stärka samarbetet mellan Jönköping University och Region Jönköpings län. 

Utbildningar med finansiering av Region Jönköpings län 
Region Jönköpings län har ekonomiska åtaganden för högskoleutbildning och folkhögskoleutbildning. Dessutom 

är Region Jönköpings län, på uppdrag av länets kommuner, huvudman för gymnasieskolans naturbruksprogram. 

Perspektiv: Medborgare och kund 

STRATEGISKT MÅL: Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud med 
hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov. 

FRAMGÅNGSFAKTOR Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering och 
inriktning. 

Region Jönköpings län erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom både gymnasieskolans naturbruksprogram 

och inom folkhögskoleområdet. 

 

Naturbruksutbildningarna i Tenhult och Reftele drivs på uppdrag av länets kommuner. Skolornas inriktningar är 

lantbruk, skogsbruk, djurvård, häst, hund, samt trädgård. Verksamheten baseras på en överenskommelse om 

samverkan under en tioårsperiod. 

 

Stora Segerstads naturbruksgymnasium tecknade under 2017 samverkansavtal med Halmstad kommun och Hylte 

kommun för att ta emot deras elever. 

 

Under året togs beslut om att bevilja 28,5 miljoner kronor för att bygga nytt häststall i Riddersberg. Stallet ska 

enligt plan stå färdigt till vintern 2018. 

 

En utredning om småskalig mjölkförädling i form av ett minimejeri har slutförts. 

 

Vid Sörängens folkhögskola i Nässjö finns allmän kurs, naturvetenskapligt basår, skrivarlinje, och estetiska 

kurserna bild, keramik, foto och animation. 
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Vid Värnamo folkhögskola finns fem högskoleförberedande profiler på allmän linje, tre yrkesförberedande 

utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden, samt baskurs för deltagare med funktionsnedsättning. 

 

Region Jönköpings läns folkhögskolor har under 2016–2017 drivit projektet Snabbspår för akademiker, som 

innebär intensiv svenskundervisning för nyanlända akademiker. Värnamo folkhögskola erbjuder även, 

tillsammans med Arbetsförmedlingen, etableringskurser som en del i nyanländas etableringsplan. SFI (svenska 

för invandrare) ingår som en del i etableringskursen. Projektet Snabbspår för akademiker samt 

språkundervisning för sjukvårdspersonal fortsätter som en permanent del av folkhögskolornas verksamhet. 

 
 
 Mål: 1,0 förstahandssökande per utbildningsplats (gymnasieskolan). 
 Resultat: 0,94. Målet är delvis uppfyllt. 
 

 

Antalet förstahandssökande per utbildningsplats på naturbruksgymnasierna är lägre än 2016 och når inte målet 

på 1,0 sökande per plats. 59 procent av de förstahandssökande var kvinnor och 41 procent var män. Många av 

eleverna kommer in på sitt andra- eller tredjehandsalternativ. Båda skolorna har god tillströmning av elever. 

 

I samverkan med hälso- och sjukvården genomförs projektet Grön rehabilitering. Projektet bygger på 

forskningsbaserad kunskap om naturens och trädgårdens läkande inverkan. Grön rehabilitering syftar till att 

sjukskrivna patienter med diagnosen långvarig smärta och/eller psykisk ohälsa snabbare och i större omfattning 

ska kunna återgå till arbetet. Verksamheten Grön rehabilitering har nu permanentats. 

 
 
 Mål: 2,0 sökande per utbildningsplats (folkhögskolan). 
 Resultat: 2,8. Målet är uppfyllt.  
 

 

Elevtillströmningen har varit fortsatt god till Sörängens folkhögskola och Värnamo folkhögskola. 61 procent av 

de sökande var kvinnor och 39 procent var män. 

 

Sörängens folkhögskola profilerar sig mot kulturområdet och Värnamo folkhögskola inom folkhälsa.  

 
 
 Mål: Minst 80 procent nöjda elever (gymnasieskolan). 
 Resultat: 88 procent. Målet är uppfyllt. 
 

 
 
 Mål: Minst 80 procent nöjda deltagare (folkhögskolan). 
 Resultat: 95 procent. Målet är uppfyllt. 

 

 

Inom folkhögskolorna är kvinnor något mer nöjda än män och inom naturbruksgymnasierna är män något mer 

nöjda än kvinnor. 

Perspektiv: Process och produktion 

STRATEGISKT MÅL: Eleverna ska slutföra sin utbildning. 

FRAMGÅNGSFAKTOR Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov. 

 
 
 Mål: 95 procent av de studerande ska slutföra sin utbildning med godkänd examen (gymnasieskolan). 
 Resultat: 78 procent. Målet är inte uppfyllt. 
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Uppgiften om andel elever som slutför sin utbildning inom naturbruksgymnasierna omfattar numera enbart de elever 

som slutför utbildningen med godkänd examen. Målet nås inte, men en förbättring har skett jämfört med 2016. 

Eleverna på vissa program är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden och är svåra att behålla studietiden ut. 

 
 
 Mål: 85 procent av de studerande ska slutföra sin kurs (folkhögskolan). 
 Resultat: 81 procent. Målet är delvis uppfyllt. 
 

 

Andel deltagare som slutför kurs inom folkhögskolorna har minskat något jämfört med 2016. Generellt slutför 

kvinnorna sin utbildning i högre grad än männen. 

 

Folkhögskoleutbildningen har 2017 ökat med cirka 1 500 elevveckor, vilket är en ökning med tre procent.  

 

Tabell 18: Utbildning, antal elevveckor 2013–2017. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Folkhögskoleutbildning      

Egna folkhögskolor 13 267 13 051 12 542 13 711 14 740 

Övriga folkhögskolor 35 871 34 769 34 478 33 748 33 625 

Uppdragsutbildning - folkhögskolor   1 032 1 750 2 334 

Summa    48 052 49 209 50 699 

       

Gymnasieutbildning       

Gymnasieutbildning - naturbruk   13 500 12 680 12 420 13 244 13 990 

Uppdragsutbildning - naturbruk 5 500 4 880 2 366 2 825 2 829 

Summa 19 000 17 560 14 786 16 069 16 819 

Perspektiv: Lärande och förnyelse 

STRATEGISKT MÅL: Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med 
nya krav. 

FRAMGÅNGSFAKTOR Kompetensutveckling av personal för att möta framtida krav och kvalitet i 
skolan.  

På alla skolor genomförs kontinuerligt utvecklingssamtal mellan arbetsledare och medarbetare, kopplat till den 

pedagogiska förnyelsen och utvecklingen av olika kurser. Kompetensutveckling är på motsvarande sätt kopplad 

till kraven på, och behovet av, förnyelse och kvalitet i skolarbetet. 

 
 
 Mål: Minst 90 procent av lärarna inom gymnasieskolan ska vara behöriga (ämnes- och pedagogisk behörighet). 
 Resultat: 93 procent. Målet är uppfyllt. 

 

 

På skolorna arbetar man för att successivt öka andelen behöriga lärare, framförallt genom att ge befintliga lärare 

kompletterande utbildning.  

 
 
 Mål: Minst 1,8 i lärartäthet – antal årstjänster per 1 000 deltagarveckor (folkhögskolan) 
 Resultat: 1,8. Målet är uppfyllt. 

 



REGIONAL UTVECKLING 
 

9 

Perspektiv: Ekonomi 

STRATEGISKT MÅL: Verksamheten ska kännetecknas av en god hushållning 
av resurser på såväl kort som lång sikt. 

FRAMGÅNGSFAKTORER Organisationsutveckling för ökad produktion och effektivitet samt kunskap 
om prestations- och kostnadsutfall. 

 
 Mål: Nettokostnaden ska inte överstiga budget. 
 Resultat: Målet är uppfyllt. 

 

 

Utbildningsverksamheten redovisar ett överskott på cirka fem miljoner kronor. Merparten av överskottet för 

folkhögskolorna kan hänföras till statens utökade bidrag för etableringskurs, utökat bidrag för extraveckor. 

Därutöver finns även ett överskott inom projektet snabbspår för akademiker. 

 

Naturbruksgymnasierna redovisar tredje året i rad ett positivt resultat. Den stora förbättringen av ekonomin är 

dels en följd av att den tidigare beslutade åtgärdsplanen har fått genomslag på kostnadssidan, dels en följd av god 

tillströmming av elever. Året 2017 redovisades ett positivt resultat på 11,8 miljoner kronor. Resultatet balanseras 

årligen mot den regleringspost som finns mot länets kommuner. Vid utgången av 2017 finns nu ett totalt 

balanserat överskott på 6,2 miljoner kronor. 

LIVSMILJÖ 
En god livsmiljö bidrar till ett läns attraktionskraft och ökar människors välbefinnande. Region Jönköpings län 

lägger stor vikt vid kultur och ser det som en stark faktor för en god livsmiljö, en del av vår attraktionskraft och 

en utvecklingsfaktor i länet.  

 

Vi finansierarar regionövergripande kulturaktiviteter i egen regi, men ger även bidrag till externa kulturutövare. 

Förutom att satsa på kultur ska övriga insatser inom regional utveckling också bidra till en hållbar livsmiljö och 

ett attraktivt län. På så vis kan livsmiljö-begreppet ses som ett horisontellt begrepp som ska genomsyra alla 

satsningar i länet. Kopplingen till hållbarhet hänger nära ihop med livsmiljön. Miljön omkring oss är en stor del 

av vår livsmiljö och bidrar till vårt läns attraktionskraft. Region Jönköpings län ger även stöd till ett stort antal 

föreningar som bidrar till demokratiutveckling och föreningsutveckling i länet.  

Inriktningsmål 
Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livsvillkor samt en god och sund arbetsmiljö som är attraktiv för 

alla som lever, verkar och bor i vårt län. 

 

Mätbara målvärden 

 
 
 Mål: Det negativa inrikes flyttnettot ska minska jämfört med föregående år. 
 Resultat: Flyttnettot mot övriga Sverige var minus 613 år 2017 jämfört med minus 744 år 2016. Årliga variationer är 

naturliga. Tillgång till arbete och attraktivt boende är viktiga faktorer för att locka inflyttare från övriga Sverige. Målet är 
uppfyllt. 

 

 

Attrahera holländare 

I februari 2017 deltog Region Jönköpings län på Emigration Expo tillsammans med fyra av länets kommuner, 

Nyföretagarcentrum och Arbetsförmedlingens europeiska nätverk EURES. Syftet var att visa upp och 

marknadsföra vårt län samt attrahera entreprenörer och yrkesgrupper som det råder brist på inom länet. I augusti 

genomfördes en uppföljningsresa med syfte att få intresserade holländare att komma ett steg närmare en flytt till 

vårt län.  

 

Barnfilmbyn, Mariannelund 

I juni 2017 öppnade Filmbyn Småland i Mariannelund och det har betytt mycket för besöksnäringen i området. 

Filmbyn består av en utställning omkring filmerna som bygger på Astrid Lindgrens böcker, en interaktiv del för 



REGIONAL UTVECKLING 
 

 

10 

besökarna samt ett café. Anläggningen som delfinansierats via regionala projektmedel har hittills haft fler 

besökare än förväntat. Nästa steg i utvecklingen är att öka den filmpedagogiska delen av verksamheten. 

 

Attraktivt sommarlän 

Samtliga kommuner i länet deltog 2017 inom Ung Drive (koncept för att ge unga möjlighet att starta företag). 

Året innan var det fyra kommuner som var aktiva inom Ung Drive. Totalt medverkade 152 ungdomar som nära 

nog till 100 procent var nöjda och rekommenderar andra att delta i konceptet. 

Internationellt arbete 

Smålands – Blekinges – Hallands Europakontor i Bryssel 

Inom Brysselsamarbetet arrangerads i maj 2017 ett Europaforum Småland Blekinge Halland, där Region 

Jönköpings län stod som värd. Europaforumet samlade politiker, forskare och sakkunniga och lyfte EU- och 

internationella frågor till en ny nivå i vår region. Under 2017 har det även varit ett fortsatt fokus på 

sammanhållningspolitiken inför EUs budget 2020.  

 

Genom Brysselkontoret har Region Jönköpings län etablerat kontakter med en rad regioner i Europa för ett 

ömsesidigt kunskapsutbyte kring utbyggnad av nya järnvägar för höghastighetståg. Bland annat genomfördes ett 

seminarium med representanter från en fransk region vid vilket kommunchefer från hela länet deltog.  

 

Assembly of European Regions 

Region Jönköpings län är aktiv i organisationen Assembly of European Regions (AER). Under 2017 deltog 

politiker i erfarenhetsutbytesforum inom olika områden såsom arbetsmarknad, kultur, innovation och 

transporter/mobilitet. Under 2017 var representanter för Region Jönköpings län engagerade i arbetet med AER:s 

gemensamma positionspapper angående den framtida sammanhållningspolitiken. 

 

Projekt 

Sveriges regioner behöver vara internationellt konkurrenskraftiga för att kunna attrahera kompetens, företag och 

kapital. Under 2017 fortsatte Region Jönköpings län att finansiera och driva ett projekt tillsammans med 

Business Sweden för att stimulera utländska direktinvesteringar i regionen. 

 

Region Jönköpings län medfinansierar även internationaliseringsprojektet ”Tillväxt på nya marknader” där 

Enterprise Europe Network, Business Sweden, Almi och Exportkreditnämnden samverkar. Inom projektet 

provas nya arbetssätt och metoder för att stödja och stimulera länets små och medelstora företag att öka sin 

internationalisering.  

 

Europa Direkt i Jönköpings län 

Region Jönköpings län ansvarar för ett Europa Direkt-kontor som uppmärksammats internationellt för dess 

omfattande och uppskattade verksamhet som till exempel Model EU och Demokratisoppa. Verksamhetsledaren 

för kontoret har under del av året haft utlandsuppdrag i Bryssel.  

 

För andra året i rad arrangerades Europaveckan i Jönköpings län för att uppmärksamma EU och internationella 

frågor. Under 2017 har Region Jönköpings län ansökt om att fortsatt få vara värdorganisation för Europa direkt 

2018-2020. Ansökan godkändes av Europakommissionen i december. 

Kultur 
Ett rikt kulturutbud är betydelsefullt för attraktivitet, tillväxt och utveckling. Möjligheten att aktivt delta i eller ta 

del av kulturutbud är viktigt för individers välfärd och välbefinnande.  

 

Regionens kulturverksamhet 

Region Jönköpings län utövar sitt regionala kulturansvar genom kulturinstitutionerna Smålands Musik och 

Teater, Jönköpings läns museum samt kulturutvecklare inom dans, film, bild och form, hemslöjd samt 

regionbibliotek. Dessutom ger regionen ett omfattande stöd till organisationer inom kulturområdet och det fria 

kulturlivet. 

 

Regional kulturplan 

Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med modellen 

är att skapa ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län 

ansvarar för fördelningen av statsbidrag till regional verksamhet. Den regionala kulturplanen ligger till grund för 

fördelningen. Kulturplanen för 2015-2017 har tagits fram i samråd med länets kommuner och andra regionala 
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aktörer. Kulturplanen sätter extra fokus på barn och ungas möjlighet till kulturella upplevelser. Arbetet med att ta 

fram Regional kulturplan 2018-2020 har pågått under våren och sommaren.  

Perspektiv: Medborgare och kund 

STRATEGISKT MÅL: Medborgarnas intresse och engagemang i 
samhällslivet. 

FRAMGÅNGSFAKTOR Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och 
kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. 

Kontakter finns med det lokala kulturföreningslivet för att öka spridning av kulturutbudet och nå en bredare 

tillgänglighet.  

 

Projekt och utställningar som regionen genomför är alltid tillgängliga för allmänheten och i huvudsak 

kostnadsfria. Ett stort kontaktnät bidrar till välbesökta projekt och efterfrågan på arrangemang.  

 

 
 Mål: Fler än 70 000 besökare/publik vid Smålands Musik och Teater, Kulturhuset Spira. 
 Resultat: 75 335 besökare/publik. Målet är uppfyllt. (grön) 
 

 

Smålands Musik och Teater har nått publikmålet för 2017, en ökning jämfört med föregående år. Musikalen Les 

Misérables blev en stor publiksuccé och är den största anledningen till att målvärdet nåddes. 

 

 
 Mål: Fler än 30 000 besökare/publik vid Smålands Musik och Teater utanför Kulturhuset Spira. 
 Resultat: 28 080 besökare/publik. Målet är delvis uppfyllt. (gul) 
 

 

Smålands Musik och Teater har inte riktigt nått publikmålet utanför Spira. En förklaring till detta är att 

teaterföreningarna inte köpte föreställningar i förväntad utsträckning.  

 

 
 Mål: Minst 25 000 besökare/publik vid föreställningar för barn och ungdom. 
 Resultat: 31 651 besökare/publik. Målet är uppfyllt. (grön) 
 

 

När det gäller besökande/publik vid föreställningar riktade till barn- och ungdom har publikmålet nåtts. Särskild 

prioritering har gjorts på verksamhet för barn och unga.  

STRATEGISKT MÅL: Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i 
kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande. 

FRAMGÅNGSFAKTOR Kulturverksamhet i länets samtliga kommuner 

 
 
 Mål: Samtliga kommuner ska få del av kulturverksamhet. 
 Resultat: Målet är uppfyllt. 
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Perspektiv: Process och produktion 

STRATEGISKT MÅL: Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. 
Dialog med civilsamhället. 

FRAMGÅNGSFAKTOR Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet. 

 
 Mål: Minst 130 samverkanstillfällen interregionalt, internationellt och interkulturellt. 
 Resultat: 141. Målet är uppfyllt. 

 

 
 
 Mål: Minst 100 samverkanstillfällen med civilsamhället. 
 Resultat: 292. Målet är uppfyllt. 
 

 

Under hösten genomförde Smålands Musik och Teater musikaluppsättningen Les Misérables som blev en stor 

publiksuccé. 

 

Under året har också en rad andra föreställningar uppförts, till exempel Romeo och Julia med nyanlända i 

ensemblen, Picasso - pojken som erövrade världen för de yngre årskurserna och De Fantastiska, en nyskriven 

pjäs som riktar sig till högstadiet. För första gången genomfördes Sommar i Spira med i huvudsak utomhusteater 

för barn och unga. 

 

Jönköpings Sinfonietta har Kulturhuset Spira som sin fasta spelplats. Orkestern spelar också regelbundet även i 

andra konsertlokaler, kyrkor och skolor i Jönköpings län. 

 

Under hösten genomfördes projektet Rörande rörelse som är ett tvärkonstnärligt samarbete mellan dans och 

hemslöjd. 

 

Genom samarbeten med amatörer ges många, både barn, ungdomar och vuxna, möjlighet att skapa och få en 

djupare kontakt med musik och teater. 

 

Kulturting 2017 genomfördes under året. Detta är ett årligt återkommande tillfälle då kommunala, regionala och 

statliga företrädare för kulturen tillsammans med de fria kulturutövarna, organisationer och det övriga 

civilsamhället kan mötas, utbyta tankar och visioner. 

 

Tabell 19: Kulturverksamhetstal 2013–2017. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Smålands Musik och Teater *)       

Totalt antal publik 137 977 119 678 112 918 119 576 103 415 

Totalt antal föreställningar 1 021 1 003 907 1 441** 644 

Publik per föreställning 135  119 124 83 161 

 

*) År 2017 redovisas värdena exklusive den verksamhet som bedrivs av organisationen Teateri. 2016 uppgick 

publiken till 6 509 och föreställningarna till 89 för denna organisation. 

 

**) Det höga antalet föreställningar 2016 beror på ”sago-projektet” som finansierades med asylmedel. 



REGIONAL UTVECKLING 
 

13 

Perspektiv: Lärande och förnyelse 

STRATEGISKT MÅL: Organisation och medarbetare ska utvecklas i takt med 
nya krav. 

FRAMGÅNGSFAKTOR Tillgång till kunniga medarbetare. 

Sommaren 2017 stöttade Region Jönköpings län arbetet med att utveckla feriepraktik inom kultursektorn där 7 

kommuner deltog tillsammans med det lokala civilsamhället och föreningslivet. 91 ungdomar i åldern 16-19 år 

fick möjlighet till 3 veckors feriepraktik sommaren 2017.  

 

För att öka fokus på det läsfrämjande arbetet har länets folkbibliotek och regionbiblioteket en gemensam 

läsfrämjandeplan. En ny läs- och litteraturfrämjandeplan för åren 2018-2020 har tagits fram. 

Perspektiv: Ekonomi  

STRATEGISKT MÅL: Verksamheten ska kännetecknas av en god hushållning 
av resurser på såväl kort som lång sikt. 

FRAMGÅNGSFAKTOR Organisationsutveckling för ökad produktivitet och effektivitet. 

 
 Mål: Nettokostnaden ska inte överstiga budget. 
 Resultat: Målet är inte uppfyllt. 

 

 

Totalt sett redovisar kulturverksamheten underskott på 7,7 miljoner kronor. Smålands Musik och Teater 

redovisar underskott på 9 miljon kronor. Merparten av underskottet är hänförbart till kostnader för musikalen 

Les Misérables. Ett överskott på 1,3 miljoner kronor återfinns inom övrig kulturverksamhet. 

 
 
Mål: Egenfinansieringsgraden inom Smålands Musik och Teater ska vara 16 procent eller högre. 

 Resultat: Målet är uppfyllt. 

 

 

Region Jönköpings län stödjer och främjar samarbetet med folkbildningen genom att lämna bidrag till 

studiedistrikt som är anslutna till studieförbund som får statligt stöd. Bidraget syftar till att främja länsinvånarnas 

behov och intresse för bildning, gemenskap och kultur. 

 

Region Jönköpings län är en av tre stiftare av Jönköpings län museum och bidrar med ett årligt anslag på cirka 

20 miljoner kronor. 

SAMHÄLLSPLANERING 
Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Området involverar många olika 

delar såsom infrastruktur, kommunikationer, bostadsmiljöer och attraktiva miljöer. 

 

Höghastighetsbanan 

Region Jönköpings län har under flera år arbetat aktivt med utvecklingen av nya stambanor för 

Höghastighetståg. För att kunna vara en aktiv part i arbetet med Sverigeförhandlingen och Trafikverket 

har Region Jönköpings län prioriterat frågan högt under 2017 både genom befintliga resurser i ordinarie 

verksamhet och förstärkt genom en projektorganisation som har arbetat med frågan. 

 

Regional- och nationell transportplan 

Under 2017 har arbete pågått inom ramen för de kommande regionala- och nationella transportplanerna för åren 

2018–2029. Vi arbetar samtidigt med nu gällande transportplan (2014–2025) som fokuserar på fortsatt satsning 
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på de regionala järnvägarna Jönköpingsbanan och Y:et (Värnamo – Vaggeryd – Jönköping/Nässjö) samt på 

stråken Nässjö – Oskarshamn, Nässjö – Vetlanda och Värnamo – Halmstad. 

 

Regional översiktsplanering 

Region Jönköpings län driver ett projekt för utveckling av struktur och stråkbilder för att skapa underlag för en 

samlad hållning kring bostadsbyggnation och samhällsutveckling i länet. Under 2017 medfinansierade och 

deltog Region Jönköpings län i projektet Samverkande planering i Södra Vätterbygden, vilket drevs av 

Jönköpings kommun i samarbete med Habo-, Mullsjö- och Vaggeryds kommun. Syftet med projektet är att öka 

samverkan mellan kommunerna och skapa bättre förutsättningar för en mer sammanhållen planering vilket har 

bäring på både arbetsmarknad, näringsliv, trafik, boende och grönstruktur. Projektet ska mynna ut i en 

gemensam strukturbild över planeringsläget och utvecklingspotentialen i delregionen (de fyra kommunerna), 

vilken presenteras under 2018.  

 

Miljö och klimat 

Den regionala handlingsplanen för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala 

tillväxtarbetet arbetades fram tillsammans med Länsstyrelsen. Planen blev i mycket en redovisning av vad som 

pågår och vilka projekt som är på gång inom området. 

 

Bredband och fiber 

Arbetet med att ta fram en regional bredbandsstrategi har påbörjats och sker i samverkan med Länsstyrelsen. 

2017 beställde de tre länen i Småland en kartläggning som ska visa vilka områden som är fibersatta i de tre län 

som omfattas (Jönköpings län, Kronoborgs län och Kalmar län). Syftet med kartläggningen är att få en tydlig 

bild av vilka områden som idag har blivit erbjudna fiber eller redan byggts ut. Målet är att 100 procent av 

bostäderna ska ha tillgång till fiber. Genom att kartlägga och beräkna återstående investeringsbehov kan beslut 

tas av aktörer i länet om lämpliga aktiviteter för att uppfylla målet. 

Kollektivtrafik 
En bra kollektivtrafik är väsentligt för en regions utveckling eftersom den har stor betydelse för invånarnas 

arbetsresor, men även för resor till sjukvård, utbildning, handel, nöjen och rekreation. 

 

Region Jönköpings län är kollektivtrafikmyndighet och har ansvar för finansieringen av den kollektivtrafik som 

omfattas av regionalt trafikförsörjningsprogram.  

 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Jönköpings län är en viktig del i den regionala planeringen. Det 

anger långsiktiga och strategiska mål för hur kollektivtrafiken kan bidra till den regionala utvecklingen och ett 

hållbart samhälle. Ett ökat kollektivt resande är nödvändigt för en hållbar utveckling – miljömässigt, socialt och 

ekonomiskt.  

 

Det nuvarande regionala trafikförsörjningsprogrammet för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En revidering 

av programmet gjordes 2016. 

 

För att de beslutade utökningarna i trafikförsörjningsprogrammet ska kunna genomföras i stadstrafiken i 

Jönköping är en ny bussdepå nödvändig. Beslut togs 2017 att bygga en ny bussdepå och tomtmark har köpts. 

 

Länstrafikens verksamhet omfattar dels allmän kollektivtrafik med buss och tåg, dels serviceresor med mindre 

fordon. All trafik utförs på entreprenad av upphandlade trafikföretag. 

 

Trafiksystemen delas upp i tåg, länsbuss, stadsbuss och serviceresor. Tågsystemet bedrivs tillsammans med 

angränsande län under namnen Krösatågen, Västtågen, Östgötapendeln och Kust till Kust. Stadsbussarna 

trafikerar främst Jönköpings, Nässjö och Värnamo tätorter, men finns även i minde omfattning i flera av länets 

andra kommuner. Serviceresor består av sjukresor, färdtjänst och närtrafik. 

 

Ett nytt regelverk för färdtjänst och sjukresor beslutades i november 2017. Bland annat har möjligheten att åka 

färdtjänst till vården införts med start 1 januari 2018. 

 

En utökning av stadstrafiken har skett under hösten i Värnamo då även laddhybridbussar togs i bruk. 

 

Under 2017 har möjligheten att öka användandet av biogas som drivmedel inom Jönköpings län utretts. 

Utredningens slutsatser blir en viktig förutsättning inför kommande trafikupphandlingar. 
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Region Jönköpings län ingår i Syd-taxan som är ett samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige med syfte att 

förenkla resandet över länsgränserna i Sydsverige. För att göra resandet så enkelt som möjligt är det viktigt att 

fortsätta arbetet med att ta fram gemensamma reseprodukter över alla länsgränser. Förslag på nytt avtal för 

samarbetet inom Sydtaxan finns för beslut. 

 

Länstrafikens planerade marknadsföringskampanj till personer över 70 år som bor i vårt län kommer att 

genomföras under 2018. 

 

Upphandling för Krösatågen har gjorts under året tillsammans med andra regioner i södra delen av landet. 

 

Ett övergripande samverkansavtal med länets kommuner angående hållplatser med mera som skulle gjorts 2017, 

tas fram under 2018. 

Perspektiv: Medborgare och kund 

STRATEGISKT MÅL: Ökad andel kollektiva resor – för hållbar utveckling. 

FRAMGÅNGSFAKTORER Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. Prisvärt. Nöjda kunder. 

 
 Mål: Nöjda resande, Allmän trafik (alla länsinvånare): 60 procent. 
 Resultat: Uppgift saknas. 
 

*NKI allmänhet 49 % kvinnor  51 % män 47 % 
 Riksgenomsnitt 51%  51%  51% 

 

 
 Mål: Nöjda resande, Allmän trafik (resenärer): 73 procent. 
 Resultat: Uppgift saknas. 

 

*NKI resenärer 59 % kvinnor 61 % män  60 % 
Riksgenomsnitt 58%  58%  59% 
 

* På grund av ny metod och omformulerade frågor i Kollektivtrafikbarometern (utförs av Svensk 

Kollektivtrafik) finns inte relevanta uppgifter i förhållande till målsättning när det gäller vissa mått som avser 

kundnöjdhet. De nya resultaten redovisas tillsammans med riksgenomsnitt. 

 

 
 Mål: Nöjda resande serviceresor: 85 procent. 
 Resultat: 81 procent. Målet är delvis uppfyllt. 

 

 

Den kundupplevda kvaliteten i resandet med serviceresor ligger under målet och är sämre än 2016, men inte 

sämre om man jämför med andra län. Kvinnor är något mer nöjda än män. 

 

 
 Mål: Prisvärdhet: 50 procent. 
 Resultat: Uppgift saknas. 

 

* Prisvärdhet 48 % kvinnor 49% män 44 %  
  Riksgenomsnitt 45%  45%  46% 
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Perspektiv: Process och produktion 

STRATEGISKT MÅL: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik.  

FRAMGÅNGSFAKTORER Trafikutbud med högt resande. Bra infrastruktur. Tryggt och säkert. 

 
 
 Mål: Resandeökning: 3,5 procent exklusive skolkortsresor. 
 Resultat: Minskning med 0,1 procent. Målet är inte uppfyllt. 
 

 

Under 2017 utfördes 22,4 miljoner resor. Totalt sett är det ingen resandeökning 2017. Det är dock en mindre 

ökning i stadstrafiken i Jönköping och inom regionbusstrafiken, medan resandet med tåg minskar. 

 
 
 Mål: 9,0 påstigande/mil (regional trafik). 
 Resultat: 9,2 påstigande per mil. Målet är uppfyllt. 
 

 

Tabell 20 Verksamhetstal 2016–2017 

 Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Budget 
2017 

Förändring 
2017-2016 

Länstrafik (tusental)     

Antal resor- buss och tågtrafik 22 425 22 393 22 000 -32 

Andel regelbundna resenärer (i 
procent av länets invånare) *) 

27,2 % 23,0 % 30,0 -4,2 % 

     

Serviceresor (tusental) 669 681 675 12 

Färdtjänstresor 506 516 0 10 

Sjukresor 163 165 0 2 

*) Enkäten som ligger till grund för uppgifterna är omgjord och besvaras nu via webben istället för via telefon. Detta tillsammans 
med delvis omgjorda frågor har påverkat jämförelsen mot tidigare år och mot budgetvärdet. 

Perspektiv: Ekonomi 

STRATEGISKT MÅL: Kostnadseffektivt trafikutbud. 

FRAMGÅNGSFAKTOR Högt resandeunderlag. 

 
 Mål: Nettokostnaden för trafik och infrastruktur ska inte överstiga budget. 
 Resultat: Målet är inte uppfyllt. 
 

 

Totalt sett redovisas ett underskott på cirka 30 miljoner kronor för trafik och infrastruktur. En indexuppräkning 

gjordes av biljettpriserna i december 2016. Vidare ingår ett resurstillskott på 25 miljoner kronor utöver 

kostnadsindex-uppräkning i 2017 års budget för att finansiera kostnadsökningar och utökat trafikutbud.  

 

Underskottet förklaras av höga trafikkostnader inom regionbusstrafiken och tågtrafiken. Inom regionbusstrafiken 

har det varit höga kostnader för förstärkningstrafik samt ökade bränslekostnader. Inom tågtrafiken har det 

förekommit en rad stora problem under 2017. Det har medfört ökade kostnader för service samt för 

ersättningstrafik. Kostnaderna inom Västtågen har ökat kraftigt de senaste åren till följd av nytt avtal med 

entreprenör samt nytt samverkansavtal. 
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Resorna med serviceresor, både färdtjänst- och sjukresor, har blivit fler under året. Ersättningarna till 

trafikföretagen har därför ökat, vilket medfört en negativ budgetavvikelse på cirka 3 miljoner kronor.  

 

Utbetalning till berörda banker gjordes under året för borgensåtagandet för flyglinjen till Frankfurt. Utfästelsen 

fanns sedan tidigare reserverad i balansräkningen. I och med den reglering som gjordes under 2017 har det 

maximala åtagandet på 1,5 miljoner euro (cirka 14,5 miljoner kronor) för Region Jönköpings län uppfyllts.  

 
 
 Mål: Kostnad/per resenärkilometer (serviceresor) ska inte öka mer än index (16,25 kronor). 
 Resultat: 16,42 kr. Målet är delvis uppfyllt. 

 

 

Kostnadsökningen per resenärskilometer är en följd av att fler fordon tillkommit och att samplaneringen 

försämrats något. 

 
 
 Mål: Skattefinansieringsgrad (allmän trafik): 60 procent 2017. 
 Resultat: 63,5 procent. Målet är inte uppfyllt. 

 

 

Målet för skattefinansieringsgrad är satt till 50 procent över tid. Den budgeterade nivån för 2017 (60 procent) 

uppnåddes inte beroende på att kostnaderna ökar. Kostnaderna har de senaste åren ökat kraftigt, framförallt på 

tågsidan. 
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Medarbetare 
Utvecklingsarbetet inom Region Jönköpings läns verksamheter som kunskapsorganisation och en 
attraktiv arbetsgivare har fortsatt under 2017. 
 

STRATEGISKT MÅL: Delaktiga och kompetenta medarbetare 

FRAMGÅNGSFAKTOR Attraktiv arbetsgivare 

Region Jönköpings län är en attraktiv arbetsgivare. Det är ett resultat av samspelet mellan chefer och 

medarbetare som har förmågan att omsätta grundläggande värderingar och verksamhetsuppdrag i praktisk 

handling på ett framgångsrikt sätt. Kompetenta och delaktiga medarbetare är nyckeln till framgång. 

Medarbetare i Region Jönköpings län 
Verksamheten utförs dels i egen regi, dels av privata aktörer. Region Jönköpings läns planering och åtgärder har 

betydelse för hela verksamheten, medan detta avsnitt främst handlar om medarbetare inom Region Jönköpings 

län. 

 

Vid årsskiftet 2017/2018 hade vi 10 539 anställda. Av dem var 9 838 tillsvidareanställda och 701 

visstidanställda: 

 

Tabell 21: Antal anställda i Region Jönköpings län 31 december 2017 

Anställning Kvinnor Män Totalt 

Tillsvidareanställda 7 939 1 899 9 838 

Visstidsanställda 478 223 701 

Totalt anställda 8 417 2 122 10 539 

Tjänstgöringsgrad 95,3 % 97,4 % 95,5 % 

 

Vi mäter även antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare, vilket visar hur många årsarbetare som varit i tjänst i 

genomsnitt under året. Hänsyn tas till både tjänstgöringsgrad och frånvaro. I genomsnitt har antalet ökat med 205 

faktiska årsarbetare under 2017 jämfört med 2016. Ökningen är fördelad på alla verksamhetsområden. Till viss 

del förklaras ökningen av nya verksamheter som övertagits eller tillkommit i Regionen. Tabell 22 visar 

förändring i anställningar och frånvaro jämfört med 2016: 

 

Tabell 22: Faktiska årsarbetare i genomsnitt – förändring 2016–2017 

 Förändring årsarbetare 2016–2017 

Ökning tillsvidareanställda + 182 

Ökning visstidsanställda + 41 

Minskning timavlönade – 1 

Minskad sjukfrånvaro (fler i arbete) + 9 

Ökad föräldraledighet (färre i arbete) – 22 

Ökad övrig frånvaro (färre i arbete) – 4 

Förändring faktiska årsarbetare + 205 

 

Medelåldern för tillsvidareanställda 2017 var 46,7 år, vilket är lägre jämfört med tidigare år. Sett till de senaste 

fem åren har medelåldern minskat med nästan två år. 

 

Semesterlöneskulden till de anställda var i genomsnitt 14,1 dagar (sparade semesterdagar) per anställd 2017. Det 

är en minskning med 0,2 dagar jämfört med 2016. 
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Personalomsättningen (tillsvidareanställda som slutar) uppgick för 2017 till 9,0 procent inklusive 

pensionsavgångar, vilket är marginellt högre än 2016 då omsättningen låg på 8,9 procent. Uppdelat per kön var 

personalomsättningen inklusive pensionsavgångar för kvinnor 9,0 procent och för män 8,6 procent. Exkluderat 

pensionsavgångar var personalomsättningen 6,2 procent under 2017. 

 

Antalet ålderspensioner 2017 var 270, en ökning jämfört med 2016. Under 2017 valde drygt 120 

tillsvidareanställda att arbeta kvar efter 65-årsdagen. De kommande tio åren beräknas i genomsnitt ungefär 270 

personer gå i pension varje år. 

Kompetensförsörjning 
För att möta personalomsättningen rekryterades över 1 000 tillsvidareanställa medarbetare under 2017. Trenden 

med att fler medarbetare tillsvidareanställs och färre visstidsanställs fortsatte. Generellt har 

kompetensförsörjningen i verksamheten fungerat väl under 2017. Sommarbemanningen påverkades av bristande 

tillgång på vikarier inom vissa yrkesgrupper och några verksamheter har under 2017 haft svårt med bemanning, 

vilket medfört begränsningar i antal vårdplatser. 

 

Att trygga läkarförsörjningen är en medveten satsning sedan flera år. Tillsammans med verksamheterna, 

studierektorer och AT-chefer har vi utvecklat ett kontinuerligt arbete med att förbättra AT- och ST-koncepten. 

AT-läkare och ST-läkare är en viktig grund för försörjning av specialistutbildade läkare. Rekrytering av 

specialister från andra länder och svenskar som studerar till läkare utomlands har också haft betydelse. Under 

2017 utökades antalet AT-platser med ytterligare tio. 

 

Svårigheter att bemanna och hitta rätt kompetens för vissa specialistinriktningar har lett till ökade kostnader för 

hyrläkare. Den totala kostnaden för hyrläkare under 2017 uppgick till nästan 200 miljoner kronor, en ökning med 

cirka 30 procent jämfört med 2016. Det är procentuellt en något mindre ökning än mellan 2015 och 2016. 

Kostnaderna har ökat inom samtliga verksamhetsområden förutom medicinsk vård där kostnaderna är på samma 

nivå som föregående år. En gemensam nationell strategi har formulerats mellan landsting/ regioner och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) för att senast 1 januari 2019 bli oberoende av inhyrd personal inom hälso- och 

sjukvården. 

 

Förberedelserna inför start av läkarutbildningen fortsatte 2017. I januari 2019 blir Jönköping en av fyra 

huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet från termin 6 till 11, med 30 studenter per 

termin. När utbildningen är fullt utbyggd får150 läkarstudenter såväl teoretisk som praktisk utbildning i Region 

Jönköpings län. 

 

Flera åtgärder har genomförts under 2017 för att tillgodose ökat behov av grundutbildade sjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor. En åtgärd för att påverka utbudet av antalet utbildningsplatser har varit ökad samverkan 

och dialog mellan ledning på högskola och landsting/regioner inom sydöstra sjukvårdsregionen (Region 

Jönköpings län, Region Östergötland och Landstinget i Kalmar). Vi har permanentat det regiongemensamma 

introduktions- och utvecklingsprogrammet för nyutbildade sjuksköterskor. 

 

En stor del av det centrala anslaget för kompetensförsörjning har använts till utbildningsanställningar för 

medarbetare som utbildar sig till specialistsjuksköterska. Anslaget har även använts till utveckling av 

medarbetare i studenthandledning för att handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning och utbildning för 

utlandsrekryterade läkare i språk och det svenska sjukvårdssystemet. 

 

Kostnaderna för hyrpersonal för sjuksköterskor har ökat något jämfört med 2016 och uppgick 2017 till drygt 3 

miljoner kronor. 

 

Arbete med rätt använd kompetens (RAK) pågår på flera olika sätt i verksamheten. Ett projekt inom området 

avslutades under 2017. Arbetet innehöll tre huvuddelar – omvärldsspaning och intern kartläggning, test av metod 

för RAK genom apotekare på vårdavdelning, samt att utreda vårdnära service. Erfarenheter från projektet ligger 

till grund för fortsatt arbete med att utveckla och tillhandahålla gemensamma metoder, verktyg och arbetssätt, så 

att verksamheten använder sina resurser och kompetenser på bästa möjliga sätt. 

 

Vårt marknadsföringskoncept Attraktiv arbetsgivare har fortsatt att utvecklas under året med en förflyttning från 

traditionell marknadsföring till mer relationsskapande aktiviteter och fokus på att stärka varumärket. För 

professioner med hög personalomsättning, som till exempel psykologer, kuratorer och tandläkare, har det aktiva 

arbetet med rekrytering fortsatt. 
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Även under 2017 forskar många medarbetare och 15 disputerade under året. Cirka 120 ansökningar om 

forskningsanslag och forskningstid beviljades. En nationell jämförelse bland landsting/regioner visar att Region 

Jönköpings län (utöver universitetssjukhusen) satsar mest pengar i Sverige på forskning. 

 

Arrangemanget Forskarfredag genomfördes med många uppskattade populärvetenskapliga presentationer för 

allmänheten. 

 

Studenter är en betydelsefull målgrupp för framtida kompetensbehov och verksamhetsförlagd utbildning är ett 

viktigt inslag i kompetensförsörjningen. Under 2017 genomfördes 8 500 studentveckor och drygt 2 000 veckor 

för omvårdnadselever. 

Chef- och ledarskap 
Region Jönköpings län har drygt 500 chefer. Rekrytering av chefer pågår kontinuerligt och en majoritet av 

cheferna rekryteras från den egna verksamheten. 

 

Alla chefer ska ges tillgång till stöd, inspiration, utbildning och utveckling. Vi vill också identifiera och stödja 

utveckling av medarbetare med goda förutsättningar för och intresse för att leda. 

 

Flera utvecklingsprogram har avslutats och påbörjats. Fyra chefsutvecklingsprogram med 52 deltagare 

avslutades 2017 och tre program pågår med drygt 40 deltagare totalt. I kursen framtida chefskap deltar 18 

medarbetare. 

 

Under hösten genomfördes första delen i satsningen nätverk för engagerat ledarskap. Syftet är att 

medvetandegöra och levandegöra värdegrund och chefspolicy i det vardagliga ledarskapet. 36 nätverksgrupper 

med första linjens chefer har vid tre tillfällen diskuterat frågeställningar på temat ”ta roll som chef och chefens 

kommunikation”. 

 

Region Jönköpings län har sedan starten av The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare 

varje år haft med omkring tio deltagare i masterprogrammen i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och 

sjukvård. 

 

En tredje kursomgång av Advanced training program (ATP) startade under 2017 med 31 deltagare från hela 

landet. Kursen vänder sig till ledare, processledare och chefer och är en kvalificerad kurs för modern klinisk 

förändringsledning och systematiskt utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården. 

 

I medarbetar- och säkerhetsundersökningen 2016 fick dimensioner som rör ledarskap och närmaste chef på 

regionnivå de högsta värdena i hela undersökningen. Det är ett långsiktigt arbete att ge chefer stöd och 

utveckling i sina uppdrag. Chefsutveckling fortsätter vara en prioriterad fråga. 

Arbetsmiljö och hälsa 
En god arbetsmiljö utgår från medarbetarnas engagemang och delaktighet och bidrar till att göra verksamheten 

bättre. Väl fungerande samverkan, medarbetar- och lönesamtal samt individuella kompetensutvecklingsplaner är 

en förutsättning för att skapa delaktighet och engagemang. Mätningen av medarbetarsamtal och 

kompetensutvecklingsplaner visar förbättring jämfört med 2016 och målet för medarbetarsamtal nåddes 2017. 

 

Arbetet med kultur och värderingar på arbetsplatsträffar fortsatte under 2017. Gemensamma synsätt och 

gemensamma värderingar skapar trygghet hos medarbetarna och är en grund för goda arbetsförhållanden. 

 

Vi arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för en god organisatorisk och 

social arbetsmiljö med målet att alla medarbetare ska uppleva sig delaktiga, kompetenta och friska. En god 

arbetsmiljö bidrar till att stärka bilden av Region Jönköpings län som attraktiv arbetsgivare. 

 

Under 2017 genomfördes regelbundna arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud i syfte att ge 

grundläggande kunskaper för att kunna verka för en hälsosam och hållbar arbetsmiljö tillsammans med 

medarbetarna. 

 

Friskvårdsuppdrag och friskvårdsprojekt har genomförts med stöd av friskvårdsteamen, för att ge stöd åt 

medarbetare och grupper som vill komma igång med aktiviteter och nå beteendeförändring. 
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Som en del i hållbarhetsprogrammet ingår att verka för klimatsmart arbetspendling för medarbetare. Ökad 

cykelanvändning är även hälsofrämjande. För att uppmuntra detta erbjuds medarbetarna att hyra förmånscykel. 

 

Ett antal initiativ pågår för att förbättra arbetsmiljön, öka hälsan och förebygga sjukfrånvaro bland medarbetarna. 

Under 2017–2019 genomförs ett projekt som syftar till att chefer och medarbetare står bättre rustade för ett friskt 

hållbart arbetsliv. Ökad kompetens ska bidra till att vi på ett bättre sätt kan främja god psykisk hälsa och 

förebygga psykisk ohälsa. Projektet genomförs i samverkan med sju kommuner i länet och finansieras delvis av 

Europeiska socialfonden. 

 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet sker riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och uppföljningar 

regelbundet för att främja en god arbetsmiljö och för att förebygga ohälsa och olycksfall. Verksamheterna har 

arbetat med riktade insatser utifrån sitt behov och från centralt håll har övergripande insatser initierats. För att 

utveckla det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet ytterligare, behöver vi utveckla arbetssätt med fokus på 

att förebygga och främja friskfaktorer, stödja processer/metoder och sprida goda exempel inom organisationen. 

 

Arbete med resultat och handlingsplaner från den kombinerade undersökningen om medarbetarskap och säkerhet 

2016 fortsatte under 2017. Arbetet ingår i det ordinarie arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Undersökningen har 

fokus på faktorer som driver en kultur som premierar aktivt medarbetarskap och säkerhet och därmed skapar 

förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. För att följa upp de åtgärder som genomförts utifrån 

undersökningen, pågår arbete med en uppföljande minienkät under 2018. 

 

En positiv riktning är att sjukfrånvaron 2017 minskade för både kvinnor och män i jämförelse med tidigare år. 

Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män och de yngre åldersgrupperna tenderar att öka sin sjukfrånvaro. 

Psykisk ohälsa av olika slag är största orsaken till sjukskrivning. Ett annat perspektiv är att mäta frisknärvaro 

istället för sjukfrånvaro. Med friska avses de som har högst 5 sjukdagar under ett år. Frisknärvaron för Region 

Jönköpings län är 61 procent för 2017, vilket är samma nivå som föregående år. Fortsatta insatser av främjande, 

förebyggande och rehabiliterande karaktär behöver fortsätta. 

 

Aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare ska återgå i arbete är viktig. Fokus på förebyggande och 

tidiga åtgärder i samverkan, såväl internt som externt, mellan arbetsgivaren, arbetsmiljöenheten och 

Försäkringskassan och andra samverkande aktörer är en framgångsfaktor för att nå kvalitet och effektivitet i 

rehabiliteringsarbetet. En översyn av rehabiliteringsprocessen har därför initierats under året för att kvalitetssäkra 

processen utifrån en mer aktiv rehabilitering. Dokumentationsstödet är även en del i det arbetet, för att 

säkerställa tillförlitliga data och underlag. 

 

Ytterligare ett påbörjat projekt syftar till att skapa ett förbättrat rehabiliteringsarbete genom bland annat tidig och 

aktiv samverkan med hälso- och sjukvården och övriga aktörer i rehabilitering. Målet är att medarbetare som är i 

pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och tidigare komma tillbaka till arbete. Projektet finansieras av SKL. 

 

 
Mål: Sjukfrånvaron ska inte öka i jämförelse med samma period föregående år. 

 Resultat: Sjukfrånvaron var 4,9 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor var 5,6 procent och för män 2,6 procent.  
Målet är uppfyllt. 

 

 

 
 Mål: Minst 90 procent av alla medarbetare ska ha medarbetarsamtal. 
 Resultat: 91 procent. Målet är uppfyllt. 
 

 

 
 Mål: Minst 90 procent av alla medarbetare ska ha en dokumenterad kompetensutvecklingsplan.  
 Resultat: 85 procent. Målet är delvis uppfyllt. 

 

Aktiva åtgärder 
Från och med 2017 utökades Diskrimineringslagen med nya regler om aktiva åtgärder. Utifrån det har ett 

stödmaterial tagits fram för att verksamheter ska kunna arbeta främjande och förebyggande utifrån 

diskrimineringslagens grunder för kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
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De aktiva åtgärderna omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor, rekrytering, utbildning och 

kompetensutveckling samt möjligheterna att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Arbetet ska ingå som en 

del i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Även riktlinjen för att förbygga och hantera kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier har 

reviderats utifrån de nya lagkraven. 

 

Utifrån arbetet med aktiva åtgärder och likabehandling hade Region Jönköpings län följande gemensamma mål 

för 2017: 

 Främja en jämn könsfördelning inom olika yrkesgrupper och befattningar. 

 Minska andelen anställda med ofrivillig deltidsanställning. 

 Minska andelen upplevda sexuella trakasserier. 

 Förhindra och åtgärda att inga osakliga skillnader i lön förekommer. 

 

Arbetsförhållanden 

För att främja likabehandling i våra arbetsförhållanden har stöd- och diskussionsmaterial kring aktiva åtgärder 

spridits till chefer. I arbetet med social hållbarhet och för att förebygga diskriminering behöver vi under 2018 

intensifiera kontinerliga diskussioner om normer och värderingar och upprätta handlingsplaner. 

 

Riktlinjen kring kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier har tagits upp på ledningsgrupper och 

arbetsplatsträffar i syfte att alla medarbetare ska känna till att inställningen är nolltolerans, att alla har ett ansvar 

för arbetsmiljön och hur man går till väga vid utsatthet. Syftet är även att skapa öppenhet kring frågorna och en 

samsyn hur vi beter oss mot varandra och att vi har ett ansvar att säga ifrån då vi ser eller upplever kränkande 

handlingar. 

 

I samband med introduktion får medarbetare kunskap om värdegrund samt information om likabehandling och 

att kränkande särbehandling inte får förekomma på våra arbetsplatser. Chefer och skyddsombud får utbildning i 

frågorna i regelbundna arbetsmiljöutbildningar. 

 

Utifrån resultatet av den senaste undersökningen om medarbetarskap och säkerhet ska varje arbetsplats analysera 

och ta fram handlingsplaner. Andelen som svarar att man varit utsatt för kränkande handlingar av sexuell natur 

på arbetsplatsen är två procent och är en ökning jämfört med de senaste mätningarna. Vi följer upp denna fråga 

även i medarbetarsamtalen och vid arbetsmiljöronder. 

 

Under året har övergripande processer setts över för att dessa ska motsvara kraven utifrån diskrimineringslagen. 

Bland annat har rehabiliteringsprocessen reviderats för att säkerställa en likvärdig behandling för medarbetare 

som är i pågående sjukskrivning. Olika insatser kopplade till kvinnodominerade yrkesgrupper pågår. 

 

Projekt Nyckeln till arbete har under 2017 formaliserat samverkansformer med andra myndigheter för att 

underlätta för utrikesfödda som har en akademisk sjukvårdsutbildning att komma in på arbetsmarknaden. Ett 60-

tal utrikesfödda har deltagit i olika former av aktiviteter inom Region Jönköpings län. En aktivitet har bland 

annat varit utbildningssatsningen Vägen till legitimation, en utbildning i hälso- och sjukvård för att stödja 

utrikesfödda att nå svensk yrkeslegitimation. Utbildningen har skett i samarbete med Jönköping University, 

Folkuniversitet och Futurum, som är vår forsknings- och utbildningsenhet. 

 

Löner- och anställningsvillkor 

För att främja likabehandling gällande löner- och anställningsvillkor har anställningsvillkor, kriterier för 

lönesättning och andra löneförmåner setts över för att säkerställa att alla, oavsett diskrimineringsgrund, ges lika 

möjlighet till löner- och anställningsvillkor. 

 

Av deltidsanställda medarbetare är övervägande andelen kvinnor. Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden har 

ökat med två procentenheter sedan 2013 och därmed har andelen deltidsanställda kvinnor minskat. Projektet 

Heltid som norm har pågått sedan 2016 för att erbjuda alla som vill arbeta heltid en permanent heltidsanställning. 

Projektet har varit framgångsrikt och nu återstår endast drygt tio medarbetare som anmält önskemål om heltid, 

som ännu inte fått permanent heltidsanställning. Projektet fortsätter och ska vara helt genomfört i slutet av 2018. 

För att säkerställa att arbetsgivarens inställning är känd, har riktlinjen Heltid som norm tagits upp i 

ledningsgrupper. Vidare har Kommunal och Region Jönköpings län kommit överens om en handlingsplan för att 

öka heltidsarbete, med årlig avstämning fram till 2021. 

 

Jämställda löner ska känneteckna lönesättningen såväl vid nyanställning som vid löneöversyn. En viktig princip 

vid löneöversyn är att föräldralediga medarbetare ska lönesättas utifrån sin tidigare prestation. 
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Lönekartläggningar grundas på genomförda arbetsvärderingar och genomförs årligen. Analyser görs på alla 

löneskillnader mellan könen i lika och likvärdiga arbeten. Det lönemässiga försprång vissa mansdominerade 

grupper har i jämförelse med kvinnodominerade grupper med lägre medellön, förklaras av att de 

mansdominerade grupperna i större utsträckning konkurrerar med den privata marknaden. 

Utöver marknadsfaktorerna förklaras löneskillnaderna av längre yrkeserfarenhet/ålder och individuell 

prestationsbaserad lön. Det finns ingen analys som visar på osaklighet som beror på kön. 

 

Rekrytering och befordran 

För att främja likabehandling inom rekrytering och befordran uppmärksammas särskilt mångfaldsperspektivet. 

Vikt läggs vid till exempel icke-diskriminerande utformning av annonser, att kalla både kvinnliga och manliga 

sökande till intervju oavsett härkomst och att arbetsgivaren representeras av både män och kvinnor i 

rekryteringsarbetet. Rekryteringsmetoden Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att rätt kunskap och 

kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden. 

 

Utbildning och kompetensutveckling 

För att främja likabehandling inom utbildning och kompetensutveckling arbetar verksamheterna med att erbjuda 

alla i målgruppen detta på ett likvärdigt sätt, oavsett diskrimineringsgrund. 

 

Det gäller uppmuntran och beviljande av utbildning, fördelningen av kompetensutvecklande arbetsuppgifter, 

stöd och uppmuntran att söka kompetensutvecklande tjänster och projekt och att ta tillvara medarbetarens 

kompetens. Det gäller även möjlighet att arbeta med coaching, mentorskap och att sprida kompetens inom roller 

och grupper, vilket minskar risker för nyckelpersonsberoende. Det ökar också erfarenhetsutbyte och möjligheter 

att få lära sig nya områden. 

 

Möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap 

För att främja möjligheter att förena arbete och föräldraskap har vi en generös inställning till såväl 

föräldraledighet som partiell ledighet som sträcker sig längre än lagar och avtal. Det ska vara möjligt att förena 

arbete och föräldraskap. Föräldraledighet och deltidstjänstgöring ska inte hindra karriär och medarbetare ska 

kunna kombinera chefskap med föräldraledighet. 

 

Föräldralediga bjuds in till arbetsplatsträffar, kompetensutvecklingsinsatser, sociala aktiviteter och 

medarbetarsamtal. Introduktion erbjuds vid återkomst från föräldraledigheten. Individuella scheman och 

anpassade arbetstider möjliggörs utifrån verksamheternas förutsättningar. Sammanträden och andra aktiviteter 

förläggs på ett sätt som inte försvårar föräldraskapet. Kvinnor tar fortfarande ut merparten av föräldraledigheten, 

men männens andel ökar. Vård av sjukt barn (tillfällig föräldrapenning) är fördelat lika mellan könen. 

 

Nyckeltal Aktiva åtgärder  

Nyckeltalen 2017 nedan avser månadsanställda. Som jämförelse redovisas 2013 års uppgifter. 

 
Tabell 23 Nyckeltal, aktiva åtgärder 2017. 

 

2013 2017 

Anställning och tjänstgöringsgrad 

  Andel av antal anställda 

  Kvinnor  80 % 80 % 

Män 20 % 20 % 

Andel deltidsanställda 

  
Kvinnor  27 % 20 % 

Män 9 % 8 % 

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad 

  
Kvinnor  93 % 95 % 

Män 97 % 97 % 

Antal som önskar högre tjänstgöringsgrad 

  
Kvinnor  364 14 

Män 16 1 
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2013 2017 

Frånvaro, årsarbetare 

  

Sjukfrånvaro 

  kvinnor 4,3 % 5,6 % 

Män 2,4 % 2,6 % 

Föräldraledighet 

  
Kvinnor  6,4 % 7,5 % 

Män 2,2 % 3,2 % 

Vård av sjukt barn (vab) 

  
Kvinnor  0,4 % 0,5 % 

Män  0,4 % 0,5 % 

Chefsbefattning 

  

Direktör 

  Kvinnor  45 % 53 % 

Män 55 % 47 % 

Verksamhetschef 

  
kvinnor 52 % 60 % 

män 48 % 40 % 

1:a linjens chef 

  
kvinnor 73 % 77 % 

män 27 % 23 % 

Andel kvinnor på chefstjänster per antal anställda kvinnor 4,4 % 4,5 % 

Andel män på chefstjänster per antal anställda män 9,2 % 6,8 % 

Andelen medarbetare med utländsk härkomst   

Andel kvinnor   13,7 % 

Andel män  21,1 % 

 

LAGSTADGAD SJUKREDOVISNING 
Tabell 24 Sjukfrånvaro 2016 och 2017 i procent.  

 2016 2017  

Total sjukfrånvaro 5,8 5,6 

Kvinnor 6,4 6,3 

Män 3,4 3,0 

Olika åldersgrupper: 

–29 år 4,2 4,5 

30–49 år 5,5 5,5 

50 år 6,6 6,1 

Andel långvarig sjukdom, över 60 dagar, av total sjukfrånvaro 57,2 54,9 

Mättekniken för den lagstadgade sjukredovisning, som alla kommuner och landsting/regioner är skyldiga att redovisa årligen, 
skiljer sig från Region Jönköpings läns redovisning genom att även arbetstidsmått vägs in.  
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Hållbar utveckling 
Vi arbetar för att verksamheten ska bedrivas i linje med en hållbar utveckling utifrån sociala 
förhållanden, ekonomiska villkor och miljöhänsyn. Med Region Jönköpings läns program för hållbar 
utveckling 2017-2020 konkretiseras hållbarhetsarbetet. Resultaten under programperiodens första år 
följs upp i detta avsnitt.  
 

STRATEGISKT MÅL: Hållbar utveckling 2017–2020 
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling som är hälsofrämjande och jämlik med barnens bästa i 

centrum. Vårt program för hållbar utveckling syftar till att visa hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt hållbart 

sätt nå visionen För ett bra liv i en attraktiv region. Programmet tar sin utgångspunkt i fyra framgångsfaktorer: 

 Vi är klimatsmarta 

 Vi använder våra resurser klokt 

 Vi är socialt hållbara 

 Vi bidrar till en sund livsmiljö 

 

Framgångsfaktorerna täcker in helheten i begreppet hållbarhet och utifrån dessa har mål, inriktningar och 

åtgärder prioriterats. Prioriteringar har gjorts utifrån vad vi som organisation kan påverka, och vad som får mest 

effekt. Programmet omfattar alla verksamheter som är finansierade av Region Jönköpings län. 

Måluppfyllelse 2017 
Programmet bygger på 14 övergripande mål för år 2020. En indikation på hur vi rör oss i förhållande till dessa 

mål görs i redovisningen av respektive framgångsfaktor. 

 

De inriktningsmål som lagts fast för programperioden 2017–2020 har brutits ned till årsmål med mätetal kopplat 

till sig. Dessa följs upp fortlöpande. Resultatet för 2017 visar på en god måluppfyllelse där 18 av 22 mål (82 

procent) helt eller delvis uppnås. 

 

 
 Andel förnyelsebart drivmedel, stadstrafik Levererad energi värmeförbrukning 
  
 Andel förnyelsebart drivmedel, regionbuss Tjänsteresor, antal km poolbil (korttid) 
 
 Andel förnyelsebart drivmedel, tåg Andel medarbetare som genomfört webbaserad  
  miljö- och hållbarhetsutbildning 
 
 Andel förnyelsebart drivmedel Servicetrafik Andel svenskproducerat oberett kött, mjölk och ägg 
 
 Andel levererad energi från förnyelsebara energikällor Förskrivning av antibiotika i öppenvården 
 
 Levererad energi elförbrukning  
 
 Energianvändning inom allmän kollektivtrafik Koldioxidutsläpp från tjänsteresor 
 
 Tjänsteresor, antal km egen bil (privatbil) Andel matsvinn för patientmåltider 
 
 Andel miljöbilar inom Region Jönköpings län Andel ekologiska livsmedel 
 
 Andel svenskodlad frukt och grönt Andel A- och B-klassade byggmaterial vid 
  om- och nybyggnation. 
 Andel MSC-märkt fisk och skaldjur  
 
 Andel kaffe, te och kakao med sociala och etiska krav  
 

 

I november publicerade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sin senaste jämförande rapport kring 

miljöarbetet i landsting och regioner. Jämförelse görs på sex områden och resultatet, som baseras på utfallet för 

2016, visar att Region Jönköpings län håller en jämn och hög nivå. När resultaten vägs samman placerar sig 

Region Jönköpings län i topp. 
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I jämförelse med genomsnittet är energianvändning i egna lokaler lägre och andelen återvunnet avfall högre. Vi 

ligger också mycket bra till när det gäller utsläpp av medicinska gaser och återhållsamhet med 

antibiotikaförskrivning. 

Viktiga händelser 
I början av 2017 genomfördes extern revision enligt nya utgåvan av miljöledningssystemet ISO 14001. Hela 

Region Jönköpings läns verksamhet uppfyller nu de nya och skärpta kraven. 

 

Ny webbaserad miljö- och hållbarhetsutbildning lanserades under våren 2017, som en prioriterad åtgärd inom 

hållbarhetsprogrammet. E-utbildningen syftade till att bredda miljö- och hållbarhetskunskapen. Målsättningen 

var att alla tillsvidareanställda skulle genomföra utbildningen under året. Resultatet visar att cirka 7 800 

medarbetare (80 procent) har genomfört den vid årets slut. I fortsättningen kommer utbildningen erbjudas till alla 

nyanställda. 

 

Pågående arbeten och projekt: 

 Projektet Jämställd regional tillväxt som fokuserar jämställdhetsintegrering utifrån den regionala 

utvecklingen i länet pågår.   

 Utbildningssatsningen Vägen till legitimation, en utbildning i hälso- och sjukvård för att stödja utrikesfödda 

att nå svensk yrkeslegitimation. 

 Hälsokommunikatörer har genomfört gruppträffar med närmare 1100 personer med anpassad 

kommunikation kring hälsa och svensk sjukvård, som riktas till asylsökande och/eller nyanlända.  

 

FRAMGÅNGSFAKTOR: Vi är klimatsmarta 

Resultat under året 
Mål 2020: Förnybara energislag av den totala energianvändningen i våra verksamheter ökar under 

programperioden 2017–2020. 

 

Resultat: Inom både allmänna kollektivtrafiken och servicetrafiken ökar andelen förnybara drivmedel och målen 

för 2017 uppnås för alla trafikslag. Resultatet för stadstrafiken 91 procent, regionbussarna 83 procent, tåg 67 

procent och servicetrafiken 50 procent. Under året har satsningen på stadstrafiken i Värnamo med enbart 

laddhybridbussar lanserats, vilket också bidrar till klimatmålet för stadstrafiken kunnat uppnås. Fler 

stadstrafiksystem står på tur att få liknande system. 

 

Andelen förnybar energi till egna fastigheter (el/värme) ökade något från föregående år och överträffar redan 

2017 inriktningsmålet för programperioden på 90 procent. 

 

Mål 2020: Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet. 

Resultat: Inom energiområdet nås minskningar både för värme- och elförbrukning. Total energianvändning 

minskade till 167,1 kWh/m
2
, vilket innebar att målet för 2017 på högst 167,5 kWh/m

2
 nåddes. Delmålet för 

värmeförbrukningen nåddes inte fullt ut, då ett flertal energiprojekt med energibesparande åtgärder inte kunnat 

avslutas som planerat under året. 

 

För programperioden 2017–2020 har ett investeringsutrymme på 30 miljoner kronor avsatts till projekt för byte 

till förnybar energi, med en egen energiproduktion på 3 GWh. Under året har arbetet påbörjats med att inventera 

ett 20-tal prioriterade fastigheter, där inventeringen syftar till att hitta de mest lämpade taken för solceller. Även 

installation av solpaneler kan bli aktuellt. Inventering slutförs under inledningen av 2018 tillsammas med 

kostnadskalkyler och övrigt beslutsunderlag för vidare prioriteringar. Upphandling av entreprenör för arbetet 

väntas ske under senare del av året. 

 

Mål 2020: Klimatpåverkan från egna transporter minskar. 

Resultat: Kartläggning av tjänsteresandet visar en viss ökning i klimatpåverkan under 2017. Ökat tjänsteresande 

med flyg (utrikes) är främsta orsaken, medan tjänsteresande med bil ligger stilla mellan åren. Samtidigt uppvisar 

användandet av såväl privatbil i tjänsten som bilpoolsbilar en positiv utveckling med minskningar på cirka 10 

procent. 

 

Under programperiodens första år har resandet som helhet inte börjat röra sig mot målet att minska 

klimatpåverkan med 35 procent. Uppföljning av handlingsplan genomförs under början av 2018. Aktuella 
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åtgärder är införande av internt system för klimatkompensation, där utsläppstunga tjänsteresor tilldelas en 

merkostnad samtidigt som utsläppseffektiva resor främjas. Nya riktlinjer för resor och möten har tagits fram, för 

vidare spridning under 2018. 

 

Samtidigt har ett flertal klimatrelaterade projekt genomförts under året. 10 nya laddstolpar (med 20 laddplatser) 

har installerats för verksamhetsbilar (el/hybrid) i Jönköping, Eksjö och Värnamo. En utredning av 

varutransporter har genomförts, där vidare åtgärder väntas. 

 

Arbete pågår med att utveckla de tekniska förutsättningarna för resfria möten, tillsammans med satsning på 

införande för att understödja ett ökat användande av teknik för resfria möten. 

 

Sedan introduktionen 2016 har närmare 1 300 medarbetare nappat på erbjudandet om förmånscyklar. Cirka 

hälften har valt elcykel. 

FRAMGÅNGSFAKTOR: Vi använder våra resurser klokt 

Resultat under året 
Mål 2020: Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid investeringar och 

upphandlingar  

Resultat: Arbete pågår med revidering av regional utvecklingsstrategi och en plan för framtidens hälso- och 

sjukvård, båda med inriktning på 2035. En ny upphandlingspolicy antogs under året. 

Beräkning av livscykelkostnader görs i viss omfattning vad gäller vid investeringar och upphandlingar avseende 

medicinskteknisk utrustning, men är fortfarande ett utvecklingsområde. 

 

Mål 2020: Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle. 

Resultat: I 39 av årets genomförda upphandlingar har särskilda miljökrav och/eller sociala-etiska krav ställts. 

Med utgångspunkt i en riskbedömning har de upphandlingar identifierats som ska prioriteras under perioden 

2017–2020 när det gäller hållbarhetskrav. För året har detta berört upphandlingar som gäller livsmedel, 

inkontinensprodukter, engångsmaterial och transporter. 

 

Under året har även en ny process för hållbar upphandling tagits fram samt en metod för uppföljning av 

hållbarhetskrav.  

 

Att minska matsvinnet är en stor utmaning, vilket också framgår av mätningarna 2017 på matsvinnet för 

patientmåltider. Workshops har genomförts för att utveckla samarbetet mellan måltidsverksamheten och vården, 

vilket bedöms som kritiskt för att nå resultat framåt. Under 2018 startar frekventa mätningar av matsvinnet för 

både patientmåltider och restauranger. 

 

Mål 2020: Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i organisationen, främjar ett 

totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av verksamheten. 

Resultat: Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är en integrerad del i ledningssystemet, 

verksamhetsutvecklingen och utveckling av stödsystemet Stratsys.  

FRAMGÅNGSFAKTOR: Vi är socialt hållbara 

Resultat under året 

Mål 2020: Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom organisationen. Det 

innebär till exempel att vi arbetar med vision, värderingar, mål, policyer och riktlinjer, att det finns en ”vi-

känsla” i organisationen och goda och stödjande relationer med samarbetspartners och mellan olika enheter och 

nivåer. 

Resultat: All verksamhet utgår från vision och värdegrund, vilket innebär att etik och bemötande-frågor är 

viktiga liksom möjlighet till delaktighet för både dem vi är till för och medarbetare. Ledarutveckling genomförs 

kontinuerligt för att skapa förutsättningar för bra verksamhet och bra arbetsmiljö. En webbaserad miljö-och 

hållbarhetsutbildning som alla medarbetare ska genomgå har införts. Arbete pågår för att förtydliga och ta fram 

kriterier, metoder och mätningar avseende projektmedel och andra stödformer. De medarbetare som berörs av 

detta kompetensutvecklas för att kunna arbeta med aktiviteten framåt. I arbetet med revidering av den regionala 

utvecklingsstrategin är utgångspunkten att främja hållbar utveckling. Länets näringsliv stöttas kontinuerligt 

genom Almi, Science park, Coompanion, Smålands Turism, EEN (Enterprise Europe Network) Ung 

företagsamhet med flera. 
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Mål 2020: Mångfald: Verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald. 

Resultat: Region Jönköpings län ska kännetecknas av mångfald och bedriva arbete för likabehandling med syfte 

att stärka bilden av en attraktiv arbetsgivare. Målet är att verksamheten aktivt främjar integration inom ramen för 

strategier, planer och program. I dagsläget har Region Jönköpings län något lägre andel med utländsk bakgrund 

än bland sysselsatta i Jönköpings län. Flera av personalgrupperna, såsom läkare och tandläkare, har dock 

betydligt högre andel med utländsk bakgrund. Övervägande delen av medarbetare är kvinnor. För att främja 

likabehandling inom rekrytering uppmärksammas särskilt mångfaldsperspektivet. Vikt läggs vid till exempel 

icke-diskriminerande utformning av annonser, att kalla både kvinnliga och manliga sökande till intervju och att 

arbetsgivaren representeras av både män och kvinnor i rekryteringsarbetet. Rekryteringsmetoden 

Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att rätt kunskap och kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt 

mellan sökanden. 

 

Mål 2020: Likabehandling: verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling med samma rättigheter 

och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Resultat: Region Jönköpings län har antagit CEMR-deklarationen för jämställdhet och har mål och aktiviteter i 

handlingsplan. Under 2017 har aktiviteter genomförts inom området könsrelaterat våld. Mottagningen för 

våldsutövare, ATV (alternativ till våld), har genom projektmedel från Socialstyrelsen kunnat ta emot 

våldsutsatta. Ett metodstöd har tagits fram för personal inom hälso- och sjukvården för att underlätta processen 

att ställa frågor om våld, hantera svaret och dokumentera på rätt sätt. Region Jönköpings län är projektledare för 

Jämställd regional tillväxt som fokuserar jämställdhetsintegrering utifrån den regionala utvecklingen i länet. 

 

Utbildning och föreläsningar i hbtq-frågor (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) och hbtq-

diplomering erbjuds alla verksamheter inom organisationen, med särskilt fokus på de verksamheter som möter 

ungdomar och unga vuxna. Från hösten 2016 erbjuds även våra samarbetspartners inom områdena hälso- och 

sjukvård, vård- och omsorg, elev- och studenthälsa samma koncept. 

 

Under 2017 har hälsokommunikatörer genomfört gruppträffar med anpassad kommunikation kring hälsa och 

svensk sjukvård, som riktas till asylsökande och/eller nyanlända. Cirka 50 olika organisations- och boendeformer 

i länet har varit aktuella, och närmare 1 100 personer (varav 55 procent kvinnor och 45 procent män) har 

genomgått hälsoskola och andra kommunikativa insatser. 

 

Samverkan sker med funktionshinderorganisationer i länet på flera olika nivåer. Exempel är Länsrådet för 

funktionsnedsättningar (LFF), Dialogmöten med politiker, Levande bibliotek och flera olika verksamhetsknutna 

så kallade ”brukarråd”. Samverkan sker också med pensionärsorganisationer i regionalt Länspensionärsråd. 

 

Mål 2020: Integration: Verksamheten och arbetsplatsen främjar aktivt integration inom ramen för strategier, 

planer, program och dylikt. Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet och ett normmedvetet 

förhållningssätt och bemötande. 

Resultat: Vid upphandling för större projekt kommer krav på att personer som står utanför arbetsmarknaden 

med relevant kompetens anlitas. 

I projekt Nyckeln till arbete har under 2017 formaliserat samverkansformer med andra myndigheter för att 

underlätta för utrikesfödda som har en akademisk sjukvårdsutbildning att komma in på arbetsmarknaden. Ett 60-

tal utrikesfödda har deltagit i olika former av aktiviteter inom Region Jönköpings län. En aktivitet har bland 

annat varit utbildningssatsningen Vägen till legitimation, en utbildning i hälso- och sjukvård för att stödja 

utrikesfödda att nå svensk yrkeslegitimation. 

FRAMGÅNGSFAKTOR: Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Resultat under året 

Mål 2020: Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i produkter och varor utifrån 

en tydlig kemikaliestrategi. 

Resultat: En kemikaliestrategi har tagits fram under året. Strategin ska vara ett verktyg vid utformning av krav i 

upphandling samt för utfasning och substitution av kemiska produkter. 

Områden som är särskilt prioriterade med stark koppling till en sund livsmiljö är förbrukningsprodukter, 

elektronik, inredning, textilier, lek- och pedagogiskt material samt kemiska produkter. 

 

Inom området byggmaterial arbetas med utmaningen att öka andelen byggmaterial med hög miljöklassning 

(klass A+B enligt byggvarubedömning Sunda Hus). Målsättningen ligger på 80 procent och resultatet för 2017 

uppgår till 66,5 procent. En handlingsplan för att öka andelen är under framtagande. Regionfastigheter 
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undersöker tillsammans med Sunda Hus också de reella förutsättningarna till alternativa material- och 

produktval. Inom VVS och el är i nuläget produktutbudet begränsat. 

 

Under året har också projektet Giftfria leksaker inom sjukvården startat, med utrensning av leksaker och 

pedagogiskt material som kan innehålla skadliga ämnen från väntrum och lekrum. Parallellt ska leksaker fria 

från ämnen som kan vara farliga upphandlas. 

 

Arbete har även påbörjats kring engångsmaterial. Syftet är att kartlägga användningen för att se om det finns 

alternativa lösningar till dagens användning, båda vad gäller ökad användning av flergångsmaterial och 

materialet i de engångsprodukter som behövs inom verksamheten. I samarbete med smittskydd och vårdhygien 

undersöks i vilka fall det ur hygien-och smittskyddsperspektiv är mindre nödvändigt med engångsmaterial.  

 

Mål 2020: Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende djurhållning och 

övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som uppfyller svenska krav avseende djurhållning och 

övriga livsmedelskrav. I tredje hand väljer vi ekologiska livsmedel. 

Resultat: Betydande resultat har nåtts när det gäller livsmedelsinköpen. Inriktningsmålen för hela 

programperioden har redan nåtts när det gäller att öka andelen svenskodlad frukt och grönt (minst 20 procent) 

och MSC-märkt fisk och skaldjur (minst 70 procent). Ny upphandling av frukt och grönt genomfördes under 

2017, där avtal tecknades med lokal grossist, vilket också skapat bättre förutsättningar för svenskodlade råvaror. 

 

Större utmaningar finns kring målsättningarna att öka andelen svenskproducerat oberett kött/mjölk/ägg (minst 85 

procent) och öka andelen ekologiska livmedel (minst 45 procent). För 2017 uppgick andelen ekologiska 

livsmedel till 40 procent, en minskning med två procentenheter från 2016. De två livsmedelsupphandlingar (av 

huvudgrossist och mejeri) som genomförts med nya avtal som träder ikraft under början av 2018 skapar bättre 

förutsättningar för måluppfyllese. 

 

Mål 2020: Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i våra restauranger och 

kaféer. 

Resultat: Andelen serverade vegetariska luncher i sjukhusrestaurangerna uppgick till 18 procent under 2017 och 

överträffade därmed målet. Temat för årets SMART-vecka var också ’mindre kött’, där SMART står för större 

andel vegetabilier, mindre ’tomma kalorier’, ökad andel ekologiskt, rätt kött och grönsaker samt transportsnålt. 

Under hösten 2017 har också nya menyer för interna möten/konferenser tagits fram, där de hälsofrämjande 

alternativen får ett större utrymme. 

 

Mål 2020: Vi har en effektiv läkemedelsanvändning. Kunskapen om läkemedelsanvändning i vår organisation är 

god när det gäller hälsoeffekter, miljöpåverkan och social påverkan, både här i länet där de används och där 

läkemedel produceras. 

Resultat: Under 2017 har ett arbete påbörjats där statistik kring utvalda substanser med en konstaterad 

miljöpåverkan tagits fram. Statistiken ska ligga till grund för vilka substanser som kan vara aktuella att fokusera 

på i det fortsätta arbetet. Frågan har även lyfts i läkemedelskommittén, som diskuterat möjligheten att sätta 

förskrivningsmål kopplat till miljö. En handlingsplan har påbörjats för att precisera hur vi kan arbeta vidare med 

de olika substanserna som kan bli aktuella. 

 

Under året minskade förskrivningen av antibiotika till 290 recept per 1 000 invånare. Årets mål på 280 recept per 

1 000 invånare nåddes därmed inte. Förskrivningen inom primärvården har legat ganska stationärt under året, 

men inom slutenvården ses under slutet av 2017 för första gången på länge en positiv tendens med minskande 

förskrivning. Nationellt finns ett långsiktigt mål på max 250 recept per 1 000 invånare och år. För att nå målet 

arbetas vidare med uppföljning av antibiotikaförskrivningen på vårdcentrals- och förskrivarnivå i primärvården. I 

specialistsjukvården (sjukhusvård) finns Strama-ombud på alla somatiska kliniker. 
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Stöd, service  
och kommunal utveckling 
 

STÖD OCH SERVICE 
Två verksamhetsområden ansvarar för Region Jönköpings läns stöd- och serviceverksamhet – Verksamhetsstöd 

och service och IT-centrum. 

Verksamhetsstöd och service 
Verksamhetsstöd och service, arbetar med att utveckla processer och finansieringsmodeller för att effektivisera 

och frigöra ekonomiskt utrymme för kunderna. Förutom att verksamhetsområdet årligen redovisat ett positivt 

resultat har priser sänkts med 27,1 miljoner under åren 2015-2017. Dessutom har 17,2 miljoner kronor återförts 

till kunderna. Exempel på kontinuerlig processutveckling och kvalitetsarbete är det som lett fram till att 

områdena hjälpmedelsförsörjning och medicinsk teknik, under 2017, i sin helhet blivit certifierade enligt 

ISO9001. På en regionövergripande nivå har område miljö drivit arbetet med att få hela Region Jönköpings län 

certifierad enligt ISO-14001. Dessutom har område läkemedelsförsörjning, under 2017, arbetat med att utveckla 

arbetsätt med utökat farmaceutiskt stöd på vårdavdelningarna. 

 

För att verksamheten ska fungera optimalt och verksamhetsmålen nås är det viktigt att alla dess 14 områden 

agerar som ett enat VI. Några områden har haft större utmaningar än andra under 2017. Det är område 

invånarservice – med enheten 1177 Vårdguiden på telefon - som haft svårt att nå full bemanning på grund av 

bristen på sjuksköterskor, vilket har påverkat svarstiderna. För att komma tillrätta med detta har 1177 

Vårdguiden på telefon, i ett första steg, på dagtid anslutits till en nationell kö. Det innebär att patienter som 

ringer placeras i en landsövergripande kö i syfte att skapa bättre tillgänglighet. Störst genomslag förväntas ske i 

nästa steg, 2018, då den nationella kön ska omfatta hela dygnet alla veckans dagar. Det andra området är 

vårdnära service och dess enhet för måltidsservice som behövt anpassa sig till vikande antal portioner på grund 

av förändringar i vården. Åtgärder har vidtagits enligt en måltidsutredning som initierades 2016. Som en effekt 

ska kostnaderna för patientmåltider sänkas med 4 miljoner kronor under 2018.  

 

Inom fastighetsverksamheten togs under december 2017 det första spadtaget för nybyggnad av hus D1/D2 som 

är en av satsningarna för att möta framtidens hälso- och sjukvård med krav på moderna och flexibla lokaler. 

Region- Jönköpings län gör under en rad av år stora investeringar i lokaler på både länets tre sjukhus och övriga 

verksamheter. 2017 togs beslut om ett nytt vårdcentrum i Råslätt, nytt stall på Riddersberg, nya lokaler för 

bårhus på Länssjukhuset Ryhov och ny bussdepå i Jönköping. På Värnamo sjukhus blev, under 2017, en helt ny 

sterilteknisk enhet och sju nya operationssalar färdiga. Där har arbetet sedan fortsatt med bland annat 

ombyggnad av intensivvårds- och hjärtintensivvårdsavdelning, som ska vara färdigt i oktober 2019. I Eksjö 

pågår byggnationen av en helt ny sjukhusdel i sju våningsplan som ska var färdig vid årsskiftet 2019/2020. 

Lokalerna ska bland annat rymma apotek, restaurang, operations- och intensivvårdsavdelning, barn- och 

ungdomsmedicinsk mottagning och ortopedklinikens mottagning och vårdavdelning. De pågående 

fastighetsinvesteringarna har en total budgetram på 2 994 miljoner kronor.  

 

Regionfastigheter leder det nationella kunskapsnätverket PTS Forum som arbetar för att kvalitetssäkra och 

ständigt förbättra leveransen av ändamålsenliga och långsiktigt hållbara sjukvårdslokaler. PTS Forum genomför 

tillsammans med CVA – Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers, JU och SLU forskningsprojekt för att nå 

ändamålsenliga, läkande och rationella sjukhusmiljöer. Region Jönköpings län har avsatt 2 miljoner kronor till 

vårdbyggnadsforskning under 2017. Dessa medel beräknas minska konsultkostnader i samband med planering av 

vårdbyggnader med minst de avsatta beloppen. Det sker kontinuerligt ett omfattande benchmarkingarbete när det 

gäller till exempel fastighetskostnader för drift, underhåll, energikostnader samt byggkostnader. Målsättningen 

att ligga i den bättre halvan av Sveriges regioner och landsting vid jämförelse av nyckelvärden klarades med god 

marginal. Under 2017 har en solenergiutredning för regionens fastigheter genomförts för målet att 

egenproducera 3 GWh/år 2020. 
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Mål: 90 procent av alla inköp ska ske inom de avtal som regionen tecknat. 

 Resultat: 94,6 procent. Målet är uppfyllt. 

 

IT-centrum 
IT-centrum har fortsatt sitt arbete med att systematiskt förbättra sin verksamhet bland annat genom att bedriva 

verksamheten enligt sitt ISO-certifierade kvalitetsledningssystem samt med hjälp av ett par interna 

förbättringsarbeten med syftet att ytterligare öka effektiviteten i leveransen 

 

Under 2017 har fokus varit på samverkan nationellt, regionalt och inom Region Jönköpings län. Särskilt kan 

nämnas kundgrupperna Cosmic, Inera, samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen inom eSPIR och RegionIT 

samt samverkan med länets kommuner kring IT-lösningar kopplat till eHälsa. Syftet är att göra mer gemensamt 

och lika för att effektivisera och därmed öka förutsättningarna för att skapa mer värde i verksamheten och mer 

likvärdig vård i regionen.  

KOMMUNAL UTVECKLING 
Region Jönköpings län har sedan regionbildningen år 2015 ett organisatoriskt ansvar för visst primärkommunalt 

samarbete. Kommunerna i Jönköpings län har enats om samverkan inom ett antal prioriterade områden såsom 

social välfärd och sjukvård, utbildning, fritidsverksamhet, miljötillsyn samt kurs- och konferensverksamhet. 

Kommunal utveckling är också en bas för att samordna högskolans verksamhetsförlagda utbildning inom 

kommunerna samt den personliga ombudsverksamheten i länet. Inom flera av verksamheterna finns en aktiv 

samverkan med enheter inom Region Jönköpings län samt med Jönköpings University. Det arbete som sker med 

kunskapsspridning av metoder, arbetssätt och forskningsresultat sker även i dialog med nationella aktörer. 

 

Region Jönköpings län är värdorganisation, men verksamheten styrs och leds av kommunerna gemensamt via 

Primärkommunalt samverkansorgan (PKS). Graden av självständighet i förhållande till värdorganisationen 

regleras i ett avtal mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner.  

 

Arbetet organiseras i olika utvecklingspartnerskap, där kommunerna är finansiärer och även tillsätter egna 

personalresurser för kortare eller längre uppdrag och projekt. En relativt stor del av verksamheten finansieras via 

externa projektmedel; bland annat från staten och via EU-medel. Verksamhetens totala omsättning uppgick till 

45 miljoner kronor år 2017, vilket är en relativt stor ökning jämfört med tidigare år. Som följd av den utökade 

verksamheten har även antalet anställda ökat. 

 

Kommunerna har under året kommit överens om en ny finansieringsmodell som innebär ett större finansiellt 

åtagande för kommunerna utifrån en förväntad lägre nivå på statligt projektstöd. Region Jönköpings län har inga 

fasta budgetanslag till verksamheten. 

 

Vid utgången av 2017 finns reserverade medel som säkrar finansieringen av pågående och kommande 

projektverksamhet. Den övervägande delen av dessa medel är öronmärkta för projekt inom social välfärd. 
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Finansiell analys 
Syftet med den finansiella analysen är att beskriva Region Jönköpings läns finansiella styrka och 
klargöra om organisationen, ur finansiell synvinkel, har en god hushållning. 
 
Region Jönköpings läns övergripande mål om god hushållning innebär ur ett finansiellt perspektiv att 
nå och behålla en styrka i ekonomin så att den kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Varje 
generation bör bära kostnaderna för den service som den beslutar om och själv konsumerar. 
Långsiktigt måste behovet av reinvesteringar, liksom det totala pensionsåtagandet, kunna finansieras. 
För att tydliggöra detta och åstadkomma en mer rättvisande redovisning förändrade dåvarande 
landstinget redovisningen av pensioner i enlighet med den så kallade fullfonderingsmodellen från och 
med 2008, från att tidigare redovisat enligt blandmodellen. 
 
(Beskrivning av fullfondering och blandmodell finns på sidan 115, Redovisningsprinciper). 
 

 
 
 Mål: Investeringar ska över tidsperioden 2015-2025 egenfinansieras till 100 procent. 
 Resultat: 125 procent. Målet är uppfyllt för åren 2015–2017. 
 

Finansiella målet uppfyllt hittills 

Det övergripande finansiella målet är att över tid finansiera investeringar med egna medel. Resultatet måste 

därmed vara på en nivå som möjliggör detta. Under åren 2004–2014 klarade Region Jönköpings län att 

egenfinansiera investeringarna. Nuvarande period för egenfinansiering omfattar åren 2015–2025. 

 

För periodens två första år översteg resultatet tillsammans med avskrivningarna investeringarna med 513 

miljoner kronor. Region Jönköpings län redovisar för 2017 ett positivt resultat på 366 miljoner kronor. Resultatet 

tillsammans med avskrivningarna på 398 miljoner kronor är 73 miljoner kronor lägre än nettoinvesteringarna, så 

investeringarna har inte egenfinansierats 2017. Nettoinvesteringarna på 837 miljoner kronor, vilket är 15 

miljoner kronor högre än budgeterat, visar att nivån har ökat kraftigt då det är cirka 225 miljoner kronor högre än 

2016. För periodens tre första år har investeringarna finansierats med egna medel. 

 

Tabell 25: Resultat och egenfinansiering 

 2004–2014 2015 2016 2017 2015–2017 

Resultat (miljoner kronor)  3 041 392 316 366 1 074 

Egna medel i förhållande till nettoinvesteringar -25 424 89 -73 440 

Resultat i förhållande till skatter och statsbidrag (%) 3,6 4,2 3,2 3,5 3,6 

Ekonomiska resultatet bättre än budget 

Resultatet på 366 miljoner kronor är 196 miljoner kronor bättre än budget. Det består av positiva avvikelser på 

nettokostnaden med 73 miljoner kronor, på skatterna med 54 miljoner kronor och på generella statsbidrag och 

utjämningssystemet med 39 miljoner kronor. Det ger ett resultat före finansnetto som är 166 miljoner kronor 

bättre än budget. Det samlade finansnettot är 30 miljoner kronor bättre än budget, där värdesäkring av pensioner 

visar 62 miljoner kronor i positiv avvikelse och finansnettot på tillgångssidan visar 32 miljoner kronor i negativ 

avvikelse. 

 

För att jämföra resultaten mellan åren behöver några händelser av jämförelsestörande karaktär och 

engångshändelser främst för 2016 beaktas. 

 

Förändringen i kostnadsutjämningssystemet, som inleddes 2014, slutfördes under 2016, då det sista 

införandebidraget på 8 miljoner kronor erhölls. Resultatet 2016 påverkades negativt av engångsnedskrivning av 

anläggningstillgångar på 39 miljoner kronor samt bidrag till statlig infrastrukturinvestering på netto 10 miljoner 

kronor. Staten gav ett tillskott avseende flyktingsituationen under 2016. Detta stöd fortsatte även under 2017 då 

delar av den så kallade välfärdsmiljarden baserades på flyktingsituationen. Region Jönköpings läns särskilda 
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satsningar inom detta område blev under året cirka 13 miljoner kronor lägre än 2016. Statens extra satsning 2016 

på hälso- och sjukvården med 35 miljoner fortsatte men halverades till 18 miljoner kronor. Utöver detta tillkom 

den invånarbaserade delen av välfärdsmiljarden som påverkade 2017 positivt med 32 miljoner kronor. Årets 

resultat har även påverkats positivt av realisationsvinster vid försäljning av fastigheter på 15 miljoner kronor. 

 

Rensat för jämförelsestörande händelser är årets resultat cirka 40 miljoner kronor sämre än 2016. Finansnettot 

försämrades med cirka 50 miljoner kronor. Det gör att verksamhetens nettokostnad tillsammans med skatter, 

generella statsbidrag och utjämning, det vill säga resultat före finansnetto är cirka 10 miljoner kronor bättre än 2016. 

Tabell 26: Resultaträkning 

(miljoner kronor) Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Differens 
mot budget  

Intäkter 2 039 2 236  

Kostnader -11 287 -11 854  

Avskrivningar -385 -398  

Verksamhetens nettokostnad -9 634 -10 016 73 

Skatteintäkter 7 801 8 154 54 

Generella statsbidrag o utjämning 2 045 2 175 39 

Resultat före finansnetto 212 312 166 

Finansnetto tillgångar 233 218 -32 

Finansnetto skulder (pensioner) -129 -165 62 

Årets resultat 316 366 196 

Egenfinansiering av investeringar 

Målet om egenfinansiering av investeringar förutsätter ett överskott som tillsammans med avskrivningskostnader 

täcker årets investeringar. 

 

Under perioden 2004–2014 har investeringarna i stort sett egenfinansierats. Detta inkluderar även de 

förändringar av den så kallade RIPS-räntan och medellivslängdsjusteringar som vid flertalet tillfällen inneburit 

stora ökade avsättningar till pensionsskulden. Enskilda år finns ingen möjlighet att parera så stor ökning av 

pensionsskulden som en räntesänkning ger. Men över tid har även dessa RIPS-förändringar täckts, vilket varit 

målsättningen. 

 

Då egenfinansiering uppnåtts till och med 2014 gick Region Jönköpings län från och med 2015 in i en ny period 

för egenfinansiering vilken omfattar 2015–2025. De två första åren i perioden gav, med höga årsresultat i 

kombination med en lägre investeringsnivå än planerat, ett överskott i egenfinansieringen med 513 miljoner 

kronor. Under 2017 var resultatet inklusive avskrivningar 73 miljoner kronor för lågt för att egenfinansiering 

skulle nås. Det är ändå 180 miljoner kronor bättre än budgeterat främst beroende på det högre resultatet. De tre 

inledande åren 2015–2017 har bidragit med cirka 440 miljoner kronor för att uppnå målet om egenfinansiering 

över tid. 

 

Region Jönköpings läns investeringsutgifter bedöms uppgå till i genomsnitt cirka 1 200 miljoner kronor per år 

fram till och med 2020. Det kommer under hela egenfinansieringsperioden att vara nödvändigt med restriktivitet 

vad gäller beslut om tillkommande investeringar, för att klara periodens mål om egenfinansiering. 

 

2017 uppgick investeringsutgifterna till 871 miljoner kronor, inventarier har sålts för 33 miljoner kronor och 

investeringsbidrag har erhållits med 1 miljon kronor. 

 

466 miljoner kronor har investerats i byggnader och mark. Här utgör de största utgifterna: 

 Hus 37 Eksjö 220 miljoner kronor 

 Operation/IVA Värnamo 102 miljoner kronor 

 Hus D1, Ryhov 50 miljoner kronor 

 Antenalmottagning Ryhov 11 miljoner kronor 

 Akutmottagningen Ryhov 8 miljoner kronor 

 Smålandsstenar vårdcentral 5 miljoner kronor 

 Sörängens folkhögskola 4 miljoner kronor 

 Dagkirurgin uppvak Eksjö 4 miljoner kronor. 
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Inventarieinvesteringarna på 290 miljoner kronor består av 126 miljoner kronor i medicinteknisk utrustning, 66 

miljoner kronor i IT-system och IT-utrustning, varav 1 miljon kronor i medicintekniska informationssystem, 44 

miljoner kronor i fordon, 12 miljoner kronor i byggnadsinventarier samt 42 miljoner kronor i övriga inventarier. 

Utöver detta har det investerats 115 miljoner kronor i bolagsköp för mark till bussdepå. 

 

Tabell 27: Egenfinansiering 

(miljoner kronor) Summa 
2004–2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Summa 
2015–2017 

Resultat exklusive avskrivningar 6 122 761 702 764 2 227 

Ändrad RIPS-ripsränta och livslängd -2 248     

Egna medel till investeringar 3 874 761 702 764 2 227 

- nettoinvesteringar -3 899 -337 -613 -837 -1 787 

Summa -25 424 89 -73 440 

Resultat före finansnetto har förbättrats 

För att nå målet om en långsiktig och uthållig finansiering av verksamheten är det viktigt att verksamhetens 

nettokostnad över tid inte ökar mer än skatteintäkter och statsbidrag. De senaste åren har denna relation, det vill 

säga resultatet före finansnetto, försämrats. Det betyder att nettokostnaden ökat mer än skatter och statsbidrag. 

Denna utveckling bröts nu 2017. 

 

Under 2017 ökade nettokostnaden i löpande priser med 4,0 procent. Rensat för jämförelsestörande händelser 

2016 och årets fastighetsförsäljning ökade nettokostnaden med 4,7 procent. Detta är för året lägre än 

genomsnittet då ett vägt medel i landstingssektorn är 4,9 procent. Skatter och generella statsbidrag ökade med 

4,9 procent. Det är högre än den faktiska nettokostnadsökningen. Statsbidragssatsningen 2016 med bidrag för 

flyktingsituationen fortsatte även 2017 genom den flyktingbaserade delen av den så kallade välfärdsmiljarden. 

Även statsbidragssatsningen inom hälso- och sjukvården på 35 miljoner kronor fortsatte under 2017 men sänktes 

till 18 miljoner kronor. Utöver detta tillkom den invånarbaserade delen av välfärdsmiljarden, vilken gav 32 

miljoner kronor. I utjämningsförändringen ingår även sänkt införandebidrag med 8 miljoner kronor vilket är 

kopplat till förändringen av kostnadsutjämningen. Rensat för dessa förändringar så ökade skatter och statsbidrag 

med 4,8 procent. En jämförbar relation mellan nettokostnaden och skatter och statsbidrag har därmed också 

förbättrats. 

 

Det redovisade resultatet före finansnetto 2017 är 313 miljoner kronor, vilket är 166 miljoner kronor bättre än 

budget. 

 

Tabell 28: Resultaten före finansnetto samt nettokostnads- och skatte- och 
statsbidragsökningar 2013–2017. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Verksamhetens redovisade nettokostnad  
(miljoner kronor) 

8 233 8 805 9 135 9 634 10 016 

Nettokostnadsökning enligt redovisning (%) 1,3 7,0 3,7 5,5 4,0 

Jämförbar nettokostnadsökning (%) 4,3 4,0 4,2 4,1 4,7 

Skatteintäkter (miljoner kronor) 6 573 7 073 7 407 7 801 8 154 

Generella statsbidrag och utjämning (miljoner kronor) 1 988 1 986 1 962 2 045 2 175 

Summa skatter och statsbidrag enligt redovisning 
(miljoner kronor) 

8 562 9 059 9 369 9 846 10 329 

Skatte- och statsbidragsökning enligt redovisning (%) -0,2 5,8 3,4 5,1 4,9 

Jämförbar skatte- och statsbidragsökning (%) 3,0 2,1 4,4 5,2 4,8 

Resultat före finansnetto (miljoner kronor) 329 254 235 213 313 
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Figur 3: Verksamhetens faktiska nettokostnad och finansieringen 

 
 

Nettokostnaden 2017 är 10 016 miljoner och skatter och statsbidrag är 10 329 miljoner. Linjen, vilken har skalan 

till höger, är skillnaden mellan ovanstående och utgör resultat före finansnetto, vilket är 313 miljoner kronor för 

2017. 

Verksamhetens nettokostnad 

Verksamhetens nettokostnad, 10 016 miljoner kronor, är 73 miljoner kronor lägre än budget. Det motsvarar en 

faktisk ökning i löpande priser med 4,0 procent eller en mer jämförelsebar ökning med 4,7 procent, vilket 

beskrivits i tidigare avsnitt. 

 

Nettokostnadsförändringen i fast pris, den så kallade volymförändringen, visar en ökning med drygt 160 

miljoner kronor eller cirka 1,7 procent rensat för nedskrivningen av anläggningstillgångar 2016 samt 

fastighetsförsäljningen 2017. Personalkostnaderna uppgick till 5 991 miljoner kronor. Lönekostnaderna ökade 

4,3 procent. Ingångna avtal utgjorde 3,0 procent, så utöver avtal ökade lönekostnaderna med drygt 50 miljoner 

kronor. 

 

Utöver kostnaden för den egna personalen har bemanningsföretag inom vården anlitats till en kostnad av cirka 

203 miljoner kronor. Det är en ökning med 48 miljoner kronor och ökningen har skett inom samtliga områden. 

 

Tabell 29: Kostnad inhyrd vårdpersonal per område. 

(miljoner kronor) 

Område Kostnad 2017 Förändring jämfört  
med 2016 

Primärvård 54 11 

Somatisk vård 43 6 

Psykiatrisk vård 31 8 

Övrig hälso- och sjukvård 3 3 

Medicinsk diagnostik 54 15 

Medicinsk service 18 5 

Summa 203 48 

 

Läkemedelskostnaderna inklusive riskdelning/rabatter och dosdispensering uppgick till 1 122 miljoner kronor. 

Kostnaden har jämfört med 2016 ökat med cirka 22 miljoner kronor, motsvarande 2,0 procent. Den så kallade 

riskdelningen/rabatten på förmånsläkemedel blev under året 32,6 miljoner kronor. Riskdelningen innebär att 

staten begär tillbaka 30 procent genom att minska läkemedelsbidraget, vilket motsvarar 9,8 miljoner kronor. För 

detaljer kring läkemedel se under avsnittet Folkhälsa och sjukvård. 
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2017 var Region Jönköpings läns nettokostnad för köpt specialiserad riks- och regionvård 739 miljoner kronor, 

vilket är en ökning med 33 miljoner kronor, motsvarande 4,7 procent, jämfört med 2016. Det är 24 miljoner 

kronor lägre än budget. Regionsjukvården ökade med 4 miljoner kronor och rikssjukvården ökade med 29 

miljoner kronor främst till följd av ökning av akut och valfri vård. Även kostnader inom så kallad EU-vård har 

ökat. 

 

Region Jönköpings län erhöll 2017 riktade statsbidrag inom flera områden. De flesta fanns i motsvarande form 

även 2016.  

Tabell 30: Riktade statsbidrag 

Område Bidrag 2016 Bidrag 2017 

Kvinnors hälsa primärvård 4,4  4,1 

Jämlik cancervård 15,3 14,4 

Förbättrad förlossningsvård  13,2 23,8 

Professionsmiljard   33,6 33,7 

Psykisk ohälsa 14,4 15,9 

Råd och stöd, LSS     3,3 3,3 

Arbete mot våld i nära relationer     0,7 0,7 

Vävnadsdirektivet/Prosang     0,0 0,2 

Sjukskrivning/rehab   41,2  44,3 

Försäkringsmedicinska utredningar     9,2 6,9 

Tolktjänst 2,7 2,2 

Nämndernas budgetramar 2017 

Regionfullmäktige fördelar anslag för verksamheten till respektive nämnd med specificering på utgiftsramar 

(områden) som följer strukturen i ”Verksamhetsindelning för landsting och regioner – VI 2000”. I avsnittet 

finansiella rapporter återredovisas budget och utfall per nämnd och utgiftsområde i rapporten Driftredovisning. 

 

Regionstyrelsen och nämnderna har genom månadsrapporter från förvaltningen löpande följt utvecklingen av 

såväl ekonomi som verksamhet. Regionstyrelsen har utifrån sin uppsiktsplikt under året följt övriga nämnders 

ekonomi och verksamhet, dels genom månadsrapporterna, dels genom att efter april och augusti avge 

delårsrapporter till regionfullmäktige omfattande Region Jönköpings läns utveckling mot angivna mål i budgeten 

samt ekonomisk helårsprognos för samtliga nämnder. I årsredovisningens avsnitt Folkhälsa och sjukvård samt 

Regional utveckling redovisas nämndernas verksamhetsresultat och ekonomiska utfall, nedan följer en kort 

sammanfattning. 

 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård redovisar en negativ budgetavvikelse på 51 miljoner kronor (2016 -38), det 

motsvarar 0,5 procent av omslutningen. Nettokostnadsökningen för område hälso- och sjukvård var 5,1 procent, 

vilket var något för högt i förhållande till budget totalt sett. Verksamheterna inom den specialiserade somatiska 

vården har dock under 2017 lyckats hålla i en låg kostnadsutveckling enligt plan. De områden som haft en för 

hög nettokostnadsutveckling är framför allt primärvård och psykiatri. 

 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet redovisar en negativ budgetavvikelse på 1,2 miljoner 

kronor (2016 +13), motsvarande 0,2 procent av omslutningen. Avvikelsen finns inom verksamhetsområdet 

Utbildning och kultur. 

 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö redovisar en negativ budgetavvikelse på 33 miljoner kronor  

(2016 -41), motsvarande 2,7 procent av omslutningen. Avvikelsen är framför allt orsakad av extra kostnader 

inom Jönköpings länstrafik för förstärknings- och ersättningstrafik samt högre ökning av bränslekostnader än 

budgeterat.  

 

Anslaget för regionstyrelsens som nämnd redovisar en budgetavvikelse på 101 miljoner kronor (2016 +59). Det 

är framför allt budgetavvikelser bland centrala anslag som regionstyrelsens oförutsedda utgifter, IT-utveckling 

samt reavinst med mera avseende fastigheter. Bland regionstyrelsens verksamhetsområden finns överskott i 

samtliga. 

 

Regionstyrelsens övergripande anslag redovisar en budgetavvikelse på 56 miljoner kronor. Avvikelsen beror till 

största del på lägre kostnader för årets intjänade pensioner än beräknat. 
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Tabell 31: Avvikelse per nämnd inom verksamhetens nettokostnad (miljoner kronor) 

Nämnd Avvikelse Kostnadsomslutning Avvikelse procent 

Folkhälsa och sjukvård -51,3 -10 621,7 -0,5 

 varav verksamhetsområden -100,6 -9 074,3 -1,1 

 varav centralt 49,2 -1 547,4 3,2 

Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet -1,2 -477,0 -0,2 

 varav verksamhetsområden -2,6 -427,0 -0,6 

 varav centralt 1,5 -50,0 2,9 

Trafik, infrastruktur och miljö -33,2 -1 230,2 -2,7 

 varav verksamhetsområde -34,6 -1 219,9 -2,8 

 varav centralt 1,4 -10,3 13,6 

Regionstyrelsen 101,3 -2 627,7 3,9 

 varav verksamhetsområden 43,1 -2 294,8 1,9 

 varav centralt 58,2 -332,9 17,5 

Regionstyrelsen övergripande 55,9 41,5 134,7 

 varav internränta -10,8 75,5 -14,3 

 varav pensioner mm 66,7 -34,0 196,2 

Regionfullmäktige 1,2 -16,0 7,4 

Totalt 72,7 -14 931,1 0,5 

Skatteintäkter 

Enligt den slutliga taxeringen för 2016 års inkomster ökade den beskattningsbara inkomsten i riket med 4,95 

procent. I Jönköpings län var motsvarande ökning 5,08 procent. 

 

I december 2017 bedömde SKL att skatteunderlaget för riket 2017 skulle öka med 4,8 procent, vilket ligger till 

grund för 2017 års prognosticerade slutavräkning. Enligt deras prognos i februari 2018 är bedömningen för 2017 

4,5 procent. Det motsvarar 25 miljoner kronor i lägre skatteintäkter, vilket kommer påverka 2018 års 

skatteintäkter negativt.  

 

Region Jönköpings läns skatteintäkter 2017, enligt SKL i december 2017, och beaktat slutlig avräkning för 2016 

uppgår till 8 154 miljoner kronor. Det är 353 miljoner kronor högre än 2016, vilket motsvarar 4,9 procent. 

Skatteintäkterna blev 54 miljoner kronor högre än budget. 

 

Region Jönköpings läns skattesats 2017 var oförändrat 11,26. Det är 16 öre lägre än riksgenomsnittet. En mer 

rättvisande jämförelse är att beakta olika kostnadsansvar för hemsjukvård och kollektivtrafik med mera. Region 

Jönköpings läns justerade skattesats blir då 11,06, vilket är 36 öre under riksgenomsnittet. Två landsting/regioner 

hade en lägre justerad skattesats. Landets lägsta justerade skattesats var 10,80. 

 

Tabell 32: Skatteintäkter 2017 

 2017 Budgetavvikelse 

Preliminär skatteintäkt 2017 8 178 +78 

Prognos slutavräkning 2017 -36 -36 

Justeringspost 2016 12 12 

Summa 8 154 +54 

Generella statsbidrag och utjämningssystemet 

Generella statsbidrag och bidrag för kommunal utjämning ökade med 130 miljoner kronor till 2 175 miljoner 

kronor. Det är 39 miljoner kronor bättre än budget. 
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Utjämningsbidrag 

Bidraget för kommunal utjämning uppgick till 1 216 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor bättre än 

budget. Det är en ökning med 101 miljoner kronor jämfört med 2016. Förändringen i utjämningssystemet som 

inleddes 2014, då vår kostnadsutjämningsavgift höjdes med 254 miljoner kronor, har 2017 fått full effekt. Under 

åren 2014-2016 erhöll Region Jönköpings län införandebidrag. 

Extra resursförstärkningar 

Landstingen och regionerna fick 2016 en resursförstärkning till hälso- och sjukvården på 1 miljard kronor. 

Medlen fördelades per invånare och Region Jönköpings län fick därmed 3,5 procent eller 35 miljoner kronor. 

Satsningen syftade till att stärka hälso- och sjukvården i bred bemärkelse för att bland annat möta utmaningar i 

form av demografi, digitalisering och kompetensförsörjning. Från och med 2017 övergick detta till ett generellt 

statsbidrag inom utjämningssystemet med 500 miljoner kronor per år, vilket gav Region Jönköpings län cirka 

17,7 miljoner kronor. 

 

Regeringen beslutade i december 2015 att ge ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting på 9,8 miljarder 

kronor med anledning av flyktingsituationen varav knappt 1,5 miljarder till landsting/regioner. Region 

Jönköpings län fick 58,9 miljoner kronor, varav 54,3 miljoner kronor avsåg 2016. 

 

Regeringen fortsatte dessa satsningar enligt Budgetpropositionen 2017 (BP 2017), då 10 miljarder anvisades från 

och med 2017 för mer resurser i välfärden. För 2017 och 2018 tilldelas landstingen och regionerna 2,3 miljarder 

kronor årligen för att fram till 2021 öka till 3,0 miljarder kronor. Pengarna fördelades dels på samma sätt som det 

kommunalekonomiska utjämningssystemet, i kronor per invånare, dels med hänsyn till antalet asylsökande och 

nyanlända. Från 2021 kommer hela tillskottet att fördelas per invånare och ligga i utjämningsanslaget som 

generellt statsbidrag. Region Jönköpings län fick för 2017 cirka 32 miljoner kronor i befolkningsandel och cirka 

61 miljoner kronor enligt flyktingvariabler. För 2018 är bedömningen att invånardelen kvarstår på 32 miljoner 

kronor men att bidraget enligt flyktingvariabler ökar till 65 miljoner kronor. 

Läkemedelsbidrag 

För 2017 finns en överenskommelse om statsbidrag till läkemedelsförmånen. För Region Jönköpings län innebar 

det ett bidrag på 911,6 miljoner kronor. Enligt överenskommelsen finns även vinst- och förlustdelningsmodell 

som löser ut om kostnaderna avviker mer än 3 procent från beloppen i avtalet samt en riskdelning som innebär 

att staten tar tillbaka 30 procent av den rabatt som landstingen/regionerna får inom förmånsläkemedlen, genom 

att minska läkemedelsbidraget. Den så kallade riskdelningen/rabatten på förmånsläkemedel blev under året 32,6 

miljoner kronor, vilket gör att bidraget minskar med 9,8 miljoner kronor. Enligt en prognos av SKL i januari 

2018 så utlöses vinst- och förlustmodellen avseende hepatit C för 2017, vilket innebär lägre bidrag med 4,5 

miljoner kronor. Vår andel av motsvarande vinst- och förlustdel för 2016 hamnade på plus 0,6 miljoner kronor. 

Sammantaget blev läkemedelsbidraget för 2017 cirka 898 miljoner kronor, vilket är 29 miljoner kronor bättre än 

budget och 57 miljoner kronor högre än 2016. 

 

Region Jönköpings läns kostnad för läkemedelsförmånen inklusive smittskydd och rabatter 2017 var 881 

miljoner kronor. 

 

Tabell 33: Generella statsbidrag och utjämningssystemet  

Belopp i miljoner kronor 2017 2016 

Inkomstutjämningsbidrag 1 648 1 543 

Kostnadsutjämningsavgift -292 -270 

Införandebidrag 0 8 

Regleringsavgift exklusive välfärdsmiljard/extrasatsning -190 -166 

Välfärdsmiljard invånardel/extrasatsning 50 35 

Välfärdsmiljard flyktingsituation/extrasatsning 61 54 

Läkemedelsbidrag 898 841 

Summa 2 175 2 045 

Finansnettot bättre än budget 

Samtidigt som resultatet före finansnetto visar knappt 166 miljoner kronor bättre än budget, så är även det totala 

finansnettot 30 miljoner kronor bättre än budget. Region Jönköpings läns finansiella intäkter uppgår till 273 



FINANSIELL ANALYS 
 

 

 

8 

miljoner kronor och de finansiella kostnaderna avseende tillgångssidan uppgår till 55 miljoner kronor. Det ger ett 

finansnetto på tillgångsförvaltningen på 218 miljoner kronor, vilket är 32 miljoner kronor sämre än budget. 

Finansiella kostnaderna avseende skuldsidan, vilket består av värdesäkring av pensioner, är 165 miljoner kronor, 

detta är 63 miljoner kronor lägre än budget. Det ger ett totalt positivt finansnetto på 53 miljoner kronor, vilket är 

51 miljoner kronor sämre än 2016. 

 

Tabell 34: Finansnetto 2013-2017  

(miljoner kronor) 2013 2014 2015 2016 2017 

Finansnetto tillgångar      

Finansiella intäkter 200 210 344 252 273 

Finansiella kostnader -19 -6 -51 -19 -55 

Summa  181 204 293 233 218 

Finansnetto skulder      

Finansiella kostnader värdesäkring pensioner -239 -124 -136 -129 -165 

Summa finansnetto – 58 80 157 104 53 

 

Region Jönköpings läns finansiella tillgångar vid året slut var 6 359 miljoner kronor medan avsättningen för 

pensionsåtagande uppgick till 8 566 miljoner kronor. En relation som kan generera ett negativt finansnetto. 

Positiva finansnetton har dock uppnåtts sedan 2014 och även 2017 genom lägre kostnader för värdesäkring av 

pensioner samtidigt som del av tidigare års orealiserade värdeökningar har realiserats. Finansiella tillgångar är 

inte redovisade till marknadsvärde utan värdeökningar redovisas först då värdeökning realiseras. Orealiserade 

värdeökningar uppgick vid årets slut till 621 miljoner kronor. 

 

Den genomsnittliga avkastningen 2017 på samtliga finansiella tillgångar (inklusive orealiserade värdeökningar) 

utgjorde 3,24 procent. 

 

Avkastning på finansiella tillgångar i form av ränteintäkter, utdelning och realisering av placeringar utgör 243 

miljoner kronor. Det är 9 miljoner kronor bättre än 2016, men 8 miljoner kronor sämre än budget. Utöver detta 

har orealiserade och obudgeterade nedskrivningar skett med 25 miljoner kronor, vilket belastat resultatet 

negativt. 

 

Den finansiella kostnaden, värdesäkring av pensionsåtagandet, är bland annat baserad på räntor och 

basbeloppsförändringar. Genom en låg förändring blev kostnaden för värdesäkring av pensioner 63 miljoner 

kronor lägre än budget. 

Region Jönköpings läns finanspolicy 

Tillgång på kapital har huvudsakligen sin grund i ett sparande för infriande av framtida pensionsförpliktelser. 

Detta gäller såväl den del som förvaltas inom ramen för pensionsmedelsförvaltning som den del som förvaltas 

inom ramen för rörelsekapitalförvaltning. Därutöver har Region Jönköpings län behov av en likviditet som 

matchar löpande in- och utbetalningar och som utgör buffert för kortsiktigt negativa förändringar i 

penningströmmar. Kapitalet förvaltas i två delar, i form av pensionsmedelsförvaltning och 

rörelsekapitalförvaltning. 

Pensionsplaceringar uppfyller mål och bättre än index 

Region Jönköpings läns finanspolicy anger att en viss del av finansiella tillgångar placeras enligt reglementet för 

pensionsplaceringar. Policyn anger hur dessa medel ska förvaltas och vilken risk som tillåts. 

 

Pensionsplaceringarna hade vid årets början ett bokfört värde av 4 059 miljoner kronor och ökade under året med 

191 miljoner kronor till 4 250 miljoner kronor. Marknadsvärdet utgjorde vid årets ingång 4 695 miljoner kronor 

och hade vid årets utgång ökat med 202 miljoner kronor till 4 897 miljoner kronor. 

 

Enligt finanspolicyn ska pensionsplaceringar allokeras (fördelas) med 20–45 procent i aktiefonder och 50–65 

procent i räntepapper och 0–15 procent i alternativa placeringar, som till exempel aktieindex- och 
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ränteindexobligationer. Genomsnittligt har under 2017 36 procent varit placerat i aktier, 63 procent i räntor och 1 

procent i indexobligationer. 

 

Avkastningsmålet på pensionsplaceringarna har till och med 2014 motsvarat genomsnittliga statslåneräntan plus 

1 procent. Från och med 2015 är avkastningsmålet faktisk inflation plus 10 årig realränta plus 2 procent sett över 

en flerårsperiod. För 2017 motsvarar detta 3,41 procent enligt marknadsvärde. Resultatet 2017 blev 4,22 procent, 

målet är uppfyllt. 

 

Avkastningsmålet för pensionsplaceringar är ett långsiktigt mål och variationer enskilda år kan vara betydande 

beroende på svängningar på aktiemarknaden. Varje år relateras därför avkastningen även till jämförbara index 

för varje tillgångsslag. Under 2017 blev utfallet bättre än jämförelseindex för tillgångsslagen aktiefonder, räntor 

och indexobligationer. Den totala genomsnittsavkastningen blev bättre än index. 

 

Tabell 35: Avkastning 2013–2017, fördelat på respektive tillgångsslag 

(procent) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Avkastning aktiefonder  

Jämförelseindex 

26,7 

25,9 

20,8 

19,3 

9,1 

5,5 

10,8 

13,7 

11,0 

6,0 

Avkastning indexobligationer  

Jämförelseindex 

1,4 

 0,9 

– 3,0 

 0,5 

– 8,1 

 -0,3 

3,2 

 -0,7 

4,5 

 -0,8 

Avkastning räntor  

Jämförelseindex 

– 2,4 

– 4,2 

7,4 

7,2 

3,1 

0,8 

3,2 

4,2 

0,5 

0,2 

Genomsnittsavkastning  

Jämförelseindex 

Mål: 2012-2014 statslåneräntan plus 1 procent. 
2015-2017 faktisk inflation + 10-årig realränta + 2 
procent sett över flerårsperiod 

8,4 

6,9 

3,2 

12,0 

11,5 

2,6 

5,4 

1,4 

1,4 

5,6 

7,8 

1,7 

4,2 

2,3 

3,4 

 

Rörelseplaceringar uppfyller mål och slår index 

De finansiella tillgångar som inte räknas som pensionsplacering definieras som rörelseplacering. Förvaltningen 

av rörelseplaceringar ska ske genom placeringar i riskfria räntebärande instrument där insatt kapital garanteras 

under förutsättning av inlösen vid förfallotillfällena. 

 

Vid årets början hade rörelseplaceringarna ett bokfört värde av 2 216 miljoner kronor med ett marknadsvärde på 

2 234 miljoner kronor. Rörelseplaceringarnas bokförda värde vid årets slut var 2 108 miljoner kronor och 

marknadsvärdet 2 153 miljoner kronor. 

 

Avkastningsmålet för rörelseplaceringar är statsskuldsväxel 180 dagar. För 2017 motsvarar det -0,7 procent. 

Jämförelseindex för rörelseplaceringar, vilket baseras på OMRX T-Bill (ett index som är tänkt att spegla 

värdeutvecklingen för en portfölj av statsskuldväxlar), motsvarar -0,77 procent. Resultatet 2017 blev 1,25 

procent, så målet är uppfyllt. 

 

Tabell 36: Avkastning rörelseplaceringar 2012–2016 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Avkastning rörelseplaceringar (%) 

Jämförelseindex 

2,5 

0,9 

3,0 

0,5 

-0,2 

-0,3 

2,1 

-0,7 

1,3 

-0,8 

Mål: statsskuldsväxel 180 dagar 0,9 0,4 -0,3 -0,7 -0,7 
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Stark finansiell ställning 

När Region Jönköpings läns förmåga att infria sina betalningsförpliktelser ska bedömas, tas hänsyn till det totala 

pensionsåtagandet enligt rättvisande pensionsredovisning. 

 

Det sätt som pensioner finansierats och redovisats fram till 1998, har inneburit att kommunsektorn i allmänhet, 

och landstingssektorn i synnerhet, idag visar en negativ soliditet. Det innebär att det inte finns tillgångar som 

fullt ut täcker skulder inklusive pensionsåtagande. En situation som är möjlig enbart för att pensionsförpliktelser 

inte i sin helhet ska betalas på en gång. I den mån även äldre pensionsförpliktelser kunnat finansieras, har dessa 

återlånats och använts för investeringar och i mindre utsträckning för sparande i avkastningsbara tillgångar. 

 

Region Jönköpings läns situation jämfört med sektorn i övrigt är den omvända, det vill säga en större del har 

placerats i avkastningsbara tillgångar. 

Återlån av pensionsmedel sjunker 

Region Jönköpings läns totala pensionsförpliktelser uppgick 31 december 2017 till 6 894 miljoner kronor plus 

löneskatt 1 672 miljoner kronor, vilket totalt utgör 8 566 miljoner kronor. 

 

Pensionsplaceringarna är lägre än pensionsförpliktelsen, vilket visar att Region Jönköpings län tidigare använt 

viss del av pensionsmedlen till investeringar och den löpande verksamheten. De återlånade medlen har fortsatt 

minska, vilket varit en ambition. Även om alla rörelseplaceringarna inkluderas är pensionsförpliktelsen 

fortfarande högre. 

Tabell 37: Återlån pensionsmedel 2013–2017 

(miljoner kronor) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Avsatt till pensioner i balansräkningen 6 708 6 777 6 809 6 842 6 894 

2. Avsatt till särskild löneskatt i balansräkningen 1 627 1 644 1 652 1 660 1 672 

3. Totala pensionsförpliktelser i balansräkningen enligt 
fullfondering (1+2) 

8 335  8 421  8 461  8 502  8 566 

4a. Pensionsmedelsplaceringar, bokfört värde 3 342 3 702 3 973 4 059 4 250 

4b. Pensionsmedelsplaceringar, marknadsvärde 3 728 4 191 4 610 4 695 4 897 

5. Återlånade medel (3–4b) 4 607 4 230 3 851 3 807 3 669 

6a. Rörelsekapital, bokfört värde 1 872 2 041 2 116 2 216 2 108 

6b. Rörelsekapital, marknadsvärde 1 885 2 076 2 126 2 234 2 153 

7. Återlån inklusive rörelsekapital (5–6b) 2 722 2 154 1 725 1 573 1 516 

Positiv soliditet håller i sig 

Soliditeten (eget kapital i förhållande till totala tillgångar) mäter betalningsförmågan på lång sikt. 

 

Av Tabell 38 framgår att Region Jönköpings läns tillgångar vid utgången av 2016 var högre än skulderna. 

Region Jönköpings län visade då positiv soliditet enligt fullfondering för första gången. Tillgångarna var efter 

2016 63 miljoner kronor högre än skulderna. Årets resultat på 366 miljoner kronor gör att tillgångarna överstiger 

skulderna med 429 miljoner kronor, vilket motsvarar +3,8 procent. 

 

Den genomsnittliga soliditeten för landstingssektorn 2017, exklusive Gotland, omräknad enligt fullfondering, var 

minus 34 procent. Östergötland är det enda landsting/region som visar bättre soliditet än Region Jönköpings län 

(+ 5,0 procent). (SKL släpper enytt 6/3-18) 
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Tabell 38: Tillgångar, eget kapital, skulder och avsättningar 

(miljoner kronor) 

Miljoner kronor 2017-12-31 2016-12-31 

Anläggningstillgångar 4 163,2 3 709,4 

Omsättningstillgångar 7 146,7 7 092,5 

Summa tillgångar 11 309,9 10 801,8 

Eget kapital 428,9 63,3 

Avsättningar och skulder 10 881,0 10 738,6 

Summa avsättningar, skulder och eget kapital 11 309,9 10 801,8 

 

Tabell 39: Soliditet 2013-2017  

(procent) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Soliditet – enligt fullfondering – 10 – 6 – 2 +1 +4 

Soliditet – enligt blandmodell +48 +47 +48 +48 +47 

Kassaflöde 

Nyckeltal för likviditet beskriver betalningsförmågan på kort sikt där begreppet omsättningstillgång, som utöver 

likvida medel även omfattar kortfristiga fordringar och förråd, används i relation till kortfristiga skulder och 

verksamhetens kostnader. Då pensionsplaceringarna inte är avsett att användas till de kortfristiga skulderna eller 

till verksamhetens kostnader, används omsättningstillgångarna exklusive pensionsmedel i nyckeltalet. 

 

När omsättningstillgångarna sätts i relation till verksamhetens kostnader och omräknas till dagar erhålls 

begreppet likviditetsdagar, det vill säga det antal dagar som de likvida medlen normalt räcker till om det inte sker 

några inbetalningar. 

 

Kassaflödet, det vill säga likvida medels förändring, har sjunkit de senaste åren. Den största anledningen är den 

ökade investeringsnivån. Även övriga likviditetsmått exklusive pensionsmedel försämras nu. De likvida medlen 

ökade dock även 2017, delvis beroende på fastighetsförsäljning.  

Tabell 40: Likviditetsnyckeltal 2013–2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Kassaflöde totalt (miljoner kronor) 531 530 346 187 83 

Likviditetsdagar exklusive pensionsmedel  67 70 70 69 63 

Likviditet exklusive pensionsmedel (kvot) 1,49 1,30 1,40 1,42 1,30 

Rörelsekapital (miljoner kronor) 
(omsättningstillgångar exklusive pensionsmedel 
minus kortfristiga skulder)  

895 648 
 

821 
 

894 
 

674 

Balanskravsutredning 

Enligt 4 Kap. 3 a § och 4 § Lag (1997:614) om kommunal redovisning ska årets resultat efter 

balanskravsjusteringar (balanskravsresultatet) redovisas. Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är 

negativt, ska det anges när och på vilket sätt den i 8 kap. 5 a § kommunallagen (1991:900) föreskrivna 

regleringen kommer ske. Balanskravsresultatet utgår ifrån blandmodellen vad gäller pensionsredovisningen. 

 

Balanskravsresultatet visade 2013 ett negativt resultat på 107 miljoner kronor inklusive RIPS-effekt på 310 

miljoner kronor. En förändring av räntan i pensionsskuldsberäkningen kan ur ett underskotts-

/återställandeperspektiv ses som ett synnerligt skäl då skuldökningen återspeglar ett långsiktigt åtagande på 40–

50 år. Landstingets balanskravsutredning 2013 fastslog ändå att underskottet skulle återställas enligt 

blandmodellen 2014, vilket också skedde då balanskravsresultatet enligt blandmodellen 2014 visade plus 172 

miljoner kronor.  
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Region Jönköpings läns resultat enligt balanskravsutredningarna har för åren efter återställandet visat: 

 2015  +223 miljoner kronor,  

 2016  +156 miljoner kronor och  

 2017 +193 miljoner kronor.  

 

Region Jönköpings län har därmed inget underskott att återställa. Se not 25, i kapitel Finansiella rapporter, sida 21. 

Landstingens ekonomi – omvärldsanalys 

Ett sätt att bedöma regionens ekonomiska styrkor och svagheter är att relatera till övriga landsting/ regioner. I 

Figur 4 redovisas sektorns mål- uppfyllelse för sju mått på kort och lång sikt. Alla måtten relateras till ett 

landstingsgemensamt målvärde, som motsvarar en rimlig nivå för sektorn. Om detta mål uppfylls så ligger 

kurvan i diagrammets ytterkant. 

 

Region Jönköpings län (röd linje) relateras till rikssnittet (grå linje) samt till Region Östergötland (blå linje), som 

ekonomiskt anses vara ett av de starkaste landstingen/regionerna 

Figur 4: Finansiell styrka i relation till landstingssektorn. 2016. 

 
 

 

Mått Definition Målvärde 

Långsiktiga måtten   

Justerad landstingsskattesats med hänsyn till olikheter i verksamheter 11,18 

Soliditet enligt fullfondering eget kapital/totala tillgångar 0,0 % 

Skattefinansieringsgrad resultat + avskrivningar/investeringar 100,0 % 

Relativ nettokostnadsutveckling nettokostnadsutveckling i relation till real utveckling av rikets 
skatteunderlag justerat för regionens befolkningsutveckling 

(värdet är positivt när skatteunderlaget växer snabbare än 
nettokostnaderna) 

0,5 % 

Kortsiktiga måtten   

Justerad landstingsskattesats med hänsyn till olikheter i verksamheter 11,18 

Kassalikviditet kortfristiga fordringar och placeringar samt kassa och 
bank/kortfristiga skulder 

200,0 % 

Resultat före extraordinära poster resultat före extraord/nettokostnader 2,0 % 

Nettokostnadsutveckling per invånare nettokostnadsutveckling justerat för befolkningsutveckling 
totalt, skatteväxling etc.  

1,0 % 

 

Skattefinansiering
investeringar

Relativ nettokostnadsutv

Justerad landstingsskatt

Kassalikviditet

Resultat före extraordinära
poster

Nettokostnads-
utveckling/invånare

Justerad landstingsskatt

Soliditet

Jönköping Östergötland Rikssnitt

Kort sikt 

Lång sikt 
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Region Jönköpings län är bättre än rikssnittet i fem av de sju måtten. Det gäller justerad skattesats, soliditet, 

skattefinansieringsgrad, relativ nettokostnadsutveckling samt kassalikviditet. Även vid jämförelse med Region 

Östergötland är Region Jönköpings län bättre i fem av de sju måtten. Det gäller skattefinansieringsgrad, relativ 

nettokostnadsutveckling, kassalikviditet, resultat i förhållande till nettokostnader samt nettokostnadsutveckling i 

förhållande till invånare. Region Östergötland har lägre justerad skattesats och högre soliditet än vår region. 

 

Region Jönköpings län uppnår endast tre av målvärdena. Region Jönköpings län uppnår de kortsiktiga målen 

kassalikviditet (329 procent, regionens värde) samt regionens justerade skattesats (11,06). Resultat enligt 

blandmodellen före extraordinära poster i förhållande till nettokostnaden uppgår inte riktigt till målvärdet (1,8 

procent). 

 

Avseende de långsiktiga målen uppnår regionen soliditeten enligt fullfond (3,8 procent) samt den justerade 

skattesatsen (11,06) som är både långsiktigt och kortsiktigt mått. Skattefinansieringsgraden av investeringar 

enligt blandmodellsresultat uppnår inte helt målet (70 procent). 

 

Finansiell svaghet 2016, precis som åren före, är att nettokostnadsökningarna relaterat långsiktigt till 

intäktsökning samt kortsiktigt till antal invånare är för höga. Region Jönköpings län hade emellertid lägre 

nettokostnadsutveckling i förhållande till skatteintäkter än riket under 2016, men Region Jönköpings län precis 

som övriga landsting och regioner har högre nettokostnadsutveckling i förhållande till invånare. 

Framtidsbedömning – finansiell situation 

För en långsiktig och finansiellt hållbar utveckling är den finansiella målsättningen för Region Jönköpings län att 

över tid uppnå ett finansiellt resultat som ger förutsättning för egenfinansiering av investeringar. Det finansiella 

målet på kort sikt är uppnått och även i en jämförelse med övriga landsting och regioner har Region Jönköpings 

län en stark ekonomi. Ur finansiell synvinkel har Region Jönköpings län en god hushållning. Detta ger ett gott 

utgångsläge inför kommande period då hela den offentliga sektorns ekonomi kommer att utmanas på flera sätt. 

 

Sedan mitten av 2009 har svensk ekonomi haft en period av i stort sett obruten produktionstillväxt. För 2018 ser 

skatteunderlagstillväxten fortsatt god ut. Det innebär nästan tio år utan avbrott av någon mer påtaglig 

konjunkturförsvagning. För åren 2019 och framåt gör Sveriges Kommuner och Landsting bedömningen att 

tillväxttakten avtar och vi får därmed räkna med lägre ökningstakt för skatteintäkterna. Samtidigt väntas löner 

och priser öka mer än tidigare vilket driver kostnaderna. Behoven av välfärdstjänster kommer att öka utifrån att 

demografin förändras med fler invånare i de åldersgrupper som har behov av välfärdstjänster i förhållande till 

antalet invånare som ingår i gruppen arbetsför ålder. 

 

Kostnaderna för hälso- och sjukvården ökade under många år mer än vad som varit motiverat av pris- och 

löneökningar och legat över budgeterad nivå. Sedan 2014 har Region Jönköpings län kraftsamlat för att sänka 

kostnaderna till budgeterad nivå. Såväl 2016 som 2017 redovisar hälso- och sjukvården sammantaget ett 

underskott mot budget på ungefär 0,5 procent. Många av verksamhetsförändringarna inom den specialiserade 

somatiska vården som genomförts har fått ekonomiskt genomslag, en del återstår och samtidigt har nya 

verksamhetsdelar inom hälso- och sjukvården kommit i obalans mot budget. Att klara verksamheten inom 

tilldelad budget är en fråga som ständigt måste vara aktuell för att inte tappa kostnadskontrollen och att vända en 

negativ obalans tar ofta tid och kräver uthållighet. 

 

Budgetbalans inom hälso- och sjukvården är nödvändig inför kommande år då lägre budgeterade resultatnivåer 

framöver gör ekonomin mer sårbar. Även kostnaderna inom kollektivtrafiken, som under såväl 2016 som 2017 

kraftigt översteg budget, måste anpassas. Här finns åtgärdsplaner som ska ge ekonomisk effekt 2018 med 

budgetbalans. 
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Redovisningsprinciper 
Region Jönköpings läns redovisningssystem följer Lagen om kommunal redovisning (1997:614), samt 
i förekommande fall rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning. I de fall Region 
Jönköpings län avviker från rekommendationerna beskrivs detta jämte skäl för avvikelsen. 
 
Region Jönköpings län använder periodiseringsprincipen, vilket betyder att intäkter och kostnader som 
hör till räkenskapsåret, tas med oavsett tidpunkt för betalning. I förekommande fall tillämpas även 
andra principer vilka i viss mån kan ses som undantag från periodiseringsprincipen. Detta gäller 
försiktighetsprincipen, konsekvensprincipen och väsentlighetsprincipen. 
 

Intäkter 

Skatteintäkter 

Region Jönköpings län har i enlighet med rekommendation 4.2 använt den prognos på skatteavräkningen som 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerade i december 2017. Differensen mellan den slutliga 

taxeringen 2017 avseende 2016 års inkomster och den redovisade skatteintäkten i bokslutet 2016, har redovisats 

som justeringspost i 2017 års bokslut enligt not 4. 

Statsbidrag 

Generella statsbidrag och bidrag och avgifter i utjämningssystemet redovisas normalt enligt kontantprincipen, 

det vill säga vid inbetalning.  

 

Undantag gäller för bidraget med anledning av flyktingsituationen mellan 2015 och 2016. I december 2015 fick 

Region Jönköpings län knappt 59 miljoner kronor i tillskott. Detta bidrag redovisades enligt så kallad 

tidsmatchning från december 2015 till december 2016, vilket innebar att 4,5 miljoner kronor intäktsfördes 2015 

och 54,4 miljoner kronor intäktsfördes 2016. Från 2017 redovisas den del av den så kallade välfärdsmiljarden 

som baseras på flyktingsituationen enligt huvudregeln ovan. Se jämförelsestörande poster först bland 

notförklaringarna. 

 

Bidraget för läkemedelsförmånen redovisas som ett övrigt generellt bidrag. Bidraget erhålls normalt med två 

månaders eftersläp varför två månaders bidrag fordringsbokförs. Regeringen tog i december 2015 beslut om att 

betala bidraget för november 2015 redan i december 2015, varför det i bokslutet 2015 endast var december 

månads bidrag som fordringsfördes. För 2016 och 2017 gäller normalläget igen, se not 14. För 2017 är två delar 

skuldförda då de kommer dras av under 2018. Det avser statens del av rabattåterföringen samt vinst och 

förlustdel av bidraget för hepatit C, se not 20. 

 

Specialdestinerade/riktade statsbidrag 
De flesta av de specialdestinerade statsbidragen redovisas (intäktsförs) det år de avser oavsett betalningstidpunkt. 

Avvikelser förekommer för riktade insatser inom området psykisk ohälsa och för utvecklingsdel inom tidigare 

rehabgarantin samt etableringsbidrag regionalt resurscentrum. Dessa avvikelser framgår av not 20, där de 

förutbetalda intäkterna specificerats. 

 

Utöver detta så fordringsfördes inte den del av 2016 års villkor 4, inom kvalitetssäker och effektiv sjukskrivning- 

o rehabiliteringsprocess, som betalades först i april 2017, då den var svår att bedöma. Däremot fordringsfördes 

motsvarande del 2017 (vilken betalas 180427) i nuvarande villkor 3. 

Övriga intäkter 

Abonnemangstandvård, som i Region Jönköpings län kallas frisktandvård, tillhandahålls i form av treåriga avtal 

där patienten betalar en årlig avgift för att få den tandvård som behövs. Inkomsten intäktsförs linjärt över 

avtalstiden oavsett hur många eller vid vilka tider som behandlingarna utförs. 

 

Villkorade projektbidrag som oftast avser fleråriga projekt intäktsredovisas i takt med projektets kostnader fram 

till projektets slut. Efter projekttidens slut skuldbokförs eventuella inte utnyttjade bidrag om 

återbetalningsskyldighet finns, i annat fall intäktsförs bidraget vid projektslut. 
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Kostnader 

Leasingavtal 

Av Region Jönköpings läns finanspolicy framgår att leasing i princip endast ska förekomma vad gäller bilar. All 

nuvarande leasing klassificeras som operationell leasing. Utöver bilar finns från och med 2012 även leasingavtal 

av tåg, vilket övertagits från Jönköpings länstrafik AB. Förekommer även längre hyresavtal avseende 

tandteknisk utrustning och medicinteknisk utrustning. 

 

I Tabell 41 redovisas förfallotidpunkter på de framtida leasingavgifterna för de avtal som är längre än tre år och 

inte uppsägningsbara förrän avtalstiden går ut. Detta gäller för tåg, tandteknisk och medicinteknisk utrustning, 

lokalhyror samt flerårsleasing bilar.  

Tabell 41: Leasingavtal (miljoner kronor)  

 Erlagd leasing/ 
hyra 2016 

Erlagd leasing/ 
hyra 2017 

Förfallotidpunkt 
2018 

Förfallotidpunkt 
2019-2022 

Förfallotidpunkt 
2023- 

Tåg 25,7 27,4 26,2 53,6 9,2 

Tandteknisk utrustning 5,6 5,8 6,0 4,6 0,0 

Medicinteknisk 
utrustning 

7,0 8,1 8,3 6,5 0,0 

Lokalhyror 

Varav koncerninterna 

102,0 

10,0 

106,7 

7,0 

94,2 

6,1 

164,1 

19,7 

29,0 

0,0 

Bilar – Flerårsleasing 12,2 12,1  12,4 14,9  

Bilar – korttidshyra 3,3 3,2    

Övrig leasing/ 
korttidshyror 

5,0 5,8    

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar omfattar immateriella och materiella tillgångar. 
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med 

avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I de fall delar av investeringen finansierats 

med bidrag, ska inkomsten intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning. Den 

del som ännu inte intäktsförts, finns bland de långfristiga skulderna (långfristig förutbetald intäkt) i 

balansräkningen. Region Jönköpings län har inga lån och således inga lånekostnader som kan hänföras till 

anläggningarna. 

Avskrivningar 

Avskrivningar är månadsvisa värdeminskningar vilka fördelas på tillgångens nyttjandeperiod, det vill säga den 

tid som tillgången förväntas kunna användas. Avskrivningen börjar då investeringen tas i bruk och sker i 

normalfallet linjärt, det vill säga med lika stora nominella belopp varje år. För byggnader sker detta i 

normalfallet senast i samband med slutbesiktning. För mark, pågående ny- om- och tillbyggnader av byggnader 

samt konst sker ingen planmässig avskrivning. Avskrivningstiderna följs upp regelbundet, men ändras inte ofta 

för att behålla kontinuitet i redovisningen. 

 

Tabell 42: Avskrivningstider 

Anläggning Nyttjandeperiod Årlig avskrivning 

Byggnadsinventarier 7–10 år 10–14 % 

Medicinteknisk utrustning 3–10 år 10–33 % 

Tandteknisk utrustning 3–15 år 7–33 % 

Bilar, transportfordon 4–10 år 10–25 % 

Jord- och skogsbruksmaskiner 8 år 12 % 

IT-utrustning/system/program 3–10 år 10–33 % 

Tåg 10–26 år 4–10 % 

Revisioner tåg 5 år 20 % 

Övriga inventarier 3–10 år 10–33 % 
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Komponentredovisning 

Inom byggnadssidan har från och med 2014 en övergång till komponentredovisning skett.  

 

Komponentmodellen, vilken har skapats genom analys av REPAB:s underhållskostnader, komponentmodeller 

från andra landsting samt slutsatser av egna erfarenheter, har inneburit att 25 olika nya komponenter skapades 

med sex olika nyttjandeperioder. Kvar sedan tidigare finns anpassningar i hyrda lokaler. 

 

Tabell 43: Nyttjandeperioder 

Anläggning Nyttjandeperiod Årlig avskrivning 

Stomme (betong) 50 år 2 % 

Stomme (lätt), fönster,  
fasad-ytterväggar (puts), takbeläggning, ledningsnät 
VVS och el, invändiga stomkompletteringar (lång), 
ställverk 

30 år 3 % 

Hiss, ventilation, belysningsarmaturer 20 år 5 % 

Kylanläggning, markberedning, markanläggning, 
invändiga stomkompletteringar (ytskikt, väggar, tak, 
fast inredning, vitvaror) 

15 år 7 % 

Pumpar, motorer, teletekniska anläggningar, Styr- och 
övervakningsanläggning,  
Fasad-trä, mindre ombyggnation, energibesparande 
åtgärder 

10 år 10 % 

Mindre hyresgästanpassade ombyggnationer, 
energibesparande åtgärder, provisoriska byggnader 
(paviljonger) 

5 år 20 % 

Anpassning hyrda lokaler 4–8 år 12,5–25 % 

 

De insatser som även fortsättningsvis bokas som planerat underhåll är årliga insatser som görs för att 

vidmakthålla befintlig standard. Denna komponentmodell innebär att cirka 65 procent av tidigare underhåll 

numera bokas som anläggningskomponenter. Införandet av komponentredovisning inom byggnadssidan 

genomfördes genom att alla nya investeringar från och med 2014 skett i enlighet med komponentmodellen. 

Utöver detta så anpassades alla byggnadsprojekt från 2004 med ett restvärde överstigande 10 miljoner kronor till 

komponentmodellen. Effekten 2015 beräknades till minskade underhållskostnader på cirka 35 miljoner kronor, 

vilket motsvaras av ökade investeringsutgifter på 35 miljoner kronor samt ökade avskrivningskostnader på 25 

miljoner kronor.  

 

Det finansiella måttet egenfinansiering, påverkades inte av förändringen. Resultatet ökade med 10 miljoner 

kronor och avskrivningarna ökade med 25 miljoner kronor. Detta gav ett ökat investeringsutrymme på 35 

miljoner kronor, vilket motsvarades av den högre investeringsutgiften. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar består av inventarier och utrustning, mark och markanläggningar samt 

byggnader som är avsedda för stadigvarande bruk. Vid redovisning följs RKR 11.4. 

 

För att inventarier och utrustning ska redovisas som investering och inte kostnadsbokföras direkt krävs en 

varaktighet på minst tre år och en anskaffningskostnad exklusive moms som överstiger ett halvt prisbasbelopp 

(2017 var ett halvt prisbasbelopp 22 400 kronor). Från och med 2018 kommer gränsvärdet ligga på 50 000 

kronor. 

 

Vid bedömning av om en anskaffning ska bokföras som kostnad eller investering används varje enskilt objekts 

anskaffningsvärde som grund, även vid anskaffning av inventarier med ett naturligt samband, eller köp som är 

ett led i en större inventarieanskaffning. 

 

Värdehöjande om- och tillbyggnad av byggnad samt nybyggnation redovisas som anläggning om åtgärdens 

utgift överstiger 400 000 kronor. Om underhållsåtgärder, som i normalfallet kostnadsbokförs direkt, sker i 

samband med om- och tillbyggnader ingår dessa i investeringens anskaffningsvärde precis som vid 

nybyggnation. 
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Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella tillgångar består av IT-system och programvarulicenser som upphandlats. I den mån IT-system 

utvecklas internt betraktas dessa i normalfallet inte som tillgångar utan de kostnadsförs. 

 

Förutsättningen för att IT-system och programvarulicenser ska hanteras som en investering och bokföras som en 

tillgång är att anskaffningsvärdet överstiger 500 000 kronor och att nyttjandeperioden är mer än tre år. 

Omsättningstillgångar 

Lager och förråd 

Lager och förråd värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Undantag 

för detta gäller läkemedelslager på Sjukhusapoteket vilket värderas till genomsnittliga anskaffningsvärden. 

Finansiella omsättningstillgångar 

Region Jönköpings läns samtliga placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgång. 

Finansiella placeringar i aktiefonder och räntefonder värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det 

verkliga värdet på balansdagen enligt portföljvärdering avseende pension respektive rörelse. 

 

Inte heller i redovisningen enligt rättvisande pensionsredovisning värderas de finansiella placeringarna till ett 

eventuell högre marknadsvärde, därför benämningen ”fullskuldsmodell” istället för fullfondering. Medel 

placerade i räntebärande instrument där insatt kapital garanteras under förutsättning av inlösen vid 

förfallotillfällena värderas till anskaffningsvärdet. 

Skulder och avsättningar 

Pensionsskuld/avsättning 

Region Jönköpings län har RKR 17.2 som utgångspunkt avseende värdering och upplysningar av 

pensionsförpliktelser. Här framgår att värdering av pensionsförpliktelser inklusive löneskatt ska göras med 

tillämpning av RIPS 17, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld från 2017. 

 

Enligt redovisningslagen för kommuner och landsting, 5 kapitlet 4 § och 6 kapitlet 11 §, ska landstingens 

pensioner i bokslutet redovisas enligt blandmodellen. 

 

Region Jönköpings län beslutade från och med årsredovisningen 2008 att införa en mer rättvisande 

pensionsredovisning, så kallad fullfondering (eller fullskuldsmodell se ovan redovisningsprincip för finansiella 

omsättningstillgångar). Fullskuldsmodell innebär att balansräkningens skuldsida även innehåller pensioner 

intjänade före 1998. De årliga utbetalningarna av pensioner intjänade före 1998 inklusive löneskatt minskar 

balansräkningens pensionsavsättning. I resultaträkningen redovisas värdesäkring med mera av det totala 

pensionsåtagandet som en finansiell kostnad. 

  

Pensionskostnader påverkas kraftigt och med stora skillnader mellan åren av basbeloppsförändringar och de så 

kallade bromseffekterna. För att utjämna detta redovisas effekterna på de finansiella kostnaderna av basbeloppen 

och bromsen som ett rullande genomsnitt för åren 2013-2019. Effekterna av eventuella 

diskonteringsränteändringar (Rips-effekter) redovisas direkt mot egna kapitalet. Hur detta har påverkat 

redovisningen framgår av not 16 och 17. 

 

Den finansiella analysen och årsredovisningens finansiella rapporter omfattande resultat- och balansräkning, 

kassaflödesanalys, driftredovisning och nyckeltal är upprättade enligt rättvisande pensionsredovisning 

(fullskuldsmodellen).  

 

För att uppfylla lagens krav anges i årsredovisningen även en resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 

enligt blandmodellen. Även noter som skiljer sig från fullfondering redovisas enligt blandmodellen. 

Redovisningen enligt blandmodellen följer värderingsprinciperna enligt rekommendation 17.2. Basbeloppseffekter 

redovisas för varje enskilt år och inte som ett genomsnitt och bromsen påverkar inte blandmodellen. Även 

diskonteringsränteändringar (Rips-effekter) påverkar resultatet enligt blandmodellen. Hur 

blandmodellsredovisningen påverkats framgår av not 22 till not 24. 
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Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas i enlighet med rekommendation 2.2 som 

avsättning, när det är troligt att de kommer leda till utbetalningar. Avtal som inte har börjat utbetalas, redovisas 

som ansvarsförbindelse och de framgår av not 17 och 21. De förtroendevaldas intjänade ålderspensioner/livränta 

redovisas som avsättning från 2014. 

Skuld till personalen 

Region Jönköpings läns skuld till personalen i form av semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid, jour och 

beredskap samt tillhörande upplupen arbetsgivaravgift har värderats och redovisats som kortfristig skuld enligt 

löneläget och gällande arbetsgivaravgifter per den 31 december 2017. Timlöner som tjänas in redovisas under 

nästkommande månad då lönen betalas, i enlighet med konsekvensprincipen. Då variationerna för december inte 

bedöms vara stor mellan åren bör detta inte väsentligt påverka resultatet. 

Övriga avsättningar och ansvarsförbindelser 

Avsättningar och ansvarsförbindelser regleras i Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation nummer 

10.2. Region Jönköpings läns avsättningar avser pensioner samt särskild löneskatt enligt not 17.  

 

2016 gjordes avsättning för medfinansiering av statlig infrastruktur järnväg. Region Jönköpings läns andel utgör 

32,3 miljoner kronor, vilken kostnadsfördes 2016. Trafikverket rekvirerade 50 procent vid byggstart varför den 

utgående avsättningen motsvarar 16,1 miljoner kronor enligt not 18. 

 

Från och med 2015 avvecklades och inordnades Regionförbundet i Region Jönköpings län. Efter 

ianspråktagande av nedskrivning av inventarier för anpassning till Region Jönköpings läns redovisningsprinciper 

överfördes Regionförbundets utgående egna kapital till Region Jönköpings län som en avsättning för regionala 

utvecklingsinsatser. 2016 upplöstes denna avsättning i samband med medfinansieringen till statlig infrastruktur, 

se not 18. 

 

Region Jönköpings läns ansvarsförbindelser framgår av not 21 samt av balansräkningen enligt blandmodell. 

Sammanställd redovisning 

Enligt Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation 8.2 ska förvaltningsberättelsen innehålla en översikt 

över utvecklingen av Region Jönköpings läns samlade verksamhet. 

 

I särskilt avsnitt redovisas de juridiska personer som ingår i Region Jönköpings läns koncernföretag samt andra 

samägda företag. För dessa redovisas ägarandelar, verksamhetsbeskrivning och nyckeltal. 

 

Region Jönköpings läns engagemang i dessa bolag, stiftelser, kommunalförbund eller samordningsförbund är av 

den omfattningen att sammanställda räkenskaper inte tillför väsentlig information. 
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Regionens koncernföretag och 
andra samägda företag 
Förvaltningsberättelsen ska enligt 4 kap 1§ Lagen om kommunal redovisning omfatta även sådan 
kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Det kan avse till exempel 
aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening, handelsbolag, samordningsförbund eller 
kommunalförbund. 
 
Region Jönköpings läns engagemang i nedanstående juridiska personer är av den omfattningen att 
sammanställda räkenskaper, utöver nedanstående redovisning, inte tillför ytterligare väsentlig 
information. 
 

Region Jönköpings läns koncernföretag  

ALMI Företagspartner AB 

Region Jönköpings län äger Almi Företagspartner AB tillsammans med staten. Affärsidén är att Almi ska vara 

det ledande kunskapsföretaget för tillväxt och förnyelse av små och medelstora företag i länet samt för bildandet 

av nya. Almi stöttar små och medelstora företag med finansiering och rådgivning. 

 

    2015 2016 2017  

Ägarandel (procent) 49 49 0 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) 0,1 -0,7 0,0 

Årets resultat (miljoner kronor) 0,1 -0,7 0,0 

Balansomslutning (miljoner kronor) 49,6 50,4 0,0 

Soliditet (procent) 79 76 0 

Omsättning (miljoner kronor) 26,1 28,6 0,0 

Antal anställda 19 20 0 

Bostadsbyggen i Jönköping AB 

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning. Bostadsbyggen i Jönköping AB ägs till hälften av Riksbyggen ekonomisk 

förening och till andra hälften av Region Jönköpings län. 

 

 2015 2016 2017  

Ägarandel (procent) 50 50 50 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) 1,4 -4,2 -11,3 

Årets resultat (miljoner kronor) 1,8 -3,3 -8,8 

Balansomslutning (miljoner kronor) 64,8 65,5 56,4 

Soliditet (procent) 35 29 18 

Omsättning (miljoner kronor) 16,3 16,4 13,6 

Smålands Turism AB 

Region Jönköping och länets kommuner har bildat Smålands Turism AB. Bolaget ägs till hälften av Region 

Jönköpings län och till hälften av länets kommuner. Bildandet innebär en tydlig satsning på turism som en 

regional utvecklingsfaktor. Bolaget ska erbjuda hög kompetens och samordning inom turismen samt utveckla 

konkurrensförmåga och generera lönsam tillväxt i regionen och dess företag. 
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 2015 2016 2017 

Ägarandel (procent) 50 50 0 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) -0,5 0,5 0 

Årets resultat (miljoner kronor) 
1)
 -0,1 0,3 0 

Balansomslutning (miljoner kronor) 
1)
 3,9 4,2 0 

Soliditet (procent) 50 56 0 

Omsättning (miljoner kronor) 11,3 11,8 0 

Antal anställda 5 5 0 

1)
 reviderad uppgift 2016 

Stiftelsen Jönköpings läns museum 

Region Jönköpings län är, tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av 

Jönköpings läns museum. Från och med 1998 delas ansvaret mellan stiftarna. Det innebär att Region Jönköpings 

län tar ansvar för verksamhetens innehåll och utveckling, medan Jönköpings kommun tar ansvar för att erbjuda 

ändamålsenliga lokaler. Verksamheten för Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge 

allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid. 

 

Museets pedagogiska verksamhet är ett prioriterat område. Under 2017 genomfördes samarbete med flera av 

länets kommuner via statsbidraget Skapande skola som tilldelats kommunerna. De pedagogiska programmen har 

haft cirka 6 000 deltagande elever. 

 

Under året har museet genomfört 23 utställningar samt varit samarbetspartner vid Kultur för äldre (ett samarbete 

med Region Jönköpings län). 

      prel 

 2015 2016 2017 

Ägarandel (procent) 33 33 33 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) 0,2 0,1 -0,8 

Årets resultat (miljoner kronor)  0,2 0,1 -0,8 

Balansomslutning (miljoner kronor) 29,0 27,6 26,3 

Soliditet (procent) 51 54 53 

Omsättning (miljoner kronor) 48,3 44,5 45,0 

Antal anställda 45 43 42 

TvNo Textilservice AB 

Bolaget bedriver tvätteri- och textiluthyrningsverksamhet. Cirka 95 procent av verksamheten riktar sig till 

kunder inom vårdsektorn i Jönköpings och Östergötlands län. Produktionsvolymen ligger något högre jämfört 

med 2016. Den största ökningen är för personalplagg, vilket bland annat beror på hygienkrav i vården. 

      prel 

 2015 2016 2017 

Ägarandel (procent) 49 49 49 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) 5,6 8,0 9,4 

Årets resultat (miljoner kronor) 4,2 5,6 5,9 

Balansomslutning (miljoner kronor) 91,9 96,2 106,3 

Soliditet (procent) 56 59 60 

Omsättning (miljoner kronor) 102,3 103,2 109,6 

Antal årsarbetare (medelantal) 122 126 129 
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RJL Älghunden 4 AB 

Bolaget förvärvades i augusti 2017 av Region Jönköpings län och bytte namn från Nivika Älghunden AB till 

RJL Älghunden 4 AB. Region Jönköpings län planerar att bygga en ny bussdepå för stadstrafiken i Jönköping på 

fastigheten. Nuvarande bussdepå är för liten och möjlighet att expandera saknas. 

      prel 

 2015 2016 2017 

Ägarandel (procent) 0 0 100 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) 0 0 3,0 

Årets resultat (miljoner kronor) 0 0 1,6 

Balansomslutning (miljoner kronor) 0,0 0,0 83,4 

Soliditet (procent) 00 00 77 

Omsättning (miljoner kronor) 0,0 0,0 5,4 

Antal anställda 0 0 0 

Bolaget har förlängt räkenskapsår (1 september 2016 – 31 december 2017) 

Regionens andra samägda företag 

Samordningsförbunden 

De tre samordningsförbunden bedriver finansiell samordning av insatser inom rehabiliteringsområdet som utförs 

av huvudmännen. Dessa insatser syftar till att hjälpa personer i yrkesverksam ålder att få eller förbättra förmågan 

att arbeta. 

 

Huvudmännen i Samordningsförbunden: 

 Arbetsförmedlingen 

 Försäkringskassan 

 Region Jönköpings län 

 Kommunerna i Jönköpings län 

Finnvedens Samordningsförbund 

      prel 

 2015 2016 2017 

Ägarandel (procent) 17 17 17 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) -0,6 -0,3 0,1 

Årets resultat (miljoner kronor) -0,6 -0,3 0,1 

Balansomslutning (miljoner kronor) 2,4 2,0 1,8 

Soliditet (procent) 48 43 51 

Omsättning (miljoner kronor) 3,4 4,1 4,1 

Antal anställda 0 0 0 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

      prel 

 2015 2016 2017 

Ägarandel (procent) 14 14 14 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) 0 -0,1 0,5 

Årets resultat (miljoner kronor) 0 -0,1 0,5 

Balansomslutning (miljoner kronor) 2,7 2,7 3,1 

Soliditet (procent) 60 57 64 

Omsättning (miljoner kronor) 4,6 5,5 5,5 

Antal anställda 2 2 2 
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Höglandets samordningsförbund 

      prel 

 2015 2016 2017 

Ägarandel (procent) 11 11 11 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) -0,8 0,4 0,0 

Årets resultat (miljoner kronor) -0,8 0,4 0,0 

Balansomslutning (miljoner kronor) 1,1 1,6 4,0 

Soliditet (procent) 85 88 34 

Omsättning (miljoner kronor) 4,0 5,1 5,2 

Antal anställda 1 1 1 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) 
Kommunalförbundet Svensk Ambulansflyg bildades 2016 för att skapa samordningsvinster och 

stordriftsfördelar. Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Syftet är att 

effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma 

resurser. Förbundets medlemmar består av alla landsting och regioner i Sverige. Region Jönköpings läns 

andelskapital är 3,5 procent. 2017 uppgick medlemsbidraget till 348 000 kronor (2016: 243 000 kronor). Under 

2017 upphandlade KSA sex flygplan för ambulanstransport, med option på ytterligare fyra. Tilldelningsbeslutet 

överklagades och rättslig process pågår. 

 

Investeringen finansieras genom lån från förbundets medlemmar. Förbundet ska under 2018 upphandla operatör 

för operativ drift och tekniskt underhåll. KSA ska även etablera en flygkoordineringscentral som ska kunna ta 

emot beställningar, prioritera uppdrag och se till att de genomförs på bästa sätt med hänsyn till både medicinska 

och operativa förutsättningar. Förbundet har under 2017 i medeltal haft tre anställda (2016: En anställd). 

Samtrafiken i Sverige AB 

Samtrafiken är ett tjänsteutvecklingsföretag som arbetar med att göra kollektivt resande enklare, mer tillgängligt 

och mer pålitligt. Företaget ägs av 37 organisationer i landet som alla bedriver kollektivtrafik. Genom 

Samtrafiken sker arbete med branschöverskridande lösningar. Målet med verksamheten är att göra 

kollektivtrafiken till förstahandsvalet för alla resor inom Sverige. 

AB Transitio 

1999 beslutade trafikhuvudmännen att bilda ett gemensamägt vagnbolag; Transitio. Ägare är 20 

landsting/regioner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. 

 

AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. Syftet är främst att optimera ägarnas 

fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och 

underhåll. 

Reftele Biogas AB 

Region Jönköpings län är tillsammans med ett antal mjölkproducenter runt Reftele delägare i Reftele biogas med 

avsikten att bygga en gemensam rötanläggning för gödsel. Miljökonsekvensbeskrivning är gjord och 

miljötillstånd för verksamheten finns. Försök att hitta köpare till gasen har gjorts utan att lyckas. På 

bolagsstämman 2017 diskuterades att avveckla bolaget, men beslutet blev att avvakta. 

Inera AB 

Inera ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala 

lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. Uppdraget är att förvalta, utveckla och införa 

gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder. I uppdraget 

ingår att samverka med övriga aktörer inom e-hälsoområdet, exempelvis regeringen, myndigheter, privata 

vårdgivare, FoU och ideella organisationer samt marknadens aktörer. 

LFF Service AB och Läkemedelsförsäkringen AB 

I samband med att driften av sjukhusapoteket övertogs av Landstinget i november 2013, förvärvades en 

organisationsaktie i LFF Service AB, vilken inte kan säljas vidare. Detta bolag, tillsammans med sitt helägda 

dotterbolag Svenska Läkemedelsförsäkringen AB, administrerar och försäkrar ett gemensamt åtagande för 

ägarföretagen att ersätta personer som drabbats av personskador orsakade av läkemedel. Försäkringen omfattar 

också personer som deltar i kliniska prövningar. 
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Den svenska Läkemedelsförsäkringen bildades 1978 efter att en frivillig överenskommelse träffats mellan 

läkemedelsföretagen i Sverige. LFF Service AB:s Läkemedelsförsäkring bygger på delägarnas kollektiva och 

solidariska ansvar för läkemedelsskador i Sverige. Bakom Läkemedelsförsäkringen står forskande 

läkemedelsbolag, generikabolag, parallellimportörer, Apoteket AB, distributionsbolag samt forsknings och 

utvecklingsbolag. Region Jönköpings län är nu en av 335 delägare. 

Löf – Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringbolag, Löf, är ett rikstäckande försäkringsbolag vars huvuduppgift är att 

försäkra de vårdgivare som finansieras av landstingen och regionerna. Löf:s slutkunder är de patienter som 

drabbats av patientskada och uppdraget är att utreda och lämna ersättning till patienter som skadats i vården samt 

att bidra till att antalet skador i vården minskar. 

 

Löf är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av samtliga landsting och regioner. Verksamheten omsätter 

årligen cirka 1 miljard kronor och har en balansomslutning på cirka 10 miljarder kronor. 2017 var Region 

Jönköpings läns andel 3,53 procent och premieinbetalningen 49,3 miljoner kronor. 
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Nyckeltal 2013–2017  
 2013 2014 2015 2016 2017 

FINANSIELLA NYCKELTAL       

Likviditet  3,33 3,01 3,33 3,32 3,21 

Likviditet exklusive pensionsmedel 1,49 1,30 1,40 1,42 1,30 

Kassalikviditet (dagar) 187 198 201 197 189 

Kassalikviditet exklusive pensionsmedel (dagar) 67 70 70 69 63 

Soliditet (%) -10,3 -6,4 -2,4 0,6 3,8 

Nettokostnad/skatt o bidrag (%) 96,2 97,2 97,5 97,8 97,0 

Resultat före extraord./skatter o statsbidrag (%) 3,2 3,7 4,2 3,2 3,5 

Egenfinansieringsgrad investeringar (%) respektive år 172,6 120,1 225,5 114,5 91,3 

Egenfinansieringsgrad investeringar (%) 2004-2014 
resp 2015-2017 

 99,4   124,6 

Nettokostnadsökning mot föregående år (%)  1,3 7,0 3,7 5,5 4,0 

Skatte- och statsbidragsökning mot fgår (%)  -0,2 5,8 3,4 5,1 4,9 

Nettokostnadsförändring mot föregående år jämförbart 4,3 4,0 4,2 4,1 4,7 

Skatte- och statsbidragsförändring mot föregående år 
jämförbart 

3,0 2,1 4,4 5,2 4,8 

Rörelsekapital (miljoner kronor) 4 237 4 350 4 794 4 953 4 922 

Rörelsekapital exklusive pensionsmedel (miljoner 
kronor) 

895 648 821 894 672 

RESULTAT (MILJONER KRONOR)       

Verksamhetens nettokostnad -8 233 -8 805 -9 135 -9 634 -10 016 

Årsförändring -106 -572 -330 -499 -383 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 8 562 9 059 9 369 9 846 10 329 

Årsförändring -20 497 310 477 483 

Verksamhetens resultat (Resultat före finansnetto) 329 254 235 213 313 

Årets resultat 271 334 392 316 366 

VOLYMFÖRÄNDRING (PROCENT)       

Region Jönköpings län 2,1 1,4 2,8 1,7 1,7 

Genomsnitt i riket 1,9 3,0 3,1 2,6   

UTDEBITERING       

Region Jönköpings län 10,66 11,21 11,26 11,26 11,26 

Region Jönköpings län justerat för kollektivtrafik, 
hemsjukvård m.m. 

10,70 11,05 11,09 11,07 11,06 

Genomsnitt i riket 11,17 11,26 11,35 11,41 11,42 

Definitioner: 

 Likviditet: Visar Landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder 

 Kassalikviditet: Likvida medel / Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar * 365 dagar 

 Soliditet: Visar Landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar 

 Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före extraordinära poster exklusive avskrivningar / nettoinvestering 

 Rörelsekapital: Avspeglar Landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder 

 Rörelsekapital i förhållande till externa utgifter: (Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder) / Verksamhetens kostnader 
inklusive avskrivningar 
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Resultaträkning 
(miljoner kronor) 

 2014 2015 2016 2017 årsbudget Avvikelse 
mot budget 

Verksamhetens intäkter 
1)
 1 806,5 1 912,6 2 039,1 2 235,9 1 798,6 437,3 

Verksamhetens kostnader 
2)
 -10 267,4 -10 677,9 -11 287,4 -11 854,0 -11 491,0 -363,0 

Avskrivningar 
3)
 -344,0 -369,2 -385,4 -398,2 -396,6 -1,6 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD 

-8 805,0 -9 134,6 -9 633,7 -10 016,3 -10 089,0 72,7 

Skatteintäkter 
4)
 7 073,3 7 407,3 7 800,8 8 153,7 8 100,0 53,7 

Generella statsbidrag och utjämning 
5)
 1 985,8 1 961,8 2 045,4 2 175,1 2 136,0 39,1 

Finansiella intäkter 
6)
 210,1 344,5 252,2 272,6 250,0 22,6 

Finansiella kostnader 
6)
 -130,5 -187,2 -148,5 -219,4 -227,0 7,6 

RESULTAT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA POSTER 

333,7 391,8 316,2 365,7 170,0 195,7 

Extraordinära intäkter  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat  333,7 391,8 316,2 365,7 170,0 195,7 

Notförklaringar se sidorna 13-21       

 

  



FINANSIELLA RAPPORTER 
 

 

3 

Finansieringsanalys/kassaflöde 
(miljoner kronor) 

 2014 2015 2016 2017 Avvikelse 
mot budget 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
      

Årets Resultat 333,7 391,8 316,2 365,7 195,7 

- ej resultatförd RIPS-avsättning 
17) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+ ej likviditetspåverkande avskrivningar 344,0 369,2 385,4 398,2 1,6 

- ej likviditetspåverkande ianspråktagna 
avsättningar 

18) 
0,0 0,0 -22,2 0,0 0,0 

+ ej likviditetspåverkande avsättningar 
17) 18) 395,7 380,7 398,4 399,0 -118,7 

+ neutralisering av omklassificering av LÖF från 
avsättning till lång skuld 

18) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Pensionsutbetalningar inkl löneskatt -309,8 -319,3 -324,4 -335,3 3,4 

- ej likviditetspåverkande reavinster/ + förluster vid 
försäljning/utrangering av anläggningstillgångar 

11) 
-1,9 2,8 -0,6 -14,6 -14,6 

- ej likviditetspåverkande reavinster finansiella 
anläggningstillgångar 

13) 
0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 

Justering för rörelsekapitalförändring avseende 
löpande verksamhet

 7) 
198,8 -98,0 27,1 114,5 106,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 960,7 727,2 779,8 926,5 172,9 

INVESTERINGAR       

- Inköp av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

8) 9) 10) 
-627,7 -466,8 -620,2 -756,4 -14,4 

- Inköp av finansiell anläggningstillgång 
13) 0,0 0,0 0,0 -114,7 -34,7 

+ Investeringsbidrag 
19) 57,3 -51,9 3,5 0,8 0,8 

+ Försäljning av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

12) 
6,2 181,2 3,9 33,3 33,3 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -564,2 -337,5 -612,8 -836,9 -14,9 

FINANSIERING       

-Minskning/+ökning av långfristiga skulder inkl LÖF 
och investeringsbidrags nyttjande 

19) 
-274,3 -2,7 -5,1 -7,7 -7,7 

-+ neutralisering av omklassificering av LÖF från 
avsättning till långfr skuld till kortfr skuld 

217,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

+Minskning/-ökning av långfristiga fordringar och 
finansiella Anläggningstillgångar exkl köp 

  13) 
190,2 -41,2 1,8 1,4 9,4 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 133,2 -43,9 -3,3 -6,3 1,7 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG 
INFRASTRUKTUR 

      

- Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 -16,1 0,0 0,0 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 529,7 345,9 147,5 83,2 159,6 

Likvida medel vid årets början 5 213,2 5 742,9 6 088,8 6 275,3  

Likvida medel vid årets/periodens slut 5 742,9 6 088,8 6 275,3 6 358,5  

Notförklaringar se sidorna 13-21      
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Balansräkning 
(miljoner kronor) 

 2014 2015 2016 2017 

TILLGÅNGAR                                   

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar
 8)

 95,6 95,5 60,6 70,6 

Materiella anläggningstillgångar      

1. Fastigheter 
9)
 2 587,4 2 647,2 2 889,8 3 135,7 

2. Inventarier 
10)

 861,7 715,6 700,4 784,0 

Finansiella anläggningstillgångar 
13)

 19,2 60,3 58,5 172,9 

Summa  3 563,8 3 518,6 3 709,4 4 163,2 

Omsättningstillgångar      

Förråd 42,4 41,4 45,0 48,6 

Fordringar 
14)

 734,2 718,7 772,1 739,6 

Kortfristiga placeringar 
15) 

 5 294,2 5 507,9 5 847,2 5 831,3 

Kassa och bank 
15) 

 448,7 580,9 428,1 527,2 

Summa  6 519,6 6 848,9 7 092,5 7 146,7 

Summa tillgångar 10 083,4 10 367,5 10 801,8 11 309,9 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

Eget kapital      

Regionkapital 
16)

 -978,4 -644,7 -252,9 63,3 

Årets resultat  333,7 391,8 316,2 365,7 

Summa  -644,7 -252,9 63,3 429,0 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner 
17)

 8 421,3 8 460,5 8 502,2 8 565,9 

Övriga avsättningar 
18)

 0,0 22,2 16,1 16,1 

Summa  8 421,3 8 482,7 8 518,3 8 582,0 

Skulder      

Långfristiga skulder 
19)

 137,3 82,7 81,1 74,2 

Kortfristiga skulder 
20)

 2 169,5 2 055,0 2 139,2 2 224,8 

Summa  2 306,9 2 137,7 2 220,2 2 299,0 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

10 083,4 10 367,5 10 801,8 11 309,9 

ANSVARSFÖRBINDELSER      

Borgensåtagande 
21)

 56,5 74,4 74,8 71,9 

Notförklaringar se sidorna 13-21     
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Driftredovisning 

DRIFTREDOVISNING (mnkr) Utfall 
2017 

Budget 
2017 

Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2016 

Nettokostnads-
    förändring

NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNAD, NÄRINGSLIV OCH ATTRAKTIVITET (ANA) 

05 Utbildning 45,1 50,0 5,0 45,0 0,1% 

06 Kultur 154,3 146,6 -7,6 143,3 7,6% 

08 Allmän regional utveckling 45,5 47,0 1,5 43,5 4,7% 

91 Politisk verksamhet 1,3 1,3 0,0 1,1 21,7% 

Summa  246,1 244,9 -1,2 232,8 5,7% 

NÄMNDEN FÖR FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD (NFS) 

00 Primärvård 1 794,1 1 791,8 -2,3 1 652,0 8,6% 

01 Specialiserad somatisk vård 5 338,6 5 260,7 -77,9 5 200,1 2,7% 

02 Specialiserad psykiatrisk vård 797,8 795,7 -2,2 738,4 8,1% 

03 Tandvård 243,8 249,8 6,0 227,3 7,2% 

04 Övrig hälso- och sjukvård 382,7 410,5 27,8 356,1 7,5% 

91 Politisk verksamhet 0,8 0,8 0,1 0,7 9,7% 

94 Medicinsk service 24,5 21,6 -2,9 -7,2 -441,3%

Summa  8 582,3 8 530,9 -51,4 8 167,4 5,1%

NÄMNDEN FÖR TRAFIK, INFRASTRUKTUR OCH MILJÖ (TIM) 

04 Övrig hälso- och sjukvård 69,7 66,3 -3,4 64,3 8,4% 

07 Trafik och infrastruktur 788,3 758,2 -30,1 771,9 2,1% 

91 Politisk verksamhet 1,0 1,3 0,2 1,1 -3,1%

Summa  859,0 825,8 -33,2 837,2 2,6%

REGIONSTYRELSEN (RS) 

00 Primärvård 22,3 23,2 0,9 22,1 1,0% 

04 Övrig hälso- och sjukvård 171,8 174,3 2,5 158,0 8,7% 

08 Allmän regional utveckling 1,7 2,6 0,9 2,7 -37,2%

91 Politisk verksamhet 36,9 37,1 0,2 36,1 2,0%

96 Allmän service 234,4 314,1 79,7 301,0 -22,1%

98 Fastighetsförvaltning -55,6 -38,4 17,1 -19,0 191,9% 

Summa  411,5 512,9 101,4 501,0 -17,9%

REGIONSTYRELSEN ÖVERGRIPANDE (RSÖ) 

Internränta -64,7 -75,5 -10,8 -98,6 -34,4%

Pensioner mm -31,9 34,0 65,9 -19,8 61,2%

Inkassoåterbäring mm -0,8 0,0 0,8 -0,8 7,4%

Summa  -97,4 -41,5 55,9 -119,2 -18,2%

RF OCH ÖVRIGT UTANFÖR NÄMNDER 

Patientnämnden (Politisk verksamhet) 1,1 1,1 0,0 1,1 5,7% 

Parlamentariska nämnden (Politisk 
verksamhet) 

0,2 0,2 -0,1 0,2 5,5% 

Regionfullmäktige och revision 13,5 14,8 1,3 13,1 2,9% 

Summa  14,9 16,0 1,2 14,4 3,1% 

Verksamhetens nettokostnad 10 016,3 10 089,0 72,7 9 633,7 4,0% 
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Bruttoinvesteringsredovisning 
(miljoner kronor) 

 Budgeterad  
ram 

Utbetalning 
2017 

Total  
utbetalning 

INVENTARIER    

Medicinsk diagnostik    

LC-MS för analys med högkänslig metodik 4,0 1,4 3,8 

Blodgrupperingsutrustning 1,0 1,0 1,0 

C-bågar 6,5 2,4 6,3 

CT röntgen 7,0 0,6 3,8 

Faxitron 1,0 0,7 0,7 

Ombyggnad genomlysningslabb 1,8 1,8 1,8 

SPECT/CT kamera 11,5 2,0 2,0 

PET CT 25,0 5,8 5,7 

Utbyte av ultraljudsmaskiner 2,0 2,0 2,0 

Integrerad plattform för provanalys 15,0 6,2 15,1 

Automation odlingsdiagnostik 7,5 2,6 2,6 

Patientnära analysmodul 4,0 0,1 0,1 

Glasscanner för storsnitt 2,5 1,4 1,4 

Hematologiinstrument 3,5 2,7 2,7 

Investering MR 12,0 8,1 8,1 

Bildvisningsutrustning stora rondrum 1,0 0,7 0,7 

Syngovia uppdatering 1,2 0,2 0,2 

System för insamling av stråldoser 3,0 0,3 1,4 

Regionsamverkan 0,8 0,2 0,2 

Mammo-Ris och Pacs 13,0 10,3 11,0 

Angiolabb 16 och 17 11,5 4,8 4,8 

Genomlysningslabb 5,0 2,7 4,5 

MR Investering 15,0 3,9 3,9 

CT-uppgradering Ryhov 1,5 0,5 0,5 

C-minibåge akutmott Eksjö 0,8 0,5 0,5 

Röntgen arkiv 2,0 0,3 0,3 

Ultraljud Ryhov 1,0 0,7 0,7 

Nybyggnation OP/IVA Värnamo från RO31  3,7 3,7 

Kirurgisk vård    

Ventilator Servo U OP IVA EKSJÖ 7,0 0,9 4,4 

OP microskop Zeiss Ögon Jkp 1,1 1,3 1,3 

Ultraljud KK Jönköping 2,5 2,2 2,2 

Ultraljud KK Värnamo 1,0 1,2 1,2 

Ultraljud OP IVA Jönköping 0,8 0,8 0,8 

Linjäracceleratorer A-C Jkp 63,5 2,7 56,7 

OP/IVA ombyggnation Värnamo   151,0 50,1 61,6 

Övervakningsutrustning Ryhov  10,0 1,6 1,6 

Autoklaver OP IVA Jönköping 4,7 4,6 4,6 

Lustgasdestruktion Värnamo 0 1,4                 1,4 

Medicinsk vård    

Lättvårdsambulanser 0,9 0,1 1,5 

Ambulanser/storbilsambulans 12,2 11,9 11,9 

Rakel handenheter 0,7 0,5 0,5 

Övervakning inkl telematri 4,3 0,2 1,0 
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 Budgeterad  
ram 

Utbetalning 
2017 

Total  
utbetalning 

Övervakningsutrustning Ryhov 0 1,6 1,6 

Utbildning och kultur    

Skogsmaskiner 5,6 5,0 4,9 

Traktor 1,0 1,1 1,1 

Griplastare för balar  1,0 1,0 

Trådlös kommunikation 0,7 0,7 0,7 

Scenvagn, punktlyft 2,4 2,5 2,5 

Gestaltningsuppdrag nybyggnation 9,8 1,6 1,6 

Verksamhetsstöd och Service    

Sekretessrivare 0,9 0,9 0,9 

Påbyggnad/inredning sjuktransportfordon 4,0 3,1                 3,1 

Överföring av inventarier från Region-fastigheter 
till annat verksamhetsområde 

    -3,0                -3,0 

Verksamhetsnära funktion    

Möbler Rosensalen 1,1 1,2 1,2 

Länstrafiken    

6 st X14-tåg 40,2 3,2 37,4 

Biljettsystem 4,9 2,7 3,0 

Revisioner Itino 14,0 11,3 11,3 

Revisioner Itino 13,2 11,1 12,2 

Inventarier utan specifikation 48,7 41,8 41,8 

Summa inventarier 566,3 232,9 361,5 

IT-INVESTERINGAR    

IT-centrum    

Hårdvara 34,6 23,0 23,0 

Licenser 24,3 34,0 34,0 

Summa it-investeringar 58,9 57,0 57,0 

FASTIGHETER    

Smålandsstenar VC 61,8 5,1 54,7 

Vetlanda FTV 13,0 2,2 10,7 

Bröstmottagning Ryhov 6,1 0,5 6,4 

Dagkirurgisk uppvakning Eksjö 8,4 3,8 6,9 

Neonatalvårdsenheten Ryhov 30,3 0,1 23,0 

Hus 39 Försörjningsenheten 115,0 0,1 109,4 

Gislaveds VC 55,0 0,1 58,5 

Nybyggnad för strålbehandling 67,2 0,1 68,5 

Familjecentral Värnamo 25,8 0,5 25,0 

Utbyte belysning Ryhov 6,9 0,6 6,8 

Hus 37 Eksjö 840,6 220,2 421,0 

OP/IVA Värnamo 400,0 101,8 316,4 

Verkstadslokaler Stora Segerstad 33,3 2,0 28,6 

Häststall Riddersberg               28,5 0,1 0,1 

Tranås VC 6,7 0,7 6,4 

Styranläggning Ryhov 7,0 1,4 2,9 

Sörängens Folkhögskola skolhus 10,2 3,9 10,4 

Onkologi/Nuklearmedicin Ryhov 38,8 2,3 4,6 

Akutmottagning Ryhov 10,9 8,1 8,3 

Antenatalavdelning Ryhov 12,2 11,1 11,1 
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 Budgeterad  
ram 

Utbetalning 
2017 

Total  
utbetalning 

Hus D1 Ryhov 973,0 50,2 50,4 

Elkraftsförsörjning Ryhov 87,5 1,3 1,3 

MR-kamera Värnamo 33,0 1,5 1,5 

Råslätts VC 161,5 0,8 0,8 

Övriga projekt 0,1-4,9 miljoner kronor 73,9 48,0 56,1 

Summa fastigheter 3106,6 466,5 1289,8 

TOTALT 3731,8 756,4 1708,3 

Beräknad utbetalning enligt budget 2017:821,9 miljoner kronor 

TIDIGARE BEVILJADE INVESTERINGAR SOM 
EJ KOMMER ATT GENOMFÖRAS 

(Avslutas inför 2018)  

   

Inga investeringar att avsluta inför 2018    

 

  



FINANSIELLA RAPPORTER 
 

 

9 

Blandmodell 
 

Nyckeltal 2013-2017, blandmodell 

(miljoner kronor) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

FINANSIELLA NYCKELTAL       

Likviditet  3,33 3,01 3,33 3,32 3,21 

Likviditet exklusive pensionsmedel 1,49 1,30 1,40 1,42 1,30 

Kassalikviditet (dagar) 183 193 197 193 186 

Kassalikviditet exklusive pensionsmedel (dagar) 66 69 68 68 62 

Soliditet (%) 47,9 47,1 48,0 47,5 47,0 

Nettokostnad/skatt o bidrag (%) 99,0 99,9 100,1 100,4 99,5 

Resultat före extraord./skatter o statsbidrag (%) -1,2 1,9 2,4 1,6 1,8 

Egenfinansieringsgrad investeringar (%) -27,8 132,8 228,8 123,1 86,2 

Rörelsekapital (miljoner kronor) 4 237 4 350 4 794 4 953 4 922 

Rörelsekapital exklusive pensionsmedel 
(miljoner kronor) 

895 648 821 894 672 

RESULTAT (belopp i miljoner kronor)       

Verksamhetens nettokostnad -8 472 -9 049 -9 383 -9 883 -10 274 

Årets resultat -104 176 226 160 186 

UTDEBITERING       

Landstinget i Jönköpings län 10,66 11,21 11,26 11,26 11,26 

Landstinget i Jönköpings län justerat för 
kollektivtrafik, hemsjukvård m.m. 

10,70 11,05 11,09 11,07 11,06 

Genomsnitt i riket 11,17 11,26 11,35 11,41 11,42 

Definitioner: Likviditet: Visar Landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder. 
Kassalikviditet: Likvida medel / Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar * 365 dagar. Soliditet: Visar Landstingets 
betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar. Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före 
extraordInära poster exklusive avskrivningar - skuldökning pensionsansvarsförbindelse / nettoinvestering. Rörelsekapital: 
Avspeglar Landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder: Rörelsekapital i förhållande till 
externa utgifter. (Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder) / Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar 

 

Resultaträkning, blandmodell 

(miljoner kronor) 

 2014 2015 2016 2017 Avvikelse mot 
kalkylerad budget 

Verksamhetens intäkter 
1)
 1 806,5 1 912,6 2 039,1 2 235,9 437,3 

Verksamhetens kostnader 
22)

 -10 511,3 -10 926,3 -11 536,4 -12 112,1 -366,6 

Avskrivningar 
3)
 -344,0 -369,2 -385,4 -398,2 -1,6 

Verksamhetens nettokostnad -9 048,8 -9 383,0 -9 882,7 -10 274,4 69,1 

Skatteintäkter 
4)
 7 073,3 7 407,3 7 800,8 8 153,7 53,7 

Generella statsbidrag och utjämning 
5)
 1 985,8 1 961,8 2 045,4 2 175,1 39,1 

Finansiella intäkter 
6)
 210,1 344,5 252,2 272,6 22,6 

Finansiella kostnader 
23)

 -44,5 -104,7 -55,6 -141,2 -49,5 

Resultat före extraordinära poster 175,8 226,0 160,1 185,9 135,0 

Extraordinära intäkter  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 
25)

 175,8 226,0 160,1 185,9 135,0 

Notförklaringar se sidorna 13-21 
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Balansräkning, blandmodell 

(miljoner kronor) 

 2014 2015 2016 2017 

TILLGÅNGAR                                   

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar
 8)

 95,6 95,5 60,6 70,6 

Materiella anläggningstillgångar      

     1. Fastigheter 
9)
 2 587,4 2 647,2 2 889,8 3 135,7 

     2. Inventarier 
10)

 861,7 715,6 700,4 784,0 

Finansiella anläggningstillgångar 
13)

 19,2 60,3 58,5 172,9 

Omsättningstillgångar      

Förråd 42,4 41,4 45,0 48,6 

Fordringar 
14)

 734,2 718,7 772,1 739,6 

Kortfristiga placeringar 
15) 

 5 294,2 5 507,9 5 847,2 5 831,3 

Kassa och bank 
15) 

 448,7 580,9 428,1 527,2 

Summa  6 519,6 6 848,9 7 092,5 7 146,7 

Summa tillgångar 10 083,4 10 367,5 10 801,8 11 309,9 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital      

Regionkapital  4 570,1 4 745,9 4 971,9 5 132,0 

Årets resultat 175,8 226,0 160,1 185,9 

Summa  4 745,9 4 971,9 5 132,0 5 317,9 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner 
24)

 3 030,6 3 235,7 3 433,5 3 677,0 

Övriga avsättningar 
18)

 0,0 22,2 16,1 16,1 

Summa  3 030,6 3 257,9 3 449,6 3 693,1 

Skulder      

Långfristiga skulder 
19)

 137,3 82,7 81,1 74,2 

Kortfristiga skulder 
20)

 2 169,5 2 055,0 2 139,2 2 224,8 

Summa  2 306,9 2 137,7 2 220,2 2 299,0 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 10 083,4 10 367,5 10 801,8 11 309,9 

ANSVARSFÖRBINDELSER      

Pensionsåtagande (förmåner intjänade före 1998)  4 269,9 4 127,4 3 959,1 3 848,3 

Löneskatt pension 1 035,9 1 001,3 960,5 933,6 

Summa pensionsansvarsförbindelse 5 305,8 5 128,7 4 919,6 4 781,9 

Borgensåtagande 
21)

 56,5 74,4 74,8 71,9 

Notförklaringar se sidorna 13-21 

  



FINANSIELLA RAPPORTER 
 

 

11 

Kassaflöde, blandmodell 

(miljoner kronor) 

 2014 2015 2016 2017 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets Resultat 175,8 226,0 160,1 185,9 

+ ej likviditetspåverkande avskrivningar 344,0 369,2 385,4 398,2 

- ej likviditetspåverkande ianspråktagna 
avsättningar 

18)
 

0,0 0,0 -22,2 0,0 

+ ej likviditetspåverkande avsättningar 
18) 24)

 309,7 298,2 305,5 323,9 

- pensionsutbetalningar inkl löneskatt -65,9 -70,9 -75,4 -80,4 

- ej likviditetspåverkande reavinster/ + förluster vid 
försäljning av anläggningstillgångar 

11)
 

-1,9 2,8 38,4 -14,6 

- ej likviditetspåverkande reavinster/ + förluster vid 
försäljning av finansiella anläggningstillgångar 

0,0 0,0 0,0  

Justering för rörelsekapitalförändring avseende 
löpande verksamhet

 7)
 

198,8 -98,0 27,1 114,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 960,7 727,2 818,8 926,5 

INVESTERINGAR      

- Inköp av anläggningstillgångar 
8) 9) 10)

 -627,7 -466,8 -620,2 -756,4 

-Inköp av finansiell anläggningstillgång 0,0 0,0 0,0 -114,7 

+ investeringsbidrag 
19)

 57,3 -51,9 3,5 0,8 

+ Försäljning av anläggningstillgångar 
12)

 6,2 181,2 3,9 33,3 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -564,2 -337,5 -612,8 -836,9 

FINANSIERING      

-Minskning/+ökning av långfristiga skulder -274,3 -2,7 -5,1 -7,7 

+ omklassificering av LÖFavsättning till långfr skuld
 

17) 18)
 

217,3 0,0 0,0 0,0 

+Minskning/-ökning av långfristiga fordringar och 
finansiella Anläggningstillgångar 

13)
 

190,2 -41,2 1,8 1,4 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 133,2 -43,9 -3,3 -6,3 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG 
INFRASTRUKTUR 

     

- Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 -16,1 0,0 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 529,7 345,9 186,6 83,2 

Likvida medel vid årets början 5 213,2 5 742,9 6 088,8 6 275,3 

Likvida medel vid årets/periodens slut 5 742,9 6 088,8 6 275,3 6 358,5 

Notförklaringar se sidorna 13-21 
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Notförklaringar 
(miljoner kronor) 

 

Jämförelsestörande poster mellan åren 

Enligt rekommendation 3.1 från Rådet för Kommunal Redovisning definieras en jämförelsestörande post som resultat av 
händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra 
perioder. 

2017 har påverkats av sex händelser som kan tolkas som jämförelsestörande åtminstone med de första 
jämförelseåren 
1)
 Realisationsvinster fastighetsförsäljning efter avdrag för försäljningsomkostnader  15,5 

2)
 Särskilda satsningar/Kostnader avseende flyktingsituationen  -16,1 

2017 påverkades med cirka 1 miljoner kronor i högre nettokostnader -0,6 
3)
 Generellt stöd flyktingsituationen av Välfärdsmiljarden  61,3 

4)
 Generellt stöd invånardel av Välfärdsmiljarden  31,8 

5)
 Generellt stöd Hälso- och sjukvården  17,7 

6)
 Införandebidraget upphörde 2016, vilket medförde sänkt införandebidrag 2017 med cirka 8 miljoner kronor -7,6 

2017 påverkades med cirka 103 miljoner kronor i högre generella statsbidrag 103,2 

Sammantaget påverkades 2017 med cirka 103 miljoner kronor i positiva nettoeffekter 102,6 

2016 har påverkats av sju händelser som kan tolkas som jämförelsestörande   
7)
 Utrangering av immateriella tillgångar -38,6 

8)
 Avsättning och bidrag infrastrukturinvestering -32,3 

9)
 Upplösen avsättning för infrastrukturinvestering 22,2 

10)
 Särskilda satsningar/Kostnader avseende flyktingsituationen -29,1 

2016 påverkades med cirka 78 miljoner kronor i högre nettokostnader -77,8 
11)

 Införandet av förändringen i kostnadsutjämningen slutfördes, vilket medförde sänkt införandebidrag  
med cirka 94 miljoner kronor 

-94,2 

12)
 Generellt stöd flyktingsituationen       54,3 

13)
 Generellt stöd Hälso- och sjukvården       35,3 

2016 påverkades med cirka 5 miljoner kronor i lägre generella statsbidrag -4,6 

Sammantaget påverkades 2016 med cirka 82 miljoner kronor i negativa nettoeffekter -82,4 

2015 har påverkats av fem händelser som kan tolkas som jämförelsestörande   
14)

 I samband med regionbildningen avvecklades och inordnades regionförbundet i Region Jönköpings län,  
vilket medförde ökade kostnader för regionen på cirka 13 miljoner kronor 

-13,0 

15)
 AFA Försäkring beslutade om att sänka och återbetala premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)  

samt avgiftsbefrielseförsäkring för år 2004 
45,8 

16)
 Införande av komponentavskrivning vilket medfört 35 miljoner kronor i minskade underhållskostnader  

och 25 miljoner kronor i ökade avskrivningskostnader 
10,0 

2015 påverkades med cirka 43 miljoner kronor i lägre nettokostnader 42,8 
17)

 Skatten höjdes med 2 öre till följd av att regionförbundet inordnades i Region Jönköpings län 13,0 
17)

 Skatten höjdes med 3 öre för att skapa utrymme för regional utveckling som infrastrukturella åtgärder 20,0 

18)
 Införandet av förändringen i kostnadsutjämningen fortsatte, vilket medförde sänkt införandebidrag  

på cirka 100 miljoner kronor 
-100,0 

2015 påverkades med cirka 67 miljoner kronor i lägre skatteintäkter och generella statsbidrag -67,0 

Sammantaget påverkades 2015 med cirka 24 miljoner kronor i negativa nettoeffekter -24,2 



FINANSIELLA RAPPORTER 
 

 

13 

2014 påverkades av tre händelser som kan tolkas som jämförelsestörande   
19)

 Landstinget tog över färdtjänstverksamheten från kommunerna från 2014-01-01, vilket innebar en 
nettokostnadsökning varav 91 miljoner kronor i minskade verksamhetsintäkter och 35,7 miljoner kronor i ökade 
verksamhetskostnader. 

-126,7 

2014 påverkades med cirka 127 miljoner kronor i högre nettokostnader  -126,7 
20)

 Skatten höjdes med 40 öre, vilket motsvarar ökade skatteintäkter 253,0 

21)
 Ändrat utjämningssystem innebar efter införandebidrag ökade kostnadsutjämningsavgifter  

på cirka 52 miljoner kronor 
-52,0 

22)
 Övertagandet av färdtjänstverksamheten skatteväxlades med 15 öre,  

vilket motsvarar cirka 95 miljoner kronor i ökade skatteintäkter och cirka 21 miljoner kronor i ökade statsbidrag 
116,0 

2014 påverkades med cirka 317 miljoner kronor i högre skatteintäkter och generella statsbidrag 317,0 

Sammantaget påverkades 2014 med cirka 190 miljoner kronor i positiva nettoeffekter 190,3 

 

 

 2014 2015 2016 2017 

Not 1 Externa intäkter     

Ersättning från patienter - öppen hälso- och sjukvård 134,3 135,6 151,975 138,507 

Ersättning från patienter - sluten hälso- och sjukvård 24,8 24,0 22,253 20,932 

Ersättning från patienter - tandvård 182,2 185,8 177,442 183,151 

Ersättning från patienter - övriga 7,2 8,1 8,232 11,517 

Ersättning från trafiken - biljettintäkter  311,7 308,1 307,857 332,248 

Försäljning av hälso- och sjukvård 173,8 209,8 269,986 406,911 

Försäljning av tandvård 79,3 79,3 77,880 81,613 

Försäljning inom regional utveckling 126,1 115,2 126,514 145,558 

Försäljning av material/varor 123,2 124,0 127,033 130,104 

Försäljning av tjänster 232,5 253,7 283,888 278,354 

Specialdestinerade statsbidrag och övriga bidrag  358,4 384,0 424,870 438,889 

Övriga intäkter, inklusive vinst vid försäljning av fastigheter 
och inventarier 

53,1 85,1
15)

 61,127
9)
 68,162 

Verksamhetens intäkter 1 806,5
19)

 1 912,6 2 039,057 2 235,946 

Skatteintäkter 7 073,3
20)22)

 7 407,3
17)

 7 800,827 8 153,733 

Generella statsbidrag och utjämning ** 1 985,8
21)22)

 1 961,8
18)

 2 045,381
11)13)

 2 175,117 

Finansiella intäkter 210,1 344,5 252,167 272,605 

Summa 11 075,7 11 626,2 12 137,432 12 837,401 

     

Not 2 Externa kostnader     

Löner 3 666,4 3 828,4 3 943,580 4 112,681 

Lagstadgade arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 1 116,9 1 166,8 1 222,717 1 273,298 

Pensionskostnader 397,3 359,9 388,850 401,853 

Kostnad för särskild löneskatt 99,2 92,9 102,005 101,796 

Övriga personalkostnader 95,2 93,0 96,391 101,675 

Kostnader för köpt verksamhet med mera  2 418,5 2 503,5 2 757,415
8)
 3 001,808 

Kostnader för läkemedel (inom och utom förmånen)  
inkl rabatter och Apodos 

959,2 1 042,6 1 099,334 1 121,807 

Övriga verksamhetskostnader 1 514,8 1 590,9
16)

 1 677,059
7)
 1 739,132 

Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar 10 267,4
19)

 10 677,9
14)

 11 287,351
10)

 11 854,050 

Avskrivningar 344,0 369,2
16)

 385,373 398,231 

Finansiella kostnader 130,5 187,2 148,524 219,446 

Summa 10 742,0 11 234,4 11 821,248 12 471,727 
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2014 2015 2016 2017 

Not 3 Avskrivningar 

Anläggningstyper 

- byggnader 160,4 188,1 199,6 203,8 

- markanläggningar 0,5 0,7 1,1 1,3 

- medicinteknisk och tandteknisk utrustning, övriga
inventarier

119,4 116,2 124,2 127,3 

- bilar, transportfordon 17,6 16,9 17,6 19,0 

- IT-utrustning/system/program 46,1 47,3 42,8 46,9 

Summa 344,0 369,2 385,4 398,2 

Not 4 Skatteintäkter 

Preliminära skatteintäkter innevarande år 7 083,1 7 401,0 7 823,8 8 178,2 

Prognos slutavräkning innevarande år 7,3 15,5 -34,4 -36,7

Slutreglering av skatteintäkter föregående år: -17,1 -9,1 11,4 12,2

(Slutavräkning för föregående år +- prognos slutavräkning 
föregående år) 

(-56,7+39,6) (-1,8-7,3) (26,9-15,5) (-22,2+34,4) 

Summa 7 073,3 7 407,3 7 800,8 8 153,7 

Skatteunderlagsutveckling (i procent) 2016 2017 Ackumulerat

Budget  4,8* 4,6* 9,6 

Utfall/prognos  5,0** 4,8*** 10,0 

Budgetavvikelse 0,2 0,2 0,4 

* SKL:s bedömning för riket 2016 och 2017

** Slutligt taxeringsutfall för riket 2016, Skatteverket, december 2017

*** Av SKL i december 2017 bedömd genomsnittlig ökning i riket

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning 

Inkomstutjämning, bidrag 1 379,0 1 472,4 1 542,6 1 648,1 

Strukturbidrag 5,1 5,2 0,0 0,0 

Införandebidrag 201,7 101,8 7,6 0,0 

Kostnadsutjämningavgift -268,9 -270,7 -269,6 -292,2

Regleringsavgift/regleringsbidrag -85,4 -148,3 -165,9 -140,0

Läkemedelsbidrag 754,2 792,2 841,0 897,9

Generella bidrag från staten 0,0 9,1* 89,7** 61,3

Summa 1 985,8 1 961,8 2 045,4 2 175,1 

* Generella bidrag från staten 2015 består av 4,5 miljoner kronor i stöd avseende flyktingsituationen samt 4,6 miljoner kronor
i kompensation för höjda arbetsgivaravgifter unga

** Generella bidrag från staten 2016 består av 54,3 miljoner kronor i stöd avseende flyktingsituationen samt 35,3 miljoner 
kronor i extra stöd till hälso- och sjukvården.  

*** Generella bidrag från staten 2017 består av 61,3 miljoner kronor i stöd avseende flyktingsituationen. 2017 års 
invånarbaserat stöd till hälso- och sjukvård ingår med 31,8 mnkr i regleringsbidraget/avgiften. 

Not 6 Finansiella intäkter och kostnader 2014 2015 2016 2017 

Utdelning på aktier och andelar  10,3 12,9 20,9 17,7 

Ränteintäkter 99,1 103,7 89,2 97,4 

Vinst vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 1,1 

Vinst vid försäljning av finansiella omsättningstillgångar 82,8 218,7 131,1 145,1 

Återföring av nedskrivna finansiella anläggningstillgångar 7,3 0,0 0,0 0,0 

Realiserade valutakursvinster 0,0 0,2 0,1 0,1 

Övriga finansiella intäkter  10,5 9,1 10,9 11,2 

Summa finansiella intäkter 210,1 344,5 252,2 272,6 
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 2014 2015 2016 2017 

Ränta på LÖF-revers 2,8 0,9 0,0 0,0 

Transaktionskostnader i betalningssystem, samt övriga 
finansiella kostnader 

3,2 5,6 5,5 2,8 

Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar 0,0 0,0 0,0 24,8 

Realiserade valutakursförluster 0,0 0,4 0,3 0,3 

Ränta på pensionsavsättning inklusive löneskatt 124,5 136,4 129,4 164,5 

Förlust vid försäljning av finansiella omsättningstillgångar 0,0 43,8 13,3 27,0 

Summa finansiella kostnader 130,5 187,2 148,5 219,4 

Summa finansnetto 79,5 157,3 103,6 53,2 

     

Not 7 Rörelsekapitalförändring avseende löpande verksamhet 

+ Minskning/-ökning kortfristiga fordringar 71,8 15,6 -53,4 32,5 

+ Minskning/-ökning förråd/varulager -5,3 1,0 -3,6 -3,6 

- Minskning/+ökning övriga kortfristiga skulder inkl LÖF 349,7 -114,5 84,2 85,6 

- neutralisering av omklassificering av LÖF från långfr skuld 
till kortfr skuld 

-217,3 0,0 0,0 0,0 

Summa 198,8 -98,0 27,1 114,5 

     

Not 8 Immateriella anläggningar     

Ingående Anskaffningsvärde 244,6 278,3 304,8 252,9 

Ingående ackumulerad avskrivning enligt plan -149,8 -182,7 -209,2 -192,3 

Ingående bokfört immateriellt värde 94,7 95,6 95,5 60,6 

Årets investering 33,8 29,8 28,4 34,3 

Omklassificering -7,0 0,0 0,0 0,0 

Årets avyttring -0,1 0,0 -39,0 -1,2 

Årets avskrivning -25,9 -29,8 -24,3 -23,1 

Årets förändring 0,8 0,0 -34,9 10,0 

Utgående bokfört immateriellt värde 95,6 95,5 60,6 70,6 

     

Not 9 Byggnader och mark     

Ingående Anskaffningsvärde 5 358,5 5 587,0 5 835,6 6 260,6 

Ingående ackumulerad avskrivning enligt plan -2 844,1 -2 999,7 -3 188,4 -3 370,7 

Ingående bokfört byggnads- och markvärde 2 514,4 2 587,4 2 647,2 2 889,8 

Årets investering 234,4 248,6 443,8 466,5 

Omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets avyttring -0,5 0,0 -0,3 -15,7 

Årets avskrivning -160,9 -188,8 -200,8 -205,1 

Årets förändring 73,0 59,8 242,7 245,8 

Utgående bokfört byggnads- och markvärde 2 587,4 2 647,2 2 889,8 3 135,7 

     

Not 10 Inventarier     

Ingående Anskaffningsvärde 1 713,1 1 923,5 1 805,2 1 881,7 

Ingående ackumulerad avskrivning enligt plan -1 056,9 -1 061,8 -1 089,6 -1 181,3 

Ingående bokfört inventarievärde 656,2 861,7 715,6 700,4 

Årets investering  359,5* 188,4 148,0 255,5 

Omklassificering 7,0 0,0 0,0 0,0 

Årets avyttring -3,8 -183,9 -3,0 -1,9 

Årets avskrivning -157,2 -150,6 -160,2 -170,0 

Årets förändring 205,5 -146,2 -15,2 83,6 

Utgående bokfört inventarievärde 861,7 715,6 700,4 784,0 

* Av 2014 års investeringar utgör 179,9 miljoner kronor köp av tåg från Jönköpings Länstrafik AB. 
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 2014 2015 2016 2017 

Not 11 Realisationsvinster/förluster vid försäljning av anläggningstillgångar 

Reavinst vid försäljning av immateriella anläggningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Reavinst vid försäljning av fastigheter 3,2 0,0 3,7 16,6 

Reavinst vid försäljning av inventarier 0,7 3,0 0,3 0,9 

Reaförlust vid försäljning av immateriella anläggningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Reaförlust vid utrangering av immateriella anläggningar 0,0 0,0 -39,0 -1,1 

Reaförlust vid försäljning av fastigheter 0,0 0,0 -0,5 0,0 

Reaförlust vid försäljning av inventarier -0,1 -0,1 0,0 0,0 

Reaförlust vid utrangering av inventarier -1,9 -5,7 -2,8 -1,9 

Summa realisationsvinster/förluster vid försäljning av 
anläggningar 

1,9 -2,8 -38,4 14,6 

     

Not 12 Försäljningspriser av sålda anläggningstillgångar 

Fordon: traktorer, skogsmaskiner, jordbruksmaskiner, 
ambulanser, fyrhjulingar, åkgräsklippare och bilar m.m. 

2,5 3,7 0,1 0,7 

Fordon: tåg 0,0 177,4 0,0 0,0 

Kabelsensorer, kopplingsboxar digital tandvårdsutrustning, 
scannrar, kopiatorer 

0,0 0,0 0,1 0,0 

Dialysmaskiner, kemiinstrument, röntgenutrustning, 
labutrustning, övr sjukvårdsutrustning 

0,1 0,0 0,2 0,3 

Byggnader och mark 3,7 0,0 3,5 32,3 

Summa försäljningssumma för sålda anläggningstillgångar 6,2 181,2 3,9 33,3 

     

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar inklusive långfristiga fordringar 

TvNo Textilservice AB, aktier 1,470 1,470 1,470 1,470 

Länsteknikcentrum i Jönköpings län AB, aktier 0,375 0,000 0,000 0,000 

Nedskrivning aktier Länsteknikcentrum pga likvidation -0,375 0,000 0,000 0,000 

Kust till Kust AB, aktier 0,015 0,015 0,015 0,015 

Samtrafiken i Sverige AB, aktier 0,030 0,030 0,030 0,030 

AB Transitio, aktier 1,000 1,000 1,000 1,000 

Almi Företagspartner Jönköping AB, aktier 0,490 0,490 0,490 0,490 

Bostadsbyggen i Jönköping AB, aktier 1,000 1,000 1,000 1,000 

Inera AB, aktier 0,150 0,150 0,150 0,005 

Smålands Turism AB, aktier 0,300 0,300 0,300 0,300 

Reftele Biogas AB, aktier 0,020 0,020 0,020 0,020 

LFF Service AB, aktier 0,001 0,001 0,001 0,001 

RJL Älghunden 4 AB, aktier 0,000 0,000 0,000 114,692 

Andelar i bostadsrättsföreningar 0,131 0,131 0,131 0,131 

Andel i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 7,287 49,743 49,743 49,743 

Övriga andelar 5,904 5,000 3,286 3,236 

Övriga långfristiga fordringar 1,369 0,999 0,899 0,799 

Summa 19,167 60,349 58,535 172,932 

     

Not 14 Kortfristiga fordringar     

Kund-och vårdavgiftsfordringar 174,9 187,2 192,9 170,1 

Fordran på staten avseende kömiljard/tillgänglighet- och 
samordningsmiljard/professionsmiljard 

48,0 35,1 0,0 0,0 

Fordran på staten avseende läkemedelsbidrag 123,5 74,6 140,2 151,9 

Övriga fordringar på staten och Försäkringskassan  114,2 107,9 114,7 101,2 

Övriga kortfristiga fordringar  12,3 11,2 8,1 6,7 

Förutbetalda kostnader 159,2 187,1 203,1 224,0 

Upplupna skatteintäkter (positiv avräkning) 7,3 15,5 26,9 0,0 

Övriga upplupna intäkter 94,8 100,1 86,3 85,7 

Summa  734,2 718,7 772,1 739,6 
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 2014 2015 2016 2017 

Not 15 Finansiella placeringar och kassa, bank     

Extern förvaltning, placeringar pensionsmedel 3 450,2 3 752,4 3 969,3 4 235,0 

Egen förvaltning, placeringar pensionsmedel 40,4 220,2 27,4 32,3 

Orealiserade kursförluster pensionsmedel 0,0 0,0 0,0 -24,8 

Summa pensionsmedelsplaceringar 3 490,6 3 972,6 3 996,7 4 242,4 

Egen förvaltning, rörelseplaceringar 1 803,6 1 535,2 1 850,5 1 589,0 

Orealiserade kursförluster rörelseplaceringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa rörelseplaceringar 1 803,6 1 535,2 1 850,5 1 589,0 

Summa kortfristiga placeringar 5 294,2 5 507,9 5 847,2 5 831,3 

Bank pensionsmedel 211,2 0,0 62,7 8,1 

Kassa, bank 237,5 580,9 365,5 519,1 

Summa Kassa, Bank 448,7 580,9 428,1 527,2 

Summa finansiella placeringar och kassa, bank 5 742,9 6 088,8 6 275,3 6 358,5 

     

Not 16 Eget kapital     

Ingående eget kapital justerat i enlighet med rättvisande 
pensionsredovisning * 

-978,4 -644,7 -252,9 63,3 

Årets resultat enligt rättvisande pensionsredovisning 333,7 391,8 316,2 365,7 

Utgående eget kapital enligt rättvisande 
pensionsredovisning 

-644,7 -252,9 63,3 429,0 

* Ingående eget kapital justerades 2005 med -3.714,6 miljoner kronor i enlighet med rättvisande pensionsredovisning. 

     

Not 17 Avsättningar för pensioner / pensionsåtagande 

Ingående avsättning inklusive särskild avtalspension, 
visstidspension och löneskatt 

8 335,3 8 421,3 8 460,5 8 502,2 

Pensionsutbetalningar exkl löneskatt -249,3 -257,0 -261,1 -272,4 

Nyintjänad pension inklusive förtroendevaldas 
ålderspension/livränta exkl löneskatt  

202,4 162,0 178,2 187,3 

Slutbetalning Förmånsbestämd ålderspension 61-65 
år/tillägg FÅP exkl löneskatt 

1,3 5,7 1,2 0,0 

Arbetstagare som pensionerats med särskild avtalspension 
eller visstidspension exkl löneskatt 

11,4 6,4 7,7 1,0 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar exkl löneskatt 56,5 100,8 61,5 166,2 

Övrig post, efterlevandepensioner exkl löneskatt 3,2 4,7 3,3 3,0 

Bromseffekter exkl löneskatt -13,9 0,0 0,0 0,0 

Genomsnittsjustering rullande treårssnitt exkl löneskatt  
(se redovisningsprinciper) 

57,6 9,0 42,6 -33,9 

Förändring av löneskatt  16,8 7,7 8,1 12,4 

Utgående avsättning inklusive särskild avtalspension 
och visstidspension 

8 421,3 8 460,5 8 502,2 8 565,9 

Aktualiseringsgrad för ovanstående pensionsförpliktelser är 
respektive år 

96,0% 96,0% 97,0% 97,0% 

Utöver avsättningarna finns också kortfristig skuld avseende avgiftsbestämd Ålderspension (tidigare individuell del) till de 
anställda, vilken framgår av not 20.  

Regionen har för närvarande sju förtroendevalda som omfattas av PBF (Pensions Bestämmelser Förtroendevalda) varav fem 
med rätt till visstidspension eller avgångsersättning.  

I händelse av att samtliga avtal skulle falla ut med visstidspension eller avgångsersättning, då nuvarande individuella avtal 
löper ut 2018-12-31, tillkommer en per 2017-12-31 intjänad kostnad på 13,0 miljoner kronor inklusive löneskatt respektive 
arbetsgivaravgift.  

Regionen har även sju förtroendevalda som omfattas av omställningsstöd enligt OPF-KL. Om alla dessa avtal skulle falla ut 
2018-12-31, tillkommer en kostnad på 3,0 miljoner kronor inklusive arbetsgivaravgift. 

Dessa visstidspensioner, avgångsersättningar och omställningsstöd ingår i ansvarsförbindelsen enligt not 21. 

För förtroendevalda enligt PBF och OPF har till och med 2017-12-31 intjänats ålders- och efterlevandepension eller livränta 
till ett värde av 31,7 miljoner kronor inklusive löneskatt. Denna intjänade pension ingår från 2014 i pensionsavsättningarna i 
balansräkningen enligt not 17. 
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 2014 2015 2016 2017 

Not 18 Övriga avsättningar     

Ingående avsättning 0,0 0,0 22,2 16,1 

Avsättning till regionala utvecklingssatsningar 
(Regionförbundets egna kapital) 

0,0 22,2 0,0 0,0 

Upplösen avsättning regionala utvecklingsinsatser 0,0 0,0 -22,2 0,0 

Avsättning infrastrukturbidrag Trafikverket 0,0 0,0 16,1 0,0 

Utgående avsättning   0,0 22,2 16,1 16,1 

     

Not 19 Långfristiga skulder     

Ingående skuld 354,3 137,3 82,7 81,1 

Investeringsbidrag enligt årets kassaflödesanalys* 57,3 -51,9 3,5 0,8 

Årets investeringsbidrag som ej investerats (ökning av lång 
skuld enligt kassaflödesanalys) ** 

3,7 1,4 0,0 0,0 

Under året använda investeringsbidrag enligt 
kassaflödesanalys som erhållits tidigare år 

-56,1** 0,0 -1,3 0,0 

Intäktsförda investeringsbidrag i takt med investeringarnas 
nyttjande (minskning av lång skuld enligt kassaflödesanalys) 

-4,6 -4,2 -3,7 -4,0 

Överföring från långfristig skuld till kortfristig skuld. -217,3 0,0 -0,1 -3,7 

Utgående långfristig skuld 137,3 82,7 81,1 74,2 

* Investeringsbidrag 2014 avser Trafikverket för spårfordron 56,1 miljoner kronor och hållplatsbidrag länstrafiken 1,2 miljoner 
kronor.  

* Investeringsbidrag 2015 avser Ljungbergsfonden 1,4 miljoner kronor, Davidsonska donationen 0,2 miljoner kronor och 
FOU-plattform 0,1 miljoner kronor samt "sålda" investeringsbidrag på 53,6 miljoner kronor avseende sålda tåg.  

* Investeringsbidrag 2016 avser störningfilter tåg 1,2 miljoner kronor, Lustgasdestruktion Naturvårdsverket 1,4 miljoner 
kronor, varav 0,4 miljoner kronor erhölls 2015 samt reservkraft 0,9 miljoner kronor som erhölls 2015.  

* Investeringsbidrag 2017 avser parkeringsplats Gislaveds kommun 0,8 miljoner kronor.  

** 2012 och 2013 erhölls bidrag från Trafikverket avseende tåg på 53,4 respektive 2,7 miljoner kronor, vilket investerades 
2014. 

2014 erhölls 3,7 mnkr i donation till Värnamo. Dessa behöver ej användas till investeringar varför de 2017 överförts till 
kontogrupp 29.  

2015 erhölls 1 miljon kronor till extra reservkraft Rosenlund samt 0,4 miljoner kronor lustgasdestruktion Eksjö som 
investerades 2016. 

 

Not 20 Kortfristiga skulder     

Förutbetalda skatteintäkter (negativ avräkning) 56,7 1,7 34,4 58,9 

Upplupna arbetsgivaravgifter, sjukförsäkringsavgifter, 
källskatt, löneskatt och mervärdesskatt 

382,5 393,0 409,4 432,8 

Leverantörsskulder 723,9 742,5 784,6 826,9 

Skuld till personalen (löner,semester, jour och komp) 326,4 339,1 343,1 352,7 

Individuell del / Avgiftsbestämd ålderspension 172,4 180,8 190,2 201,3 

Förskottsbetalt tillfälligt flyktingstöd för 2016 0,0 54,3 0,0 0,0 

Återbetalning läkemedelsbidrag avseende vinst/förlustdel 
samt statens del av rabattåterbäring 

0,0 0,0 0,0 14,3 

Övriga förutbetalda intäkter * 186,4 227,1 231,4 198,2 

Övriga korta skulder, upplupna kostnader 103,9 116,3 146,1 154,0 

Kortfristig del av långfristig skuld (avser överföring LÖF 
revers, vilken löstes 2015) 

217,3 0,0 0,0 0,0 

Summa 2 169,5 2 055,0 2 139,2 2 224,8 

     

* Övriga förutbetalda intäkter avser:     

- Etableringsbidrag regionalt resurscentrum 0,0 0,0 0,0 0,6 

- Rehabgaranti 4,7 4,7 4,7 4,7 

 -Psykiatrisatsningar 17,5 14,4 15,9 18,1 

 -Bättre liv sjuka äldre 9,5 8,4 0,0 0,0 

 -Frisktandvård 44,8 53,0 59,0 3,7 

 -hyresintäkter 4,2 4,2 4,5 3,7 
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 2014 2015 2016 2017 

- utmärkelser/priser 0,2 0,2 0,1 0,1 

- förutbetalda intäkter buss och tåg, länstrafiken 31,8 26,4 28,0 28,0 

- förutbetalda projektmedel Kommunal utveckling 0,0 40,5 48,7 56,3 

- Naturbruksgymnasiernas ackumulerade resultat, skuld till 
kommunerna 

0,0 0,0 0,0 6,2 

- övriga, främst villkorade projektbidrag  73,7 75,3 70,6 76,8 

Summa 186,4 227,1 231,4 198,2 

** Redovisningsrutinen avseende frisktandvården har ändrats under 2017, så att endast respektive månads fakturor skapas.      

Tidigare skapades fakturor för hela 3-årsperioden varför stora delar redovisades som förskottsbetalda intäkter. Nu endast 
årsfakturorna som är förskottsbetalda. 

     

Not 21 Borgensåtagande/ansvarsförbindelse     

Smålands Turism AB 2,0 2,0 2,0 2,0 

TvNo Textilservice AB, 49 procent av pensionsandel 12,8 12,7 11,4 10,6 

Transitio, garanterat av Region Jönköpings län enligt 
proprieborgen efter regress * 

27,3 45,9 44,3 43,2 

Visstidspensioner eller avgångsersättning enligt PBF samt 
omställningsstöd enligt OPF-KL, förtroendevalda 

14,4 13,8 17,0 16,0 

Summa 56,5 74,4 74,8 71,9 

* Borgensbeloppet enligt not 21 avser regionens egna tåg. Utöver detta har regionen tillsammans med övriga 
landsting/regioner solidariskt påtecknat borgensförbindelse för 4,357 miljarder kronor, med regressrätt där regionen av 
Transitio kan krävas på 1,951 miljarder kronor, men där regressrätten gör att regionen kan kräva övriga landsting/regioner på 
deras andel. 

 

Regionen är som försäkringstagare delägare i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Enligt § 5 i 
bolagsordningen gäller att "Delägarna svarar som juridiska personer var för sig för bolagets förbindelser, envar till ett belopp 
motsvarande 10 gånger den premie han har haft att erlägga under det år förlusten uppkommit". 

För Region Jönköpings län skulle detta motsvarat 493 miljoner kronor 2017. 

     

Not 22 Externa kostnader enligt blandmodell     

Löner 3 666,4 3 828,4 3 943,6 4 112,7 

Lagstadgade arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 1 116,9 1 166,8 1 222,7 1 273,3 

Pensionskostnader 593,5 559,8 589,2 609,6 

Kostnad för särskild löneskatt 146,8 141,4 150,6 152,2 

Övriga personalkostnader 95,2 93,0 96,4 101,7 

Kostnader för köpt verksamhet med mera 2 418,5 2 503,5 2 757,4 3 001,8 

Kostnader för läkemedel (inom och utom förmånen) 959,2 1 042,6 1 099,3 1 121,8 

Övriga verksamhetskostnader 1 514,8 1 590,9 1 677,1 1 739,1 

Avskrivningar 344,0 369,2 385,4 398,2 

Finansiella kostnader 44,5 104,7 55,6 141,2 

Summa 10 899,8 11 400,3 11 977,3 12 651,5 

     

Not 23 Finansiella intäkter och kostnader enligt 
blandmodell 

    

Utdelning på aktier och andelar 10,3 12,9 20,9 17,7 

Ränteintäkter 99,1 103,7 89,2 97,4 

Vinst vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 1,1 

Vinst vid försäljning av omsättningstillgångar 82,8 218,7 131,1 145,1 

Återföring av nedskrivna aktier och andelar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Återföring av nedskrivna finansiella anläggningstillgångar 7,3 0,0 0,0 0,0 

Realiserade valutakursvinster 0,0 0,2 0,1 0,1 

Övriga finansiella intäkter 10,5 9,1 10,9 11,2 

Summa finansiella intäkter 210,1 344,5 252,2 272,6 
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 2014 2015 2016 2017 

Rips-effekt av sänkt diskonteringsränta enligt blandmodellen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ränta på LÖF-revers 2,8 0,9 0,0 0,0 

Transaktionskostnader i betalningssystem, samt övriga 
finansiella kostnader 

3,2 5,6 5,5 2,8 

Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar 0,0 0,0 0,0 24,8 

Nedskrivning av finansiella anläggningstilgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Realiserade valutakursförluster 0,0 0,4 0,3 0,3 

Ränta på pensionsavsättning inklusive löneskatt 38,5 53,9 36,5 86,2 

Förlust vid försäljning av finansiella omsättningstillgångar 0,0 43,8 13,3 27,0 

Summa finansiella kostnader 44,5 104,7 55,6 141,2 

Summa finansnetto 165,6 239,8 196,6 131,4 

     

Not 24 Avsättningar för pensioner enligt blandmodell     

Ingående avsättning inklusive särskild avtalspension, 
visstidspension och löneskatt 

2 786,8 3 030,6 3 235,7 3 433,5 

Pensionsutbetalningar exkl löneskatt -53,0 -57,1 -60,7 -64,7 

Nyintjänad pension inklusive förtroendevaldas 
ålderspension/livränta exkl löneskatt  

202,4 162,0 178,2 187,3 

Slutbetalning Förmånsbestämd ålderspension 61-65 
år/tillägg FÅP exkl löneskatt 

1,3 5,7 1,2 0,0 

Arbetstagare som pensionerats med särskild avtalspension 
eller visstidspension exkl löneskatt 

11,4 6,4 7,7 1,0 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar exkl löneskatt 31,0 43,4 29,4 69,4 

Övrig post, efterlevandepensioner exkl löneskatt 3,2 4,7 3,3 3,0 

Bromseffekter exkl löneskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 

Genomsnittsjustering rullande treårssnitt exkl löneskatt (se 
redovisningsprinciper) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Förändring av löneskatt  47,6 40,0 38,6 47,5 

Ändring av försäkringstekniska grunder inkl löneskatt * 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgående avsättningar för pensioner enligt blandmodell 3 030,6 3 235,7 3 433,5 3 677,0 

* 2013-års ökade avsättningar avser sänkt kalkylränta enligt RIPS med 0,75 procentenheter per gång. Detta avser en 
jämförelsestörande post som enligt blandmodellen påverkat resultatet negativt. 

     

Utgående avsättningar enligt blandmodell uppdelat per 
förmån 

2014 2015 2016 2017 

Individuell del för 1998 och 1999 190,8 190,9 188,9 186,9 

Förmånsbestämd Ålders Pension  2 155,9 2 324,6 2 485,9 2 687,7 

Pension till efterlevande 12,6 14,6 14,0 13,1 

PA-KL pensioner 39,4 37,6 38,1 36,2 

GP / SÅP / SAP / VP / PBF / OPF** 40,3 36,2 36,2 35,3 

Särskild löneskatt 591,7 631,7 670,3 717,9 

Summa  3 030,6 3 235,7 3 433,5 3 677,0 

* Förändring 2013 avseende sänkt RIPS-ränta för blandmodellen återfinns inom respektive förmån.  

** GP är Garantipensioner / SÅP är Särskilda Ålderspensioner / SAP är Särskilda Avtalspensioner / VP är Visstidspensioner / 
PBF och OPF avser ålderspension- och livränta för förtroendevalda 

     

Not 25 Balanskravsresultat 2014 2015 2016 2017 

Årets resultat enligt blandmodellen 175,8 226,0 160,1 185,9 

- reducering av samtliga realisationsvinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar 

-3,9 -3,0 -4,0 -17,5 

+ orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 24,8 

Årets balanskravsresultat 172,0 222,9 156,1 193,2 

balanskravsunderskott från tidigare år -106,6 0,0 0,0 0,0 

Balanskravsunderskott att återställa 0,0 0,0 0,0 0,0 

Balanskravsredovisningen är justerad i enlighet med Rådet 
för kommunal redovisnings information från oktober 2015. 

    



Systemmätetal, mål och resultat 2017 ÅR 2017
Resultatet 2017 är bättre än 2016 (+) Målet är uppfyllt

Resultatet är i nivå med 2016 (0) Målet är delvis uppfyllt

Resultatet är sämre än 2016 (-) Målet är inte uppfyllt

Måttet är nytt, kan ej jämföras (n)

Resursfördelningso

mråde Perspektiv Systemmätetal Mål

Resultat   2017-

12-31

Resultat   2016-

12-31 2017/2016 Måluppfyllelse Grönt Gult Rött

Primärvård Medborgare 

och kund

Kontakt med vårdcentralen, andel patienter som kommit fram på telefon samma 

dag 

100% 100% 100% (0)

g

>99 - 100 %  >95 - 99 %  0 - 95 % 

Primärvård Medborgare 

och kund

Väntetid till besök hos allmänläkare, andel patienter (kvinnor och män) som fick 

komma inom fem dagar

90% Totalt 84%, 

vara kvinnor 

83,8% och män 

85,1%

Totalt 86,2%, 

vara kvinnor 

85,7% och män 

86,8

(-)

y

>90 - 100 %  >80 - 90 %  0 - 80 %

Specialiserad vård Medborgare 

och kund

Faktisk väntetid till första besök i specialiserad vård, andel patienter (kvinnor och 

män) som fick komma inom 60 dagar (somatisk och psykiatrisk vård)

80% Totalt 75%, 

varav kvinnor 

76,3% och män 

72,3 %

Totalt 80%, 

varav kvinnor 

81,3% och män 

78,1%

(-)

y

>80 - 100 %  >70 - 80 %  0 - 70 %

Specialiserad vård Medborgare 

och kund

Faktisk väntetid till operation/åtgärd inom specialiserad vård, andel patienter 

(kvinnor och män) som fick en operation eller åtgärd inom 60 dagar 

80% Totalt 75%, 

varav kvinnor 

74,9% och män 

74,8%

Totalt 77,8%, 

varav kvinnor 

77,3% och män 

78,3%

(-)

y

>80 - 100 %  >70 - 80 %  0 - 70 %

Specialiserad vård Medborgare 

och kund

Faktisk väntetid till besök inom barn- och ungdomspsykiatri, andel patienter 

(flickor och pojkar) som erhållit nybesök inom 30 dagar från remissdatum

90% Totalt 73%, 

varav flickor 

75,2% och 

pojkar 71,9%

Totalt 91,5%, 

varav flickor 

91,4% och 

pojkar 91,5%

(-)

y

>90 - 100 %  >70 - 90 %  0 - 70 %

Specialiserad vård Medborgare 

och kund

Andel patienter inom barn- och ungdomspsykiatri där utredning påbörjats inom 30 

dagar från beslut

90% Totalt 48%, 

vara flickor 

58,8% och 

pojkar 37,2%

Totalt 51,6%, 

vara flickor 

53,8% och 

pojkar 50,4%

(-)

R

>90 - 100 %  >70 - 90 %  0 - 70 %

Specialiserad vård Medborgare 

och kund

Väntetid till undersökning inom radiologi och klinisk fysiologi, andel patienter 

(kvinnor och män) som fick komma inom 30 dagar 

90% Totalt 83% 

varav Radiologi 

90% och 

Klinfys 49%

Totalt 85% 

varav Radiologi 

90% och 

Klinfys 54%

(-)

y

>90 - 100 %  >70 - 90 %  0 - 70 %

Specialiserad vård Medborgare 

och kund

Fått hjälp och lämnat akutmottagning inom 4 timmar (kvinnor och män) 90% Totalt 78%, 

varav kvinnor 

76,3% och män 

79,4%

Totalt 80%, 

varav kvinnor 

79% och män 

82%

(-)

y

>90 - 100 %  >75 - 90 %  0 - 75 %

Specialiserad vård Medborgare 

och kund

Genomförda återbesök inom måldatum 90% Totalt 68%, 

varav kvinnor 

70,9% och män 

64,6%

Nytt mått 2017 (n)

R

>90 - 100 %  >80 - 90 %  0 - 80 %

Specialiserad vård Medborgare 

och kund

Kundtillfredställelse, resultat i nationell patientenkät Förbättrat 

resultat 

mot 

föregående 

mätning

Jämförelser 

med tidigare 

års mätning 

kan ej göras 

eftersom 

konceptet för 

nationell 

patientenkät 

har förändrats. 

Jämförelser 

med tidigare 

års mätning 

kan ej göras 

eftersom 

konceptet för 

nationell 

patientenkät 

har förändrats. 

(n)

Tandvård Medborgare 

och kund

Andel 19-åriga kvinnor och män som är kariesfria 45% Totalt 42%, 

varav kvinnor 

43,0% och män 

41,4%

Totalt 46,2%, 

varv kvinnor 

46,3% och män 

46,1%

(-)

R

Förbättring Oförändrat Försämring

Tandvård Medborgare 

och kund

Täckningsgrad för den uppsökande verksamheten 90% 95% 94% (+)
G

>90 - 100 %  >70 - 90 %  0 - 70 %

Tandvård Medborgare 

och kund

Andel berättigade (kvinnor och män med intyg om nödvändig tandvård) som fått 

eventuell tandvård utförd

Bättre än 

2016

Totalt 50%, 

varav kvinnor 

47% och män 

54%

Totalt 51%, 

kvinnor 48%, 

män 55%

(-)

Y

Ökat mer än 

2%-enheter 

eller över 

55%

+/- 2%-

enheter

Minskat mer 

än 2%-

enheter eller 

under 47%
Tandvård Medborgare 

och kund

Nöjda patienter. Fördelat på kvinnor och män. 100% 

(folktandvå

rd)

96% 98% (-)

g

96-100% 91-95% 0-91%

Tandvård Medborgare 

och kund

Andel av revisionspatienter (kvinnor och män) som har frisktandvårdsavtal. 22% Totalt 22%, 

varav kvinnor 

23% och män 

21%

Totalt 20,8%, 

varav kvinnor 

22,2% ochmän 

19,1%

(+)

g

>20% 15-20% 0-15%

Tandvård Medborgare 

och kund

Andel nya patienter som fått tid till undersökning och behandling inom 180 

dagar.

90% 27% Nytt mått 2017 (n)

r

>90 - 100 %  >80 - 90 %  0 - 80 %

Tandvård Medborgare 

och kund

Andel revisionspatienter som fått tid till undersökning och behandling inom 

180 dagar från måldatum

90% 62% Nytt mått 2017 (n)

r

>90 - 100 %  >80 - 90 %  0 - 80 %

Tandvård Medborgare 

och kund

Specialisttandvården: Andel akuta remisspatienter som väntat mindre än 7 

dagar

90% 100% Nytt mått 2017 (n)

g

>90 - 100 %  >80 - 90 %  0 - 80 %

Tandvård Medborgare 

och kund

Specialisttandvården: Antal remisspatienter som väntat mer än 60 dagar 0 587 Nytt mått 2017 (n)

r

0 1-200 >201

Primärvård Process och 

produktion

Andel 40-, 50-, 60 och 70-åringar som genomgått hälsosamtal 50% Totalt 42,4%, 

varav kvinnor 

46,5%  och 

män 38,4%

Totalt 35,8%, 

varav kvinnor 

39,6% och män 

32,2%

(+)

y

>50 - 100 %  >30 - 49 %  0 - 29 %

Primärvård Process och 

produktion

Andel förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal 50% Totalt 33%, 

varav mammor 

38% och 

pappor 28%

Totalt 38,3%, 

varav mammor 

43,7% och 

pappor 32,7%

(-)

y

>50 - 100 %  >30 - 49 %  0 - 29 %

Specialiserad vård Process och 

produktion

Antal skador per 1000 vårddagar Minskning 16,1 

skador/1000 

vårddagar 

(minskning)

17,0 

skador/1000 

vårddagar 

(ökning)

(+)

g

Minskning Ökning  <10% Ökning 

>10%

Specialiserad vård Process och 

produktion

Vårdprevention. Andel riskpatienter som efter bedömning i Senior Alert erhållit 

förebyggande åtgärd

90% 79% Nytt mått 2017 (n)
r

>90-100%  >80 - 90 %  0 - 80 %

Specialiserad vård Process och 

produktion

Medicinska resultat - öppna Jämförelser Förbättra 

läget för 60 

% av 

indikatorer

na 

avseende 

medicinska 

resultat för 

både 

kvinnor 

och män

63% Går inte att få 

fram 

jämförande 

resultat. 

Resultaten är 

dock fortsatt 

mycket goda.

(n)

g

Förbättrat för 

minst 60 % av 

indikatorerna

>50 - <60 % < 50 %

Tandvård Ekonomi Produktionspoäng per arbetad timma (folktanvårdens allmäntandvård) Förbättring 

jämfört 

med 2016

Förbättring 3% Försämring  

med 1,85%

(+)

g

Öka jämfört 

med 2016

Oförändrat 

jämfört med 

2016 (+/- 1 %)

Minskning 

jämfört med 

2016

FS Ekonomi Ekonomi i balans Budget i 

balans

-0,60% -0,46% (-)

y

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%

Negativ 

avvikelse på 

>1 % 

Gränsvärden för måluppfyllelse

Fo
lkh

älsa o
ch

 sju
kvård



Resursfördelningso

mråde Perspektiv Systemmätetal Mål

Resultat   2017-

12-31

Resultat   2016-

12-31 2017/2016 Måluppfyllelse Grönt Gult Rött

Gränsvärden för måluppfyllelse

Utbildning Medborgare 

och kund

Förstahandssökande kvinnor och män i förhållande till antal utbildningsplatser 

(gymnasieskolan)

1,0 stycken 0,94 1,1 (-)

y

1,0 eller fler 0,85-0,99 <0,85

Utbildning Medborgare 

och kund

Sökande kvinnor och män per utbildningsplats (Folkhögskolan) 2,0 stycken Totalt 2,8, vara 

kvinnor 1,72 

och män 1,08

2,5 (+)

g

2,0 eller fler 1,7-1,9 <0,1,7

Utbildning Medborgare 

och kund

Andel nöjda elever,  kvinnor och män (gymnasieskolan) 80% Totalt 88%, 

vara kvinnor 

86% och män 

89%

92% (-)

g

80-100% 70-79% 0-69%

Utbildning Medborgare 

och kund

Andel nöjda deltagare,  kvinnor och män (folkhögskolan) 80% Totalt 95%, 

vara kvinnor 

97% och män 

91%

95% (0)

g

80-100% 70-79% 0-69%

Kultur Medborgare 

och kund

Publik vid Smålands Musik och Teater Kulturhuset Spira inklusive Teateri Mer än 70 

000 helår

75 335 70 490 (+)
g

70 001 eller 

fler (ÅR) 

65 000 - 70 

000 (ÅR)     

0 - 64 999 

(ÅR) 

Kultur Medborgare 

och kund

Publik Smålands Musik och Teater - produktion utanför Kulturhuset Spira 

inklusive Teateri

Mer än 30 

000 helår

28 080 49 086 (-)
y

30 000 eller 

fler (ÅR)

27 000 - 29 

999 (ÅR) 

27 000 eller 

mindre (ÅR) 

Kultur Medborgare 

och kund

Publik vid föreställningar riktade till barn och ungdom inklusive Teateri Mer än 25 

000 helår

31 651 44 406 (0)
g

25 000 eller 

fler (ÅR)

21 875 - 24 

999 (ÅR) 

0 - 21 874 

(ÅR) 

Kultur Medborgare 

och kund

Andel kommuner inom länet där det varit föreställningar eller annan kulturell 

verksamhet

100% 100% 100% (0)
g

100% eller 

mer (ÅR)      

70-99% (ÅR)                69% eller 

lägre (ÅR)       

Trafik och 

infrastruktur

Medborgare 

och kund

Andel nöjda kvinnor och män index NKI,  allmän trafik - alla länsbor 60% Uppgift saknas 

2017

50 % tot varav 

50 % kvinnor 

och 49 % män

(n) 60% eller mer 50-59% 49% eller 

mindre

Trafik och 

infrastruktur

Medborgare 

och kund

Andel nöjda kvinnor och män index NKI, allmän trafik - resenärer 73% Uppgift saknas 

2017

67 % tot varav 

66 % kvinnor 

och 69 % män

(n) 73% eller mer 60-72% 59% eller 

mindre

Trafik och 

infrastruktur

Medborgare 

och kund

Andel nöjda kvinnor och män index NKI - serviceresor 85% Totalt 81%, 

varav kvinnor 

82% och män 

77%

Totalt 83%, 

varav kvinnor 

84% och män 

80%

(-)

y

85% eller mer 70-84% 69% eller 

mindre

Trafik och 

infrastruktur

Medborgare 

och kund

Andel nöjda kvinnor och män index NKI - Prisvärdhet 50% Uppgift saknas 

2017

49% (n) 50% eller mer 40-49% 39% eller 

mindre

Utbildning Process och 

produktion

Andel elever som slutför sin utbildning (naturbruk) med godkänd examen 95% Totalt 78% 

varav kvinnor 

85% och män 

65%

68% (+)

r

95-100% 85-94% 0-84%

Utbildning Process och 

produktion

Andel deltagare som slutför sin kurs inom folkhögskolan 85% Totalt 81% 

varav kvinnor 

89% och män 

67%

86% (-)

y

85-100% 75-84% 0-74%

Kultur Process och 

produktion

Samverkanstillfällen interregionalt, internationellt och interkulturellt 130 

tillfällen

141 145 (0)
g

>130 110-129 Lägre än 110

Kultur Process och 

produktion

Samverkanstillfällen med civilsamhället 100 

tillfällen

292 78 (+)
g

>100 85-99 Lägre än 85

Trafik och 

infrastruktur

Process och 

produktion

Antal resor Resandeök

ning 3,5% 

exkl 

skolresor

-0,1% 9,8% (-)

r

Ökning med 

3,5 % eller 

mer

Ökning med 0-

3,4 %

Minskning 

av antal 

resande

Trafik och 

infrastruktur

Process och 

produktion

Antal påstigande / mil (regional trafik) 8,9 stycken 9,2 9,2 (0)
g

8,9 eller fler 7,1-8,8 0-7,0

Utbildning Lärande och 

förnyelse

Andel lärare med ämnes och pedagogisk behörighet (gymnasiet) 90% 93% 91% (+)
g

90-100% 85-89% 0-84%

Utbildning Lärande och 

förnyelse

Lärartäthet. Antal årstjänster per 1000 deltagarveckor (Folkhögskola) 1,80 1,80 Nytt mått 

2017

(n)

g

1,8eller fler ej aktuell 1,7 eller 

lägre

Utbildning Ekonomi Ekonomi i balans Ej 

överstiga 

budget

Överskott med 

10%

Överskott med 

10,2%

(0)

g

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%

Negativ 

avvikelse på 

>1 % 

Kultur Ekonomi Ekonomi i balans Ej 

överstiga 

budget

Negativ 

avvikelse med 

5,2%

Överskott med 

0,1%

(-)

r

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%

Negativ 

avvikelse på 

>1 % 

Kultur Ekonomi Egenfinansieringgrad Smålands Musik och Teater 16% 16% Nytt mått 2017 (n)

g

16% eller mer <16% <15%

Trafik och 

infrastruktur

Ekonomi Ekonomi i balans Ej 

överstiga 

budget

Negativ 

avvikelse med 

4,8%

Negativ 

avvikelse med 

5,7%

(+)

r

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%

Negativ 

avvikelse på 

>1 % 

Trafik och 

infrastruktur

Ekonomi Kostnad / resenärkilometer (serviceresor) Inte öka 

mer än 

index 

målvärde 

16,25 

16,42 kr/km 16,25 kr/km  (-)

y

ökning med 

högst index 

(16,25)

ökning med 

16,26-16,50

ökning med 

16,51 eller 

mer

Trafik och 

infrastruktur

Ekonomi Skattefinansiering (allmän trafik) 60% 63,5% Nytt mått 

2017

(n)

r

60% eller 

lägre

61-62% 63% eller 

högre

Verksamhets-

gemensamma 

mätetal

Process och 

produktion

Avtalstrohet 90% 95% 94% (+)

g

>90 - 100 %  >80 - 90 %  <80 %

Verksamhets-

gemensamma 

mätetal

Medarbetare Medarbetarsamtal 90% Totalt 91% 

varv kvinnor 

91 % och män 

90 %

Totalt 89 %, 

varav kvinnor 

89 % och män 

90 %

(+)

g

>=90 - 100 %  75 - 89 %  0-74%

Verksamhets-

gemensamma 

mätetal

Medarbetare Sjukfrånvaro för kvinnor och män Ska inte 

öka jämfört 

med 

samma 

period förra 

året

Totalt 4,9 %, 

varav kvinnor 

5,5 %  och män 

2,6 % 

Totalt 5,1 %, 

varav kvinnor 

5,7 % och män 

3,0 %

(+)

g

<5,1 %, För 

kvinnor 

<5,7%, För 

män <3,0%

Når ej målet, 

men högst en 

kvot på 1,05 

vid värde 

2017/ värde 

2016

Kvot högre 

än 1,05 

Verksamhets-

gemensamma 

mätetal

Medarbetare Kompetensutvecklingsplan 90% Totalt 85%, 

varav kvinnor 

86% och män 

84%

Totalt 83 %, 

varav kvinnor 

83 % och män 

82 %

(+)

y

>=90 - 100 %  75 - 89 %  0-74%

Verksamhets-

gemensamma 

mätetal

Ekonomi Finansiellt resultat (organisation) Ackumulerad budgetavvikelse mnkr Budget i 

balans

195,7 mnkr 42 mnkr (+)

g
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Systemmätetal, mål och resultat ÅR 2017

MÅLUPPFYLLELSE
2017 Andel

Antal mål som är uppfyllda 25 47%

Antal mål som är delvis uppfyllda 16 30% 77%

Antal mål som är inte uppfyllda 12 23%

Summa Antal mål som kunnat mätas 53

Antal mål som inte kunnat mätas 4

Totalt antal mål 57

Förändringar av resultat mellan 2017 och 2016 Antal mål

Resultat är bättre än 2016 (+) 16 37%

Resultat är i nivå med 2016 (0) 7 16% 53%

Resultat är sämre än 2016 (-) 20 47%

Antal resultat som kan jämföras 43

Mått som är nya eller som ej kan jämföras (n) 14

Andel av måtten
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1 Sammanfattning 
Patientsäkerhet är ett viktigt utvecklingsområde för Region Jönköpings län, med ambitionen 
resultat i världsklass. Det övergripande målet är att minska antalet vårdskador. Arbetet med 
patientsäkerhet har en lång och stark tradition i Region Jönköpings län. Vården ska vara 
personcentrerad, kunskapsbaserad och organiserad för patientsäkerhet. Säker vård - alla 
gånger med dess 16 fokusområden är det väl etablerade arbetssättet för verksamheternas 
arbete och det fortsätter att utvecklas och förbättras med vårdens utveckling. En ny strategi 
för arbetet med patientsäkerhet har implementerats. Strategin ska vägleda vårt arbete så att 
vi ännu bättre kan hantera dynamiken i den komplexa vården. 

Patientsäkerhetsarbetet har 2017 fortsatt med fullt engagemang och styrka för att uppnå 
ambitionen och målen. Viktiga åtgärder som vidtagits är bland många andra: 

• Fortsatt arbete inom länsgrupperna för Säker vård - alla gånger 
• NEWS, ett arbetssätt för att tidigt identifiera patienter med risk för allvarlig 

försämring har införts 
• Strama-arbetet för adekvat antibiotikaanvändning 
• Fortsatt spridning av metoden Gröna korset för ökad riskmedvetenhet  
• Arbete med vårdsamordningsprocessen mellan Region Jönköpings län och de tretton 

kommunerna 
• Utbildningar inom Metodikum 
• Ett omfattande arbete med risk- och händelseanalyser 
• Patientsäkerhetsdialoger mellan ledning för verksamhetsområden och ledning för 

verksamheterna 

Överlag är resultaten för arbetet med patientsäkerhet bra, men det måste hela tiden 
förbättras. För de mål som finns för patientsäkerhet i Region Jönköpings läns budget, 
vårdskademätning och vårdpreventionsarbetet, nås inte målen. Andel vårdtillfällen där 
vårdskador konstaterats med stickprovsmätning ligger på liknande nivå som senaste åren, 
men sett över en period från det mätningarna startade 2008 ser andelen ut att ha minskat. 
För vårdpreventionsarbetet, att minska risk för trycksår, fall, undernäring och dålig 
munhälsa, nås inte målet om andel där man utfört åtgärder hos patienter med risk. 

Andel av patienter som får trycksår minskar, och resultaten är bäst i Sverige, men andelen är 
fortfarande för hög. Antibiotikaförskrivningen minskar fortsatt, nu även i slutenvårdens 
förskrivning. Förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre minskar, men polyfarmacin i stort 
ökar. Resultaten för basala hygien- och klädregler är överlag bra. 

Andel vårdrelaterade infektioner har inte kunnat redovisas för hela 2017 då statistikuttag 
med Infektionsverktyget inte har kunnat göras för helåret. Det finns problem med 
överbeläggningar och utlokaliseringar, vilket ökar risken för vårdskador, men i mycket 
mindre utsträckning än i de flesta andra landsting och regioner. Andelen clostridieinfektioner 
ligger fortsatt något för högt. 

En samlad analys av lex Maria-anmälningar, enskildas klagomål hos IVO och ärenden till 
patientnämnden visar på behov av fortsatt förbättringsarbete inom många områden som 
diagnostik, vård, behandling, bemötande och kommunikation. Enligt avvikelse-
rapporteringen vet vi att viktiga förbättringsområden är läkemedelshantering, omvårdnad, 
samverkan och dokumentation. 
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2 Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 

Region Jönköpings län är bland de ledande i Sverige och ska vara i världsklass i 
patientsäkerhet. 

Hälso- och sjukvård ska vara jämlik och ges med god tillgänglighet och ett bra bemötande, 
samt med rätt kompetens på rätt vårdnivå och med rätt val av behandling. All verksamhet 
ska skapa värde för medborgarna och målsättningarna ska nås med lägsta möjliga 
resursinsats. För detta krävs god patientsäkerhet och att alla involverade medarbetare i olika 
verksamheter och på olika nivåer har en mycket god kännedom om vad patientsäkerhet 
handlar om och förstår på vilket sätt jag själv är en del av det arbetet. 

För att lyckas med det är en kommunikationsstrategi för patientsäkerhet framtagen med 
tillhörande handlingsplan. Den handlar dels om att skapa förtroende hos invånarna och för 
omvärlden visa att Region Jönköpings län tar patientsäkerhetsarbetet på stort allvar och dels 
att det bedrivs ett systematiskt arbete på alla nivåer. Men främst handlar det om att berörda 
medarbetare ska ha en mycket god medvetenhet om hur det egna arbetssättet bidrar till en 
hög patientsäkerhet på både mikro-, meso- och makronivå och agera utifrån det. 

Patientsäkerhet handlar om systematisk kvalitetsutveckling och innebär process- och 
rutinutveckling, riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser och förbättrade åtgärder i 
verksamheten. En viktig del är lärandet där man lär av egna och andras erfarenheter. 

Strategiska angreppssätt för arbetet med patientsäkerhet i Region Jönköpings län är: 

• Personcentrering och processutveckling med ständiga förbättringar där Säker vård -
 alla gånger är i fokus. 

• Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens och beprövad 
erfarenhet. 

• Utveckla och använd arbetssätt för riskhantering. 
• Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska 

vården. 
• Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient, närstående 

och vårdpersonal). 
 

Det övergripande målet är att minska antal vårdskador. Vårdskador ska förhindras genom ett 
aktivt riskförebyggande arbete. Den personal, de lokaler och den utrustning som krävs för 
god vård ska finnas tillgänglig. Genom att utveckla nya arbetssätt kan vården bli säkrare. 
Systemtänkande och delaktighet i planering av de egna arbetsprocesserna är avgörande 
förutsättningar för god patientsäkerhet. 

Med en säkrare vård kan skador undvikas, samtidigt som vårdplatser och andra resurser 
frigörs. Patientens möjlighet till inflytande och delaktighet i vården är mycket viktig för ett 
gott vårdresultat. Varje patient ska känna trygghet och tillit i att vi på bästa sätt samarbetar 
och samverkar i vårdkedjan och målet är att patienten hela tiden är välinformerad. 

I säkerhetsarbetet behövs engagemang, team och tvärprofessionella mötesplatser i kliniska 
mikrosystem. Det behövs också tillgång till experter och förbättringsmetoder för att öka 
tillförlitligheten i arbetsprocesserna för att ge rätt vård vid rätt tidpunkt, varje gång för varje 
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patient. Detta beskrivs i Säker vård – alla gånger med 16 fokusområden som utgör basen för 
utvecklingsarbetet i patientsäkerhet. 

Varje fokusområde innehåller ett åtgärdspaket med rutiner och riktlinjer baserade på 
vetenskap och beprövad vetenskap, som beskriver hur medarbetare ska arbeta för att 
minska risken för tillbud och skador. Varje fokusområde representeras av tvärprofessionella 
länsgrupper med uppgift att sätta mål för området, utveckla angreppssätt, sprida kunskap 
om arbetet och följa upp resultat. 

 

 
Säker vård - alla gånger 
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3 Organisatoriskt ansvar för 
patientsäkerhetsarbetet 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Huvudansvaret för patientsäkerhet följer linjeorganisationen. 

Regionfullmäktige beslutar om budget och verksamhetsplan samt flerårsplan. 

Regionstyrelsen (RS) är fullmäktiges verkställande organ och har till uppgift att leda och 
samordna verksamheten. RS följer regelbundet upp verksamheten via månadsrapporter, 
delårsrapporter, årsrapport samt fortlöpande information, som kan vara muntlig eller i form 
av anmälningsärenden. 

Regiondirektören (RD) leder operativt i enlighet med budget och flerårsplan och har ett 
övergripande ansvar för all verksamhet och fördelar ansvar för arbetsuppgifter och 
befogenheter till sjukvårdsdirektörer. RD leder regionens ledningsgrupp och ingår i 
sjukvårdens ledningsgrupp. 

Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD) har som en del i sitt hälso- och sjukvårdsuppdrag 
övergripande ansvar för arbetet med patientsäkerhet och rutiner som påverkar 
patientsäkerhet. HSD är chef för avdelningen folkhälsa och sjukvård i 
regionledningskontoret. Koppling finns till chefläkare, medicinska programgrupper, Fakta-
grupper, ledning för de medicinska verksamhetsområdena och verksamhetschefer med 
flera. HSD ingår i regionens ledningsgrupp och leder sjukvårdens ledningsgrupp. 

Sjukvårdsdirektörerna för Medicinsk vård, Kirurgisk vård, Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik samt Vårdcentralerna Bra Liv (primärvård) har inom sina verksamhetsområden 
det övergripande ansvaret för patientsäkerheten. 

Verksamhetschef, enhetschef eller motsvarande – patientsäkerhetsansvar följer 
verksamhetsansvaret. 

Varje medarbetare har ett patientsäkerhetsansvar i det dagliga arbetet och i det 
systematiska kvalitetsarbetet, genom att delta i framtagande, utprovning och 
vidareutveckling av rutiner och metoder, risk- och avvikelsehantering och uppföljning av mål 
och resultat. 

Ansvar för samordning och stöd  

På hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag 

• Chefläkare och patientsäkerhet 

Chefläkare och patientsäkerhet är en sektion inom avdelningen folkhälsa och sjukvård. En av 
chefläkarna är chef för sektionen. Sektionen ansvarar för övergripande sammanställning och 
analys av patientsäkerhetssituationen i regionen. Den stödjer verksamheternas arbete med 
patientsäkerhet utifrån chefläkares och chefsjuksköterskors arbetsuppgifter samt ansvarar 
för övergripande vårdplatssamordning inklusive arbetet med daglig styrning på sjukhusen. 
Sektionen organiserar patientsäkerhetsdialoger. 

Chefläkarna är anställda i sektion chefläkare och patientsäkerhet och de ansvarar för att 
göra lex Maria-anmälningar, företräda vårdgivaren i kontakter med Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) gällande patientsäkerhet när inte annan befattningshavare särskilt 
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efterfrågas. De ansvarar också för att efter samråd med personalchef, anmäla till IVO om det 
finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- 
och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en 
fara för patientsäkerheten (Patientsäkerhetslagen 3 kap. 7 §). 

• Smittskydd vårdhygien 

Planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet med syftet att tillsammans med 
vårdverksamheten förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och smittspridning. 

• Strama 

Är en del av smittskydd/vårdhygien – arbetar med att sammanställa och aktivt förmedla 
kunskap i frågor som berör antibiotikaresistens, antibiotikaanvändning och vårdrelaterade 
infektioner. 

• Läkemedelskommittén 

Läkemedelskommittén har ansvar för stöd för patientsäkerhetsarbetet kring läkemedel. 
Läkemedelskommitténs ordförande samt utsedd apotekare inom 
läkemedelsförsörjning/klinisk farmaci ansvarar för att planera och följa upp 
patientsäkerhetsarbetet. Samverkan sker med verksamhetsområden, chefläkare samt 
Qulturum. Genom läkemedelsdialoger på respektive sjukhus samt samverkan med vårdval 
primärvård görs planering och uppföljning inom verksamheterna. 

Qulturum 
Utvecklingsdirektören stödjer via Qulturum patientsäkerhetsarbetet och leder referensgrupp 
för patientsäkerhet. Utvecklingsdirektör ingår i regionens ledningsgrupp samt sjukvårdens 
ledningsgrupp. Qulturums ansvar är utveckling av, och stöd för, verksamheternas arbete 
med patientsäkerhet. 

Referensgruppen för patientsäkerhet 
En länsgemensam grupp för patientsäkerhetsarbetets olika processer. Gruppen möts 
regelbundet och har som huvudsaklig uppgift att bidra till utveckling av 
patientsäkerhetsarbetet. I gruppen utväxlas erfarenheter och kunskaper från de olika 
delarna av regionens patientsäkerhetsarbete. Referensgruppen kan bereda frågor till 
sjukvårdens ledningsgrupp och de medicinska verksamhetsområdenas ledningsgrupper. 
Referensgruppen har det praktiska ansvaret för innehållet, genomförandet och 
uppföljningen av Säker vård - alla gånger. 

I gruppen finns chefläkare, chefsjuksköterskor, patientsäkerhetssamordnare (från folkhälsa 
och sjukvård/chefläkare och patientsäkerhet), utvecklingsledare för patientsäkerhet (från 
Qulturum), smittskydd vårdhygien, ordförande i Strama, ordförande i läkemedelskommittén, 
systemförvaltare för Synergi, företrädare för patientnämnd samt patientrepresentation. De 
medicinska verksamhetsområdenas är företrädda i referensgruppen genom 
utvecklingscheferna. 

I Vårdcentralerna Bra Liv finns också en fokusgrupp för patientsäkerhet där chefläkare och 
några verksamhetschefer regelbundet träffas för att diskutera strategiska 
patientsäkerhetsfrågor. 

Patientnämnden 
Patientnämnden med fem ledamöter har till uppgift att stödja och hjälpa patienten i all 
offentlig finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård. 
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4 Struktur för uppföljning och 
utvärdering 
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

Arbete med patientsäkerhet kräver ett uthålligt systematiskt kvalitetsarbete för att 
åstadkomma bästa möjliga resultat. 

Uppföljning och utvärdering av resultat sker i linjeorganisationen i ledningsgrupper på alla 
nivåer - kliniker, verksamhetsområde, sjukvårdens ledningsgrupp och nämnd för folkhälsa 
och sjukvård. 

I storgrupp sjukvård som är en arena för strategiska frågor möts regionens ledningsgrupp 
och verksamhetscheferna i hälso- och sjukvården fyra gånger per år. Patientsäkerhet ingår 
som tema vid varje mötestillfälle för att stärka ledningens engagemang. 

De medicinska specialiteterna samverkar i medicinska programgrupper (MPG) och 
länsgrupper. Uppdragen för MPG och länsgrupper är bland annat att utveckla vårdprocesser 
och metoder och att arbeta med att gemensamt utvärdera, säkerställa och utveckla 
kvaliteten i verksamheten. Respektive MPG rapporterar direkt till ledningen i Region 
Jönköpings län i möten två gånger per år i MPG Forum. Fokus för uppföljning i MPG Forum är 
god vård och medicinska resultat. 

Uppföljning och utvärdering av resultat sker också i stödfunktioner som referensgruppen för 
patientsäkerhet, länsgrupper i Säker vård - alla gånger, läkemedelskommittén, sektion 
chefläkare och patientsäkerhet samt sektion smittskydd vårdhygien. 

Inom ramen för regelbok för vårdval följs alla vårdvalsenheters patientsäkerhetsberättelser 
upp utifrån patientsäkerhetslagens krav. Bedömning görs avseende hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka 
patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts. 

Under ledning av chefläkare genomförs patientsäkerhetsdialoger med varje klinik och 
ledningsstab för respektive verksamhetsområde en gång per år i anslutning till 
verksamhetsdialog. Syftet med dialogerna är att ge verksamheten och regionledningen en 
gemensam bild av patientsäkerhetsläget samt det proaktiva patientsäkerhetsarbetet i 
verksamheten och ge möjlighet till reflektion. Patientsäkerhetsronder har genomförts på 
några pilotkliniker med fokus på arbetsmiljö, säkerhetskultur och patientsäkerhet. Ronden 
innefattar ett gruppsamtal med medarbetare i patientnära arbete samt en rundvandring. 

Initieringen av förbättringsarbeten kan komma från flera håll, exempelvis från 
verksamhetens eget utvecklingsarbete eller som ett ledningsinitiativ. Aktiviteter och 
handlingsplaner skapas från de områden som prioriteras och följs upp på arbetsplatsträffar. 

Baserat på underlag från klinikerna beskriver respektive verksamhetsområde sitt 
patientsäkerhetsarbete i ledningssystemet i Stratsys. Detta ingår sedan i underlaget till 
Region Jönköpings läns patientsäkerhetsberättelse. 
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5 Hur patientsäkerhetsarbete har 
bedrivits samt vilka åtgärder som 
genomförts för ökad patientsäkerhet 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

I arbetet med patientsäkerhet utförs många olika aktiviteter och förbättringsarbeten i alla 
delar av verksamheten. Här beskrivs ett urval av det som genomförts under 2017. 

Säker vård – alla gånger 
Under 2017 har en genomgång gjorts avseende fokusområdens aktualitet och innehåll för 
att stämma överens med Region Jönköpings läns strategiska angreppssätt för 
patientsäkerhet. Ett arbete med att ta fram mätningar som på övergripande nivå visar hur 
utvecklingen går har påbörjats. Målet är att varje fokusområde ska vara en levande process 
som anpassas och utvecklas efter behov och nuläge för att säkra hela vårdkedjan. 

Några aktiviteter inom Säker vård - alla gånger 
Aktivt ledarskap 
Utbildningsprogram för verksamhetschefer har utvecklats med fokus på områden som bättre 
flöde, bättre personorientering och att göra rätt från början, områden som alla är viktiga för 
patientsäkerheten. Patientsäkerhet är ett ämne på samtliga storgrupp sjukvård för att 
engagera chefer och ledare. Chefsutbildningarna bejakar ett helhetsperspektiv kring 
patientsäkerhet och bygger på ett mångårigt medvetet värdegrundsarbete. 

Vårdcentralerna Bra Liv har ett koncept benämnt chefsarena. Målsättning för detta är att 
utveckla och stärka framtidens chefer och ledare genom att bedriva systematisk och 
framåtblickande kompetensutveckling och främja chefs- och ledarförsörjningen över tid. 
Inom ramen för detta arbete är ambitionen att stärka viljan och motivationen för 
säkerhetsarbetet. Ett chefstraineeprogram startade våren 2017. 

Hösten 2017 startades ett nätverk för chefer. Satsningen ska ge både nya och erfarna chefer 
utrymme att i dialog och nätverk med andra chefer, ge och få stöd och inspiration i aktuella 
frågor. Där lyfts frågor som fördjupad förståelse för chefsuppdraget och kommunikativt 
ledarskap. 

Medarbetarskap och säkerhet 
Efter undersökningen Medarbetarskap och säkerhet hösten 2016 har arbetsplatserna 
analyserat sitt resultat och använt det som underlag att förbättra och utveckla 
verksamheten med fokus på att skapa ett bra psykosocialt arbetsklimat och en god 
medvetenhet om säkerhet. Undersökningen ersätter den tidigare 
medarbetarundersökningen Dialogen samt mätningen av patientsäkerhetskulturen. Under 
året togs en minienkät fram och denna är tänkt att från och med 2018 kunna användas de år 
den stora undersökningen inte genomförs. 

Kommunikation 
Introduktion i verktygen SBAR och Teach-back ingår i yrkesspecifika utbildningsprogram: ST-
Kvalitets- och utvecklingskursen, AT-LEKA, introduktionsutbildning för nyanställda 
sjuksköterskor (RIU) samt introduktionsutbildning för utlandsutbildade läkare. 

 



Region Jönköpings län, Patientsäkerhetsberättelse 2017 11(35) 
 

 

National Early Warning Score (NEWS) 
NEWS är ett hjälpmedel för bedömning av den vuxna patientens vitala funktioner och kan 
vara till hjälp för att identifiera patienter med risk för allvarlig försämring, och när man bör 
kontakta IVA-kompetens (MIG-team). Införandet den 1 januari 2017 ingår i Säker vård – alla 
gånger ”, område ”Tidigt upptäcka svårt sjuk – och agera”. NEWS ersätter tidigare arbetssätt 
med vitala parametrar (BAS). Inför införandet hölls aulaföreläsningar för personalen på 
länets tre sjukhus och berörda klinikers läkargrupper informerades. Medarbetare har kunnat 
träna på poängsättningen via en framtagen e-learningskurs. 

Läkemedel 
Läkemedelskommittén har tillsammans med område läkemedelsförsörjning, inom ramen för 
Säker vård - alla gånger fortsatt arbeta inom följande områden kring patientsäkerhet och 
läkemedel: 

• Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar; Cosmic - överföring av 
läkemedelsordinationer, förbättra vårdövergången mellan operations- och 
intensivvårdsklinikerna och övriga kliniker genom arbete med läkemedelsdelarna i 
journalsystemen Cosmic och Metavision, vårdsamordning - läkemedel. 

• Förebygga fel med högriskläkemedel; RIU – utbildning i läkemedelshantering för 
nyanställda sjuksköterskor, extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 

• Läkemedelsrelaterade problem; minskad polyfarmaci i syfte att minimera 
läkemedelsrelaterade problem, ordnat införande 

Arbetet bedrivs till stor del genom apotekare anställda inom område läkemedelsförsörjning, 
i nära samarbete med personal på aktuella vårdenheter samt rapporteras och förankras i 
kommittén. 

Vårdprevention 
Arbetet med vårdprevention ska stärka angreppssätten vad gäller fall, undernäring, trycksår 
och munhälsa. Patienter som är 65 år eller äldre riskbedöms enligt riktlinjer och vid behov 
vidtas åtgärder. Registrering sker i det nationella kvalitetsregister Senior alert. En 
handlingsplan är framtagen för arbetet med vårdprevention och riktlinjer är reviderade.  

Smittskydd vårdhygien 
Viktiga arbetsuppgifter har varit: 

• Följsamhetsmätningar genomförs varje månad avseende basala hygienrutiner och 
klädregler. Ett förbättringsprojekt för hygienobservatörer har genomförts med syfte 
att öka antalet mätande enheter och att få ökad kunskap om hygienobservatörernas 
möjlighet att utföra sitt uppdrag, minska antalet vårdrelaterade infektioner och öka 
patientsäkerheten. 

• Koncept med utbrottsgrupper där man med kort varsel sammankallar alla viktiga 
aktörer för att snabbt genomföra åtgärder som begränsar smittspridningen. 

• Inga utbrott av multiresistenta bakterier förekom i hälso- och sjukvården i Region 
Jönköpings län under 2017. Däremot var det en ovanligt besvärlig calicisäsong som 
föranledde att utbrottsgrupper fick sammankallas. 

• För att förbereda vården inför en ny calicisäsong genomfördes tre stora 
utbildningstillfällen i länet i oktober. Detta är en utbildning som nu planeras årligen. 

• Ett par opererande verksamheter har fått särskilt stöd av smittskydd vårdhygien och 
Strama för att utreda postoperativa infektioner och identifiera förbättringsåtgärder. 
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Strama 
Viktiga arbetsuppgifter har varit genomförande av antibiotikaronder som ett projekt. 
Utvärdering visar en positiv effekt där projektets ”mottagare” i stor utsträckning uppfattade 
ronderna som värdefulla. Arbetssättet föreslås nu bli permanent. 

Antalet digitala vårdmöten har ökat stadigt och bland kontaktorsakerna dominerar olika 
infektionstillstånd. En journalgranskning har gjorts av de två största aktörernas följsamhet till 
FAKTA vid handläggning av pneumoni samt tonsillit. Resultatet pekade på behov av 
förbättringar i flera avseenden. Kvalitetskriterier för digitala vårdmöten är nu framtagna i 
Region Jönköpings län och ligger till grund för den fortsatta uppföljningen. 

Kvarvarande urinkateter 
Gemensamma riktlinjer KAD - bara när det behövs används inom slutenvårdsavdelningar. 
Riktlinjerna är numera nationella och publicerade i Vårdhandboken. Ansvariga coacher finns 
i verksamheterna för att stödja arbetet och mäta följsamheten. För att nå målet att 80 % av 
alla med risk för urinretention ska hanteras enligt riktlinjer, mäts följsamhet till riktlinjer 
varje månad på alla vårdavdelningar. För att ytterligare säkra att riktlinjen att överrapportera 
kateterbärare till hemsjukvården följs har enkät varit ute i primärvården. Urologkliniken har 
tillsammans med Qulturum påbörjat ett samarbete med Nya Karolinska Solna med syfte att 
ta fram riktlinjer för primärvården kring förebyggande av urinretention. 

Övriga områden 
Detta är exempel på aktiviteter som inte ingår i pusslet Säker vård - alla gånger. 

Metodikum 
Metodikum är Region Jönköpings läns kliniska träningscenter och erbjuder praktiskt lärande 
och träning i anpassade lokaler med hjälp av simulatorer och annan utrustning. Så kallad 
scenarioträning är en viktig del av träningen för medarbetare vilket bidrar till god förmåga 
att hantera svåra kliniska situationer. Den sortens träning genomförs i allt större omfattning. 

Regiongemensamt introduktions- och utvecklingsprogram för nyutbildade sjuksköterskor 
(RIU)  
Genom ett väl planerat och genomfört introduktions- och utvecklingsprogram skapas 
förutsättningar för nyutbildade sjuksköterskor att växa in i sin yrkesroll. Programmets 
teoretiska del och färdighetsträning omfattar 20 dagar fördelat på åtta månader. Målet är 
att stärka sjuksköterskans kliniska färdigheter och skapa trygghet och säkerhet i utövandet 
av omvårdnadsarbetet genom stöd av mentorer. 

Programmet förväntas ge positiva synergieffekter när det gäller arbetet med 
patientsäkerhet, vårdkvalitet och arbetsmiljö samt bidra till att attrahera nyutbildade 
sjuksköterskor och säkra kompetensförsörjningen. 

Introduktion nyanlända läkare 
Inom Vårdcentralerna Bra Liv fortsätter arbetet med introduktion av nyrekryterade läkare 
med legitimation från annat EU-land genom en gemensam utbildningsenhet. Syftet är att 
säkerställa kompetensnivån och ge möjlighet till praktik varvat med föreläsningar. Erfarna 
distriktsläkare fungerar som handledare och föreläsare. 

Bättre läkarkontinuitet i primärvården 
Åtgärder pågår på flera vårdcentraler för att öka läkarkontinuiteten för de patienter som har 
återkommande vårdbehov. Listning till enskild läkare pågår vid många vårdcentraler och 
återkommande mätningar görs regelbundet av kontinuiteten. 
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Bra Liv senior 
De flesta vårdcentralerna arbetar med konceptet Bra Liv senior, vilket är en mottagning 
anpassad för äldre med stort vårdbehov. 

Standardiserade vårdförlopp 
Region Jönköpings län inför standardiserade vårdförlopp inom cancervården enligt 
överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet 
startade 2015 och pågår till och med 2018. Hittills har 28 standardiserade vårdförlopp 
införts. 

Cancerpatienter ska uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad professionell process utan 
onödig väntetid i samband med utredning och behandling av en specifik cancerform. 
Standardförloppen beskriver kommunikation mellan patienten och de närstående samt 
anger tydligt ansvarfördelning och processtider. 

Gröna korset 
Gröna korset är en metod som bidrar till utveckling av säkerhetskultur och skapar ökad 
patientsäkerhetsmedvetenhet. Genom att dagligen identifiera risker och arbeta med 
förbättringar minskar antal vårdskador.  

Anrop, sök och larm 
Under året bildades en styrgrupp som arbetar med frågor inom följande områden: 

• Akutlarm (exempelvis hjärtlarm) 
• Fastighetslarm (exempelvis gas- och vattenlarm) 
• Medicintekniska larm (apparatur för diagnos, behandling och rehabilitering) 
• Patientanrop (patient kallar på personal) 
• Tal och sök (bärbar telefoni, personsökning) 
• Överfallslarm (personal kallar på hjälp) 

Gruppen arbetar regionövergripande och tar fram standards och principer samt bereder 
frågor kring nya eller förändrade behov. 

Rätt Använd Kompetens (RAK) 
Arbete med RAK pågår inom många verksamheter då bemanning och kompetens är 
avgörande för en god patientsäkerhet. 

Vårdskademätning 
Markörbaserad journalgranskning (MJG) är ett instrument för att identifiera patientskador. 
Med en tillbakablickande analys av patientjournaler letar man systematiskt efter information 
som kan indikera möjligt avsteg från det normala vårdförloppet. Granskning görs varje 
månad av 50 slumpmässigt valda vårdtillfällen inom somatisk slutenvård respektive 25 inom 
öppen- och slutenvård inom psykiatrisk vård.  Granskningarna sker vid varje klinik och 
resultaten diskuteras regionövergripande med chefläkare och rapporteras till en nationell 
databas. 

MJG används också vid enstaka verksamheter för att identifiera vårdskador för det 
systematiska förbättringsarbetet. 

Kollegiala stödgruppen 
Det finns ett medarbetarstöd, som är en riktlinje för att strukturera hanteringen och 
bemötande av patient, medarbetare och klinikledning i samband med allvarliga vårdskador 
och lex Maria- händelser. En kollegial stödgrupp har etablerats vars syfte är att i enskilda 
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samtal ge stöd till den medarbetare som varit inblandad i händelse som ledde till en 
vårdskada. Stödgruppen utgörs av erfarna medarbetare som representerar flera olika 
yrkesgrupper. 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 
Primärvården ska vara förstahandsvalet och den naturliga koordinatorn när invånaren har 
behov av hälso- och sjukvård under hela livet. Primärvården ska vara den genuina basen i 
hela hälso- och sjukvårdssystemet. Flera delprojekt pågår där arbetet bygger på 
förflyttningen från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till 
hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva. 
Trygga vårdkedjor för patienter är en förutsättning för god patientsäkerhet. 

Vårdsamordning 
Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 1 januari 
2018. Ett projekt för att utveckla arbetssätt för samordnad vårdplanering för att skapa 
trygghet i samband med in- och utskrivning från sjukhus har genomförts i samverkan mellan 
Region Jönköpings län och de 13 kommunerna i länet. Trygg och säker vård och omsorg 
organiseras i fyra delprojekt och arbetet samordnas av en övergripande projektgrupp som 
rapporterar till ledningsgrupp för samverkan, Reko. Under året har Cosmic Link, ett nytt 
vårdplaneringssystem, tagits i drift. Tillgången till information via nationell patientöversikt 
har successivt blivit bättre under 2015-2017. 

Verksamhetsområden rapporterar 
Kliniker och verksamhetsområden rapporterar i sina patientsäkerhetsberättelser ett mycket 
stort antal aktiviteter för att förbättra patientsäkerheten. Här lyfts ett fåtal exempel utan 
inbördes viktning eller värdering jämfört med de som inte tas med. 

Från alla verksamhetsområden rapporterar alla enheter att de arbetat med att säkra sina 
processer, rutiner och riktlinjer. De har uppdaterat dem och vid behov infört nya. Att ha bra 
och uppdaterade processer, rutiner och riktlinjer som är väl kända av medarbetarna är en 
grundsten för god patientsäkerhet. 

2017 har varit ett år då en del planerade neddragningar av vårdplatser genomförts och det 
har framförallt varit inför sommarperioden. Ett omfattande arbete med riskanalyser och 
noggrann planering har genomförts för att upprätthålla patientsäkerheten. 

Utbildning av medarbetare i patientsäkerhetsarbete har genomförts på olika sätt - utbildning 
i både risk- och händelseanalys, utbildningar med fokus på patientsäkerhet II och resiliens 
med mera. 

Åtgärder har vidtagits för att säkerställa en stabil egen bemanning av läkare, sjuksköterskor 
och andra personalgrupper. Detta för att såväl öka kontinuiteten i patientens vård och 
behandling, som för att minska risken för oplanerade stängningar av 
vårdplatser/avbokningar. 

Fortsatt arbete med vårdplaner (individuella vård-, rehabiliterings- och habiliteringsplaner) 
och Samordnad Individuell Plan (SIP) pågår för att ge en välplanerad och sammanhållen vård 
i såväl öppenvård som slutenvård. 

Rutiner för patientsäkerhetsdialoger har fortsatt att utvecklas där verksamhetsledning 
tillsammans med chefläkare och sjukvårdsdirektör för ett strukturerat samtal om 
patientsäkerheten vid kliniken en gång per år.  

Utformning av en regiongemensam rutin för patientsäkerhetsronder på kliniknivå pågår. 
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6 Uppföljning genom egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 

En väl fungerande egenkontroll innebär ett fortlöpande arbete med systematisk planering, 
uppföljning och utvärdering av verksamheten för att kvalitet ska kunna säkras och 
kontrollera att processer och rutiner i ledningssystemet följs. 

Egenkontroller sker regelbundet i verksamheten genom: 

• Uppföljning av arbetet i fokusområden för Säker vård - alla gånger 
• Punktprevalensmätning för trycksår 
• Punktprevalensmätning för vårdrelaterade infektioner 
• Uppföljning av aktiviteter inom vårdprevention i Senior alert 
• Patientenkät för att efterfråga hur vården upplevs 
• Uppföljningar via Öppna Jämförelser 
• Uppföljning via aktuella kvalitetsregister 
• Medarbetarskap och säkerhetsundersökning (ingen ny är genomförd 2017) 
• Observationsstudier av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
• Rapporter ur Infektionsverktyget (till och med oktober) 
• Uppföljning av antibiotikaförskrivning 
• Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering inom sluten vård, primärvård och 

tandvård 
• Uppföljning av läkemedelsberättelser till patient i sluten vård, 

läkemedelsgenomgångar inom vårdval samt läkemedelskommitténs förskrivningsmål 
• Registrering och analys av överbeläggningar och utlokaliserade patienter 
• Markörbaserad journalgranskning av vårdskador 
• Analys av det samlade patientsäkerhetsläget genom sammanställning av lex Maria, 

enskildas klagomål, Löf-anmälningar, allvarliga avvikelser samt 
patientnämndsärenden görs av sektion chefläkare och patientsäkerhet 

 

Arbetssätt och resultat redovisas i kommande kapitel. 
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7 Samverkan för att förebygga 
vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 

Samverkan tar sin utgångspunkt i en sammanhållen vård och omsorg som utgår från 
invånarens behov och fokuserar på att uppnå bästa möjliga kvalitet. För de som vi är till för 
är samverkan inom och mellan våra verksamheter samt vår samverkan med kommuner, 
myndigheter och andra vårdgivare viktig. 

Några viktiga exempel på övergripande forum är: 

Kommunalt forum 
Genom olika ledningsforum och nätverk samverkar Region Jönköpings län med kommunerna 
för att trygga övergångarna i vården och för det gemensamma ansvaret för patienterna. 
 

 
 

Kommunalt forum ansvarar för samverkan inom hälsa, vård och omsorg och samverkan sker 
kring exempelvis rekommendationer, strategiska frågor, gemensamma uppdrag och 
satsningar samt ansvarsfrågor mellan kommun och region. Reko är länken mellan 
kommunalt forum och de tre strategigrupperna. Där representeras Region Jönköpings län av 
hälso- och sjukvårdsdirektör, utvecklingsdirektör samt sjukvårdsrepresentant och 
kommunerna representeras av socialchefer, skolchefer samt utvecklingschefen för 
kommunal utveckling. Strategigrupperna för barn och unga, psykiatri och missbruk, samt 
äldre, omvärldsbevakar och verkar för bästa möjliga samverkan. 

Allt arbete ska utgå från att invånarna får ta del av insatser som håller hög kvalitet och 
bygger på bästa tillgängliga kunskap. Arbetssättet förutsätter ett ständigt och systematiskt 
lärande och utgår från tre kunskapskällor - forskning, praktik och personer i behov av vård 
och omsorg. Det finns gemensamma handlingsplaner för olika behovsgrupper som 
exempelvis äldre, barn och unga, samt personer med psykisk sjukdom. 
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Exempel på arbetssätt i samverkan 
Arbetsgrupp äldre 
Händelserådet i arbetsgrupp äldre analyserar avvikelser i samverkan och rapporterar 
sammanställning av avvikelserna samt föreslår åtgärder till arbetsgrupp äldre. 

Vårdsamordnare på vårdcentral 
Uppdraget för vårdsamordnare är att stödja personer i alla åldrar med behov av samordning 
inom hälso- och sjukvården. Funktionen bidrar till tryggare patient, högre tillgänglighet, 
bättre arbetsmiljö på vårdcentralen och bygger på ett proaktivt arbetssätt. 

Esther 
Esther är ett samarbete mellan kommuner, primärvård och slutenvård i Region Jönköpings 
län och Ydre i Östergötland för att utveckla samverkan i vården. Det började på Höglandet 
och har under senare år blivit en modell för hela Region Jönköpings län. Sedan 2014 finns en 
länsgemensam handlingsplan med syfte att skapa trygg och jämlik vård i hela länet. 

Hantering av händelser och risker 
Daglig styrning 
Daglig styrning är en mötesplats och ett arbetssätt för att samordna sjukhusens resurser 
utifrån aktuellt läge avseende vårdplatsbeläggning, bemanning och eventuella smittor. 
Mötet leds av chefsjuksköterska och ansvarig för vårdplatssamordningen är hälso- och 
sjukvårdsdirektören. Dagligen samlas vårdenhetschefer från enheter med vårdplatser samt 
vårdplatskoordinatorer till ett kort möte med syfte att bättre kunna möta förändrade 
förutsättningar samt gemensamt identifiera och förebygga avvikelser. Arbetssättet har 
bidragit till bra samarbete mellan sjukhusens kliniker och avdelningar, goda 
samordningseffekter, bättre resursutnyttjande och bättre förutsättningar för god 
patientsäkerhet. 

Veckostyrning Länssjukhuset Ryhov  
På motsvarande sätt hålls ett kort möte varje fredag med syftet att diskutera och om möjligt 
åtgärda problem samt risker på ett sjukhusövergripande plan. Till mötet kallas 
verksamhetschefer, smittskyddsläkare, platschefer eller motsvarande för regionfastigheter, 
medicinsk teknik, IT samt lokal samordnare. Mötet leds av chefläkare. Arbetssättet har 
införts som en provverksamhet på Länssjukhuset Ryhov 2017. 

Veckostyrning med kommunerna och primärvården 
För att korta kontaktvägarna, ha en öppen kommunikation och ökad förståelse för varandras 
verksamheter möts följande funktioner per länsdel till ett kort möte varje vecka via telefon 
eller videomöte: 

• äldreomsorgschef/enhetschef och socialchef från kommunerna 
• vårdsamordnare från primärvården 
• från slutenvården deltar biträdande verksamhetschef från medicin- och 

geriatrikkliniken samt chefsjuksköterskorna. 

Syftet är att stämma av aktuellt läge, lösa och diskutera övergripande problem samt 
identifiera risker. 
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8 Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

Riskmedvetenhet, proaktivitet och förmåga att hantera risker är avgörande för god 
patientsäkerhet. 

En riskanalys utförs när det finns behov av att identifiera risker i en verksamhet som kan 
medföra försämrad kvalitet eller patientsäkerhet. Det kan vara risker i den befintliga 
verksamheten, risker som uppstår vid förändringar eller risker vid införande av ny teknik. 
Sambandet mellan patientsäkerhet och arbetsmiljö beaktas mer och mer och båda 
perspektiven integreras ofta i analyserna. 

Riskbedömningar genomförs både på övergripande och på lokal nivå där verksamheterna 
utför egna analyser med tillhörande åtgärdsförslag. Ansvaret för riskanalyser följer 
linjeorganisation. 

2017 har minst 73 (93 st 2016) formella riskanalyser genomförts. 

De formella riskanalyserna som genomförts under året kan delas in i områden: inför 
ombyggnationer, växling av arbetsuppgifter, uppgradering läkemedelsmodul, neddragning 
av vårdplatser, bemanning, stängning och överflyttning av verksamheter, nystartade 
verksamheter samt avveckling av hyrläkare. 

Det blir allt tydligare, och är i linje med angreppssätten för patientsäkerhet, att riskvärdering 
i det dagliga arbetet är av stor betydelse. Därför har under året utveckling av arbetssätt som 
stöder sådan riskvärdering stimulerats. 

Exempel på riskvärdering i det dagliga arbetet och exempel på proaktivt riskarbete: 
morgonmöten för att bedöma patientsäkerhet utifrån bemanning, användande av Gröna 
korset, daglig reflektion i slutet av arbetspass där risker synliggörs, frekventa löpande 
bedömningar avseende risker kopplat till patientsäkerhet som görs av medarbetare av olika 
professioner. 
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9 Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Information är en viktig strategisk resurs för Region Jönköpings län. Tillförlitlig informations-
försörjning är avgörande för förmågan att uppnå verksamhetsmålen. Den totala mängden 
information samt utbytet av information ökar i omfattning både inom och mellan olika 
verksamheter inom Region Jönköpings län och med externa aktörer. 

För att kunna skapa trygghet och säkerhet är det mycket viktigt att informationshanteringen 
skyddas från avsiktliga och oavsiktliga störningar. Information som rör enskilda personers 
sociala, medicinska och andra personliga förhållanden måste skyddas noga mot oönskad 
förändring, förlust och avslöjande. 

Uppföljningar, åtgärder och utvärdering 
Under året har en omfattande genomgång och analys genomförts som har resulterat i en 
handlingsplan för åtgärder inom ett antal områden inom informationssäkerhet. 
Genomgången och analysen har genomförts som ett led i att ny dataskyddsförordning GDPR 
- General Data Protection Regulation träder i kraft maj 2018. Ett projekt har startats för 
genomförande av ny dataskyddsförordning som har en stark koppling till 
informationssäkerhets- och integritetsfrågor. 

Kontinuerlig uppföljning har fortlöpande genomförts i verksamheten genom systematisk 
loggkontroll av medarbetare och patientjournaler. Åtgärder har vidtagits där incidenter och 
avvikelser har uppkommit. Hälso- och sjukvårdens IT-kontaktpersoner samt andra grupper 
har fått kontinuerlig utbildning inom området. 

Informationssäkerhet har varit en del i riskanalyser som genomförts i samband med till 
exempel införande av nya IT-system eller andra produkter för digitalisering inom hälso- och 
sjukvården. Riskanalyser enbart riktade mot informationssäkerhetsområdet har inte gjorts. 

Ett arbete med att informationssäkerhetsklassa strategiska IT-system och produkter har 
påbörjats. Strategin är att IT-system och produkter som införs i en teknisk plattform ska ha 
genomgått en informationssäkerhetsklassning. 

Informationssäkerhetsklassningen genomförs för att se vilka konsekvenser som uppstår i 
verksamheten om till exempel informationen inte kan nås, om den förvanskas, brister i 
åtkomstbegränsning eller det inte går att följa upp vem som gjort vad med informationen. 
Informationssäkerhetsklassningen leder fram till en handlingsplan med åtgärder för att säkra 
upp eventuella brister. För detta ändamål används verktyget KLASSA. 

Utredning, åtgärder och uppföljning har även genomförts i de fall patienter gjort anmälan 
om att någon inom vårdverksamheten haft obehörig åtkomst till journal. 
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10 Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Avvikelser 
Alla medarbetare uppmanas att rapportera risker för vårdskador, faktiska vårdskador och 
förslag till förbättringar. Dessa registreras i Synergi som är ett IT-system för 
patient/kundsynpunkter, avvikelser och förbättringsförslag. Med hjälp av systemet är det 
möjligt att katalogisera och mäta de flesta avvikelser, patient/kundsynpunkter och därtill 
kopplade åtgärder och förbättringsförslag. Avvikelser och patient/kundsynpunkter 
kategoriseras och bedöms avseende frekvens och allvarlighetsgrad. Systemet är väl 
implementerat i hela organisationen och användargrupp finns på regionnivå. 

Verksamheterna har analysgrupper som bearbetar inkomna patient/kundsynpunkter och 
avvikelser samt tar ställning till åtgärder och följer upp. På övergripande nivå presenteras 
resultat i referensgrupp patientsäkerhet. Händelseanalyser görs på de mest frekventa och 
allvarliga händelserna vilket ökar möjligheterna att prioritera de mest angelägna 
förbättringsområdena och förhindra en upprepning av liknande händelser. 

En handlingsplan finns upprättad inom de flesta verksamheter. Handlingsplanen diskuteras 
bland annat i samband med genomförandet av patientsäkerhetsdialogerna. Rapportörerna 
får alltid återkoppling på handlagt ärende via avvikelsehanteringssystemet. 

Händelseanalyser 
Händelseanalysen är en systematisk utredning av negativa händelser och tillbud. Analysen 
omfattar rekonstruktion av händelseförlopp och en orsaksanalys. Syftet med analysen är att 
beskriva händelsen, utreda och beskriva bidragande faktorer ur ett individ- och 
systemperspektiv samt föreslå åtgärder. 

Vidtagna åtgärder bör följas upp av uppdragsgivaren, analysledare samt involverade 
ansvariga inom 6 månader. Det är en påfallande stor skillnad i hur många händelseanalyser 
som görs på olika kliniker, vilket kan tala för en skillnad i riskmedvetenhet och arbete med 
avvikelsehantering. 

Under 2017 har minst 98 (143 st 2016) händelseanalyser genomförts. 

De händelseanalyser som är gjorda under året kan delas in i följande tre kategorier: 
läkemedelsfel, bristande kommunikation/överrapportering samt brister i vård, behandling 
och diagnostik. 
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11 Hantering av klagomål och 
synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 

Om en patient vill framföra sina synpunkter är det viktigt att den får det. I första hand ska 
berörd verksamhet ta hand om klagomålet. 

Ibland inträffar något i vården som medför att patienten får en skada. Det är viktigt att 
händelsen utreds samt rapporteras och hanteras i avvikelsehanteringssystemet Synergi. Om 
det är en allvarlig vårdskada, eller risk för sådan, ska chefläkaren kontaktas. Chefläkaren 
avgör allvarlighetsgraden och om skadan ska anmälas enligt lex Maria till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). Vid en allvarlig vårdskada är det viktigt att både patient, närstående 
och personal får hjälp och stöd. 

Under året har internutredningar i lex Maria-ärenden ytterligare kompletterats med att 
verksamheten beskriver sina erfarenheter från händelsen, hur lärandet ska spridas i 
verksamheten, både internt och externt samt har tidplan och ansvar för åtgärder 
förtydligats. 

Som led i det systematiska arbetet med att förbättra patientsäkerheten i Region Jönköpings 
län följer chefläkarna upp alla lex Maria-ärenden 6 månader efter att beslut fattats. 
Verksamhetschefer får då besvara frågor om vilka åtgärder som är genomförda, ange effekt 
av genomförda åtgärder, ange tidplan för åtgärder som ännu inte är genomförda och ange 
orsak till om någon av åtgärderna inte ska genomföras samt beskriva hur kunskap och 
lärdomar från händelsen har spridits. 

En patient eller närstående kan anmäla en händelse i vården till IVO, en enskilds klagomål 
enligt IVO’s terminologi. I Region Jönköpings läns hantering av dessa klagomål är det berörd 
verksamhet som besvarar klagomålet och chefläkaren som också bedömer anmälan och 
verksamhetens hantering av ärendet. För enskildas klagomål finns rutin för de fall när berörd 
verksamhet delges ett beslut med kritik från IVO. Chefläkaren frågar hur verksamhetschefen 
kommer hantera beslutet, det vill säga vilka åtgärder som kommer att vidtas samt hur 
erfarenheter av ärendet kommer spridas. 
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12 Samverkan med patienter och 
närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är patientmedverkan och personcentrering. I Region 
Jönköpings län finns sedan flera år ett pågående arbete med att såväl öka patientmedverkan 
som att införa en personcentrerad vård. Arbetet görs i samverkan med de olika 
verksamhetsområdena, Kommunal utveckling, patientorganisationer och enskilda personer 
med patient- eller närståendeerfarenheter. 

Under 2017 intensifierades arbetet ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”. 
Arbetet har en tydlig ansats av personcentrering och patientmedverkan och utgår från idén 
om förflyttningen från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till 
hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva. 

Ett av delprojekten i ”Tillsammansarbetet” är Hälsocafé, ett samlingsbegrepp för flera olika 
aktiviteter och mötesplatser med fokus på att stärka invånarna att själva kunna påverka sin 
hälsa och livskvalitet. 

Hjärtats hus är en mötesplats för personer med cancer och närstående som under året 
drivits som ett pilotprojekt i Jönköping. Ansökan om medel till Arvsfonden gav som resultat 
att medel beviljades till en utökning och utveckling under tre år framåt. 

Lärcaféer har funnits och har fortsatt att utvecklas i sin form under flera år. De har 
efterfrågats som ett alternativ till patientskolor. Pedagogiken bygger på ett samspel mellan 
patienter/anhöriga och medarbetare och patienters/anhörigas frågor och behov styr 
innehållet i kurserna. Genom att patienter och närstående själva engagerar sig i sin egen 
vård och hälsa ökar möjligheten till bättre förståelse och följsamhet till exempel ordinerad 
behandling vilket i sin tur ökar patientsäkerheten. Medicin-, infektions- och psykiatriska 
kliniken och barnhälsovården är exempel på verksamheter där man använt pedagogiken. 

Levande bibliotek består av personer med egen erfarenhet av sjukdom eller anhöriga som 
vill dela med sig av sin erfarenhet. Biblioteket har fortsatt att fyllas på och består nu av cirka 
40 personer med olika erfarenheter i åldrarna mellan 28 och 80+, en tredjedel män och två 
tredjedelar kvinnor. Personerna i biblioteket efterfrågas för medverkan i utvecklingsarbete, 
som föreläsare och som erfarna patienter i Lärcafé för att nämna några områden. De 
erfarenheter de har med sig kan bidra till en ökad patientsäkerhet. 

I ett samarbete mellan patientföreningen HjärtLung och Region Jönköpings län genomfördes 
ett pilotprojekt Lev för att leva under 2016. Erfarenheterna av pilotprojektet togs in i ett 
nytt nationellt projekt där hälsocoacher har utbildats. I cirkelform genomförs utbildningar 
för personer med hjärt-lungsjukdomar för att öka hälsan och bli bättre i sin förståelse av sin 
sjukdom och vård och därmed ökad patientsäkerhet. 

Patientstödjare 
En patientstödjare är anställd i ett regionuppdrag med utgångspunkt från Qulturum. 
Arbetsområdet har utvidgats och uppdraget sträcker sig över samtliga medicinska områden. 
Viktiga områden är olika typer av mötesplatser till exempel Lärcafé, självhjälpsgrupper och 
levande bibliotek. Under året har även samverkan med folkhälsoavdelningen utvecklats och 
stärkts. 
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På Höglandssjukhuset Eksjö finns patientstödjare som är knuten till medicin- och 
geriatrikkliniken. Inom psykiatri och rehabilitering finns en inflytandesamordnare med 
uppdrag att stärka patientperspektivet. 

Patientens direktkanal 
Detta är en funktion som till och med 2017 fanns i 1177 Sjukvårdsrådgivningen som tog 
emot klagomål från patienter och närstående och lämnade över dem till verksamheterna via 
avvikelsehanteringssystemet för vidare handläggning. 

Patient med vid utredningar av händelser 
Vid några tillfällen har patient och närstående som drabbats av vårdskada varit med i 
utredningen och förbättringsarbetet för att händelsen inte ska inträffa igen. 

Brukarråd inom primärvården 
Drygt hälften av vårdcentralerna har brukarråd som träffas några gånger per termin. 
Brukarrådet är ett naturligt forum för att återkoppla avvikelser och brister i direkt dialog 
med patienterna. Flera vårdcentraler har under året bjudit in till öppna föreläsningar med 
olika teman, där frågestund och dialog varit ett viktigt inslag. 

 



Region Jönköpings län, Patientsäkerhetsberättelse 2017 24(35) 
 

 

13 Sammanställning och analys av 
synpunkter och klagomål  
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 

Trots att vården hanterar klagomål av olika slag är det viktigt att komma ihåg att de allra 
flesta patienter är nöjda med den vård de får. Viktiga erfarenheter och lärdomar finns att 
hämta i patienternas och de närståendes berättelser vilka är värdefulla i vårdens kvalitets- 
och patientsäkerhetsarbete. 

 

  2014 2015 2016 2017 

Antal lex Maria-anmälningar 43 59 66 57 

Antal enskildas klagomål (IVO) 114 107 144 133 

Antal anmälningar Löf 535 540 606 573 

Antal ärenden i patientnämnden avseende hälso- och 
sjukvården (exkl. privata vårdcentraler) 

490 553 555 648 

Avvikelser i Synergi med händelsekategori Patientsäkerhet 5233 5277 5871 5827 

Avvikelser i Synergi med händelsekategori 
Informationssäkerhet 

1037 934 1339 1327 

Antal kontakter i Patientens direktkanal 694 648 687 590 

 

Lex Maria 
En lex Maria-anmälan görs av vården vid en händelse där en allvarlig vårdskada har uppstått 
alternativt att det varit en risk för allvarlig vårdskada. Med vårdskada menas en skada som 
drabbat en patient i vården och som hade kunnat undvikas. 

1 september 2017 ändrades Socialstyrelsens föreskrift om utredning av vårdskador. Tidigare 
var det obligatoriskt att göra lex Maria-anmälan vid alla självmord där den avlidne varit i 
kontakt med sjukvården inom 4 veckor före dödsfallet. Efter den 1 september ska lex Maria-
anmälan endast göras om självmordet uppfattas som en undvikbar skada orsakad av brister i 
vården. Detta är en förklaring till det minskade antalet anmälningar 2017. 

Antalet anmälningar enligt lex Maria har annars ökat successivt från år 2014. Tolkningen är 
inte att antalet vårdskador har ökat, utan att ökningen främst beror på att chefläkarna har 
arbetat med att öka medvetenheten om vårdskador och utrednings- och anmälningsansvar 
utifrån patientsäkerhetslagen. De flesta ärenden gäller vård, behandling och diagnostik  
(83 %) med fördelning främst inom delområden diagnos, behandling samt självmord. 

Enskildas klagomål 
Enskildas klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) görs av patient eller 
närstående då de upplevt att patienten drabbats av en vårdskada. Antalet enskildas 
klagomål har minskat något i jämförelse med år 2016. Även här gäller flertalet ärenden vård, 
behandling och diagnostik (54 %) med fördelning främst inom delområden behandling, 
undersökning/utredning samt diagnostik. I en majoritet av de klagomål som IVO har granskat 
har IVO funnit att vården bedrivits så att den uppfyller kraven på en god vård. I de fall där 
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Region Jönköpings län fått ta emot kritik (27 %) ses viktiga förbättringsområden inom vård, 
behandling och diagnostik. 

Kirurgisk vård är det verksamhetsområde som gör flest lex Maria-anmälningar och får flest 
enskildas klagomål och detta överensstämmer med statistik i övriga landet. Tolkningen av 
detta är dels att kirurgi kan vara riskfylld verksamhet, dels att vårdskador är så uppenbara 
och tydliga i operativ verksamhet. 

LÖF 
Till LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) kan en patient anmäla om den anser sig 
ha drabbats av en vårdskada. Antalet anmälningar till LÖF har ökat något de senaste åren, 
dock inte under 2017. Detta överensstämmer med LÖF´s nationella statistik och tros bero på 
kombinationen av en ökande befolkning och att en allt högre levnadsålder leder till fler 
vårdkontakter och således sannolikt fler anmälningar om skador. Ett annat skäl till ökningen 
kan vara att landstingen och regionerna arbetar mer aktivt med patientsäkerhet vilket ökar 
kunskapen om försäkringen, både inom sjuk- och tandvård men också i samhället. 

Patientnämnden 
Till patientnämnden vänder patienter sig för att få råd och stöd, lämna synpunkter, klagomål 
och få information om rättigheter i vården. I patientnämndens ärenden ses viktiga 
förbättringsområden avseende vårdens ansvar för tillgänglighet, information samt möjlighet 
till delaktighet och samordning. 

Avvikelser 
De avvikelser i Synergi som gäller patientsäkerhet påvisar förbättringsmöjligheter inom 
arbetsprocesser såsom läkemedelshantering, omvårdnad, samverkan samt hantering av 
vårddokumentation. Antalet anmälningar är stabilt över de senaste åren. Det finns en trend 
mot större andel anmälningar av observerade risker, och mindre andel av händelser. Detta 
kan tala för en ökad riskmedvetenhet vilket är positivt. Avvikelser som gäller 
informationssäkerhet visar på möjligheter till förbättringar inom området riktighet och 
tillgänglighet. I en alltför liten andel redovisas i Synergi uppföljning av effekt av de åtgärder 
som man beslutat om efter hantering av avvikelsen. 

Om patienterna inte är nöjda med vården eller det bemötande de fått har de hittills och 
under 2017 kunnat vända sig till patientens direktkanal som ser till att de får kontakt med 
den verksamhet som berörs. Ändrade arbetssätt för hantering av synpunkter och klagomål 
gäller från 1 januari 2018. 
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14 Resultat 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

Generellt visar resultaten att patientsäkerhetsarbetet i Region Jönköpings län går bra, även 
om det finns områden som behöver förbättras. Sammanfattande resultat presenteras 
fortlöpande i olika forum. Nedan visas exempel på några viktiga aktiviteter och mätningar. 

Resultatmått 
Nationell Patientenkät 
Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av 
patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Resultaten används i respektive verksamhets 
förbättringsarbete. Någon övergripande nationell patientenkät är inte genomförd 2017. 

Standardiserade vårdförlopp inom cancervård 
Inom ramen för satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancerområdet görs 
månadsvis mätningar för att utvärdera hur patienterna upplever att det är att utredas inom 
cancervården. Under första kvartalet fick 558 patienter en sådan enkät och svarsfrekvensen 
var 58 procent. Resultatet inom de olika dimensionerna följer riket generellt. Det finns en 
skillnad mellan grupperna ”de som inte får en cancerdiagnos” och ”de som diagnostiseras 
med cancer” där de utan cancerdiagnos ses vara något mindre nöjda i dimensionerna 
”emotionellt stöd” samt ”delaktighet och involvering”. Arbetet inom dessa områden 
behöver utvecklas. 
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Primärvård 

 
Undersökning inom primärvården genomfördes 2017, och kommer att redovisas i mars 
2018. I den är resultaten bättre för primärvård i Region Jönköpings län än i Sverige i helhet 
för alla dimensioner.  

Mest nöjda är patienterna med visad respekt och bemötande. Kontinuitet och koordinering 
är den dimension där förbättringspotentialen är störst, både i länet och i riket.  

Region Jönköpings län deltar också tillsammans med ett mindre antal landsting/regioner i en 
undersökning inom rehabilitering. Den blir klar i februari 2018. 

Vårdprevention 
Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention för 
äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen. 
Varje enskild äldre person som möter vård och omsorg ges möjlighet till en riskbedömning, 
förebyggande åtgärder och uppföljning för att säkerställa att åtgärderna gör skillnad. 

Resultatet för Region Jönköpings län visar att 79 % har utförda åtgärder vid risk för fall, 
trycksår, undernäring och ohälsa i munnen vilket är sämre än målet 90 %. Under året gjordes 
det en uppdatering av registret vilket har försämrat möjligheten att ta ut rapporter avseende 
undernäring och ohälsa i munnen. 

Fall  
För preventionsarbetet mot fall i vården där patienter kan skadas är målet en minskning 
med 10 % fall per år. Antalet fall har minskat under flera år i rad och målet uppnås även 
under 2017, då det var en minskning med 12,5 %. 

Trycksår  
För trycksår är målet att inga patienter ska drabbas av trycksår. Punktprevalensmätning av 
trycksår visar att andelen patienter med trycksår är 7 %. Även om det är bästa resultatet i 
Sverige visar det att trycksår fortfarande är ett viktigt problemområde och insatserna måste 
intensifieras eftersom trycksår innebär stort lidande för patienterna och innebär stora 
kostnader för vården. 
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Vårdskademätning 
Det finns en variation över tid i antalet vårdskador. Med använd metod kan man inte med 
säkerhet jämföra resultat mellan på varandra följande år. Över tid förefaller det vara en 
minskning av antalet vårdskador sedan mätmetoden infördes 2008, även om jämförelsen är 
vansklig då både mätmetoden och vården ständigt utvecklas och förändras. Granskningen 
och mätningen är ändå viktig, eftersom kunskapen och lärandet av de vårdskador som 
identifieras i mätningen bidrar till att minska risken för vårdskador i framtiden. 

 

 
 

 

 

Överbeläggningar och utlokaliseringar 
Överbeläggning innebär att patient vårdas på rätt avdelning, men på en plats som är utöver 
ordinarie kapacitet för avdelningen. Utlokalisering innebär att en patient vårdas på en 
avdelning som inte är den där patienten egentligen borde vårdats. 

SKL har i en rapport under 2017 konstaterat att risken för vårdskada är dubbelt så stor om 
patienten vårdats utlokaliserad. I ett nationellt perspektiv är överbeläggningar och 
utlokaliseringar mindre vanligt i Region Jönköpings län och har för helåret minskat något 
2017 jämfört med 2016. Detta är anmärkningsvärt bra med tanke på de problem som varit 
under året med neddragna vårdplatser på grund av bemanningsproblem. 

På grund av sjuksköterskebrist och spridning av smitta har vårdplatser fått stängas kortvarigt 
under enstaka tillfällen. Stabsläge har utlösts vid fyra tillfällen och förstärkningsläge vid ett 
tillfälle. 
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            Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser 

 

 
            Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla  

 

 

Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser Region Jönköpings län totalt 2014-
2017 
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Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser Region Jönköpings län totalt 
2014-2017 

 
 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) 
Förekomsten av VRI följs via Infektionsverktyget. Tyvärr innebar höstens uppgradering av 
Cosmic att inrapporteringen fick avbrytas. Det påverkar både verksamheternas egen 
uppföljning av VRI och antibiotikaval samt Stramas och vårdhygiens övergripande analyser. 
Förhoppningen är att problemet i Cosmic kan vara löst till april 2018. 

I referensgruppen för patientsäkerhet har det antagits ett mål på 5,0 VRI/100 vårdtillfällen. 
Under perioden januari till och med oktober registrerades det på länets tre sjukhus i 
genomsnitt 7,2 VRI/ 100 vårdtillfällen. För att minska förekomsten krävs riktade insatser 
gentemot de infektionstyper som är vanligast, nämligen postoperativ infektion, pneumoni, 
urinvägsinfektion utan feber samt clostridium difficile (CDI). 

Clostridium difficile 
Smittskydd vårdhygien granskar alla nya fall av clostridium difficile-infektioner (CDI) i Region 
Jönköpings län sedan 2013. Statistiken för 2017 visar ungefär lika många fall som året innan 
men med fler medelvärden under målvärdet på 0,5 CDI-fall/1000 vårddagar (se graf nedan). 

Möjligheten att typa clostridieproverna har inte mikrobiologilaboratoriet lyckats med under 
2017 men inga stora anhopningar av fall har förekommit under året, vilket talar för att det 
inte varit problem med smittspridning. 
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Strama, antibiotikaförskrivning 
Inför 2017 sänktes det kortsiktiga målet till 280 recept/1000 invånare. Genomsnittet för hela 
året blev 290 recept/1000 invånare, vilket kan jämföras med 294 under år 2016. Bra Livs 
vårdcentraler har samtliga varit framgångsrika när det gäller att fortsätta minska 
antibiotikaförbrukningen. 24 vårdcentraler nådde full måluppfyllelse. För första gången på 
länge kan en minskning i slutenvårdens förskrivning anas. I december 2017 låg den på lägsta 
nivån sedan 2013: 70,1 recept/ 1000 invånare. 
 

 
Antibiotikarecept/1000 invånare 2013-2017, samtliga förskrivare 

 

Processmått 
Basala hygienrutiner och klädregler 
Senaste åren sågs en negativ trend i andelen mätande enheter, med ett deltagande ner mot 
60 %. Efter ett förbättringsprojekt gentemot hygienobservatörerna i Region Jönköpings län 
ses nu att den negativa trenden i andelen mätande enheter är bruten och deltagandet i 
följsamhetsmätningarna ligger runt 80 %. Mätresultaten är överlag stabilt höga och bra, men 
enstaka verksamheter har enligt mätningarna problem med efterföljnad av rutinerna. 
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Kvarvarande urinkateter 
Att KAD används på rätt indikationer och sköts på rätt sätt att avgörande för att minska 
risken för urinvägsinfektioner. Arbetssätten är väl utvecklade och spridda i slutenvården. 
Processen är stabil med följsamhet till riktlinjerna för KAD - bara när det behövs på cirka 
80 %, vilket är ett acceptabelt resultat. 

 

Strukturmått 
Metodikum 
Metodikums verksamhet det senaste verksamhetsåret har inneburit ytterligare ökning av 
verksamheten sett till såväl antalet deltagare som antalet kurser. 
 

 
 

Det regiongemensamma introduktions och utvecklingsprogrammet (RIU) engagerar allt fler, 
såväl deltagare som instruktörer. Idag har cirka 250 nyanställda/nyexaminerade 
sjuksköterskor genomfört eller genomför programmet. Utvärderingarna visar att 
sjuksköterskorna upplever att programmet till stor del eller helt och hållet har bidragit till 
ökad trygghet och säkerhet i den kliniska vardagen. 99 % upplever att de kan förmedla sin 
nyvunna kompetens vidare till kollegor i sin verksamhet. 

Under året gjordes en investering för att stödja vårdcentralernas behov av träning av akut 
omhändertagande och HLR för ökad möjlighet att använda simulatorer och materiel. Vidare 
har flera aktiviteter inom vårdpreventionsområdet genomförts. Metodikum har även varit 
aktiv i extern samverkan när det gäller forskning inom området samt utveckling av nationellt 
instruktörsutbildningsprogram. 
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Läkemedel 
Under 2017 har läkemedelskommittén följt patientsäkerhet och läkemedel genom följande 
centrala mätningar via rapport- och analysverktyget Diver: 

• Läkemedelsberättelser till patient i sluten vård 
• Läkemedelsgenomgångar inom Vårdval Primärvård 
• Läkemedelskommitténs förskrivningsmål - polyfarmaci, olämpliga läkemedel till äldre 

Resultaten har varit stabila de senaste åren och varierar stort mellan olika verksamheter. 
Användande av läkemedelsberättelser till patienter som skrivs hem från sjukhus varierar till 
exempel från 5 till 80 % mellan klinikerna. Detta lyfts med länets verksamhetschefer genom 
dialog och riktad information. Förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre minskar, men 
polyfarmacin i stort ökar. 

Risk- och händelseanalyser 
Under året har det genomförts en händelseanalysutbildning och en riskanalysutbildning 
samt en utbildning i FRAM (Funktionell Resonans Analys Metod) som är ett alternativ till 
ordinarie risk- och händelseanalysmetoder. 

Gröna korset 
Hälften av enheterna (47 st) har infört och använder Gröna korset kontinuerligt. Även inom 
mötesforumet Daglig styrning används metoden sedan hösten 2017. Viss ökning av 
registrerade avvikelser i Synergi kan förklaras av Gröna korset. 
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15 Övergripande mål och strategier för 
kommande år 
Övergripande mål 
De mål för patientsäkerhet som sätts i budget och flerårsplan för 2018 ska uppnås av Region 
Jönköpings län som helhet samt av enskilda verksamhetsområden och kliniker när så är 
tillämpligt. 

Region Jönköpings län är bland de ledande i Sverige och ska vara i världsklass i 
patientsäkerhet. Säker vård – alla gånger är utgångspunkt för allt arbete med 
patientsäkerhet med målet att patientsäkerheten är den bästa möjliga och att den 
fortlöpande utvecklas och förbättras i takt med hälso- och sjukvårdens utveckling. 

Strategiska fokusområden 
Särskilt viktiga områden i arbetet med patientsäkerhet är att minska vårdrelaterade 
infektioner, Strama-arbetet för adekvat antibiotikaanvändning, arbetssätt och vårdmiljöer 
som minskar risken för spridning av multiresistenta bakterier, läkemedelsarbetet, 
vårdpreventionsarbetet för att minska risk för fallskada, trycksår, undernäring och dålig 
munhälsa, samt åtgärder för att minska risker i vårdens övergångar. 

Strategiska angreppssätt 
De strategiska angreppssätten för arbetet med patientsäkerhet i Region Jönköpings län är: 

• Personcentrering och processutveckling med ständiga förbättringar där säker vård 
alla gånger är i fokus. 

• Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens och beprövad 
erfarenhet. 

• Utveckla och använd arbetssätt för riskhantering. 
• Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska 

vården. 
• Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient, närstående 

och vårdpersonal). 

Under 2018 fortsätter arbetet med att utveckla arbetet i linje med dessa angreppssätt. 

Arbetssätt 
Säker vård – alla gånger är det gemensamma konceptet för riktlinjer och uppföljning av 
centrala områden i arbetet med patientsäkerhet. Arbetet och resultaten ska följas upp och 
stödjas i patientsäkerhetsdialoger som genomförs regelbundet i verksamheterna. Under 
2018 utvecklas arbete med patientsäkerhetsronder där ledningen för verksamhetsområden 
besöker verksamheterna för uppföljning av och diskussion om verksamheternas arbete med 
patientsäkerhet. 

Arbetet med patientsäkerhet genomförs i verksamheterna och koordineras med stöd av 
Qulturum, sektion chefläkare och patientsäkerhet, läkemedelskommittén, smittskydd och 
vårdhygien, Metodikum med flera. Stödfunktionerna fortsätter sitt arbete med att utveckla 
sitt arbete i linje med de strategiska angreppssätten. 

Patientsäkerhet ska vara ett återkommande ämne i olika ledningsmöten. Arbete och resultat 
inom patientsäkerhetsområdet redovisas och diskuteras fortlöpande. 
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För samverkan med kommunerna finns ledningssystem för samverkan på både medarbetar-, 
chefs- och politisk nivå för att tillsammans göra bästa möjliga för invånarna. I samverkan 
arbetar man inom områdena barn och unga, psykiatri och missbruk, äldre samt folkhälsa, 
funktionsnedsättning och IT. Patientsäkerhet ska beaktas inom samtliga områden. 

Arbete med samlad analys 
För att förstå helheten i arbetet med patientsäkerhet och dess resultat är det viktigt med en 
samlad analys för att kunna prioritera insatserna rätt. När Stratsys nu införts som stöd för 
ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet kommer detta arbete underlättas. Under 
2018 fortsätts det arbete som påbörjades 2017 för denna samlade analys. 

På verksamhetsområdesnivå 
Klinikerna, de medicinska verksamhetsområdena och Vårdcentralerna Bra Liv har i sina 
planer för 2018 beskrivit deras planer för arbetet med patientsäkerhet. Viktiga områden som 
de beskriver att de ska arbeta med är: 

• Utveckla arbetssätten för förbättringsarbete och lärande av avvikelser 
• Arbete med att definiera, följa och leda efter indikatorer för patientsäkerhet 
• Utveckla arbetssätt för riskhantering 
• Arbete med att säkra stabil egen bemanning och kompetens hos medarbetarna 
• På vårdcentralerna arbete för de svårast sjuka genom fast vårdkontakt och 

samordning av sjukvårdsbehov, fler hembesök av läkare samt samverkan med 
andra aktörer 

• Uppmärksamma och förbättra omhändertagandet av individer med psykisk 
ohälsa i primärvården 
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Inledning och kommentarer 
Barnbokslut 2017 innefattar aktiviteter både från hälso- och sjukvården, Länstrafiken samt utbildning och 

kultursektorn. Syftet med rapporten är att ge en bild av verksamheterna ur ett barnrättsperspektiv. FN:s 

konvention för barnets rättigheter utgör ett grundfundament i samarbetet och samverkan med såväl länets 

kommuner som idéburna organisationer. Strategigrupp barn och unga som är en samverkan mellan hälso- 

och sjukvården i Region Jönköpings län, skola och socialtjänst i länets kommuner ger ett stärkt skydd och 

lägger grunden för ett sammanhållet stöd för barnet. 

   

Insatser och aktiviteter görs i olika stor omfattning inom regionen. Barnbokslutet garanterar ingen 

heltäckande bild. De hälsotal som lyfts fram för barn och unga från Folkhälsoenkät Ung 2017 ger samma 

bild som nationella data avseende psykisk hälsa och visar att flickor mår sämre än pojkar även över tid. 

De existentiella indikatorerna har en överordnad betydelse för den psykiska hälsan och har visats i andra 

studier och de pågående analyserna från vår studie kommer att bli intressant att följa.  

 

Barnens tillgång till hälso- och sjukvård är god och den pågående utvecklingen av familjecentraler ger ett 

mer jämlikt utbud i länet om än vissa mottagningar börjar bli små lokalmässigt. Överenskommelsen om 

vilka barn som ska vårdas på barnklinik istället för vuxenklinik är gynnsamt ur ett barnrättsperspektiv. 

Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin har försämrats mycket beroende på personalbrist. 

Barnanpassad information har utvecklats ytterligare inte minst i samarbetet med 1177. Spridningen av 

arbetet med hygien i förskolan kommer att fortsätta i länet och är hälsofrämjande för barnen. Barn som 

ska vaccineras kommer att få bättre information via 1177. Barns rätt till delaktighet kan utvecklas 

ytterligare inom alla områden och de goda exempel vi lyfter via Barndialogen är värdefulla i fortsatta 

insatser.  

 

Regionens gymnasieskolor har en tydlig struktur i arbetet för att alla ska kunna lyckas med sin skolgång. 

Den ökande andelen av elever med gymnasieexamen är glädjande. Kulturinsatserna för barn och unga i 

länet utgör 38,5 % av samtliga aktiviteter. 

 

Länstrafiken ser barn och ungdomar som en viktig resenärsgrupp som ställer särskilda krav på trafikens 

tekniska utformning och bemötande. För att underlätta resande har en klassbiljett införts för förskolor, 

förskoleklass, grundskole- och gymnasieklass. 

 

För att kunna följa arbetet med barn som anhöriga och barn som far illa ska mätningar genomföras per 

tertial under 2018 avseende familjeformulär, åtgärdskoder kopplat till det samt orosanmälan för barn som 

far illa. Barnrättsombud bör finnas på alla enheter inom vården för att barnrättsarbetet som helhet ska 

kunna fungera i praktiken och bli en naturlig del i vardagsarbetet.  

 

Det goda samarbetet med Länsstyrelsen och länets kommuner när det gäller arbetet med och för barns rätt 

ur olika perspektiv utgör en bra grund för barn och ungdomar så Region Jönköpings län kan bli den bästa 

platsen att växa upp på.  
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Demografi barn och unga 
Antalet barn och unga upp till 18 år är cirka 76 600 och utgör drygt 21 procent av den totala befolkningen 

i länet. Under 2017 var antalet asylsökande barn 1210 varav 182 var ensamkommande jämfört med 2016 

då det var 1082 varav 185 var ensamkommande (Källa: SCB samt Migrationsverket). Diagrammet visar 

barn i asyl per länsdel och åldergrupperat 0-5 år samt 6-17 år. 

Barn i asyl per länsdel 

 

HÄLSOTAL FÖR BARN OCH UNGA 
Folkhälsoenkät Ung har genomförts i länet vartannat år sen 2011 i åk 9 samt år 2 på gymnasiet och några 

data från hösten 2017 redovisas här. Samtliga kommuner i länet har deltagit inklusive regionens 

Naturbruksgymnasium i Tenhult. Data redovisas uppdelat på kön och inom parentes visas 2015 års 

resultat som var den senaste mätomgången. 

Allmän hälsa  
På frågan ”Hur mår du rent allmänt?” svarar de allra flesta ungdomar att de mår bra eller mycket bra. 

Sammantaget ses en nedåtgående trend bland tjejerna jämfört med killarna som ligger på i stort sett 

samma nivå som tidigare. 

Tabell xx: Hur mår du rent allmänt? (Åk 9) 
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Psykisk hälsa 
Andelen elever med minst två psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan eller oftare är relativt lika 

jämfört med föregående mätning men skillnaden är störst mellan könen. Inom parentes anges värdena för 

år 2015. Bland tjejerna i åk 9 uppger 53 % (51 %) att de har psykosomatiska besvär medan 24 % (23 %) 

av killarna rapporterar samma. I gymnasiet år 2 är det 59 % (55 %) av tjejerna och 25 % (27 %) av 

killarna som rapporterar att de har psykosomatiska besvär. 

Existentiell hälsa 
Eleverna har fått svara på frågor om existentiell hälsa och inrymmer påståenden om livet känns 

meningsfullt, har ett syfte, om de har en tro eller övertygelse och hoppfullhet inför livet. Årskurs 9 och 

gymnasiet år 2 är sammanslagna men redovisas uppdelat på kön. Killarna instämmer i högre omfattning 

än vad tjejerna gör. 

Hur väl stämmer påståendena?  

Killar (åk 9 och gy 2) 

 

Tjejer (åk 9 och gy 2) 

 
 

Rökning 
Rökfria är 88 % (90 %) tjejer och 91 % (91 %) killar i åk 9. Daglig rökning är fördelat på 3 % (3 %) tjejer 

och 2 % (3 %) killar och övriga uppger att de röker ibland. 
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I gymnasiets år 2 uppger 79 % (80 % resp. 77 %) bland både tjejer och killar att de är rökfria. Daglig 

rökning är fördelat på 5 % (7 %) tjejer och 6 % (7 %) killar och övriga uppger att de röker ibland. 

Intensivkonsumtion av alkohol 
Intensivkonsumenter av alkohol är de som dricker en större mängd alkohol vid ett och samma tillfälle 

någon gång per år eller oftare. Andelen elever i åk 9 som intensivkonsumerar alkohol är 13 % (11 %) 

tjejer och 13 % (12 %) killar medan det i gymnasiet är 37 % (36 %) tjejer och 44 % (45 %) av killarna. 
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Barnets rätt till likvärdiga villkor 
och förbud mot diskriminering 
 

Region Jönköpings län arbetar för alla barns lika värde, jämställdhet, jämlikhet och förbud mot 

diskriminering. 

UTBILDNING 

Regionens naturbruksgymnasier 
Regionens gymnasieskolor Tenhults Naturbruksgymnasium och Stora Segerstad Naturbrukscentrum har 

fungerande planer mot diskriminering och kränkande behandling. För elever med extra behov av 

anpassning och stöd kan den ges på flera nivåer. Målet är att eleverna ska kunna utvecklas och genomföra 

utbildningen som planerat. Flödesschema för att uppmärksamma och hantera skolfrånvaro används.  

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Likvärdig tillgång till hälsovård 
Beslut om start av familjecentraler i Mullsjö och Gnosjö kommuner togs under hösten. I kommunerna 

Nässjö, Sävsjö och delar av Jönköping har befolkningstillväxten resulterat i att familjecentralernas lokaler 

är för små. Barnunderlagen är så stora att vissa familjecentraler skulle behöva delas i två. Särskilt viktigt 

är detta i områden med familjer som behöver extra stöd. I arbetet med utveckling av våra 

ungdomsmottagningar i länet startade planering av en pilotverksamhet med Ungdomsmottagning online. I 

planeringsarbetet deltar även E-hälso-rådet. Arbetet utgår från ungdomsmottagningen i Jönköping och ska 

finnas tillgänglig för alla ungdomar i åldern 13-22 år i hela länet.  

Böcker som stimulans av barnens språkutveckling i fortsatt fokus 
I utvecklingsarbetet Språklust samverkar Regionbibliotek Region Jönköpings län, länets folkbibliotek, 

Barnhälsovårdens utvecklingsteam och regionens logopeder för att lägga grunden för en god 

språkutveckling hos alla barn i länet. De generella insatserna har löpt på sedan hösten 2016, och i oktober 

2017 lanserades riktade insatser i hela länet. Föräldrarna har tillgång till Språklustmaterialet på 1177. 

Under 2018 kommer de generella insatserna att utvärderas både ur ett föräldraperspektiv som ett 

professionsperspektiv.  

Asylsökande 
Faktadokumentet Barn och ungdomar i asylprocess ska säkerställa att barn som under asylprocessen visar 

tecken på psykisk ohälsa får den vård och det stöd de behöver och av den instans som har uppdraget att ge 

det. Dokumentet fastställdes 2017-06-07. 

Barnsjukvård 
Akutbesök på barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna (barn 0-1 år) har uppgått till ca 3900 

fördelat på 5 mottagningar men är en osäker siffra som kan bero på omorganisationen under året. Under 

år 2016 var antalet 4915. I stort sett alla har fått tid samma dag.  

 

Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård (NOBAB) som bygger på 

Barnkonventionen är utgångspunkten i arbetet för att få en jämlik vård så att barn vårdas tillsammans med 

andra barn och inte på vuxenavdelningar. Under året har en överenskommelse gjorts så alla länets barn 0-

3 år som behöver slutenvård för buksmärtor och skalltrauma ska vårdas på barnklinik. 

 

Regional Medicinsk Programgrupp barn- och ungdomssjukvård (RMPG barn) har under hösten startat 

den andra omgången av bakjoursutbildning för barnläkare inom Sydöstra sjukvårdregionen. Detta ökar 

kvalitén och tillgången till säker vård för barn inom sjukvårdsregionen. 
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Insatser psykisk hälsa 
Ett antal insatser erbjuds av sektion Folkhälsa till länets kommuner för att främja psykisk hälsa hos barn 

och unga som Dansa utan krav, DISA-metoden, stöd för att starta lokala Freja musikteater-grupper, 

Mindfulness och workshop för Vem är jag – en arbetsbok om identitet. Spridning av insatserna görs 

fortlöpande till de kommuner som önskar.  

 

Dansa utan krav har genomförts i fem av länets kommuner i samverkan med aktörer i respektive 

kommun, studieförbund och/eller ideell organisation. En presentation av Dansa utan krav har 

hållits för södra länsdelsgruppen med kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och 

Värnamo. Gruppledare i DISA-metoden finns i 10 av länets 13 kommuner. 

 

Utbildade konstnärliga ledare i Frejametodiken finns i samtliga länsdelar.  Frejagrupper kan i och med 

detta erbjudas till alla i målgruppen unga inom autismspektrat. Utbildning i Mindfulness har genomförts 

för skolpersonal i Gislaved och Habo kommun.  

Föräldrastöd 
I samverkan med Länsstyrelsen har insatser gjorts för att inspirera till att utveckla ett föräldrastöd som 

riktar sig till alla föräldrar med barn i tonåren.  En mötesplats med workshop anordnades med syftet att 

dela erfarenheter mellan deltagarna i insatser av universellt stöd till föräldrar med tonåringar och att starta 

upp en struktur för en hållbar länsövergripande samverkan. Målgruppen har varit tjänstemän inom 

både hälso- och sjukvården samt kommunerna i länet, idéburna organisationer och de som i 

sitt dagliga arbete kommer i direkt kontakt med föräldrar till tonåringar. 
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Barnanpassad information och 
barns delaktighet 
Barn har rätt till information på ett begripligt sätt utifrån ålder och mognad. De har rätt att vara 

informerade om och delaktiga i frågor som rör deras liv och hälsa.  

INFORMATION 

Hälso- och sjukvård 
Föräldrar som har nyfödda barn och föräldrar med barn 2-5 år får vid första besöket på BHV en 

nyckelringsnalle, ett informationskort och information om att de kan boka om tiderna, se barnets 

tillväxtkurva och att de kan förbereda sig själva och sitt barn inför besöket genom att läsa på 1177.se. Alla 

barn 2-5 år som besöker BVC får en Tryggve-tatuering och föräldrarna får information om 1177.se. 

 

 
 
 Ett arbete har påbörjats för att få nya skyltar till barnhälsovården med  

information till föräldrar att bara friska barn hanteras inom BHV.  
Texten ska översättas till flera olika språk.  

 
 Anledningen är att hälsovården vill skydda nyfödda barn från infektioner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nalledagen genomfördes i april på Värnamo sjukhus med syfte att avdramatisera barnens kontakter med 

hälso- och sjukvården. Ett annat syfte var att underlätta till exempel hälsokontroller och vaccinationer, 

och att underlätta samarbetet mellan barnen och sjukvårdens medarbetare när barnen behöver sjukvård. 

Över 100 barn fick sina nallar och gosedjur undersökta och omplåstrade. Barndialogen/Barnkonventionen 

 

En film om vaccination av barn spelades in under hösten på en skola i länet och kommer att lanseras på 

1177.se.  Tanken är att personal ska kunna hänvisa till filmen inför vaccination oavsett om den ska ske i 

skolan, på en vårdcentral eller infektionsmottagningen.  

 

Ett projekt tillsammans med kommunernas skolsköterskor i Jönköpings län har påbörjats. Målet är att alla 

skolsköterskor ska ha ett kvalitetssäkrat och gemensamt metodstöd, som kan användas vid hälsosamtalen. 

Metodstödet ska bidra till att skolsköterskorna kan inspirera och motivera barnen till ett hälsosamt och bra 

liv.  

DELAKTIGHET 

Utbildning 
I Stora Segerstads kvalitetsarbete ingår elevinflytande avseende arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll. Måluppfyllelsen utvärderas med hjälp av kursutvärdering och elevenkät. 

Skolan har också ett aktivt elevråd där frågor om t.ex. arbetsmiljö, elevhälsa och undervisning har lyfts. 

 

Tenhults Naturbruksgymnasium har även preventionsarbete i form av ett startsamtal som genomförs med 

eleven före utbildningens start. Syftet är att kunna förebygga problem och ogiltig frånvaro. Andelen 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44498
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elever som har fått stöd genom extra anpassningar, handlingsplan eller åtgärdsprogram utgör 33 % (66 av 

199). Övriga elever klarar sina studier med hjälp av de individuella studieplanerna. Andelen elever med 

gymnasieexamen ökade från 67 % till 88 %. Skolsköterskans tid har kunnat utökas genom ett 

Skolverksprojekt, även detta för att tidigt kunna fånga elever i behov av stöd. 

Elevhälsoenkäten visar att 91 % av eleverna trivs bra eller mycket bra i skolan. 

Hälso- och sjukvård 
Ett barnvätrum invigdes i mars vid Öxnehaga vårdcentral då barn från en förskola fanns med och klippte 

bandet. Detta är resultatet av den barnrond som genomfördes 2014 då barn fick ge sina synpunkter på den 

fysiska miljön på mottagningen ur ett barnperspektiv.  

Barndialogen/Barnkonventionen 

 

Patientnämnden som tar emot synpunkter och klagomål har registrerat 60 ärenden som rör barn 0-18 år 

och är en ökning jämfört med 2016 då 39 ärenden togs emot för samma åldersgrupp. De flesta ärenden rör 

vård och behandling följt av kommunikation (information, bemötande m.m.). 

 

I ett försök att få barns åsikter om sitt besök inom primärvården har en enkät med hjälp av iPads i direkt 

anslutning till besöket på mottagningen testats och visat sig fungera bra. Ett planeringsarbete pågår 

tillsammans med primärvården för att kunna genomföra enkäten i hela länet. Tanken är att även 

barnmottagningarna i länet ska ingå i arbetet. 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43234
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Goda levnadsvillkor för barn och 
arbetet med barn som far illa 
Region Jönköpings län ska vara den bästa plats att växa upp på. Regionen har ansvar för att upptäcka och 

stödja barn som far illa. 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  
För att följa upp barnets rätt till likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård mäts bland annat vårdgarantin 

och andra nyckeltal för barn. 

 

Barn- och ungdomshälsan i länet eftersträvar hög tillgänglighet. Även om föräldrar och barn erbjuds tid 

inom 14 dagar är det inte ovanligt att föräldrar önskar att det ska bli något senare. 

 

Väntetid för nybesök till Barn- och ungdomshälsan (BUH) i Jönköping, Nässjö och 
Värnamo gemensamt.  

 

Andel barn under 18 år som fått tid till barn- och ungdomspsykiatrin. Faktisk väntetid, helår. 

Resursbrist i form av personal har påverkat tid för utredning inom 30 dagar och prioriteringar har medfört 

att neuropsykiatriska utredningar måst vänta. 

 

 

 

Förskrivningen av antibiotika i alla åldersgrupper ligger något lägre 2017 jämfört med 2016 och riket som 

helhet. I åldersgruppen 10-14 år har den ökat något i länet under 2017 medan det i riket har minskat 

jämfört med 2016. 

 

Nyckeltal 2017 Mål Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Andel barn 1- 18 år som omfattas av vårdgarantin som fick komma på ett 
läkarbesök i primärvården inom 7 dagar (Helår) 

100 % 94 % 93 % 

Andel barn under 18 år som får träffa läkare och är färdigbehandlad på 
barnakuten inom 4 timmar 

90 % 92 % 89 % 

Andel barn under 18 år som omfattas av vårdgarantin och utfört planerat 
läkarbesök i specialiserad vård inom 60 dagar (Barnklinik, Helår) 

80 % 82,5 % 76,1 % 

Andel barn under 18 år som fått en tid inom 60 dagar inom specialiserade 
vården (Barnmottagning, Helår) 

80 % 91,5 % 93,7 % 

Andel barn under 18 år som fått en tid för nybesök inom 60 dagar på Barn- och 
ungdomshabiliteringen (Helår) 

80 % 88 % 83 % 

 1-14 dagar 15-30 dagar 31-60 dagar 

Väntetid nybesök BUH i 
länet 32 % 39 % 29 % 

Barn- och 
ungdomspsykiatri 

Tid för nybesök  
inom 30 dagar. Mål 90 % 

Tid för utredning  
inom 30 dagar. Mål 80 % 

Tid för behandling  
inom 30 dagar. Mål 80 % 

 2016 2017 2016    2017 2016 2017 

Höglandet 94 % 83 % 85 % 6 % 92 % 94 % 

Jönköping 83 % 51 % 51 % 5 % 77 % 75 % 

Värnamo 94 % 81 % 13 % 3 % 77 % 94 % 
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En barnsjuksköterska med inriktning mot diabetes har från november 2017 fått i uppdrag att fungera som 

diabeteskonsulent (40 %). Denna insats kommer att fylla det stora behovet av utåtriktad verksamhet mot 

barn med diabetes inom förskola och skola i länet. 

 

Införandet av rotavirusvaccination har resulterat i att betydligt färre barn behöver läggas in på grund av 

uttorkning orsakad av diarrésjukdom. Data kommer att publiceras i form av vetenskaplig artikel och kan 

därmed inte publiceras i skrift i förväg. 

TANDVÅRD 
Region Jönköpings län ligger fortfarande bland de bästa i landet när det gäller barnens mycket goda 

munhälsa. Barnen är alltid prioriterade i den kliniska verksamheten. 

 

Nyckeltal  Mål Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Andel 1- och 2-åringar som har fått en hälsobedömning av sin tandhälsa inom 
tandvården 

95 % 80 % 81 % 

GIFTFRI SJUKVÅRD FÖR BARN 
I produktionen av olika varor och material används en stor mängd kemikalier som kan vara skadliga för 

människan och miljön. Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna eftersom deras immunsystem, 

hormonsystem, hjärnor och många andra organ inte är färdigutvecklade. Dessutom kommer små barn i 

mycket nära kontakt med saker i deras omgivning genom att de känner och smakar på dem. Det är därför 

viktigt att minimera deras exponering för skadliga ämnen. 

 

Under 2017 påbörjades projektet Giftfri sjukvård för barn inom RJL, vilket är en del i Regionens program 

för hållbar utveckling 2017-2020. En broschyr togs fram, Giftfria leksaker inom sjukvården, som en 

vägledning för att rensa bort leksaker och pedagogiskt material som kan innehålla skadliga ämnen. 

Broschyren har spridits inom hela regionen bland de verksamheter som har leksaker. Bland annat har 

barnhabiliteringen och lekterapin i Jönköping samt BUP i Värnamo rensat bland sina leksaker, med stöd 

från centrala miljöenheten. Bakrunden till att vi ska rensa bort gamla leksaker är att det kom striktare 

regler inom EU 2007, om vad leksaker får innehålla för kemiska ämnen. Dessa regler skärptes ytterligare 

2012. 
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SAMVERKAN FÖRSKOLOR KOMMUNERNA 
Hygien i förskolan med material om hygienråd, affischer, föräldrainformation samt pedagogiskt material 

har tagits fram av Smittskydd och vårdhygien i regionen. Jönköpings kommun som har hygienombud har 

fått utbildning och arbetet sprids nu i länet. Allt material finns att hämta på hemsidan för smittskydd. 

Smittskydd och vårdhygien 

SAMVERKAN SKOLOR KOMMUNERNA 
Via webbstöd för skolornas hälsosamtal finns data på gruppnivå som möjliggör riktade insatser utifrån 

behov på klass/skol/kommun-nivå. Detta möjliggör ett systematiskt arbetssätt för skolans hälsoarbete. 

Under 2017 har det skett satsningar på daglig pulshöjande aktivetet på skolor i länet. Inom förskolan har 

samverkan skett via förbättringsarbete för multifunktionella utomhusmiljöer. Båda dessa exempel 

involverar forskningsaktörer för att följa och befästa arbetet. 

 

För att öka andelen unga som går ut skolan med fullständiga betyg har gemensamma samtal hållits med 

politiker från kommunerna, Region Jönköpings län, kommunchefer och region-direktörer.  

BARN SOM ANHÖRIGA 
Socialstyrelsens nationella nätverk för barn som anhöriga höll tillsammans med Nationellt 

Kompetenscenter Anhöriga (Nka) två seminariedagar i Stockholm. Utbildning och erfarenhetsutbyte 

mellan personal från landets regioner/landsting med fokus på interkulturellt perspektiv gav förnyad 

inspiration i det fortsatta arbetet. 

Inom psykiatrin 
Psykiatriska klinikens introduktionsutbildning för ny personal och studenter har getts vid två tillfällen 

under året. Informationsmaterial har tillhandahållits för barn, föräldrar och personal i form av broschyrer, 

filmer, böcker och webbsidor. Träffar för erfarenhetsutbyte tillsammans med socialpsykiatrin, för att 

stödja föräldrar i våra verksamheter, har genomförts vid två tillfällen. En film av Susanne Osten Flickan 

Mamman och Demonerna visades i en gemensam satsning med barnrättsombud, socialpsykiatrin samt 

psykosvården. Syftet var att uppmärksamma barn till föräldrar med en psykiatrisk sjukdom. Metoder för 

samtal med barn och föräldrar används i olika omfattning och utbildningar har genomförts för personal.   

Inom somatiska vården 
Inom somatiska vården saknas barnrättsombud på många enheter vilket påverkar arbetet med barn som 

anhöriga. Några kliniker gör extra satsningar där Ryhovs onkologklinik har utvecklat och utvärderat sitt 

arbete under året. Intensivvårdsavdelningen i Eksjö och Jönköping har utarbetat en struktur för arbetet 

och påbörjat sin utvärdering.  

 

Akutprocessen Barn i sorg är ett arbete för att stödja de barn vars förälder/närstående hastigt avlidit. Ett 

samarbete mellan ambulans, akutmottagning, vårdcentraler, polis, sjukhuskyrkan och i förekommande 

fall POSOM-grupper. Länets skolsköterskor fick vid ett gemensamt utbildningstillfälle information om 

arbetet och vad deras insatser kan bestå av. Flera skolsköterskor i länet intygade att arbetet fungerar väl. 

KULTUR OCH FRITID 
I januari 2017 föddes Unga Spiradagen som är en avknoppning av Stora Lekdagen som Jönköpings 

kommun beslutat sig för att sluta med. Under dagen hölls öppet hus med dans i många former. Barnen 

kunde dansa disco på discogolvet i entrén, få danslektioner, rita danskort, klä ut sig i danskläder, bli 

fotograferad och njuta av dans i många former, både som föreställning och i pop-up form i vår foajé. 

 

I september hölls urpremiär av De Fantastiska- en pjäs om ett garageband som är en helt nyskriven pjäs 

av 24-åriga dramatikern Johanna Svalbacke. Musik skriven av Oskar Humlebo mer känd som Moto Boy. 

Föreställningen handlade om fem tjejer i 14-års åldern och deras liv, drömmar och relationer. Svåra och 

viktiga ämnen som togs upp var självskadebeteende, homosexualitet och frånvarande vuxna. Pjäsen 

spelades både i Spira och på turné i länet för ca 5000 högstadieelever.  

 

Monologen Fotbollsbögen har turnerat till skolor i länet i november månad. Föreställningen är skriven 

och framförd av skådespelaren Mårten Svedberg och behandlar det känsliga ämnet homosexualitet i 

idrottsvärlden. Mårten Svedberg har själv varit del av och upplevt det råa språket och det höga tonläget 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=36920&childId=15366
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inom lagsporter vad det gäller homosexualitet. Monologen är en mycket rak, tydlig och naken 

beskrivning av en kille som bestämt sig för att ”komma ut” för sin bäste vän. Föreställningen har setts av 

ungdomar på högstadiet och i gymnasiet. 

 

Sommar i Spira. I början av juli spelades för första gången sommarteater i Spira i samarbete med 

kommunen. Det blev föreställningar framförallt för den unga publiken och deras föräldrar. Först ut var 

systrarna Andersson, multimusiker från Delsbo. Deras föreställning Sommarröj med Andersson och 

Andersson spelades ett tiotal gånger både utanför och inne i Spira. Totalt genomförde Smålands Musik 

och Teater 248 aktiviteter för 31 651 barn och ungdomar vilket är 38,5 % av samtliga aktiviteter under 

2017. 

LÄNSTRAFIKEN 
En klassbiljett har införts för att underlätta resandet för barn i grupp och ersätter Duo/Familj då gruppen 

är >5 personer. Detta gäller för förskolor, förskoleklass, grundskole- eller gymnasieklass. Grupper >15 

personer måste anmälas i förväg minst 5 arbetsdagar före resan. Resan kan göras mellan 9.00–15.00. 

Varje månad genomförs ca 200 resor av denna typ. 

BARNAHUS VERKSAMHET 
Antal för år 2016 redovisas inom parentes. Under året har sammanlagt 309 ärenden (345) från samtliga av 

länets kommuner hanterats på Barnahus. Alla åldrar från 0-18 år finns representerade bland ärendena. 

Barnförhör har hållits i 186 (247) fall. Läkarundersökning har genomförts på 40 (39) barn och unga. 

Region Jönköping ingår som ett av tre projektområden att genomföra ett utvecklingsprojekt på uppdrag 

av regeringen. Syftet är att ta fram en evidensbaserad modell för stöd och behandling för barn som utsatts 

för sexuella övergrepp eller fysiskt våld. Modellen ska kunna användas i hela landet. 
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Regionens barnrättsbaserade 
verksamhet 
I budget med verksamhetsplan 2017 framgår att regionen arbetar efter FN:s barnkonvention. Syftet är att 

barnrättsperspektivet ska kunna tillämpas i verksamheten och bidra till ett systematiskt och 

utvecklingsinriktat arbete. Förutsättningen är att kunskapen om barnets rättigheter hålls levande och 

utvecklas inom alla delar i regionen. En projektledare har under hösten utsetts för arbetet med 

Barnskyddsteam. 

STYRDOKUMENT 
En kommunikationsplan har upprättats för styrdokumentet för barnrättsarbetet i regionen. Arbetet har 

presenterats i ledningsgrupper för de olika verksamhetsområdena. Uppföljning av användningen av 

familjeformulär, åtgärdskoder kopplade till det samt orosanmälan för barn som befaras fara illa kommer 

att starta januari 2018 och följas per tertial. Policydokumentet Barn som anhöriga har reviderats och utgör 

fortsättningsvis ett riktlinjedokument. 

BARNRÄTTSOMBUD 
Genom att ha barnrättsombud på samtliga enheter i regionens alla verksamheter kommer barnets bästa att 

ständigt finnas som ett medvetet perspektiv i arbetet. Antalet barnrättsombud är 273 personer. Detta 

bidrar till implementeringen i regionen. Ett utbildningsmaterial som kan användas på APT har tagits fram 

i samråd med barnrättsombuden. Där framgår bl.a. tydliga instruktioner om familjeformulär och 

orosanmälan som görs i Cosmic journalsystem. Nätverksträff för barnrättsombuden har hållits geografiskt 

fördelat i länet där nyheter inom området förmedlats och erfarenhetsutbyte genomförts. Ett fokusområde 

har varit orosanmälan och vad som händer inom kommunens socialtjänst när orosanmälan tagits emot och 

hur ärendena hanteras vidare. 

UTBILDNINGAR 
En utbildning i FN:s Barnkonvention har genomförts för nya barnrättsombud i regionen. På uppdrag av 

Strategigrupp barn och unga har länsgemensam basutbildning hållits vid 7 tillfällen och på 5 orter i 

samverkan med Länsstyrelsen samt länets kommuner. Personal från regionens verksamheter har utgjort 

13 % av de 595 deltagarna. Basutbildningen har haft en stor spridning där olika professioner deltagit som 

berikat utbildningstillfällena. De positiva utvärderingarna har presenterats för Strategigrupp barn och 

unga som gett fortsatt uppdrag med att ta fram en webb-utbildning som alternativ till fysiska utbildningar.  

  

STÄRKA BARNS RÄTT INOM OMRÅDET SKYDD MOT 
VÅLD 
Region Jönköpings län har ställt sig bakom avsiktsförklaringen med det övergripande målet att alla barn 

ska få sina rättigheter tillgodosedda när de bevittnat eller utsatts för våld genom lokala och regionala 

strukturer och insatser. Strukturerna och insatserna ska också förebygga våld mot barn och unga. 

Länsstyrelsen höll en uppföljningsdag för avsiktsförklaringen där Barnombudsmannen var representerad. 

RJL presenterade de insatser som genomförts under 2017. Följande insatser lyftes: 1) En projektanställd 

kurator (80 %) från hösten 2017 informerar verksamheterna om den modell som tagits fram för att arbeta 

med våld i nära relationer 2) Webb-utbildningen Vera och Saga (handlar om barn som far illa) har köpts 

in för regionens personal inom hälso- och sjukvården och ingår i modellen för arbetet 3) Seminarie-dagen 

om könsstympning bland flickor hölls i april för kommun- och regionpersonal i samarbete med 

Länsstyrelsen. Då efterfrågan var mycket stor fick inte alla som önskade plats och därför ska ytterligare 

en seminariedag hållas under 2018. 
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FORSKNING 
Under året har två studier inom området barn som anhöriga publicerats i form av vetenskapliga artiklar. 

På Barndialogen går det att ta del av artiklarna i sin helhet samt en sammanfattning på svenska. Analys 

pågår för två studier som omfattar barn och ungdomars samt föräldrars erfarenheter av vård då en förälder 

insjuknat i en cancersjukdom.  

Barndialogen 

 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23098&nodeId=39094
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Om redovisningen 
Region Jönköpings län redovisar hållbarhetsarbetet utifrån de hållbarhetsaspekter som vi, i 
dialog med intressenter, har bedömt som viktiga för vår verksamhet. Detta är vår första 
hållbarhetsredovisning, och målet är att den ska göras varje år.  
 

Redovisning utifrån Global Reporting Initiative (GRI) 

Redovisningen är gjord utifrån Global Reporting Initiative (GRI), en internationell standard för 

hållbarhetsredovisning. Tillämpningsnivån är Core.  

 

Vi har utgått från GRI’s principer när vi tagit fram redovisningen. Eftersom det är vår första redovisning 

saknas delvis jämförelsetal bakåt i tiden. Detta kommer vi att utveckla inför kommande redovisningar.  

 

GRI-index finns på sidorna 29-31 och beskrivningen av väsentlighetsanalysen på sidorna 10-11. 

Hållbarhetsredovisningen har inte varit föremål för extern granskning.  

Externa regelverk, standarder och principer 

Region Jönköpings län arbetar efter FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. 

 

Vi har antagit CEMR - Council of European Municipalities and Regions deklaration om jämställdhet.
1
 

 

Sedan 2015 är hela Region Jönköpings läns verksamhet certifierad enligt den internationella 

miljöstandarden ISO 14001. Alla de tre centralköken är KRAV-certifierade, liksom vårt 

naturbruksgymnasium i Tenhult. 

  

                                                           
1 Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR, är ett verktyg för att 

integrera jämställdhetsperspektivet i politiskt beslutsfattande och praktisk verksamhet. 
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Region Jönköpings län 
Region Jönköpings län tillhandahåller tjänster inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård och 
folkhälsoinsatser, samt kulturupplevelser, utbildning och kollektivtrafik. Vi har också planerings- 
och samordningsansvar i regionala utvecklingsfrågor som infrastruktur, utbildning och 
arbetsmarknad.  
 

 

Hälso- och sjukvård samt verksamhetsförlagd utbildning erbjuder vi i första hand via länets vårdcentraler, 

tre akutsjukhus, samt tandvårdskliniker. Inom området regional utveckling erbjuder vi tjänster genom 

kollektivtrafik, två folkhögskolor, två gymnasier, kulturhus och kulturaktiviteter samt samverkan i olika 

samverkansorganisationer i länet. 

 

Region Jönköpings län har ansvar för och finansierar hälso- och sjukvård i länet, men den bedrivs både av 

oss och av privata aktörer. I primärvårdens vårdval driver vi 75 procent av verksamheten. 25 procent 

drivs av privata aktörer. Även inom ögonsjukvård finns vårdval med privata aktörer. Inom tandvården i 

länet finns Folktandvården som drivs av oss samt privata tandvårdskliniker. Patienter kan välja mellan 

olika vårdgivare och kan i viss mån även välja vård i andra landsting och länder.  

 

Region Jönköpings län är kollektivtrafikmyndighet och organiserar i stort sett all allmän kollektivtrafik 

och alla serviceresor (närtrafik, färdtjänst och sjukresor). De två naturbruksgymnasierna drivs på uppdrag 

av länets kommuner.  

 

Vår organisation sammanfaller geografiskt med länet, som omfattar 13 kommuner. Den 31 december 

2017 hade länet 357 237 invånare. Fördelningen mellan män och kvinnor var jämn. Av länets befolkning 

hade 22,1 procent utländsk bakgrund.  

Organisation och ledning 

Region Jönköpings län omsätter 12 miljarder kronor om året. Vi har cirka 10 500 medarbetare, där de 

flesta arbetar inom hälso- och sjukvården. Här är de stora yrkesgrupperna sjuksköterskor, undersköterskor 

och läkare.  

 

Region Jönköpings län är en demokratisk organisation som styrs av 81 folkvalda politiker i 

regionfullmäktige, med en regionstyrelse och tre nämnder som operativt leder verksamheten. Kommunalt 

forum är en politisk mötesplats mellan Region Jönköpings län och länets kommuner. Här sker dialog och 

samverkan kring gemensamma frågor. Regiondirektören får uppdrag från och rapporterar till 

regionstyrelsen samt nämnderna, som är den politiska operativa ledningen. 
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Diagram 1: Lednings- och organisationsstruktur. 

 

Region Jönköpings län har nio verksamhetsområden som leds av direktörer. Verksamheten vid de tre 

sjukhusen är indelad i tre medicinska områden; kirurgisk vård, medicinsk vård samt psykiatri, 

rehabilitering och diagnostik. De vårdcentraler som drivs av Region Jönköpings län samlas under namnet 

Vårdcentralerna Bra Liv. Folktandvården ansvarar för allmäntandvård och specialisttandvård.  

 

Regional utveckling ansvarar för till exempel folkhögskolor, naturbruksgymnasier, kultur och regionala 

tillväxtfrågor. Länstrafiken ansvarar för kollektivtrafik. Inom verksamhetsstöd och service ingår till 

exempel inköp, fastigheter och vårdnära service, samt sedan 2016 Energikontor Norra Småland som är 

projektfinansierad och arbetar för att länet ska nå sina energi- och klimatmål. Energikontor Norra 

Småland är ett av 15 regionala energikontor i Sverige. Här är även länets kommuner och Länsstyrelsen 

engagerade. 

 

IT-centrum ansvarar för till exempel teknisk infrastruktur och IT-service. Kommunal utveckling 

finansieras av kommunerna för gemensamt utvecklingsarbete. 
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Intressenter 
Här presenterar vi våra viktigaste intressenter – de som har stor påverkan på eller som i hög 
grad påverkas av vår verksamhet. 
 

 

Region Jönköpings läns viktigaste intressenter och de hållbarhetsfrågor som de tycker är viktiga att vi 

som region arbetar med: 

 Invånare som kommer i kontakt med vår verksamhet i egenskap av bland annat patient, resenär 

och kulturbesökare. Viktiga frågor för dem är bra, tillgängliga och säkra hälso- och 

sjukvårdstjänster, väl fungerande kollektivtrafik och ett brett kulturutbud. Att vi arbetar för en 

positiv utveckling av de tjänster vi erbjuder och att länet utvecklas åt ett positivt håll. 

 Studerande vid någon av Region Jönköpings läns skolor. Viktiga frågor för dem är bra 

utbildningar som skapar goda förutsättningar för framtiden. Hälsofrämjande arbets- och 

studieförhållanden är också viktigt.  

 Politiker som är förtroendevalda inom Region Jönköpings län. Viktiga frågor för dem är att 

Region Jönköpings läns verksamheter utvecklas väl, att organisationen är attraktiv som 

arbetsgivare och tar en aktiv roll för utvecklingen i länet. Att förutsättningar och beslutsunderlag 

finns för att kunna fatta väl avvägda beslut som stödjer en positiv utveckling är också viktigt.  

 Medarbetare anställda inom Region Jönköpings län. Viktiga frågor för dem är att vi är en 

attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare med goda arbetsförhållanden. Att regionen tar en aktiv 

roll för en hållbar utveckling är också viktigt. 

 Leverantörer som antingen är utförare av verksamheten eller som levererar varor, utrustning och 

tjänster till verksamheten. Viktiga frågor för dem är att Region Jönköpings län är en ansvarsfull 

upphandlare, med tydliga krav i upphandling och avtal, samt att vi för en positiv dialog med 

leverantörerna. 

 Samarbetspartners i länet som till exempel kommuner, länsstyrelse och högskola. Viktiga frågor 

för dem är att Region Jönköpings län tar en aktiv ledarroll för utvecklingen i Jönköpings län. Det 

inkluderar ett framåtskridande klimat- och hållbarhetsarbete. 

 Samarbetspartners nationellt, som branschorganisationer och övriga landsting och regioner; 

framförallt de som angränsar till Jönköpings län. Viktiga frågor för dem är att Region Jönköpings 

län aktivt deltar i de satsningar som görs för en fortsatt och hållbar utveckling inom våra ansvars- 

och verksamhetsområden.   

 

Region Jönköpings län har ständiga dialoger med intressenterna genom flera olika organisationer och 

forum. Här sker samverkan både på politiker- och tjänstemannanivå. Samverkan med länets kommuner 

och statliga myndigheter är också mycket viktig, liksom vårt aktiva samarbete med det civila samhället 

och näringslivet.  

 

Vi tar hänsyn till de frågor som är viktiga för våra intressenter bland annat när vi tar fram olika planer och 

program.  
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Medlemskap 

Vi är engagerade genom medlemskap i många organisationer, både nationellt och regionalt. Nationellt 

medlemskap med bred samverkan: 

 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – arbetsgivar- och intresseorganisation 

 

Medlemskap inom länet, med fokus på miljö- och hållbarhet: 

 Klimatrådet i Jönköpings län 

 Vätternvårdsförbundet  

 Jönköpings läns luftvårdsförbund 

 

 

 

 

 

 

 

Värnamo kommuns och Länstrafikens satsning på stadstrafik i Värnamo med enbart laddhybridbussar bidrar till att klara 
målen om förnybara drivmedel i Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram. Fler stadstrafiksystem står på tur att få 
liknande system. Rune Backlund, ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, fick en pratstund med 
resenären Margareta Boode under premiärturen med en av de nya laddhybridbussarna. 
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Väsentlighetsanalys 
Väsentlighetsanalysen syftar till att identifiera, prioritera och validera de hållbarhetsfrågor som 
är av största betydelse för oss. 
 

INVOLVERING AV INTRESSENTER 
För att identifiera och beskriva vad som utmärker en hållbar region, har Region Jönköpings län 2015–2017 

deltagit i ett doktorandprojekt tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för strategisk 

hållbar utveckling. De mål och åtgärder som identifierats och bedömts som viktiga att vidta har tagits fram 

med stöd av metodik som är byggd på involvering av intressenter.   

 

Både medarbetare och samarbetspartners (med representanter från kommuner och länsstyrelse) har genom 

intressentdialogerna fått värdera olika hållbarhetsaspekter. Parallellt med det har en parlamentarisk tillsatt 

grupp av regionpolitiker följt med och gett inspel i processen.  

 

Väsentlighetsanalysen har genomförts under 2016 som ett led i framtagandet av Region Jönköpings län 

program för hållbar utveckling.  

FOKUSOMRÅDEN 
Med utgångspunkt från den värdering som intressenterna gjorde, har avvägning och en vidare 

väsentlighetsanalys gjorts av de olika hållbarhetsfrågorna; dels utifrån hur stor påverkan är  

(positiv eller negativ) och dels utifrån vilka förutsättningar som finns att uppnå förändring. 

Väsentlighetsanalysen resulterade i dessa fokusområden: 

 God ekonomi - som gör det möjligt att erbjuda god vård och utveckla verksamheten.  

Att det finns stabila ekonomiska förutsättningar för att också möjliggöra utveckling  

inom övriga områden.  

 Leverantörsbedömning – med krav på att de varor och tjänster som köps in är producera 

de under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.   

 Minskad klimatpåverkan – med effektivare energianvändning, hög andel förnybar energi, 

resurseffektiva transporter av varor och tjänster och minskade utsläpp av växthusgaser.  

 Materialanvändning – minskad materialförbrukning och färre skadliga ämnen, hög grad av 

återvinning och återanvändning, ökad användning av material tillverkade av förnybara råvaror.  

 Kemikalier – minskad kemikalieanvändning och utbyte av produkter för minskad hälso- och 

miljöpåverkan.  

 Goda arbetsförhållanden inom Region Jönköpings län – som bidrar till god fysisk  

och psykisk hälsa bland medarbetare. Att vi ska vara en föregångare när det gäller 

arbetsförhållanden.  

 Hälsofrämjande arbete – ett aktivt arbete för trivsel och balans i livet för våra medarbetare, där 

förutsättningar finns för inflytande, delaktighet, kunskap, utvecklingsmöjligheter och tid för 

återhämtning. 

 Ingen diskriminering – motverka diskriminering i alla dess former inom organisationen. 

 Näringslivsutveckling i länet – verka för en positiv näringsutveckling med ett hållbart företagande, 

god infrastruktur, miljöanpassad bebyggelse och livsmiljöer med tillgång till service i hela länet.  

 Produkt- och tjänstemärkning – förbättra information om de produkter och tjänster som vi 

erbjuder, möjliggöra för invånare att göra mer medvetna val när det gäller hälso- och miljöpåverkan. 

 

Genom Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-2020 har vi adresserat de olika 

fokusområdena, med mål och prioriterade åtgärder. 

 

I hållbarhetsredovisningen redogör vi för fokusområdena under rubrikerna god ekonomi, aktivt 

miljöarbete och social hållbarhet.  
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Eftersom programmet för hållbar utveckling har ett primärt fokus på det interna hållbarhetsarbetet har 

även hållbarhetsredovisningen avgränsats genom att fokusområdena näringslivsutveckling i länet och 

produkt- och tjänstemärkning inte har inkluderats. Det utåtriktade påverkans- och utvecklingsarbetet inom 

länet bedrivs bland annat genom regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län (RUS). 

 

Arbetet med väsentlighetsanalysen vill vi vidareutveckla tillsammans med våra intressenter, med en 

återkommande översyn där vi också säkerställer att analysen fortsatt är relevant. 
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Hållbarhetsstyrning  

och uppföljning 
Här ger vi en bild av vår övergripande styrning, med särskilt fokus på styrningen av 
hållbarhetsarbetet.   
 

Strategier och övergripande planer 

I Region Jönköpings läns budget med verksamhetsplan och flerårsplan formulerar vi uppdraget med 

vision, värderingar, strategiska mål och mätetal för uppföljning. Det finns särskilda program inom 

områden som regional utveckling (RUS), hållbar utveckling, trafikförsörjning och kultur. Under 2015 

antog Region Jönköpings län, tillsammans med länets kommuner, en gemensam strategi och 

handlingsplan för jämlik hälsa, Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län. 

 

Utgångspunkten för styrningen är kommunallagens krav på god hushållning, både ur ett 

verksamhetsperspektiv (kostnadseffektiv verksamhet) och ur ett finansiellt perspektiv (långsiktig och 

uthållig finansiering). 

Program för hållbar utveckling 

Region Jönköpings hållbarhetsarbete styrs genom program för hållbar utveckling 2017–2020. 

Programmet innehåller målsättningar och prioriterade åtgärder inom fyra olika framgångsfaktorer:  

 Vi är klimatsmarta. 

 Vi använder våra resurser klokt. 

 Vi är socialt hållbara. 

 Vi bidrar till en sund livsmiljö.  

 

Programmet omfattar alla verksamheter som är finansierade av Region Jönköpings län och är avgränsat 

till hållbarhetsarbetet inom organisationen. Det inrymmer även Region Jönköpings läns policy för hållbar 

utveckling.  

 

Uppföljning av programmet görs tertial- och årsvis i samband med uppföljning av budget med 

verksamhetsplan. Uppföljning sker genom regionens IT-stöd för ledning och uppföljning (Stratsys). 
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Organisation och ansvar 

Regiondirektören ansvarar för att programmet genomförs och har Region Jönköpings läns miljöchef som 

stöd i arbetet. Även Region Jönköpings läns HR-direktör och folkhälsochef utgör ett stöd, med fokus på 

de sociala hållbarhetsfrågorna. Programmets åtgärder ska genomföras där påverkan för en hållbar 

utveckling är betydande; som samhällsaktör, finansiär, i den egna verksamheten och som delägare i bolag.  

 

Varje verksamhet har ett ansvar för att arbeta med programmet utifrån regelverk och sin egen 

verksamhetsstyrning. Det innebär att varje chef och medarbetare har ett ansvar inom sitt ordinarie 

ansvarsområde för att genomföra hållbarhetsprogrammet och att arbetet följer linjeorganisationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plastleksaker som känns hala eller klibbiga samt elektronik som egentligen inte är leksaker är exempel på sådant som utifrån en 
prioriterad åtgärd i hållbarhetsprogrammet nu rensas från leksakslådorna i Region Jönköpings läns verksamheter. Miljökemisterna 
Sofia Spjut och Jenny Rydh Stenström leder arbetet.  
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Väsentliga hållbarhetsfrågor 
Här beskriver vi de väsentliga hållbarhetsfrågorna inom vår organisation, sorterade efter 
huvudområdena god ekonomi, aktivt miljöarbete och social hållbarhet.  
 

 

För Region Jönköpings län är det viktigt med ett hållbarhetsarbete som drivs framåt. Regionens policy för 

hållbar utveckling anger inriktningen: 

 Vi tar ett samhällsansvar, uppmärksammar och kommunicerar sambanden mellan människors 

hälsa och yttre miljö för att främja folkhälsa, god vård och regional utveckling.  

 Vi utvidgar samverkan med andra miljöaktörer inom länet för att förstärka miljöarbetet, och vi 

utökar samverkan inom forskning och utbildning för att ligga i framkant inom det 

miljömedicinska området.  

 Vi uppfyller kraven i miljölagstiftning och andra krav samt väljer produkter, utrustning och 

tjänster som ger minsta möjliga hälso- och miljöbelastning.  

 Vi uppmuntrar till ständiga förbättringar och säkerställer hög kompetens hos medarbetarna 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  

GOD EKONOMI  
Region Jönköpings läns övergripande mål om god hushållning innebär att kunna behålla en styrka i 

ekonomin så att den kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Varje generation ska bära kostnaderna 

för den service som den generationen beslutar om och själv konsumerar. Långsiktigt måste behovet av 

reinvesteringar, liksom det totala pensionsbehovet, kunna finansieras. 

Tabell 1: Intäkter och kostnader – utifrån ett intressentperspektiv 

Belopp i miljoner kronor 2015 2016 2017 

Intäkter 

   Skatteintäkter och generella statsbidrag region 9 369             9 846           10 329     

Riktade statsbidrag och övriga erhållna bidrag            384                425                439     

Verksamhetsintäkter - patientavgifter, biljettintäkter m m         1 873             1 866             2 070     

Summa intäkter      11 626          12 137          12 838     

Kostnader 

   
Medarbetare - 5 448     - 5 657     - 5 890     

Utförare av verksamhet - vårdtjänster, kollektivtrafik m m - 2 366     - 2 579     - 2 849     

Leverantörer läkemedel, sjukvårdsart. och medicinskt mtrl - 1 283     - 1 339     - 1 384     

Övriga leverantörer - 1 991     - 2 058     - 2 194     

Övriga organisationer - lämnade bidrag - 147     - 188     - 155     

Summa kostnader - 11 235     - 11 821     - 12 472     

Resultat            391                316                366     

 

Det övergripande finansiella målet är att över tid finansiera investeringar med egna medel. Resultatet 

måste därmed vara på en nivå som möjliggör detta. Då egenfinansiering uppnåtts till och med 2014 gick 

regionen från och med 2015 in i en ny period för egenfinansiering som omfattar 2015–2025. Under 2017 

uppgick regionens investeringar till 466 miljoner kronor i byggnader och mark, 290 miljoner kronor i 

inventarieinvesteringar och 115 miljoner kronor till bolagsköp/markköp. För 2017 var resultatet inklusive 

avskrivningar 73 miljoner kronor för lågt för att egenfinansiering skulle nås. Sett över periodens första tre 

år (2015-2017) nås dock målet att finansiera investeringarna med egna medel.  

 

Region Jönköpings län redovisar från och med 2008 sitt totala pensionsåtagande i enlighet med den så 

kallade fullfonderingsmodellen, vilket innebär att balansräkningens skuldsida även innehåller pensioner 
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intjänade före 1998. Vid årets slut uppgick det totala åtagandet till 8 566 miljoner kronor. Samtidigt 

uppgick regionens finansiella tillgångar till 6 359 miljoner kronor. Pensionsplaceringarna är därmed lägre 

än pensionsförpliktelsen, vilket visar att regionen historiskt sett har använt en viss del av pensionsmedlen 

till investeringar och löpande verksamhet. Skillnaden mellan pensionsåtagande och finansiella placeringar 

har fortsatt att minska, vilket varit en målsättning. Regionen har, jämfört med landstingssektorn i övrigt, 

en stark finansiell ställning med en högre andel av placeringar i avkastningsbara tillgångar. 

Upphandling 

Region Jönköpings läns inköp av varor, tjänster och entreprenader regleras i lagen om offentlig 

upphandling (LOU). All upphandling ska ske affärsmässigt och med utnyttjande av konkurrens mellan 

olika leverantörer, för att säkerställa en effektiv användning av resurserna.  

 

Varje år genomförs 250-300 upphandlingar. 2017 uppgick det sammanlagda värdet till cirka 1 650 

miljoner kronor. Avtalen har normalt en avtalsperiod på fyra år och under 2017 omslöt avtalen mellan 

50 000 kronor och 195 miljoner kronor. Totalt har regionen cirka 1 500 leverantörer och 2 900 

leverantörsavtal. Styrningen av upphandlingar formuleras i regionens policy och riktlinjer för 

upphandling av varor och tjänster. Ansvaret för upphandlingar inom regionen vilar på den centrala 

inköpsfunktionen med cirka 20 medarbetare, tillsammans med upphandlingskompetens inom 

kollektivtrafik och fastighet/bygg.  

 

Inköp av varor, tjänster och entreprenader står för en stor del av regionens kostnader och är därför av stor 

betydelse. En stor del av regionens miljöpåverkan består också av det omfattande flödet av varor och 

kemiska produkter som sker inom verksamheterna. Genom upphandlingar med olika former av 

hållbarhetskrav finns därför förutsättningar att påverka både den egna miljöbelastningen och marknaden i 

positiv riktning.  

 

Som upphandlande myndighet har Region Jönköpings län stor möjlighet att ställa och följa upp krav i 

upphandling. I upphandlingarna finns hållbarhet med i form av standardkrav på både produkt- och 

leverantörsnivå. I de upphandlingar som bedöms ha stor påverkan på målen i programmet för hållbar 

utveckling ställs dessutom mer långtgående krav.  

 

Krav med sociala kontraktsvillkor, för produktion av varor och tjänster under hållbara och ansvarsfulla 

förhållanden, ställs för upphandlingar inom särskilda riskområden
2
. Det görs i enlighet med beslutad 

uppförandekod för leverantörer. Regionen deltar också i det nationella samarbetet Socialt ansvarstagande 

i offentlig upphandling, där vi tillsammans med övriga landsting och regioner gör fortlöpande 

uppföljningar av avtalsleverantörer, samt delar resultaten, när det gäller de sociala villkoren.  

Tabell 2: Hållbarhetskrav i upphandling 2017
3
  

Hållbarhetskrav i upphandling 2017  Antal  Andel 

Totalt antal avslutade upphandlingar under året 284   

 - varav Upphandlingar med särskilda miljökrav - på leverantör och/eller produkt 28 9,9% 

 - varav Upphandlingar med sociala/etiska krav enligt Uppförandekod för leverantörer 19 6,7% 

 

Av genomförda upphandlingar 2017 har hållbarhetskrav ställts i prioriterade upphandlingar. Här har 

särskilda miljökrav har ställts i 28 upphandlingar, som bland annat gäller livsmedel, 

inkontinensprodukter, engångsmaterial och transporter. Sociala/etiska krav har ställts i 19 upphandlingar. 

Under året har en ny riskbedömning gjorts inför kommande års upphandlingar. Upphandlingar har 

identifierats, där särskilda hållbarhetskrav ska ställas. 

 

2017 har ett särskilt grepp tagits kring kravställandet av både miljökrav samt sociala och etiska krav.  

Processen för hållbar upphandling har utvecklats, liksom en ny metod för uppföljning av hållbarhetskrav. 

Även de standardiserade hållbarhetskraven för icke-prioriterade upphandlingar har setts över. 

Utmaningen framåt ligger i att ytterligare systematisera detta arbete.  

                                                           
2 Särskilda riskområden: Läkemedel, livsmedel, instrument, handskar och operationsartiklar, IT, textilier, förbandsartiklar samt 
medicinteknik. 
3 Redovisning av avslutade upphandlingar enligt upphandlingsverktyg Tendsign. Upphandlingar inom kollektivtrafik och 

fastighet/bygg är inte inkluderade.   
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AKTIVT MILJÖARBETE 
Region Jönköpings län har en lång tradition av aktivt miljöarbete. Det nuvarande programmet för hållbar 

utveckling (2017-2020) är det sjätte i ordningen, där de inledande fem har haft tydligt miljöfokus. 

Programmet innehåller samtliga miljömål och prioriterade åtgärder inom området. Miljöarbetet inom 

regionen leds av miljöchefen tillsammans med en central miljöorganisation på 8-10 medarbetare, där 

bland annat miljösamordnare för verksamhetsområdena ingår. I regionens samordnande miljöråd ingår 

även ytterligare miljösamordnare från verksamheterna.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar årligen en jämförande rapport kring miljöarbetet i 

landsting och regioner. Här görs en jämförelse inom sex områden och det senaste resultatet visar att 

Region Jönköpings län håller en hög och jämn nivå. I jämförelse med genomsnittet har vi en lägre 

energianvändning i våra lokaler och en högre andel återvunnet avfall. Vi ligger också mycket bra till när 

det gäller utsläpp av medicinska gaser och förskrivningen av antibiotika.  

 

Våra fokusområden inom miljöområdet är: materialanvändning, energi, utsläpp till luft, samt avfall.  

Materialanvändning 

Region Jönköpings län är en tjänsteproducerande verksamhet. Dock inrymmer materialanvändningen 

några av de större utmaningarna inom regionens hållbarhetsarbete. Därför har detta lyfts fram som särskilt 

viktig inom ramen för hållbarhetsprogrammet 2017-2020: byggmaterial, livsmedel, kemikalier/kemiska 

produkter, läkemedel och engångsmaterial.  

 

Inom området byggmaterial arbetar vi med utmaningen att öka andelen byggmaterial med hög 

miljöklassning; klass A+B enligt byggvarubedömning Sunda Hus. Målsättningen ligger på 80 procent och 

resultatet för 2017 uppgår till 66,5 procent. En handlingsplan för att öka andelen håller på att tas fram. 

Regionens fastighetsförvaltning undersöker tillsammans med Sunda Hus också de reella förutsättningarna 

till alternativa material- och produktval. Inom VVS och el är i nuläget produktutbudet begränsat. 

 

Betydande resultat har uppnåtts när det gäller livsmedelsinköpen inom regionen. Inriktningsmålen för 

hela programperioden har redan uppnåtts när det gäller att öka andelen svenskodlad frukt och grönt (≥20 

procent) och MSC-märkt fisk och skaldjur (≥70 procent). Ny upphandling av frukt och grönt 

genomfördes under 2017, där avtal tecknades med lokal grossist, vilket också skapat bättre förutsättningar 

till svenskodlade råvaror.  

 

Större utmaningar finns kring målsättningarna att öka andelen svenskproducerat oberett kött/mjölk/ägg 

(≥85 procent) och öka andelen ekologiska livmedel (≥45 procent). För 2017 uppgick andelen ekologiska 

livsmedel till 40 procent, en minskning med två procentenheter från 2016. Vi har eftersträvat bättre 

förutsättningar i de två livsmedelsupphandlingar som genomförts med nya avtal för huvudgrossist 

respektive mejeri. Dessa träder i kraft under början av 2018. 

 

En kemikaliestrategi har tagits fram under året. Strategin ska vara ett verktyg vid utformning av krav i 

upphandling samt för utfasning och substitution av kemiska produkter. Områden som är särskilt 

prioriterade med stark koppling till en sund livsmiljö är förbrukningsprodukter, elektronik, inredning, 

textilier, lek- och pedagogiskt material samt kemiska produkter.  

 

Eftersom en stor del av regionens verksamheter innefattar människor som kan vara extra sårbara för 

skadliga ämnen – som barn, äldre eller sjuka – tillämpas försiktighetsprincipen. Detta innebär att vi även 

arbetar för att minska användning av varor som innehåller potentiellt skadliga ämnen, och där 

riskkartläggning saknas eller är otillräcklig för bedömning.  

 

Under året har också projektet Giftfria leksaker inom sjukvården startat. De innebär att vi rensar ut 

leksaker och pedagogiskt material som kan innehålla skadliga ämnen, från väntrum och lekrum. Parallellt 

ska det också göras upphandling för inköp av leksaker fria från ämnen som kan vara farliga. 

 

Årets målsättning för minskad antibiotikaförskrivning (≤ 280 recept per 1 000 invånare) uppnåddes inte 

under det gångna året, eftersom resultatet blev 290 recept per 1 000 invånare. Förskrivningen inom 

primärvården har legat ganska fast under året, men inom slutenvården kunde vi under slutet av året, för 

första gången på länge, se en positiv tendens med minskande förskrivning. Nationellt finns ett långsiktigt 

mål på högst 250 recept per 1000 invånare och år. För att nå målet arbetas det vidare med uppföljning av 
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antibiotikaförskrivningen på vårdcentrals- och förskrivarnivå i primärvården inom Region Jönköpings 

län.  

 

Under året har ett arbete påbörjats när det gäller engångsprodukter. Här är syftet att kartlägga 

användningen och se om det finns alternativa lösningar till dagens användning – båda när det gäller ökad 

användning av flergångsprodukter och ingående material i engångsprodukter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra tjock väggisolering. Regelbunden fuktmätning under byggtiden. Noggrann planering av rumsutformningen. Det är 
stort fokus på miljö och arbetsmiljö när Region Jönköpings län bygger om eller nytt – till exempel Smålandsstenars 
vårdcentrum.   
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Energi 

Region Jönköpings län hade 2017 en total energianvändning på cirka 238 000 MWh (238 GWh). Av detta 

används närmare 50 procent inom den allmänna kollektivtrafiken och 10 procent inom servicetrafiken. 

Drygt 35 procent användes till el och uppvärmning av regionens fastigheter. Resterande 5 procent 

kommer från resor i tjänsten, transporter och övrig fordonsanvändning inom Region Jönköpings län.  

Diagram 2: Energianvändning (i MWh) inom regionen 2017
4
 

 

 

Den totala energianvändningen utgörs till 71 procent av förnybar energi. Regionen har kommit längst i 

omställningen till förnybart när det gäller den köpta energin till regionens fastigheter. Här kommer 92 

procent från förnybara energikällor. I länets regionala trafikförsörjningsprogram finns målsättningen att 

all allmän kollektivtrafik år 2025 ska drivas av förnybara drivmedel. Inom Region Jönköpings läns 

hållbarhetsprogram finns delmål med ökningar för de olika trafikslagen; stadstrafik, regionbussar och tåg, 

till mellan 60 och 90 procent förnybara drivmedel till år 2020.  

Tabell 3: Förnybar vs icke förnybar energi 2017 

Förnybara bränslen Mängd (MWh)  Icke förnybara bränslen  Mängd (MWh)  

Miljödiesel - HVO, Fame, RME 53 432 Diesel 54 128 

El  - miljömärkt/förnybara energikällor 16 870 Bensin 1 936 

Fordonsgas – biogas 14 364 Fordonsgas - naturgas 5 782 

Etanol 817 Eldningsolja 267 

Ved, flis, spån och pellets 2 950   Summa 62 113 

  Summa 88 433     

 

Köpt energi till fastighet Mängd (MWh) Köpt energi till fastighet Mängd (MWh) 

Fjärrvärme - baserad på förnybar energi 34 871 Fjärrvärme - baserad på icke 
förnybar energi 

7 266 

El  - miljömärkt/förnybara energikällor 45 404  Summa 7 266 

  Summa 80 275   

    

Total energianvändning 2017 238 087 

 

Inom Jönköpings län finns en vision om att bli ett plusenergilän till år 2050. Det innebär att den totala 

produktionen av förnybar energi ska vara lika stor som energianvändningen i länet. Som ett led i detta har 

regionen avsatt investeringsmedel på 30 miljoner kronor för perioden 2017-2020 i syfte att öka mängden 

egenproducerad förnybar energi (solenergi) motsvarande 3 000 MWh.   

                                                           
4 Energianvändning inom regionens kontrollsfär, genom egen användning eller entreprenör (kollektivtrafik). Energianvändning för 
inhyrda lokaler/fastigheter ingår inte. Uppgifter om energianvändning hämtas från databas FRIDA (allmän 

kollektivtrafik/servicetrafik), direkt från bränsleleverantörer (inköpt bränsle) och el- och fjärrvärmeleverantörer (via regionens 

fastighetsförvaltning).  

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000
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Övrig bränsleanvändning

Energi till fastighet

Förnybar energi Icke förnybar energi
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Diagram 3: Energieffektivitet fastigheter
5
   

 
 

Regionen har sedan ett flertal år tillbaka ett omfattande program av energieffektiviseringsåtgärder för 

regionens fastighetsbestånd. Exempel på åtgärder är förbättrad ventilation, utbyte av äldre armaturer till 

energisnålare teknik och utbildning av personal i energieffektivisering. Skärpta energikrav finns också 

med inför ny- och ombyggnationer.  

 

För 2017 uppgår den sammanvägda energianvändningen till 167,1 kWh/m
2
. Resultatet följer 

målsättningen inom hållbarhetsprogrammet om att till år 2020 ha ökat effektiviteten ytterligare till 160 

kWh/m
2
. 

Utsläpp till luft 

Region Jönköpings län hade 2017 sammantagna utsläpp av växthusgaser motsvarande 23 000 ton CO2-

ekvivalenter, beräknat på både direkta och indirekta utsläpp av koldioxid (CO2), metan (CH), 

lustgas/dikväveoxid (N2O) och utsläpp från köldmedia/HFC (fluorkolväten).  

 

Av de totala utsläppen kommer 48 procent från den allmänna kollektivtrafiken och 19 procent från 

servicetrafiken. Resande i tjänsten, transporter och övrig fordonsanvändning inom Region Jönköpings län 

står sammantaget för cirka 14 procent. Utsläppen kopplat till inköpt energi i form av el och fjärrvärme 

utgör mindre än 10 procent. Utsläppen från köldmedia, medicinska gaser och 

djurhållning/markanvändning inom naturbruken står för ungefär lika mycket. 

                                                           
5 Energieffektivitet för regionens egenförvaltade fastigheter. Effektivitetsmått en sammanvägning av kWh/m2 BRA (fjärrvärme) och 

kWh/m2 BTA (el).  
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Diagram 4: Utsläpp av växthusgaser 2017
6
 (CO2-ekvivalenter) 

 
Nationellt finns målsättningen om en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Region Jönköpings län har 

samma målsättning för den allmänna kollektivtrafiken till år 2025. Resultatet för 2017 visar att både 

allmänna kollektivtrafiken och servicetrafiken ökar sin andel av förnybara drivmedel för samtliga 

trafikslag. Under året lanserades också en satsning på stadstrafiken i Värnamo med enbart 

laddhybridbussar. Fler stadstrafiksystem står på tur att få liknande system. 

 

För regionens tjänsteresande har målsättningen om en minskad klimatpåverkan med 35 procent satts upp 

för perioden 2017-2020. Den årliga kartläggning som görs visar på en viss ökning i klimatpåverkan under 

2017. Ökat tjänsteresande med flyg (utrikes) är främsta orsaken, medan tjänsteresande med bil ligger still 

mellan åren. En särskild handlingsplan med åtgärder har tagits fram för att nå målet 2020.  

 

Ett flertal klimatrelaterade projekt har genomförts under året. 10 nya laddstolpar (med 20 laddplatser) har 

installerats för verksamhetsbilar (el/hybrid) i Jönköping, Eksjö och Värnamo. En utredning av 

varutransporter inom regionen har genomförts, där vidare åtgärder väntas. Arbete pågår också med att 

utveckla de tekniska förutsättningarna för resfria möten, tillsammans med ett brett samarbete inom 

regionen för att också understödja ett ökat användande av tekniken.   

 

Under perioden 2017-2020 drivs också projektet Hela RESAN, som syftar till att främja hållbara resvanor 

vid tjänsteresor och arbetspendling. Projektet drivs av Energikontoret Norra Småland och involverar 

Jönköpings läns kommuner samt länets små och medelstora företag. 

 

Förutom utsläpp kopplade till resor och transporter arbetar vi också med att minska utsläppen från 

medicinska gaser. Under 2016 slutfördes installeringen av destruktionsanläggningar för lustgas på länets 

samtliga förlossningsmottagningar. Intrimning av utrustning har fortsatt under 2017. Med installerad 

destruktion har de medicinska gaserna kunnat reduceras med cirka två tredjedelar.  

Avfall 

Inom Region Jönköpings län uppkommer närmare 3 000 ton avfall per år, där det mesta är vanligt icke-

farligt avfall. Till farligt avfall räknas till exempel smittförande avfall, amalgam, läkemedelsavfall, 

                                                           
6 Redovisade uppgifter från 2017 med ett par undantag. Utsläpp från köldmedia är från 2016. Utsläpp från naturbruk från 2015. 

Antal djur samt areal brukad mark kan skifta mellan åren men är relativt stabila över tid. Beräkningarna är gjorda i verktyget Vera 
som är framtaget av Jordbruksverket. De rapporterade utsläppen av CO2-ekvivalenter från naturbruken är avgränsade till de direkta 

utsläppen från djurens fodersmältning, gödselhantering samt markanvändningen. Indirekta utsläpp inkluderar utsläpp från köpt 

energi till fastighet (el, värme, kyla) och övriga utsläpp utanför regionens direkta kontrollsfär.  

Allmän kollektivtrafik;  
10 935 ton 

Servicetrafik;  
4 304 ton 

 

Tjänsteresor - bil;  
1 075 ton 

 

Tjänsteresor - tåg och 
flyg; 768 ton* 

 

Övriga transporter 
och fordon; 1 414 ton 

 

Naturbruk - 
djurhållning och 

markanvändning;  
1 495 ton 

 

Medicinska gaser;  
608 ton 

 

Köldmedia; 
 346 ton 

 

El, värme och kyla - 
fastigheter; 2 039 ton* 

 

* indirekta utsläpp 
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kemikalier, oljor, elektronik, ljuskällor, batterier. Miljöbelastningen från avfall begränsas genom att 

mängden avfall minimeras och att avfallet källsorteras. 

 

Följande prioriteringsordning gäller för sortering och behandling av avfall:  

 Utsortering av farligt avfall 

 Återanvändning 

 Återvinning, materialåtervinning eller rötning/kompostering 

 Energiåtervinning (förbränning) 

 Deponering 

 

För hämtning och hantering av avfallet inom regionen har vi upphandlat en extern entreprenör som har 

ansvar för den övergripande avfallshanteringen. Själva hanteringen inom regionen styrs genom en 

gemensam rutin för avfallshantering. Rutinen gäller för alla medarbetare och ger förutsättningarna för 

att sortera uppkommet avfall på rätt sätt och därmed bidra till en ökad materialåtervinning samt minst 

uppfylla lagstiftningens krav. Cheferna ansvarar för att avfallshanteringen sköts och att rutinen följs. I 

arbetet med att minska avfallsmängder samt öka materialåtervinning ingår också att se 

över materialanvändningen. 

Tabell 4: Regionens avfallshantering 2017 

Avfall/slutbehandling mängd (ton) andel 

Farligt avfall     

 - varav till Materialåtervinning 93 32% 

 - varav till Vattenrening* 26 9% 

 - varav till Destruktion (förbränning) 172 59% 

 Summa farligt avfall  291   

Icke-farligt avfall     

 - varav till Materialåtervinning 520 20% 

 - varav till Rötning för biogas 452 18% 

 - varav till Energiåtervinning (förbränning) 1 511 59% 

 - varav till Deponering 71 3% 

 Summa Icke-farligt avfall 2 553   

Totalt avfall 2017 2 844   

* varav restprodukt går till Destruktion (förbränning) 

 

Inom hållbarhetsprogrammet för 2017-2020 finns målsättningen att matsvinnet ska minska med 10 

procent. Som en gemensam åtgärd tillsammans med länets kommuner och inom Klimatrådet, kommer 

systematisk mätning av matsvinnet att påbörjas under 2018. Vi kommer också göra åtgärder för att 

minska svinnet.   

 

Region Jönköpings län arbetar också med att öka graden av återanvändning av produkter, både för att 

förlänga deras livslängd och för att minska påverkan på miljön. Regionens IT-centrum har under lång tid 

sett till att utbytt men fungerande IT-utrustning återanvänds. Produkterna säljs till ett företag som först ser 

över produkterna och sedan ser till att de får nya användare. Ett samarbete finns också med 

biståndsorganisationen Human Bridge, som förmedlar materialbistånd till sjukhus runt om i världen. Hit 

skickas bland annat medicinsk utrustning och sjukvårdsmaterial. Under året har även ett projekt initierats 

med fokus på cirkulära möbelflöden. Det syftar till att bättre ta tillvara och återanvända möbler inom 

regionens olika verksamheter.  

Systematiskt miljöarbete 

Region Jönköpings län är certifierat enligt ISO 14001:2015. Regionen har ett miljöledningssystem som är 

integrerat i den dagliga verksamheten. Systemet bidrar till ett strukturerat miljöarbete och ständiga 

förbättringar inom organisationen. 
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Alla verksamheter genomför en miljödialog varje år. Det är ett tillfälle för dialog mellan verksamheten 

och den centrala miljöorganisationen där förbättringsarbete är i fokus. Det är också en kontroll av hur vi 

följer lagarna.  

 

Intern miljörevision genomförs löpande där varje verksamhet får besök vart tredje år, med undantag för 

ledningen för respektive verksamhetsområde som får besök varje år. Extern miljörevision genomförs 

regelbundet enligt plan av ackrediterat certifieringsorgan. Revisionerna fångar upp sådant som inte 

fungerar i praktiken kopplat till regionens miljöledningssystem, och är ett viktigt verktyg för ständiga 

förbättringar. 

 

Två gånger per år deltar miljösamordnare vid ledningsgruppsmöten inom respektive verksamhetsområde 

för att utvärdera miljöledningssystemets prestanda samt lyfta relevanta frågor för diskussion och beslut.  

 

Sedan 2004 finns ett risk- och säkerhetsråd som arbetar regionövergripande med att ta fram strategier och 

verktyg i säkerhetsarbetet. Miljörisker inventeras och bedöms gemensamt för hela Region Jönköpings 

läns verksamhet och stäms av med verksamhetscheferna vid miljödialogen. Brandskyddsronder 

genomförs en gång i kvartalet i alla verksamheter enligt särskilda checklistor.  

 

Avvikelser och förbättringsförslag sammanställs varje år via ett regiongemensamt system (Synergi). 

Sammanställningen ligger till grund för fokusområden vid miljödialoger och interna miljörevisioner det 

kommande året.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Var tredje år görs en intern miljörevision i alla verksamheter. Miljösamordnare Marit Staaf (i mitten) besökte under 2017 till 
exempel ortopedkliniken på Höglandssjukhuset och går bland annat igenom kemikalierutinerna tillsammans med Britt 
Leandersson, Catherine Karlsson (skymd), och miljöombuden Elin Andersson, Gerd Sunebo och Agneta Samuelsson.  
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SOCIAL HÅLLBARHET 
Social hållbarhet är en naturlig del av regionens verksamhet. Som region har vi en direkt påverkan på 

invånarnas möjlighet till hälsa genom vårt ansvar för folkhälsa och sjukvård, skapa förutsättningar till 

regional utveckling genom arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, möjlighet till 

kompetensutveckling genom våra folkhögskolor och naturbruksgymnasier samt möjlighet till 

kulturupplevelser. I vårt arbete utgår vi från våra grundläggande värderingar och att alla människors lika 

rättigheter och värde erkänns och respekteras. 

 

För att vara långsiktigt framgångsrika i vårt arbete är det viktigt att vi som arbetsgivare skapar de rätta 

förutsättningarna för våra medarbetare. Det handlar om medarbetares möjlighet till hälsa, inflytande och 

kompetens och omfattar likabehandling, goda anställningsförhållanden och möjlighet till 

kompetensutveckling. Utgångspunkten är att erbjuda en arbetsmiljö präglad av hälsa och säkerhet och 

som utgår från människors lika värde, där mångfald, allas delaktighet och ett engagerat ledarskap är 

avgörande för framgång.  

 

Från och med programperioden 2017-2020 har de sociala hållbarhetsfrågorna integrerats i Region 

Jönköpings läns program för hållbar utveckling. I hållbarhetsredovisningen har de sociala 

hållbarhetsfrågorna fokuserats på det interna hållbarhetsarbetet och regionen som ansvarstagande 

arbetsgivare.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Region Jönköpings läns utgångspunkt är att erbjuda en arbetsmiljö som är präglad av hälsa och säkerhet och som utgår från 
människors lika värld. Här är mångfald, allas delaktighet och ett engagerat ledarskap avgörande framgångsfaktorer.   
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Likabehandling 

Region Jönköpings län arbetar aktivt för att skapa goda och lika förutsättningar för alla medarbetare 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

 

Utifrån nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen har ett stödmaterial tagits fram för att 

regionens verksamheter ska kunna arbeta främjande med likabehandling och förebyggande med 

diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder. De aktiva åtgärderna omfattar arbetsförhållanden, 

löner- och anställningsvillkor, rekrytering, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att 

förena arbete med föräldraskap. Arbetet ska ingå som en del i det ordinarie systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Som stöd i det arbetet finns även regionens riktlinje för att förbygga och hantera 

kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier. 

Jämställdhet 

Jämställdhet ska genomsyra vår verksamhet ur alla aspekter och är en viktig del av vår personalpolitik.  

 

Vid årsskiftet 2017/2018 hade Region Jönköpings län 10 539 anställda. Det är en ökning med drygt 200 

personer jämfört med föregående år.  

Tabell 5: Sammansättning anställda 2017  

 Alla anställda -29 år   30-49 år   50+ år   Totalt Andel  

Kvinnor 951 9% 3 858 37% 3 608 34% 8 417 80% 

Män 236 2% 1 038 10% 848 8% 2 122 20% 

Totalt 1 187 11% 4 896 46% 4 456 42% 10 539 100% 

 

Av regionens anställda är 80 procent kvinnor och 20 procent män. Fördelningen mellan könen är i stort 

sett densamma inom alla ålderskategorier. Inom vissa yrkesgrupper är fördelningen mer jämn. Som bilaga 

finns en tabell med yrkesgrupper uppdelade på kön och ålder. Arbetet med att främja en jämn 

könsfördelning inom olika yrkesgrupper och befattningar fortskrider.  

Inom regionstyrelsen och regionens ledningsgrupp råder jämn könsfördelningen.  

Tabell 6: Sammansättning regionstyrelse 2017 

 Regionstyrelsen -29 år   30-49 år    50+ år   Totalt Andel  

Kvinnor 0 0% 3 20% 5 33% 8 53% 

Män 0 0% 5 33% 2 13% 7 47% 

Totalt 0 0% 8 53% 7 47% 15 100% 

 

Tabell 7: Sammansättning ledningsgrupp 2017 

 Ledningsgrupp -29 år   30-49 år    50+ år   Totalt  Andel 

Kvinnor 0 0% 3 18% 6 35% 9 53% 

Män 0 0% 1 6% 7 41% 8 47% 

Totalt 0 0% 4 24% 13 76% 17 100% 

 

Av regionens alla anställda arbetar 82 procent heltid och 18 procent deltid. Av deltidsanställda är en stor 

andel (91 procent) kvinnor.  
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Tabell 8: Anställda i regionen 

Anställningsform   Heltid Deltid Totalt 

Antal anställda tillsvidare Kvinnor 6 354 1 585 7 939 

 

Män 1 775 124 1 899 

Antal anställda visstid Kvinnor 347 131 478 

 

Män 185 38 223 

Totalt   8 661 1 878 10 539 

 

Projektet Heltid som norm har pågått sedan 2016 med syfte att erbjuda en permanent heltidsanställning 

till alla som vill arbeta heltid. Projektet har varit framgångsrikt och i stort sett samtliga som önskat har fått 

en heltidsanställning. Fackförbundet Kommunal och Region Jönköpings län har kommit överens om en 

handlingsplan för att öka heltidsarbete med årlig avstämning fram till 2021. 

Tabell 9: Personalomsättning och nyrekrytering 2017
7
  

 Personalomsättning Personalomsättning  
(exkl pension) 

Nyrekrytering 

Kvinnor 9,0% 6,2% 10,5% 

Män 8,6% 5,9% 12,8% 

Totalt 9,0% 6,2% 11,0% 

 

Personalomsättningen inom regionen uppgick 2017 till 9,0 procent inklusive pensionsavgångar. 

Exkluderat pensionsavgångar var personalomsättningen 6,2 procent. Personalomsättningen är något högre 

bland kvinnor än bland män. Under året var nyrekryteringen högre bland män jämfört med kvinnor.  

 

I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män görs en årlig 

lönekartläggning. 2017 års lönekartläggning har inte påvisat några osakliga löneskillnader på grund av 

kön. I jämförelse med föregående års kartläggning har medellönen för kvinnor ökat i förhållande till män 

i åtta av 14 kategorier, i två är medellönen oförändrad och i fyra har männens medellön ökat i förhållande 

till kvinnornas. Löneskillnader har kunnat förklaras av att vissa yrkesgrupper i större utsträckning 

konkurrerar med den privata marknaden. Utöver marknadsfaktorerna förklaras löneskillnaderna av längre 

yrkeserfarenhet eller ålder och individuell prestationsbaserad lön.  

Mångfald 

Inom ramen för Region Jönköpings läns arbete för likabehandling är mångfald en viktig aspekt, där syftet 

också är att stärka bilden av regionen som en attraktiv arbetsgivare.  

 

Tabellen nedan visar hur stor andel av regionens medarbetare som har utländsk bakgrund i jämförelse 

med befolkningen och andelen sysselsatta i Jönköpings län.  

Tabell 10: Anställda med utländsk bakgrund i Region Jönköpings län jämfört med 
befolkning och sysselsatta i Jönköpings län

8
  

 Befolkning  
i Jönköpings län 

Sysselsatta  
i Jönköpings län 

Anställda inom  
Region Jönköpings län 

Kvinnor 22,4% 17,6% 13,7% 

Män 21,9% 17,1% 21,1% 

Totalt 22,1% 17,3% 15,2% 

Uppgifter hämtade från Statiska centralbyrån (SCB). 

 

  

                                                           
7 Avser tillsvidareanställda som avslutar anställning inom regionen samt externrekrytering. Inkluderar inte byte av tjänst inom 

organisationen. 
8 Med utländsk bakgrund avses utrikes födda samt födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. 
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Projekt Nyckeln till arbete har under 2017 formaliserat samverkansformer med andra myndigheter för att 

underlätta för utrikesfödda som har en akademisk sjukvårdsutbildning att komma in på arbetsmarknaden. 

Ett sextiotal utrikesfödda har deltagit i olika aktiviteter inom regionen, till exempel Vägen till 

legitimation, en utbildning i hälso- och sjukvård för att stödja utrikesfödda att nå svensk 

yrkeslegitimation. Utbildningen har gjorts i samarbete med Jönköping University, Folkuniversitet och 

Futurum, som är Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet. 

Icke-diskriminering 

Region Jönköpings län strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och 

ger lika möjligheter för alla. Nolltolerans råder vad gäller diskriminering, kränkningar och trakasserier.  

 

Under året har övergripande processer setts över för att dessa ska motsvara kraven utifrån likabehandling 

och icke-diskriminering. Bland annat har regionens rehabiliteringsprocess reviderats för att säkerställa en 

likvärdig behandling för medarbetare som är i pågående sjukskrivning. När det gäller 

rekryteringsprocessen handlar det till exempel om icke-diskriminerande utformning av annonser, att kalla 

både kvinnor och män till intervju oavsett härkomst och att arbetsgivaren representeras av både män och 

kvinnor i rekryteringsarbetet. Rekryteringsmetoden Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att rätt 

kunskap och kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden.  

 

Regionens riktlinje för att förbygga och hantera kränkande särbehandling, diskriminering och 

trakasserier har reviderats utifrån de nya lagkraven i diskrimineringslagen. Riktlinjen har tagits upp på 

verksamheters arbetsplatsträffar i syfte att alla medarbetare ska känna till regionens inställning 

(nolltolerans), att alla har ett ansvar för arbetsmiljön och hur man går till väga vid utsatthet. Syftet är även 

att skapa öppenhet kring frågorna och en samsyn kring hur vi beter oss mot varandra samt att vi har ett 

ansvar att säga ifrån då vi ser eller upplever kränkande handlingar. Ett fortsatt arbete med diskussioner 

om normer och värderingar och upprättande av handlingsplaner krävs kontinuerligt och behöver 

intensifieras under 2018. 

Diagram 5: Resultat från medarbetarundersökning 2016 om upplevd diskriminering 

 

 
 

 

I undersökningen om medarbetarskap och säkerhet svarade två procent att man varit utsatt för kränkande 

handlingar av sexuell natur och åtta procent att man varit utsatt för kränkande handlingar av icke-sexuell 

natur. Denna fråga följs upp i medarbetarsamtal och vid arbetsmiljöronder.  

 

Då diskrimineringsfall hanteras av respektive verksamhet finns inte någon sammanställd statistik för 

regionen som helhet.    
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Hälsa och säkerhet 

Regionen arbetar aktivt inom hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för att förbättra 

arbetsmiljön, öka hälsan och förebygga sjukfrånvaro bland regionens medarbetare. En god arbetsmiljö 

bidrar till att stärka bilden av regionen som en attraktiv arbetsgivare.  

 

Ett antal initiativ pågår kopplat till hälsa och säkerhet inom regionen. Under 2017 har regelbundna 

arbetsmiljöutbildningar genomförts för chefer och skyddsombud. Syftet har varit att ge grundläggande 

kunskaper för att kunna verka för en hälsosam och hållbar arbetsmiljö tillsammans med medarbetarna.  

 

Under 2017-2019 genomförs ett projekt för att öka chefers och medarbetares kompetens när det gäller att 

arbeta förebyggande med psykisk ohälsa. Projektet genomförs i samverkan med sju kommuner inom länet 

och finansieras delvis av Europeiska socialfonden.  

 

Ytterligare ett påbörjat projekt syftar till att skapa ett förbättrat rehabiliteringsarbete genom bland annat 

tidig och aktiv samverkan med hälso- och sjukvården och övriga aktörer i rehabilitering. Målet är att 

medarbetare som är i pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och tidigare komma tillbaka till arbete. 

Projektet finansieras av SKL. 

 

Friskvårdsprojekt har genomförts med stöd av regionens friskvårdsteam för att ge stöd åt medarbetare och 

grupper som har behov av att komma igång med aktiviteter och nå beteendeförändring. Som en del i 

programmet för hållbar utveckling ingår att verka för klimatsmart arbetspendling för medarbetare. Inom 

ramen för det erbjuds hyra av förmånscykel riktat till medarbetare. Ökad cykelanvändning är även 

hälsofrämjande.     

Tabell 11: Sjukfrånvarande årsarbetare i procent uppdelat på män och kvinnor 

Kön 2015 2016 2017  

Kvinnor 5,1% 5,7% 5,6%  

Män 2,7% 3,0% 2,6%  

Total 4,6% 5,1% 4,9%  

 

Olika insatser kopplade till kvinnodominerade yrkesgrupper pågår, som till exempel projektet Ett hållbart 

hälsosamt arbetsliv. Det finns också en tendens av ökad sjukfrånvaro inom de yngre åldersgrupperna. 

Psykisk ohälsa av olika slag är generellt största orsaken till sjukskrivning. Insatser av främjande, 

förebyggande och rehabiliterande karaktär behöver fortsätta. Arbetsmiljöfrågorna har stort 

säkerhetsfokus, då det finns arbetsmoment där bristande säkerhet kan få allvarliga konsekvenser. Detta 

arbete utgår från regionens risk- och säkerhetspolicy och ingår i det ordinarie kvalitetsarbetet.  

 

Alla inträffade olyckor och tillbud ska rapporteras i ett regiongemensamt system (Synergi). Arbetsskador 

ska anmälas, åtgärdas samt följas upp.  

Tabell 12: Rapporterade tillbud och olyckor9 

  2015 2016 2017 

Antal arbetsolyckor/arbetsskador 291 351 282 

 - varav kvinnor 230 267 216 

 - varav män 61 84 66 

Antal tillbud 240 288 229 

 - varav kvinnor 208 230 180 

 - varav män 32 58 49 

 

Rapporterade tillbud och arbetsolyckor minskade under 2017. Inga arbetsrelaterade dödsfall har inträffat 

under senaste tre åren.  

                                                           
9 Med arbetsolyckor/arbetsskador avses en olycka eller skada som uppstått på grund av arbetet och drabbar medarbetare. Det kan 

gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Med tillbud menas en oönskad händelse som 

skulle kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. En avvikelse/händelse där ingen medarbetare skadades. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Region Jönköpings län driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagens bestämmelser, 

vilket innebär att kontinuerligt undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp risker för att förebygga ohälsa 

och olycksfall. Arbetsmiljöarbetet är integrerat med övriga verksamhetsfrågor och utgår från Region 

Jönköpings läns arbetsmiljöpolicy som också inkluderar mål för verksamheternas arbetsmiljöarbete. 

 

Arbetet omfattar bland annat arbetsmiljöronder som ska ske minst en gång per år och där brister åtgärdas 

och följas upp, arbetsplatsträffar, årliga medarbetarsamtal, medarbetarenkäter och mätningar.  

 

Region Jönköpings län har som arbetsgivare det övergripande ansvaret inom arbetsmiljö, risk och 

säkerhet. Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret och regiondirektören ansvarar för att 

verksamheterna bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter inom området. Regiondirektören fördelar 

ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna nedåt i organisationen. Ansvaret följer alla verksamhetsnivåer till 

underställda chefer och medarbetare. Som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns organisationen 

för HR samt arbetsmiljöenheten (Region Jönköpings läns interna företagshälsovård).  

 
 
 
Som musik för öronen, tycker Yngve Nordström om möjligheten att hyra en förmånscykel. Här på väg till jobbet som musiker vid 
Smålands musik och teater med sin bastuba. 
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GRI-index 
Redovisningen är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives standard, tillämpningsnivå Core. 

För samtliga upplysningar har GRI standard 2016 använts. För samtliga upplysningar där uppgift ska 

lämnas fördelat per region, har vi gjort avsteg eftersom Region Jönköpings län enbart verkar i ett län. 

Tabell 13: GRI-index 

Upplysning Beskrivning Sida Utelämnad information/ 
kommentar 

Om organisationen   

102-1 Organisationens namn  Region Jönköpings län 

102-2 Organisationens viktigaste produkter och 
tjänster 

Sid 6  

102-3 Huvudkontorets lokalisering  Jönköping 

102-4 Länder där organisationen är verksam  Sverige 

102-5 Ägarstruktur och organisationsform Sid 6-7  

102-6 Marknader där organisationen är verksam Sid 6  

102-7 Organisationens storlek Sid 6  

102-8 Total personalstyrka, uppdelad på 
anställningsform, villkor, ålder och kön 

Sid 24-25  

Årsredovisning, 
kapitel Med-
arbetare, sid 2 
och Finansiell 
analys, sid 4 

 

102-9 Beskrivning av organisationens 
leverantörskedja 

Sid 6, 15  

102-10 Väsentliga förändringar under 
redovisningsperioden 

- Inga väsentliga förändringar 

102-11 Beskrivning av, om och hur organisationen 
följer försiktighetsprincipen 

Sid 16-17, 21-
22 

 

102-12 Externa deklarationer, principer eller andra 
initiativ som organisationen anslutit sig till 
eller stödjer 

Sid 5  

102-13 Medlemskap i bransch- och 
intresseorganisationer, nationella och 
internationella 

Sid 9  

Strategier   

102-14 Uttalande från regionstyrelsens 
ordförande/regiondirektör 

Årsredovisning, 
kapitel Grund-
läggande värde-
ringar, sid 3 

 

Etik och integritet 
  

102-16 Organisationens värderingar, principer, 
standarder och normer 

Årsredovisning, 
kapitel Grund-
läggande värde-
ringar, sid 1-2 

 

Styrning 
  

102-18 Lednings- och organisationsstruktur Sid 6-7  

Intressentengagemang 
  

102-40 Lista över involverade intressentgrupper Sid 8  

102-41 Andel anställda som omfattas av 
kollektivavtal 

- 100% 

102-42 Princip för identifiering och urval av 
intressenter 

Sid 10  

102-43 Tillvägagångssätt för intressentdialog Sid 10  

102-44 Viktiga frågor och områden som lyfts via 
intressentdialoger 

Sid 8, 10-11  
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Upplysning Beskrivning Sida Utelämnad information/ 
kommentar 

Om redovisningen 
  

102-45 Enheter som ingår i organisationens 
finansiella redovisning 

Årsredovisning, 
kapitel Regionens 
koncernföretag 
och andra 
samägda företag, 
sid 1 

 

102-46 Beskrivning av processen för att definiera 
redovisningens innehåll och tillämpning av 
redovisningsprinciper 

Sid 5, 10-11  

102-47 Förteckning över de väsentliga 
hållbarhetsfrågor som identifierats 

Sid 10-11, 30-
31 

 

102-48 Beskrivning av effekterna av förändringar i 
information som lämnats i tidigare 
redovisningar och skälen till sådana 
förändringar 

- Inga förändringar 

102-49 Väsentliga förändringar som gjorts sedan 
föregående redovisningsperiod 

- Inga förändringar 

102-50 Redovisningsperiod Sid 5  

102-51 Datum för publicering av senaste 
redovisningen 

- Ej tillämpbar, då detta är Region 
Jönköpings läns första 
hållbarhetsredovisning 

102-52 Redovisningscykel Sid 5  

102-53 Kontaktperson för frågor angående 
redovisningen och dess innehåll 

- Petter Odén, controller, 
petter.oden@rjl.se 

102-54 Redogörelse för hur redovisningen svarar upp 
mot GRI Standard 

Sid 5  

102-55 GRI index Sid 29-31  

102-56 Beskrivning av organisationens policy och 
tillvägagångssätt för externt bestyrkande av 
redovisningen 

Sid 5  

Hållbarhetsstyrning 
  

103-1 Motivering till väsentliga hållbarhetsfrågor 
samt avgränsningar 

Sid 10-11, 12, 
14-28 

 

103-2 Beskrivning av hur organisationen hanterar 
sina väsentliga hållbarhetsfrågor 

Sid 12-13, 14-
28 

 

103-3 Utvärdering av organisationens hantering av 
väsentliga hållbarhetsfrågor 

Sid 10-11, 12  

Väsentliga hållbarhetsfrågor   

Ekonomi   

201-1 Intäkter, kostnader och resultat Sid 14, 
Årsredovisning, 
kapitel Finansiella 
rapporter, sid 1-2 

 

201-3 Pensionsåtaganden Sid 14-15, 
Årsredovisning, 
kapitel Finansiella 
rapporter, sid 3-4, 
17, 20 

Andel av lön som avsätts av 
arbetsgivare: 12,6% (2017) 

Material 
  

301-1 Materialanvändning - i vikt eller volym Sid 16-17 Ej tillämpbar, egen uppföljning för 
relevanta material  

Energi 
  

302-1 Energianvändning inom organisationen Sid 18  

302-3 Energieffektivitet Sid 19  

Utsläpp till luft 
  

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser Sid 19-20  

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser Sid 19-20  

mailto:petter.oden@rjl.se
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Upplysning Beskrivning Sida Utelämnad information/ 
kommentar 

Avfall 
  

306-2 Avfall - fördelat på typ och hantering Sid 20-21  

Leverantörsbedömning avseende miljöförhållanden 
  

308-1 Nya leverantörer som screenas utifrån 
miljökriterier 

Sid 15  

Anställningsförhållanden 
  

401-1 Nyrekrytering och personalomsättning Sid 25, 
Årsredovisning, 
kapitel Med-
arbetare, sid 2 

 

Hälsa och säkerhet 
  

403-2 Typ och antal av arbetsskador, 
arbetsrelaterade sjukdomar, sjukfrånvaro och 
arbetsrelaterade dödsfall 

Sid 27, 
Årsredovisning, 
kapitel Med-
arbetare, sid 3-4 

Data ej tillgängligt gällande 
arbetsrelaterade sjukdomar, följs upp 
fr o m 2018. 

Mångfald och jämställdhet 
  

405-1 Mångfald bland ledning och anställda Sid 24-26 samt 
bilaga 

 

405-2 Löneskillnader mellan kvinnor och män Sid 25, 
Årsredovisning, 
kapitel Med-
arbetare, sid 5-6 

Ej tillämpbar, årlig lönekartläggning 
enligt lagkrav 

Icke-diskriminering 
  

406-1 Antal incidenter avseende diskriminering och 
vidtagna åtgärder 

Sid 26, 
Årsredovisning, 
kapitel Med-
arbetare, sid 4-5 

Data ej tillgängligt, systemstöd 
saknas 

Leverantörsbedömning avseende sociala förhållanden 
  

414-1 Nya leverantörer som screenas utifrån 
sociala/etiska kriterier 

Sid 15  
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Bilaga: Tabeller 
Tabell 14: Antal anställda i Regions Jönköpings län per den sista december 2017.  
Uppdelat på personalgrupp, kön och åldersintervall. 

Personalgrupp 

 

0-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ år Totalt Andel k/m 

Administration vård Kvinnor 16 101 183 232 111 643 99% 

Administration vård Män 

 

4 

 

2 2 8 1% 

AT-läkare och underläkare Kvinnor 38 29 4 

  

71 51% 

AT-läkare och underläkare Män 33 28 7 

  

68 49% 

Biomedicinska analytiker m fl Kvinnor 34 63 54 66 56 273 90% 

Biomedicinska analytiker m fl Män 7 7 6 6 4 30 10% 

Handläggare och administratörer Kvinnor 44 95 147 205 107 598 78% 

Handläggare och administratörer Män 14 35 43 44 33 169 22% 

Kurator m fl Kvinnor 9 35 38 58 24 164 92% 

Kurator m fl Män 1 5 3 3 3 15 8% 

Kök och service Kvinnor 56 57 70 154 75 412 90% 

Kök och service Män 14 8 14 7 4 47 10% 

Ledningsarbete Kvinnor 1 16 92 120 74 303 72% 

Ledningsarbete Män 1 10 40 43 24 118 28% 

Psykologer Kvinnor 13 31 32 5 6 87 73% 

Psykologer Män 4 10 8 6 5 33 28% 

Sjukgymnast/ arbetsterapeut Kvinnor 50 107 71 67 34 329 85% 

Sjukgymnast/ arbetsterapeut Män 12 23 14 7 4 60 15% 

Sjuksköterskor Kvinnor 403 659 612 534 321 2 529 88% 

Sjuksköterskor Män 54 97 79 59 42 331 12% 

Specialistkompetent läkare Kvinnor 

 

66 132 71 47 316 47% 

Specialistkompetent läkare Män 

 

46 132 96 84 358 53% 

ST-läkare Kvinnor 14 150 33 2 1 200 57% 

ST-läkare Män 14 113 18 4 2 151 43% 

Tandhygienist Kvinnor 6 25 27 27 11 96 95% 

Tandhygienist Män 

 

1 3 1 

 

5 5% 

Tandläkare Kvinnor 21 47 15 19 19 121 66% 

Tandläkare Män 9 17 16 5 15 62 34% 

Tandsköterskor m fl Kvinnor 27 51 80 109 87 354 97% 

Tandsköterskor m fl Män 4 2 2 2 

 

10 3% 

Teknisk personal och hantv Kvinnor 7 16 18 28 8 77 19% 

Teknisk personal och hantv Män 30 47 79 94 70 320 81% 

Undersköterska/Skötare m fl Kvinnor 172 242 260 439 340 1 453 90% 

Undersköterska/Skötare m fl Män 23 21 27 52 45 168 10% 

Utb fritid och kultur Kvinnor 15 44 47 61 31 198 60% 

Utb fritid och kultur Män 12 25 28 39 27 131 40% 

Övrig rehab och förebygg arb Kvinnor 22 33 32 32 15 134 89% 

Övrig rehab och förebygg arb Män 3 4 6 2 2 17 11% 

Övrig vård- och omsorgsarbete Kvinnor 3 28 16 7 5 59 74% 

Övrig vård- och omsorgsarbete Män 1 7 3 5 5 21 26% 

Totalt Region Jönköpings län Kvinnor 951 1 895 1 963 2 236 1 372 8 417 80% 

Totalt Region Jönköpings län Män 236 510 528 477 371 2 122 20% 

Totalt Region Jönköpings län Totalt 1 187 2 405 2 491 2 713 1 743 10 539 100% 
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 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
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Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat förslag, Ett land att besöka, En samlad politik för 
hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95). 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Ett land att besöka, En samlad politik 
för hållbar turism och växande 
besöksnäring
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Näringsdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag, Ett 
land att besöka, En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring 
(SOU 2017:95). 
Utredningen föreslår ett nytt övergripande politiskt mål för hållbar turism och 
växande besöksnäring: att öka besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar 
ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet.

Information i ärendet
Utredningen föreslår att regeringen utvecklar, antar och genomför en nationell 
strategi för hållbar turism och växande besöksnäring – en plattform för hur 
politiken ska utformas och genomföras fram till 2030 och att utvecklingen av 
strategin sker i samverkan med besöksnäringen, statliga myndigheter, regioner, 
kommuner och civilsamhället. Utredningen föreslår dessutom att det inrättas ett 
Nationellt besöksnäringsforum som får uppdraget att ta fram strategin och 
koordinera genomförandet av den.

Beslutsunderlag
 Förslag till yttrande daterat 2018-03-21
 Remiss, betänkande Ett land att besöka

Beslut skickas till
Näringsdepartementet 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör
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Näringsdepartementet
     
           

Yttrande över Ett land att besöka, En 
samlad politik för hållbar turism och 
växande besöksnäring N2017/07438/FF
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över utredningen Ett land 
att besöka, en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring, SOU 
2017:95

Sammanfattning
Region Jönköpings län ställer sig positiv till huvudtankarna i utredningen men har 
några synpunkter på delar av materialet. 

Synpunkter på förslaget
- När det gäller utredningens olika förslag hur organiseringen bör se ut för att 
genomföra en samlad politik (kapitel 3) stödjer Region Jönköpings län förslagen. 
Vad gäller bildandet av en ny nationell funktion för utveckling och innovation 
(3.6.2) ställer sig Region Jönköpings län mest positiva till alternativ 1 och där vill 
vi gärna framföra att det kan finnas goda vinster om de olika aktörerna i figur 3.5 
(främst vad gäller Visit Sweden AB, Tillväxtverket och Nytt innovations- och 
utvecklingsinstitut AB) om möjligt samordnas fysiskt då vi tror att målsättningen 
med en samlad politik genomförs bäst om kompetens, personal och uppdragen 
inte sprids på för många aktörer/organisationer. 

- När det gäller kapitel 6 Kompetensförsörjning vill Region Jönköpings län 
framföra önskemål om att Tillväxtverkets utlysningar är på längre tid än de som 
finns idag så att det finns tid att förankra projekt och att utlysningarna ska vara 
mer öppna. 

- Region Jönköpings län vill också påpeka att erfarenhetsutbyte och 
omvärldsträffar behövs för tjänstemän i det offentliga systemet om frågor som 
gäller besöksnäringsområdet. (6.8)

- Region Jönköpings län vill också framföra vikten av att stärka studie- och 
yrkevägledare roll och inte bara se till en digital plattform när det gäller 
vägledning om besöksnäringens yrken. (6.10)
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- Region Jönköpings län vill också framhålla att när det gäller inkubatorer för 
besöksnäringens företag finns det exempel på när lokala Science Park-system 
redan idag fungerar på ett bra sätt eftersom de finns geografiskt nära och känner 
till företagen. I Jönköpings län har Science Park ett eget kontor i varje kommun 
med anställd affärsutvecklare vilket underlättar kontakterna. I länet har man 
dessutom inlett ett speciellt acceleratorprogram riktat till besöksnäringen. (7.1)
När det gäller förenklingen av regler (14.1) vill Region Jönköpings län påpeka att 
detta är något som bör vara branschneutralt och inte bara specifikt riktat till 
företag inom besöksnäringen.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Olsson
Ordförande i nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör
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Till statsrådet Mikael Damberg 

Regeringen beslutade den 13 oktober 2016 att tillkalla en särskild 
utredare med uppdrag att utreda och föreslå en sammanhållen politik 
för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet med utred-
ningen var att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen 
som export- och jobbmotor i hela landet. Utredaren skulle analysera 
utvecklingen och bedöma framtida utmaningar och möjligheter för 
besöksnäringen. Uppdraget innebar att lämna förslag till en politik 
som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande och syssel-
sättning och som bidrar till att aktörerna gemensamt kan kraftsamla 
inom besöksnäringen. Ett jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv 
skulle genomsyra utredningen.  

Direktiv (Dir. 2016:83) beslutades den 13 oktober 2016. Som sär-
skild utredare förordnades samma datum rådsdirektör vid Nordiska 
rådet Britt Bohlin. 

Till experter i utredningen förordnades från den 30 november 
2016 utredare Linda Ahlford, Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), departementssekreterare Helena Braun Thörn, Närings-
departementet, enheten för transportinfrastruktur och finansiering, 
enhetschef Helena Nyberg Brehnfors, Tillväxtverket, Entreprenör-
skapsenheten, vice ordförande Pim van Dorpel, Hotell och Restau-
rangfacket (HRF), enhetschef Maggie Javelius, Naturvårdsverket, 
docent Inger M Jonsson, Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro 
universitet, samordnare Tobias Kreuzpointner, Jordbruksverket, 
departementssekreterare Aili Käärik, Miljö- och energideparte-
mentet, Naturmiljöenheten, chef public affairs Thomas Laurell, 
Visita, docent Maria Lexhagen, Etour, Mittuniversitetet, filosofie 
doktor Kristina Lindström, Göteborgs universitet, generalsekre-
terare Magnus Ling, Svenskt Friluftsliv och Svenska Turist-
föreningen, länsturistchef Lotta Magnusson, Region Dalarna, strateg 
Pernilla Nordström, Länsstyrelsen i Stockholms län, kansliråd 



 

 

Christina Nylén, Kulturdepartementet, enheten för kulturarv och livs-
miljö, kansliråd Linda Nöremark, Näringsdepartementet, enheten för 
hållbar landsbygdsutveckling, intressepolitisk chef Patrik Oscarsson, 
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Sammanfattning 

Utredningens förslag 

Mål 

Utredningen föreslår att regeringen föreslår att riksdagen fattar 
beslut om ett nytt övergripande politiskt mål för hållbar turism och 
växande besöksnäring: att öka besöksnäringens och turismens bidrag 
till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet. 
Utredningsarbetet har haft som utgångspunkt att det är mycket 
viktigt att de tre hållbarhetsperspektiven hanteras i en helhet så att 
politiska krav som ställs på miljömässig och social hållbarhet balan-
seras med stimulanser för ekonomisk hållbarhet. 

Strategi, insatsområden och delmål 

Vidare förslår utredningen att regeringen utvecklar, antar och genom-
för en nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring – 
en plattform för hur politiken ska utformas och genomföras fram till 
2030 – och att utveckling av denna strategi sker i samverkan med 
besöksnäringen, statliga myndigheter, regioner, kommuner och 
civilsamhället. Utredningen föreslår att den nationella strategin delas 
upp i ett antal strategiska insatsområden och att det övergripande 
målet för hållbar turism och växande besöksnäring bryts ner på 
mätbara delmål inom dessa strategiska områden. De strategiska 
insatsområden som utredningen föreslår är; Digitalisering, Kompe-
tensförsörjning, Utveckling innovation och forskning, Tillgänglighet, 
Naturturism, Kulturturism, Måltidsturism, Evenemang och stora 
möten och Företagens villkor. Detta är förslag som bör utvecklas i det 
föreslagna strategiarbetet och över tid. 
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Nationellt besöksnäringsforum 

Utredningen föreslår vidare att regeringen inrättar ett Nationellt 
besöksnäringsforum som får uppdraget att ta fram den nationella 
strategin för hållbar turism och växande besöksnäring samt därefter 
koordinera genomförandet av strategin. Förslagsvis inrättas Natio-
nellt besöksnäringsforum för att verka under en tidsperiod på 5–8 år, 
under tiden som strategin utvecklas och implementeras. 

Ny nationell funktion för utveckling och innovation 

Innovation och ett kontinuerligt utvecklingsarbete är helt nöd-
vändigt för att bemöta turismens och besöksnäringens potential, 
tillväxt och utmaningar – inte minst är detta väsentligt i ett hållbar-
hetsperspektiv. I den globala konkurrensen behöver företag och 
destinationer erbjuda upplevelser i form av produkter och tjänster 
som håller mycket hög kvalitet. Detta ställer krav på att besöks-
näringens aktörssystem, såväl privata som offentliga aktörer, har en 
hög innovationsförmåga som säkerställer utveckling av företag, 
produkter, tjänster och processer. Även den ideella sektorn har en 
roll att fylla. En viktig förutsättning för detta är att besöksnäringens 
branscher och behov koordineras med innovationsstödsystemet. 
Utredningen bedömer att det i dag saknas forum med nationellt 
samlat ansvar för långsiktig kunskapsutveckling och innovation inom 
flera av de strategiska insatsområden utredningen föreslår, och då 
främst för Digitalisering, Naturturism, Kulturturism, Måltidsturism och 
Evenemang och stora möten. Då både företagen och samhället har ett 
intresse av att utveckla besöksnäringen och de platser – destinationer 
– där turismen sker bedömer utredningen att det finns ett starkt 
värde i ett organiserat samarbete mellan staten, regioner, kommuner 
och näringslivet för att skapa en mer konkurrenskraftig och 
innovativ besöksnäring. 

Utredningen föreslår bildande av en ny nationell funktion med 
rollen att verka för långsiktig uppbyggnad av innovationsförmåga 
och kunskapsutveckling inom en rad strategiska insatsområden samt 
koordinera besöksnäringens branscher och deras behov med innova-
tionsstödsystemets aktörer. Den nationella funktionens roll ska vara 
att utgöra ett stöd till företagens och regioners utvecklingsarbete 
genom att: 
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• främja gränssnittet mellan besöksnäringens branscher, akademi 
och offentlig sektor i frågor rörande innovation och forskning 

• baserat på den nationella strategin för hållbar turism och växande 
besöksnäring prioritera bland strategiska insatser för innovation 
och utveckla former för innovationsarbete i besöksnäringen 

• när det är relevant, samordna nationella innovations- och utveck-
lingsprojekt och ansökningar av medel för utveckling och 
innovation inom de strategiska insatsområdena 

• genomföra kartläggningar och analyser som stöd för utveckling 
av de strategiska insatsområdena digitalisering, naturturism, 
kulturturism, måltidsturism och stora evenemang och möten. 
Uppdraget bör utformas så att detta genomförs i samordning 
med relevanta myndigheter 

• utveckla kunskapsbaserade verktyg och modeller inom besöks-
näringens strategiska insatsområden digitalisering, naturturism, 
kulturturism, måltidsturism och stora evenemang och möten 

• sprida dessa fakta och verktyg till besöksnäringens företag och 
organisationer, kunskaps- och innovationsstödsystemet och 
andra offentliga aktörer, nationellt och regionalt. 

Utredningen bedömer att valet av huvudmannaskap för denna 
funktion kommer att påverka långsiktighet, olika aktörers engage-
mang, besöksnäringens branschers koppling till det svenska innova-
tionsstödsystemet liksom hur framtida insatser bidrar till kunskaps-
utveckling på forskarnivå. Det sistnämnda är av vikt för spridning av 
kunskap till utbildningssystemet och därmed på sikt för besöks-
näringens kompetensförsörjning. Utredningen föreslår tre alternativa 
huvudmannaskap och redogör för bedömda styrkor och svagheter 
och ekonomiska konsekvenser för de olika förslagen. 

En stärkt myndighetssamordning 

Utredningen föreslår att regeringen ger den befintliga myndighets-
samordningen, som sker inom ramen för Besöksnäringens myndig-
hetsgrupp och under sammankallande av Tillväxtverket, ett stärkt 
mandat. 
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Förslag på ytterligare insatser 

Utredningen har i sitt arbete utgått från att en politik för hållbar 
turism och växande besöksnäring ingår som en naturlig del i det 
gemensamma och smarta samhällsbygget. Hållbar utveckling av 
besöksnäring och turism kan inte isoleras från andra utvecklings-
områden kopplat till stads- och landsbygdsutveckling. Detta gäller 
såväl lokalt, regionalt som nationellt. En smart, hållbar, inkluderande 
miljö skapar attraktionskraft för många ändamål; företagande, innova-
tioner, arbete, boende och besök.  

Utöver huvuduppdraget att föreslå en samlad politik har det in-
gått i utredningens uppdrag att kartlägga besöksnäringens behov, 
utmaningar och hinder för en hållbar utveckling, på följande om-
råden och därefter föreslå konkreta insatser och möjliga förenklingar 
och som kan mobilisera andra aktörers insatser: 

– digitalisering inklusive digital tillgänglighet 

– forskning och innovation 

– kompetensförsörjning, kompetensutveckling 

– trafikutbud i befintlig infrastruktur rörande besöksnäringen 

– nyttjande av exempelvis stads-, natur- och kulturmiljöer  

– sysselsättning 

– företag inom naturturism samt kulturturism 

– data och statistik. 

I betänkandet föreslås ett antal konkreta insatser på dessa områden. 
Några exempel är: 

• Ett fyraårigt uppdrag och 30 miljoner kronor till Tillväxtverket 
att utveckla en pilotsatsning på Hållbar destinationsutveckling 
genom samarbete mellan stad och landsbygd. 

• Ett tvåårigt uppdrag och 25 miljoner kronor till Research Institutes 
of Sweden AB (RISE) för att identifiera och definiera arbetssätt 
och skapa program och projekt för att i större omfattning än i dag 
inkludera besöksnäringens aktörer i befintliga innovations-
strukturer. 
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• Ett fyraårigt uppdrag och 60 miljoner kronor till Forskningsrådet 
för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) för att 
i samverkan med relevanta myndigheter och i dialog med läro-
säten och branschernas forskningsråd, analysera vilka forsknings-
behov som finns kopplade till besöksnäring och turism samt ta 
initiativ till och stödja strategisk forskning och utveckling med 
relevans för besöksnäringen. 

• Ett treårigt uppdrag och 25 miljoner kronor till Verket för 
innovationsstödssystem (Vinnova) att utveckla insatser för 
hållbara evenemang med fokus på säkerhet. 

• Ett tvåårigt uppdrag och 40 miljoner kronor till Tillväxtverket för 
att växla upp arbetet med förenkling för företag i besöksnäringen. 

Utredningens uppdrag 

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på en samman-
hållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet 
med uppdraget har varit att ge regeringen underlag för att stärka 
besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. I upp-
draget har ingått att lämna förslag på en politik som skapar förut-
sättningar för tillväxt, företagande och sysselsättning och som bidrar 
till att aktörerna gemensamt kraftsamlar inom besöksnäringen. 
I uppdraget har ingått att analysera målen för turismpolitiken och att 
kartlägga besöksnäringens behov och hinder för en hållbar utveck-
ling och föreslå insatser. I uppdraget ingår att föreslå hur samverkan 
och samordning mellan näringen och offentliga aktörer kan utveck-
las. Vidare har det ingått att föreslå hur kontaktytor mellan myndig-
heter, näringsliv, akademi och civilsamhället kan utvecklas. 

Begränsningar av uppdraget har varit att utredningen inte ska 
föreslå insatser för hur Sverige marknadsförs i utlandet. Vidare ska 
utredningen inte genomföra översyn och ta fram förslag beträffande 
skatte- och avgiftsregler eller förändringar i skatteförfarandet.   
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Uppdragets bakgrund 

Svensk turism och besöksnäring var senast föremål för en statlig 
offentlig utredning 2004. Under de 13 år som gått sedan dess har 
världen förändrats radikalt, inte minst genom den digitala utveck-
lingen. Världen har upplevt en global finanskris och därefter en 
flyktingkris som är den största sedan andra världskriget. Vidare har 
en rad av de senaste årens terrorattacker varit inriktade på populära 
och turisttäta besöksmål.  

På senare år har fenomenet hyperturism, där snabbt ökande 
besökstryck i städer eller på speciellt attraktiva platser, belastat sam-
hällsfunktioner och påverkat fastighetsmarknaden på ett sätt som får 
folkopinionen att vända sig mot fortsatt tillväxt inom turism. 
I Sverige är hyperturism överlag inget problem men på några platser, 
till exempel Kungsleden, noteras att trycket av besökare har ökat 
markant enbart det senaste året. 

Trots påverkan av den globala ekonomiska, finansiella och sociala 
krisen och andra utmaningar har turismen och besöksnäringen visat 
på motståndskraftig tillväxt globalt och nationellt under senare år. 
Det globala resandet uppgick under 2016 till 1,24 miljarder ankoms-
ter, en ökning med 4,3 procent från året innan. Enligt FN:s världs-
turismorganisation ökade resandet till och inom alla världsdelar, 
undantaget Mellanöstern dit resandet sjönk med drygt 4 procent. 
2016 uppskattades turismkonsumtionen i Sverige omsätta uppemot 
300 miljarder kronor och sysselsätta cirka 170 000 personer. Värdet 
av de inhemska besökarnas konsumtion utgjorde 60 procent av den 
totala konsumtionen. De resterande 40 procenten var således de 
utländska besökarnas konsumtion vilket skapar ett exportvärde på 
120 miljarder kronor, ungefär 6 procent av Sveriges totala export. 
Denna export, till skillnad från annan export, genererar moms-
intäkter motsvarande 17 miljarder kronor.  

Flera länders regeringar, även Sveriges, inser att turismen har 
kapacitet att stimulera ekonomin och att turism och besöksnäringen 
därmed erbjuder möjligheter att bidra till nationalekonomiska mål. 
Utveckling av turismpolitik är en alltmer komplex process, med 
längre tidshorisont och bredare omfattning än tidigare. Detta kräver 
ett innovativt och samlat politisk angreppssätt som kan utveckla mål 
och genomföra en politik som adresserar och sträcker sig över flera 
politikområden.  
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Konsekvenser av förslagen 

Utredningens sammantagna bedömning är att förslagen leder till 
positiva samhällsekonomiska effekter genom att möjliggöra att de 
samlade resurserna inom besöksnäringens aktörssystem används mer 
effektivt än i dag. Utredningen bedömer att förslagen indirekt kan 
leda till att företagen inom besöksnäringens branscher blir mer lön-
samma och sysselsätter fler personer än om förslagen inte genom-
förs. Sysselsättningseffekterna har potential i hela landet. Turismen 
sysselsätter fler personer i storstäderna än i landsbygderna. Däremot 
är turismen och besöksnäringen viktig i Sveriges landsbygder för sin 
relativa roll, då varje enskild möjlighet till företagande eller anställ-
ning har relativt större betydelse i landsbygder än i de snabbväxande 
städerna. Besöksnäringen är en näring som bidrar till att länka 
samman olika delar av Sverige med varandra. Besöksnäringen och 
fortsatt utveckling av turismen i Sverige har potential att fungera 
som ett kitt mellan olika delar av landet, inte minst mellan stad och 
landsbygder.  

Givet att utredningens förslag kommer att leda till ökad syssel-
sättning enligt mönster som följer den fördelning av kvinnor, män, 
inrikes födda respektive utrikes födda som besöksnäringens branscher 
har i dag kommer förslagen att påverka kvinnor födda i och utanför 
Sverige samt män födda utanför Sverige i högre utsträckning i jäm-
förelse med åtgärder som påverkar hela näringslivet.  

Vidare ser utredningen möjligheter för regeringen att i den natio-
nella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring som 
föreslås utvecklas tydligare styra insatser för att bidra exempelvis till 
nyanländas inträde och etablering på arbetsmarknaden. En förut-
sättning för att kunna följa upp och bidra till jämställdhet och integ-
ration är tillgång till kunskap. Utredningens förslag om ökad forsk-
ning samt om utvecklad data och statistik syftar till att ge olika 
aktörer bättre verktyg för att bland annat förstå besöksnäringens 
strukturer och effekter för olika grupper vilket i sin tur kan antas 
bidra till möjligheter att nå mål för jämställdhet och integration. 
Förslaget om en ny nationell funktion för utveckling och innovation 
kommer att kunna ha särskild betydelse för små företag. Utred-
ningens bild är att små och medelstora företag generellt har mer 
begränsad kapacitet att satsa på forskning och utveckling och att 
tillgodogöra sig kunskap än stora företag.  
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Förslagen om att stärka forskning om besöksnäringen kan mot 
den bakgrunden förväntas ha störst nytta för stora företag, samtidigt 
som förslagen om att utvärdera insatser för innovation och att 
inkludera besöksnäringens aktörer i befintliga innovationsstöd-
strukturer i större omfattning än i dag har stor potential för små 
företag eftersom de anses vara extra svaga på att omsätta forskning 
till lönsam affärsutveckling. 

Utredningens förslag rörande kompetensutveckling för myndig-
heter och företag syftar till att underlätta för företag i besöks-
näringen att göra rätt vilket bedöms få större effekter för små 
företag som ofta har lägre administrativ förmåga än stora företag.  

Utredningens förslag har stor påverkan på landsting och kom-
muner eftersom turismen och besöksnäringen till sin natur är lokal 
och platsbunden. Då förslagen utgår från en frivillhet för landsting, 
regioner och kommuner påverkar de inte den kommunala demo-
kratin eller uppgiftsfördelningen mellan staten och kommunsektorn. 
Utredningens uppdrag har varit att ge förslag på en samlad politik 
samt hur samverkan och samordning mellan näringen och offentliga 
aktörer kan utvecklas. Det ligger i uppdragets natur att förslagen 
medför konsekvenser för en rad myndigheter och organisationer.  

Förslagen bedöms i en grov uppskattning medföra årliga kostna-
der på mellan 50 och 110 miljoner kronor, beroende av vilket alter-
nativ som beslutas. Utredningen föreslår att kostnaderna belastar 
statsbudgeten, samt beroende av vilket alternativ som väljs för ny 
utvecklingsfunktion eventuellt även finansieras av regioner, lands-
ting, kommuner och besöksnäringen. Därtill uppskattar vi att för-
slagen innebär engångskostnader på cirka 275 miljoner kronor. Vi 
föreslår att dessa finansieras av statsbudgeten. 
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Summary 

The Inquiry’s proposals 

Policy objective 

The Inquiry proposes that the Government propose that the 
Riksdag adopt a new overarching policy objective to enhance the 
tourism and hospitality industry’s contribution to economic, social and 
environmental components of sustainable development throughout the 
country. The Inquiry’s starting point has been the great importance 
of these three sustainability perspectives being tackled holistically to 
ensure that political demands for environmental and social sustaina-
bility are balanced by incentives for economic sustainability. 

Strategy, fields of action and sub-objectives 

The Inquiry also proposes that the Government develop, adopt and 
implement a national strategy for a sustainable and thriving tourism 
and hospitality industry – a platform for the design and imple-
mentation of policy until 2030 – and that the development of this 
strategy take place in partnership with the tourism and hospitality 
industry, government agencies, regions, municipalities and civil 
society. The Inquiry proposes that the national strategy be divided 
into a number of strategic fields of action and that the overarching 
policy objective for a sustainable and thriving tourism and 
hospitality industry be broken down into measureable sub-objectives 
within these fields. The strategic fields of action the Inquiry pro-
poses are: digital transformation; skills supply; developing innovation 
and research; accessibility; nature tourism; cultural tourism; culinary 
tourism; major events and meetings and business conditions. This 
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proposal should be developed over time within the proposed 
strategic framework. 

National tourism and hospitality industry forum 

The Inquiry also proposes that the Government establish a national 
tourism and hospitality industry forum that will be tasked with 
drawing up the national strategy for a sustainable and thriving 
tourism and hospitality industry, and subsequently with coordina-
ting the strategy’s implementation. It is proposed that the national 
tourism and hospitality industry forum be established for a period of 
five to eight years, during the time the strategy is being developed 
and implemented. 

New national development and innovation function 

Innovation and continuous development is absolutely essential in 
addressing the potential, growth and challenges of the tourism and 
hospitality industry – not least from a sustainability perspective. In a 
globally competitive market, businesses and destinations need to 
offer experiences in the form of very high-quality products and 
services. This means that private and public actors must have a high 
level of innovative capacity that ensures the development of 
businesses, products, services and processes. The non-profit sector 
also has a role to play. An important prerequisite for this is that the 
sectors and needs of the tourism and hospitality industry coordinate 
with the innovation support system. In the Inquiry’s assessment, 
there is currently no forum with overall national responsibility for 
long-term knowledge development and innovation in several of the 
strategic fields of action the Inquiry is proposing, particularly digital 
transformation, nature tourism, cultural tourism, culinary tourism, events 
and major meetings. As both businesses and society have an interest in 
developing the tourism and hospitality industry and the locations – 
destinations – where tourism takes place, in the Inquiry’s view there is 
considerable value in organised cooperation between central govern-
ment, regions, municipalities and the business community to create a 
more competitive and innovative tourism and hospitality industry. 
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The Inquiry proposes the formation of a new national function 
with the role of promoting the long-term building of innovative 
capacity and knowledge development in a number of the strategic 
fields of action, and coordinating the tourism and hospitality 
industry’s sectors and their needs with actors within the innovation 
support system. The role of this national function will be to provide 
support to businesses’ and regions’ development efforts through the 
following: 

• Promoting the points of contact between tourism and hospitality 
sectors, academia and the public sector in matters concerning 
innovation and research. 

• Setting priorities – based on the national strategy for a sustainable 
and thriving tourism and hospitality industry – among strategic 
innovation initiatives, and developing methods for working with 
innovation in the tourism and hospitality industry. 

• Coordinating, when relevant, national innovation and development 
projects and development and innovation funding applications in 
the strategic fields of action.  

• Conducting surveys and analyses to support the development of 
the strategic fields of action of digital transformation, nature 
tourism, cultural tourism, culinary tourism and major events and 
meetings. This assignment should be designed so that it is imple-
mented in coordination with relevant agencies. 

• Developing knowledge-based tools and models in the tourism 
and hospitality industry’s strategic fields of action of digital trans-
formation, nature tourism, cultural tourism, culinary tourism and 
major events and meetings. 

• Spreading these tools and models to businesses and organisations 
in the tourism and hospitality industry, the knowledge and innova-
tion support system, and other public sector actors, nationally 
and regionally. 

In the Inquiry’s assessment, the choice of responsible entity for this 
function will affect the long-term approach, the engagement of 
various actors, the link between tourism and hospitality sectors and 
the Swedish innovation support system, and the contribution future 
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investments will make to knowledge development at doctoral level. 
The latter is important in the spread of information to the education 
system and thus in the longer term for skills supply in the tourism 
and hospitality industry. The Inquiry proposes three alternative 
responsible entities and presents the estimated strengths and weak-
nesses and the economic consequences of the various proposals. 

Enhanced agency coordination 

The Inquiry proposes that the Government strengthen the mandate 
of the existing coordination that takes place between 14 government 
agencies and state-owned companies within the framework of 
Besöksnäringens myndighetsgrupp, under the leadership of the Swedish 
Agency for Economic and Regional Growth. 

Proposals for further action 

In its work, the Inquiry has assumed that a policy for a sustainable 
and thriving tourism and hospitality industry is a natural part of the 
smart society we are building together. Sustainable development of 
the tourism and hospitality industry cannot be isolated from other 
development areas linked to urban and rural development. This 
applies at the local, regional and national level. Smart, sustainable, 
inclusive environments are highly attractive for many purposes – 
entrepreneurship, innovation, work, living and visiting.  

In addition to the main task of proposing a coherent policy, the 
Inquiry’s remit has included surveying the tourism and hospitality 
industry’s needs and challenges, and obstacles to its sustainable 
development in the following areas, and subsequently proposing 
concrete initiatives and possible simplifications that may mobilise 
initiatives by other actors: 

– digital transformation, including digital accessibility; 

– research and innovation; 

– skills supply and continuing professional development; 

– transport supply in existing infrastructure regarding the tourism 
and hospitality industry; 
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– making use of different types of environments, such as urban, 
natural and cultural;  

– employment; 

– nature tourism and cultural tourism businesses; and 

– data and statistics. 
 
A number of concrete initiatives in these areas are proposed in the 
report. Examples include the following: 
 

• a four-year remit, and SEK 30 million, for the Swedish Agency 
for Economic and Regional Growth to develop a pilot project on 
sustainable development of the tourism and hospitality industry 
to interconnect urban and rural areas; 

• a two-year remit, and SEK 25 million, for the Research Institutes 
of Sweden AB (RISE) to identify work processes and initiate 
programs which strengthens collaboration between the tourism 
and hospitality industry and existing innovation structures; 

• a four-year remit, and SEK 60 million, to the Swedish Research 
Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Plan-
ning (Formas) to analyse – in collaboration with other relevant 
government agencies and in dialogue with higher education 
institutions and sector research councils – the research needs 
linked to the tourism and hospitality industry, and initiate and 
support strategic research and development of relevance for the 
tourism and hospitality industry; 

• a three-year remit, and SEK 25 million, for the Swedish Agency 
for Innovation Systems (Vinnova) to develop initiatives for 
sustainable events, with a focus on security; and 

• a two-year remit, and SEK 40 million, for the Swedish Agency for 
Economic and Regional Growth to increase work with better 
regulations for businesses in the tourism and hospitality industry. 
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The Inquiry’s remit 

The Inquiry was instructed to submit proposals for a coherent policy 
for a sustainable and thriving tourism and hospitality industry. The 
aim has been to provide the Government with information to 
strengthen the tourism and hospitality industry as an engine for 
export growth and job creation throughout the country. The remit 
has included submitting proposals for a policy that creates conditions 
for growth, entrepreneurship and employment, and that encourages 
actors to mobilise their combined efforts in the tourism and 
hospitality industry. The remit has also included analysing the 
objectives of tourism policy and surveying the tourism and hospital-
ity industry’s needs and obstacles to ensuring sustainable develop-
ment, and proposing initiatives. The remit includes proposing how 
collaboration and coordination between industry and public sector 
actors can be developed. It also includes proposing how points of 
contact between government agencies, industry, academia and civil 
society can be developed. 

One limitation of the remit was that the Inquiry was not to 
propose measures for the promotion of Sweden abroad. Nor was the 
Inquiry to conduct a review or produce proposals regarding rules for 
taxes and fees, or changes to tax procedures. 

Background 

The last time the Swedish tourism and hospitality industry was the 
object of a government inquiry was in 2004. In the 13 years since 
then, the world has changed radically, not least through the digital 
transformation. The world has experienced a global financial crisis 
and then the largest migration crisis since the Second World War. 
Moreover, many of the terrorist attacks of recent years have targeted 
popular tourist destinations.  

Recent years have seen the emergence of ‘hypertourism’, where 
rapidly increasing numbers of visitors in cities or at particularly 
attractive locations are burdening public services and impacting real 
estate markets in a way that is causing public opinion to turn against 
tourism’s continued growth. Although hypertourism is generally not 
a problem in Sweden, the number of visitors to several locations, 
such as Kungsleden, has increased dramatically in the last year alone. 
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Despite the impact of the global financial, economic and social 
crisis and other challenges, the tourism and hospitality industry has 
displayed resilient growth globally and nationally in recent years. 
Global tourism accounted for 1.24 billion arrivals in 2016, a 4.3 per 
cent rise on the previous year. According to the United Nations 
World Tourism Organisation, tourist arrivals increased to and within 
all parts of the world, with the exception of the Middle East, where 
arrivals declined by just over 4 per cent. Internal tourism consumption 
in Sweden was estimated at almost SEK 300 billion in 2016, employing 
some 170 000 people. The value of domestic tourist consumption 
comprised 60 per cent of the total tourism consumption. The 
remaining 40 per cent accordingly represents inbound tourism 
consumption, generating an export value of SEK 120 billion, or 
approximately 6 per cent of Sweden’s total exports. Unlike other 
forms of exports, these exports generated VAT revenue equivalent to 
SEK 17 billion.  

The governments of numerous countries, including Sweden, 
realise that tourism can stimulate the economy, and that the tourism 
and hospitality industry accordingly offers opportunities to help 
achieve economic goals. The development of tourism policy is an 
increasingly complex process, with a longer time horizon and broader 
scope than previously. This requires an innovative and coherent 
policy approach that can develop goals and implement policies 
addressing and encompassing several policy areas.  

Impact of the proposals 

The Inquiry’s overall assessment is that the proposals will have a 
positive socio-economic effect by enabling more efficient use of the 
combined public and private investments in the Swedish tourism and 
hospitality industry than is the case today. In the Inquiry’s 
assessment, the proposals may indirectly lead to businesses within 
the tourism and hospitality industry becoming more profitable, 
employing more people than if the proposals were not implemented. 
The employment effects will generate potential throughout the 
entire country. Tourism employs more people in metropolitan areas 
than in rural areas. On the other hand, the tourism and hospitality 
industry has greater relative importance in Sweden’s rural areas, 
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where the importance of each individual opportunity for 
entrepreneurship or employment is relatively greater than in rapidly 
growing cities. The tourism and hospitality industry is an industry 
that connects the different parts of Sweden with each other. The 
tourism and hospitality industry, and continued development of 
tourism in Sweden, has the potential to act as a cohesive force 
between various parts of the country, not least between urban and 
rural areas.  

Given that the Inquiry’s proposals will lead to increased employ-
ment in line with the current pattern of employment distribution 
within the tourism and hospitality industry of women, men, people 
born in Sweden and people born abroad, the proposals will have a 
greater impact on women born in Sweden and abroad, and men born 
abroad, compared with measures that affect the entire business 
sector.  

The Inquiry also sees an opportunity – in the proposed national 
strategy to be developed – for the Government to more clearly steer 
initiatives to contribute, for example, to the entry and establishment 
of newly arrived immigrants in the labour market. Access to 
knowledge is a prerequisite for following-up and improving gender 
equality and integration. The Inquiry’s proposals on increased 
research and the development of data and statistics aims to provide 
better tools enabling various actors to understand the tourism and 
hospitality industry’s structures and effects on different groups, 
which in turn can be assumed to contribute to the possibility of 
achieving gender equality and integration objectives. The proposal 
for a new national development and innovation function will be 
particularly important for small businesses. In the Inquiry’s view, 
small and medium-sized enterprises generally have more limited 
capacity to invest in research and development, and to acquire 
knowledge, than large companies.  

In light of this, the proposals to strengthen research can be 
expected to offer the greatest benefit to larger businesses in the 
tourism and hospitality industry, while the proposals to evaluate 
initiatives in innovation and to close the gap between actors in the 
tourism and hospitality industry and public structures supporting 
innovation may provide the greatest potential for smaller businesses. 

The Inquiry’s proposals concerning continuing skills develop-
ment for government agencies and businesses aim to make it easier 
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for businesses in the tourism and hospitality industry to do the right 
thing, which is expected to have more impact on small businesses, 
which often have lower administrative capacity than large businesses.  

The Inquiry’s proposals will have considerable impact on county 
councils and municipalities, since the tourism and hospitality industry 
is, by its very nature, local, and location-bound. As the proposals are 
voluntary for county councils, regions and municipalities, they will 
not affect municipal democracy or the division of tasks between 
central and local government. The Inquiry’s remit was to propose a 
coherent policy and propose how collaboration and coordination 
between industry and public sector actors can be developed. It goes 
without saying that these proposals will entail consequences for a 
number of government agencies and organisations.  

In a rough estimate, the proposals are expected to entail costs of 
SEK 50–110 million, depending on which alternative is adopted. The 
Inquiry proposes that the costs be charged to the central govern-
ment budget and, depending on which option is chosen for the new 
national function, may also be financed by regions, county councils, 
municipalities and tourism and hospitality industry. In addition, we 
estimate that the proposals will mean one-off costs of approximately 
SEK 275 million. We propose that this is financed from the central 
government budget. 
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1 Utredningens uppdrag 
och arbete 

1.1 Utredningens uppdrag – en samlad politik 

Regeringen fattade i oktober 2016 beslut om att tillsätta en utredning 
med uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar 
turism och växande besöksnäring (Dir. 2016:83). Syftet med utred-
ningen har varit att ge regeringen underlag för att stärka besöks-
näringen som export- och jobbmotor i hela landet. Utredningen har 
haft i uppdrag att analysera utvecklingen och bedöma framtida ut-
maningar och möjligheter för besöksnäringen, liksom att lämna 
förslag till en politik som skapar förutsättningar för tillväxt, före-
tagande och sysselsättning och som bidrar till att aktörerna gemen-
samt kan kraftsamla inom besöksnäringen – med ett tydligt jäm-
ställdhets- och hållbarhetsperspektiv. 

I uppdraget har ingått att analysera målen för turismpolitiken och 
att kartlägga besöksnäringens behov och hinder för en hållbar 
utveckling samt föreslå insatser. Uppdraget har vidare inkluderat att 
föreslå hur samverkan och samordning mellan besöksnäringen och 
offentliga aktörer kan utvecklas och att föreslå hur kontaktytorna 
mellan myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhället kan 
utvecklas. 

Begränsning av uppdraget har varit att utredningen inte ska före-
slå insatser för hur Sverige marknadsförs i utlandet. Vidare ska utred-
ningen inte genomföra översyn och ta fram förslag beträffande 
skatte- och avgiftsregler eller förändringar i skatteförfarandet. 
Direktiven fogas till betänkandet som bilaga 1. 
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1.2 Utredningens arbete 

Utredningens arbete inleddes i november 2016. Tidigare studier, 
rapporter och forskning har kompletterats med regionala hearings, 
möten, workshopar och studiebesök. Därutöver har utredningen fått 
in över 120 skriftliga inspel från statliga myndigheter, regioner, 
kommuner, företag och organisationer. Sammanlagt har utredningen 
träffat över 800 personer i hearings och möten.  Information om 
utredningens arbete har presenterats på den webbplats som reger-
ingen tillhandahåller. Vår Facebooksida Utredningen Sveriges besöks-
näring har under 2017 haft cirka 360 följare. 

1.2.1 Expertgrupp 

Arbetet i utredningen har bedrivits i samarbete med utredningens 26 
experter. Under utredningstiden har tre sammanträden hållits med 
expertgruppen. Experterna har tagit del av utredningens texter under 
arbetets gång och ombetts lämna synpunkter på dessa. 

1.2.2 Regionala hearings 

I januari 2017 sändes en inbjudan till Sveriges landshövdingar att till-
sammans med regionalt tillväxtansvariga samla regionens besöks-
näring för att ge möjlighet att träffa och ge inspel till utredningen. 
Syftet var att fånga upp inspel från besöksnäringens aktörer i alla 
delar av Sverige. Samtliga regioner hörsammade inbjudan och under 
perioden februari – augusti genomfördes hearings i Sveriges 21 län. 
Vid dessa möten deltog företrädare för länsstyrelser, regioner, 
kommuner, besöksnäring och angränsande näringsliv, lärosäten, 
civilsamhälle och föreningsliv, kultur, evenemang och idrott. In-
spelen och samtalen kretsade kring utmaningar, möjligheter och 
goda exempel, regionens roll i ett nationellt perspektiv, konkreta för-
slag avseende övergripande strukturfrågor och de områden utred-
ningen har haft i uppdrag att belysa.  

Utöver att vara en arena för inspel har dessa möten varit ett 
tillfälle för regional dialog kring utmaningar och möjliga lösningar, 
såväl kortsiktiga som mer långsiktiga, i samtliga län. Inbjudan att 
anordna regionala hearings fogas till betänkandet som bilaga 2. 
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1.2.3 Övriga möten 

Parallellt med regionala hearings har utredningen hållit möten med 
en rad bransch- och intresseorganisationer, fackförbund, statliga 
bolag, myndigheter, departement och andra utredningar. Vi har även 
informerat om utredningen vid flera konferenser med innehåll inom 
ramen för utredningens uppdrag. Vi har deltagit i möten i regi av 
branschorganisationer och offentliga aktörer, exempelvis Visitas och 
Svensk Handels styrelser, SKL:s forum för regional kontakt och 
Näringsdepartementets forum för regionalt tillväxtansvariga samt 
Näringsdepartementets dialogforum för besöksnäringen. 

1.2.4 Workshopar och egna seminarier 

I april 2017 genomförde utredningen en workshop om forskning 
och utbildning tillsammans med forskare vid Mittuniversitetet, Luleå 
universitet, Högskolan Dalarna, Umeå universitet, Uppsala 
universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Södertörns 
högskola och Karlstads universitet. I maj 2017 genomförde utred-
ningen en workshop om data och statistik tillsammans med repre-
sentanter för SCB, Tillväxtverket, Tillväxtanalys, Svensk Turism, 
Transportföretagen, Visita, Regionförbundet i Kalmar Län /Kalmar 
kommun, Region Västmanland, Tourism in Skåne, Turistrådet 
Västsverige, Etour och Kontigo AB. I juli 2017 arrangerade utred-
ningen ett seminarium om naturturism med representanter för Riks-
antikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Ekoturismföreningen, Svenska 
Turistföreningen och Sveaskog. I juli 2017 arrangerade utredningen 
ett seminarium om utveckling och innovation i besöksnäringen med 
representanter för RISE AB, CEnsE vid Internationella Handelshög-
skolan i Jönköping, Göteborgs stadshus AB och Visita Stockholm. 

1.2.5 Internationella kontakter 

Tre besök har ägt rum i Danmark, Frankrike respektive Island. Vid 
besök i Köpenhamn träffade utredningen företrädare för danska 
Ehrvervsministeriet, Visit Denmark, Innovasjon Norge och Nord-
iska ministerrådet. Representanter för Svensk Turism AB deltog. Vid 
besök i Paris träffade utredningen representanter för OECD:s 
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turismkommitté, Unesco samt företrädare för Paris stad och fransk 
turism och besöksnäring nationellt, regionalt och lokalt. Därutöver 
arrangerade Sveriges OECD-ambassadör ett möte mellan utred-
ningen och OECD-ambassadörerna från Frankrike, Italien och 
Portugal där dessa redogjorde för arbetet med turismpolicy i sina 
respektive länder. Under ett studiebesök i Island i september fick 
utredningen information om det turismpolitiska arbetet i landet och 
höll en rad möten med företrädare för hela det isländska 
aktörssystemet inom turism och besöksnäring. Representanter för 
Näringsdepartementet deltog vid besöken i Paris och i Island. 

1.2.6 Konsultstöd 

I genomförandet av arbetet har utredningen tagit in konsultstöd från 
Gullers Grupp AB avseende kommunikation och processtöd. Mind 
Research AB har genomfört utvärdering av Tillväxtverkets arbete 
med myndighetssamverkan inom besöksnäring. Kontigo AB har 
bidragit med analys av aktörssystemet. Minoza AB har bidragit med 
kartläggning av delnings- och plattformsekonomi. Tillväxtverket har, 
med stöd av Governo AB, bidragit med underlag till kapitel 14 
Regler, tillstånd och tillsyn. 

1.3 Övrigt 

Två områden, som ligger utanför direktivens uppdrag och avgräns-
ningar, har under utredningens gång lyfts som stora utmaningar. Det 
ena är säkerhetsfrågan som har ytterligare aktualiserats under 2017. I 
utredningen behandlas säkerhet övergripande som en del av social 
hållbarhet och lyfts specifikt i förslag inom området evenemang och 
stora möten. Men säkerhetsfrågan är bredare än så. Den innefattar 
att erbjuda säkra upplevelser och trygga platser till invånare, 
besökare och anställda. Det andra området är tillgång till finansiering 
som är en avgörande faktor för företagens förmåga att etablera sig 
och växa. Då utredningens tid och resurser inte gjort det möjligt att 
utreda säkerhet i besöksnäringen eller företagens tillgång till finan-
siering rekommenderar vi regeringen att initiera en fortsatt kart-
läggning av dessa områden genom det strategiarbete som föreslås i 
betänkandet. 
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1.4 Betänkandets disposition 

Betänkandet har 15 kapitel. Utredningens förslag ligger samlade i 
respektive kapitels inledning. Ett undantag är kapitel 3 där förslagen 
finns löpande i kapitlet. Bedömningar redovisas löpande i varje kapitel. 
Utredningens samtliga bedömningar ligger till grund för kapitel 3 En 
samlad politik som innehåller utredningens huvudförslag avseende 
politiskt mål, samverkan, organisering och strukturer. I kapitel 2 
beskriver vi turism och besöksnäringen och de vanligaste och 
viktigaste begreppen och definitionerna. I kapitel 4 analyseras besöks-
näringen som en del av samhällsbygget ur perspektiven hållbar utveck-
ling samt interaktionen mellan städer och landsbygder. Kapitel 5–14 är 
fördjupade analyser av områden som pekas ut i direktiven. Betänkan-
det avslutas med en samlad konskevensanalys i kapitel 15 med en 
tabell som beskriver uppskattad kostnad och ansvarig huvudman för 
de förslag som utredningen lägger. Därutöver har vart och ett av 
kapitel 4–14 en kortfattad konsekvensanalys samlad i slutet av 
respektive kapitel. 
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2 Besöksnäring och turism 
– definitioner, begrepp 
och grundläggande data 

2.1 Inledning 

Den svenska besöksnäringen består av flera branscher. Turism-
konsumtionen definieras och mäts som andelar av konsumtionen i 
dessa branscher. Turism definieras i sin tur som ”människors 
aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga 
omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra 
syften” och turismkonsumtionen är då den konsumtion som görs i 
samband med att dessa aktiviteter genomförs.1 

Utredningen beskriver i detta kapitel de nyckelbegrepp och defi-
nitioner för turism och besöksnäring som används i utredningen, 
samt där det saknas definition, den tolkning som utredningen valt att 
göra. 

Vidare beskrivs turismkonsumtionen, och därefter besöks-
näringens branscher i sin helhet enligt de SNI-koder som används 
som underlag i beräkningen av turismkonsumtionen. 

Kapitlet beskriver inte andra branschsegment, delar eller utsnitt 
av aktörssystemet för turism och besöksnäring. Vi är medvetna om 
att det finns en stor efterfrågan på den typen av information, vilket 
beskrivs i kapitel 8. Vissa uppgifter finns också i de delar av utred-
ningen som berör olika frågeområden och segment inom besöks-
näringen. 

Aktörssystemet beskrivs i kapitel 3. 

                                                                                                                                                          
1 Tillväxtverket (2016): Turismens begreppsnyckel, s. 6–7. 
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2.2 Definitioner och begrepp 

2.2.1 Turism 

Alla uppgifter i detta stycke är hämtade ur Tillväxtverkets skrift 
Turismens begreppsnyckel.2  

Turism: Människors aktiviteter när de reser till och vistas på 
platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för 
fritid, affärer eller andra syften. 

Inhemsk turism: De aktiviteter som besökare med hemvist i ett 
angivet land gör i det landet, antingen som del i en inhemsk resa 
eller som del i en utgående resa. 

Inkommande turism: De aktiviteter som besökare med hemvist i 
ett annat land gör i ett angivet land i samband med en inkommande 
resa. 

Utgående turism: De aktiviteter som besökare med hemvist i ett 
angivet land gör i ett annat land, antingen som del i en utgående 
resa eller som del i en inhemsk resa. 

Turism inom landet: De aktiviteter som besökare med hemvist i 
ett angivet land samt besökare med hemvist i ett annat land gör i 
det angivna landet. 

Nationell turism: De aktiviteter som besökare med hemvist i ett 
angivet land gör i det angivna landet eller i ett annat land. 

Internationell turism: De aktiviteter som besökare med hemvist i 
ett angivet land gör i något annat land samt de aktiviteter som 
besökare med hemvist i ett annat land gör i det angivna landet. 

Resenär (eng. traveller): En person som genomför en resa, oavsett 
resans längd, vistelsetid eller syfte. 

Besökare (eng. visitor): En resenär som genomför en resa där 
huvudresmålet ligger utanför resenärens vanliga omgivning. Den 
sammanhängande vistelsetiden är högst ett år. Syftet med resan är 
affärer (arbetsresor), fritid eller andra personliga syften. 

                                                                                                                                                          
2 Tillväxtverket (2016): Turismens begreppsnyckel. 
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Inhemska besökare (eng. domestic visitors): Besökare som reser i 
det land där besökaren har sin hemvist. 

Internationella besökare (eng. international visitors): Besökare 
som reser i ett angivet land, annat än där besökaren har sin hemvist, 
eller besökare som har sin hemvist i ett angivet land och reser i ett 
annat land. 

Flerdagsbesökare (eng. tourist): I engelskan används begreppet 
tourist för flerdagsbesökare, vilket är en besökare som övernattar 
under sin resa. 

Tillväxtverket rekommenderar att begreppet turist på svenska ersätts 
med besökare då begreppet turist ofta tolkas som att endast omfatta 
resor i fritidssyfte och inte affärsmässiga och professionella syften.3 

2.2.2 Besöksnäring och andra begrepp 

Nedan redogör vi för andra begrepp som utredningen använder. 

Besöksnäring (eng. tourism and hospitality industry): Termen är 
inte formellt definierad. Vi arbetar utifrån följande synsätt: 

Besöksnäringen omfattar aktörer i de branscher som säljer tjänster till 
besökare – definierat genom de branscher som ingår i turismsatellit-
kontoberäkningarna. Det betyder att alla aktörer som har någon del av 
en försäljning till kunder vars konsumtion definieras som turism-
konsumtion, eller är en del av en sådan bransch där detta gäller, kan 
sägas tillhöra besöksnäringen. 

I vissa branscher är detta synsätt enkelt och komplikationsfritt, i 
andra inte lika självklart. Det beror i sin tur framför allt på hur stor 
andel av den totala konsumtionen som utgörs av turismkonsumtion. 
Begreppsmässigt är det dock viktigt att försöka vara konsekvent. 

Bransch, näring och näringsgren: Besöksnäringen är inte en 
bransch utan består av flera branscher. Begreppet ”näring” är svagare 
definierat än bransch. Bransch i sin tur är ofta kopplat till SNI-koder 
och olika former av branschkoder etc. I SCB:s statistik är ordet 
näringsgren synonymt med bransch. 

                                                                                                                                                          
3 A. a. 
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Besöksnäringens aktörssystem: Avser ett bredare sammanhang än 
enbart de aktörer som säljer tjänster inom turism, dvs. även aktörer 
med roller som avser exempelvis främjande eller tillsyn. Alternativt 
använder vi aktörernas självständiga aktörsbeskrivning som ”region”, 
”myndighet” ”ideell förening”, ”regional turismorganisation” etc. 

Branschorganisationer: Medlemsstyrda organisationer som före-
träder besöksnäringens företag och/eller branscher. 

Intresseorganisationer: Medlemsstyrda organisationer som kan 
företräda både besöksnäringens ideella aktörer och/eller företag. 

Ideella organisationer: Organisationer som enbart företräder 
aktörer och individer inom den ideella sektorn, eller som företräder 
ett särskilt frågeområde och drivs på ideell basis. 

Arbetsmarknadens parter: Avser bransch-/arbetsgivarorganisa-
tioner som tecknar kollektivavtal samt deras fackliga motparter. 

2.3 Besöksnäring och turism i siffror 

2.3.1 Turismsatellitkonto mäter ekonomiska effekter 

Vad som är turismkonsumtion avgörs enligt definition av vem som 
konsumerar, snarare än vilket typ av tjänst eller vara som konsumeras 
eller vem som producerat och distribuerat tjänsten eller varan. Det 
betyder att en såld banan i kvarterskiosken är turismkonsumtion när 
den säljs till en person som kommer från en annan ort och just klivit 
av fjärrtåget, men inte när den säljs till personen efter i kön som är på 
promenad hem från jobbet. Likaså är åkturen med sightseeingbussen 
turismkonsumtion för den inresta besökaren, men inte för den 
lokala vännen i sätet bredvid. 

Den gängse näringsstatistiken mäter produktionen av varor och 
tjänster, och det finns därför av naturliga skäl inte någon möjlighet 
att ur denna avgöra vad som är turismkonsumtion. För att kunna 
mäta turismens effekt på ekonomi och sysselsättning används 
i stället så kallade satelliträkenskaper. Med hjälp av den metoden4 kan 

                                                                                                                                                          
4 Metoden, Tourism Satellite Account (TSA), har tagits fram av FN:s turismorgan UNWTO 
i nära samarbete med OECD och branschorganisationer. Den är godkänd av FN och en 
form av internationell standard för att mäta turismens ekonomi. 
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man göra separata beräkningar för turismkonsumtionen med utgångs-
punkt i de befintliga nationalräkenskaperna. 

Enkelt uttryckt handlar satellitberäkningarna om att lyfta ut den 
del av produktionen som har sitt ursprung i turism från de olika 
branscherna och samla den på ett separat konto, ett så kallat satellit-
konto. Satellitkontot blir ett samlingskonto för de ekonomiska 
aktiviteter i samhället som är turismrelaterade. Figur 2.1 illustrerar 
metoden. Rutorna/rektanglarna symboliserar här den totala produk-
tionen i ett antal branscher. En viss andel av produktionen i varje 
bransch uppskattas ha genererats av turismkonsumtion. Dessa 
andelar motsvaras av den del av rutorna som är innanför ringen. 
Delarna innanför ringen bildar tillsammans turismsatellitkontot. 

Figur 2.1 Turismsatellitkontot 

Principskiss över satellitkontometoden 
 

Källa: SCB/Tillväxtverket. 

 
Satellitkontot uttrycker således värdet av svenska och utländska 
fritidsresenärers och affärsresenärers totala konsumtion av svenska 
varor och tjänster. Beräkningsunderlaget inhämtas bland annat 
genom intervjuer med besökare. De beräkningar som görs med hjälp 
av turismsatellitkontot är beroende av de underliggande bedöm-
ningar som görs av hur stor del av olika näringsgrenar som bedöms 
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vara turism. Statistiken inrymmer därför ett inte obetydande mått av 
osäkerhet. I nästa avsnitt beskrivs turismens storlek, beräknad med 
hjälp av denna metod. 

2.3.2 Turismkonsumtion 

Under 2016 uppskattades turismkonsumtionen i Sverige omsätta 
uppemot 300 miljarder kronor och sysselsätta cirka 170 000 per-
soner.5 Värdet av de utländska besökarnas konsumtion utgjorde 
40 procent av den totala turismkonsumtionen. Resterande 60 procent 
var således inhemsk konsumtion, vilken i sin tur delas in i fritidsresor 
och affärsresor. Fritidsresornas andel av den inhemska konsum-
tionen uppskattades till 76 procent, vilket motsvarade 44 procent av 
den totala turismkonsumtionen. 

Figur 2.2 Turismkonsumtionens fördelning efter typ av besökare 

Turismkonsumtion år 2016, totalt cirka 300 miljarder kronor 

 
Källa: Tillväxtverket/SCB. 

 
De utländska besökarnas konsumtion i Sverige skapar ett export-
värde. Det uppskattades till 120 miljarder kronor 2016, vilket mot-
svarar drygt 6 procent av Sveriges totala export. En notering i sam-

                                                                                                                                                          
5 Tillväxtverket (2017): Fakta om svensk turism 2016. 
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manhanget är att denna export genererar momsintäkter till staten, 
som under 2016 uppgick till drygt 17 miljarder kronor.6 

I Tillväxtverkets statistik finns även uppskattningar av vilka 
produkter som besökarna spenderar pengar på. De varor och tjänster 
som de svenska fritidsresenärerna spenderade mest på var resor och 
transporter samt boende, varav utgifterna för fritidshus var de största. 
De svenska affärsresenärernas största turismutgifter var för boende. 
De utländska besökarna skiljer sig från de svenska genom att de 
spenderar mer på varuinköp (exklusive livsmedel) och utemåltider, 
såväl relativt andra produkter som relativt de svenska besökarna. 

Figur 2.3 Turismkonsumtionens fördelning på produkter 

Turismkonsumtion år 2016, totalt cirka 300 miljarder kronor 

 
Källa: Tillväxtverket/SCB. 

 
Samtliga ovanstående siffror gäller 2016. För att beskriva utveck-
lingen över tid redogörs i Tabell 2.1 för den totala turismkonsum-
tionen, utländska besökares andel av turismkonsumtionen och 
antalet sysselsatta med turism för år 2000–2016. Turismen har med 
mindre variationer uppskattats motsvara omkring 2,7 procent av 
Sveriges BNP under samma period. 

                                                                                                                                                          
6 A. a. 
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Tabell 2.1 Turismkonsumtion och sysselsatta med turism 

Nyckeltal för år 2000–2016, löpande priser  

År Total turismkonsumtion i 
Sverige (miljarder kronor) 

Utländska besökares 
konsumtion (procent) 

Sysselsatta med turism 
(tusental) 

2016 296 40% 169 
2015 278 38% 158 
2014 263 36% 152 
2013 252 32% 152 
2012 253 32% 154 
2011 244 31% 145 
2010 231 31% 141 
2009 236 30% 149 
2008 235 31% 147 
2007 221 34% 144 
2006 213 32% 140 
2005 191 29% 131 
2004 175 28% 130 
2003 169 26% 133 
2002 171 29% 137 
2001 165 29% 139 
2000 150 27% 131 
Källa: Tillväxtverket/SCB. Preliminära data 2015 och 2016. 

2.3.3 Turismens förädlingsvärde 

Förädlingsvärde är det grundläggande begrepp som SCB använder 
vid klassificering av en enhet efter näringsgren. Förädlingsvärdet är 
skillnaden mellan produktion och förbrukning av insatsvaror och är 
ett aggregerat mått på varje ekonomisk enhets värdetillskott till 
bruttonationalprodukten (BNP).7 Det beskriver den värdeökning 
som producerats under året och skiljer sig därför från att beskriva 
företag med utgångspunkt i omsättningen. Exempelvis är förädlings-
värdets andel av omsättningen vanligtvis mycket lägre inom handeln 
än i tillverkningsindustrin. Med hjälp av turismsatellitkontot finns 
möjlighet att uppskatta hur stort förädlingsvärdet är för turismen 
inom olika näringsgrenar. 

                                                                                                                                                          
7 SCB (2007): SNI 2007 Standard för svensk näringsgrensindelning 2007, s. 23. 
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Det sammanlagda förädlingsvärdet för den svenska turismen upp-
skattades till drygt 100 miljarder kronor under 2016. Förädlings-
värdet var störst inom handeln. Samtliga branscher som ingår i 
turismsatellitkontot redovisas i Figur 2.4. 

Figur 2.4 Förädlingsvärde turism 

År 2016 

 
Källa: Tillväxtverket/SCB. 

 
Som beskrivits ovan uppskattas turismen som en andel av föräd-
lingsvärdet i näringsgrenarna. Det varierar stort mellan de olika 
branscherna hur stor del denna andel är av branschens totala föräd-
lingsvärde och hur stort det totala förädlingsvärdet i branscherna är. 
I Figur 2.5 visas återigen förädlingsvärdet per näringsgren, men i 
dessa staplar finns även det övriga förädlingsvärdet i respektive 
bransch. Slutligen visar Figur 2.6 hur stor andel av förädlingsvärdet i 
respektive bransch som uppskattas vara turism. 
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Figur 2.5 Förädlingsvärde turism och totalt i branscherna 

År 2016 

 
Källa: Tillväxtverket/SCB. 

Figur 2.6 Turismens andel av förädlingsvärdet i respektive bransch 

År 2016 

 
Källa: Tillväxtverket/SCB. 
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2.3.4 Sverige i en global kontext 

Det globala resandet uppgick under 2016 till 1,24 miljarder ankomster, 
vilket var en ökning med 4,3 procent från året innan. Resandet till och 
inom alla världsdelar ökade, undantaget Mellanöstern dit resandet 
sjönk med 4 procent. De snabbaste ökningstakterna noterades i 
Afrika och Asien/Stilla havet med uppgångar på 8 procent i vardera 
världsdelen. Detta enligt siffror från FN:s världsturismorganisation 
UNWTO.8 År 2020 beräknas resandet uppgå till totalt 1,36 miljarder 
resor och 2030 ligger prognosen på 1,8 miljarder resor. 

I Tillväxtverkets publikation Fakta om svensk turism redovisas 
inkommande turism genom inkvarteringsstatistiken, som mäter 
antalet övernattande besökare på kommersiella boendeanläggningar. 
Under 2016 ökade antalet utländska övernattningar med 2,8 procent, 
till totalt 15,6 miljoner övernattningar, enligt denna statistik. Störst 
ökning noterades för utomeuropeiska marknader, som stärktes med 
22 procent, medan de nordiska övernattningarna minskade med 
3,1 procent.9 Den största marknaden är Norge följt av Tyskland och 
Danmark. Den största utomeuropeiska marknaden är USA följt av 
Kina. 

Inkvarteringsstatistiken har begränsningar, då den inte mäter 
boende inom delnings-/plattformsekonomierna, småskaliga boen-
den, besök hos släkt och vänner och av naturliga skäl inte heller 
dagsbesök (se även kapitel 8). 

2.4 Branscherna i turismsatellitkontot 

Turismkonsumtionen i Sverige skär över ett antal branscher/närings-
grenar. I syfte att förstå hur dessa branscher ser ut i sin helhet, och 
för att ha möjlighet att göra konsekvensanalyser av utredningens 
förslag redovisar vi ett antal nyckeltal för respektive näringsgren. 

Inom varje bransch finns både stora och små företag. Typiskt sett 
finns det många små företag och några få stora företag, där de senare 
står för en betydande del av produktionen. Det gör att genomsnitts-
siffror eller totalbelopp på exempelvis omsättning och antal anställda 
blir missvisande för att beskriva spridningen mellan de enskilda 
                                                                                                                                                          
8 Tillväxtverket (2017): Fakta om svensk turism 2016, s. 29. 
9 A. a., s. 46. 
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företagen. Vi har därför valt att beskriva nyckeltalen uppdelat efter 
företagsstorlek. 

2.4.1 Förklaring till statistiken 

Beskrivningen av branscherna utgår från standarden för svensk 
näringsgrensindelning (SNI). Det är en statistisk standard som 
används för att klassificera produktionsenheter, exempelvis företag 
och arbetsställen, utifrån näringsgrenar/branscher. Urvalet och 
grupperingen av SNI-koder följer så nära som möjligt de SNI-koder 
som ingår i turismsatellitkontot.10 

Data i tabellerna kommer från SCB:s näringslivsstatistik11 för år 
2015 samt utredningens bearbetningar av denna. Uppgifterna om 
företagen finns i denna statistik uppdelad efter företagsstorlek och 
det är därför vi valt att använda den till branschbeskrivningen.  

I företag innefattas aktiva aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska 
föreningar och enskilda näringsidkare. Huvudkällan hämtas från 
Skatteverket och består av uppgifter som företag lämnar i samband 
med inkomstdeklarationen. Antal anställda avser medeltalet anställda 
omräknat till heltidspersoner i enlighet med vad som redovisas i 
företagens årsredovisning. Det skiljer sig därför från måttet ”syssel-
satta personer”, som används i turismsatellitkontot. Källorna till 
antalet anställda är bland annat Konjunkturstatistik (KLP), register-
baserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och uppgifter från före-
tagens årsredovisningar via UC. Det gör att resultaten kan skilja från 
sysselsättningsdata som är framtagen med hjälp av arbetskrafts-
undersökningarna (AKU). 

Förädlingsvärdet i tabellerna nedan/Företagens ekonomi (FEK) 
kommer från SCB:s undersökning Företagens ekonomi och skiljer sig 
något från den definition av förädlingsvärde som används i national-
räkenskaperna. Principen är densamma, men siffrorna är inte direkt 
jämförbara med de förädlingsvärden som redovisas i turismsatellit-
kontot.12 Med nettoomsättning avses intäkter från företagens huvud-
                                                                                                                                                          
10 Fritidshus och offentlig förvaltning ingår inte i SCB:s undersökning Företagens ekonomi 
och därför har vi bortsett från dem i branschbeskrivningen. 
11 Basfakta företag enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI 2007, storleksklass, 
tabellinnehåll och år.  
12 Nationalräkenskaperna (NR) gör följande justeringar av FEK:ens produktions- och för-
brukningsvärden. Produktionsjusteringar: bilförmån, egenproducerad programvara, egen-
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sakliga rörelse för sålda varor och tjänster, exklusive punktskatter. 
Bruttoinvesteringar är årets anskaffningar av materiella anläggnings-
tillgångar, såväl nyanskaffningar som förbättringsutgifter. 

Till varje bransch finns ett cirkeldiagram som beskriver hur stor 
andel av det totala förädlingsvärdet i branschen som uppskattas 
komma från turismkonsumtion. Cirkeldiagramen återger såldes 
samma information som finns i Figur 2.6. Syftet med att upprepa 
informationen här är att det ska vara lätt att få en överblick över hur 
stor del av branschen som uppskattas genereras av turismen. Obser-
vera att måttet förädlingsvärde som används i cirkeldiagrammen 
kommer från nationalräkenskaperna och är annorlunda definierat än 
det förädlingsvärde som visas i tabellerna. Vidare gäller cirkeldiagram-
men år 2016 och informationen i tabellerna år 2015. 

2.4.2 Handel 

Näringsgrenarna inom handeln omfattar parti- och detaljhandels-
försäljning av alla slags varor samt tjänster i samband med försäljning 
av en vara. Med detaljhandel menas försäljning till enskildas eller hus-
hålls personliga bruk och konsumtion, medan partihandel typiskt 
sett är grossistföretag som säljer till yrkesmässiga kunder. Föräd-
lingsvärde och omsättning är större för partihandeln än detalj-
handeln, samtidigt som antalet företag och anställda är störst för 
detaljhandeln.   

                                                                                                                  
producerad FoU samt svart produktion. Förbrukningsjusteringar: försäkringsavgifter, avgift 
för finansiell leasing, övriga produktionsskatter, svart förbrukning samt övriga slutavstäm-
nings- och bedömningskorrigeringar. 
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Figur 2.7 Andel turism av handelns totala förädlingsvärde 

År 2016 

 
Källa: Tillväxtverket/SCB. 

 

Tabell 2.2 Handel 

SNI 45–47 

 Antal företag   Anställda  Nettoomsätt-
ning, mdkr  

 Förädlings-
värde, mdkr  

Bruttoinvester-
ingar, mdkr  

0–19 
anställda 

124 525 180 423  703      117      9     

20–49 
anställda 

2 233 67 032  329      53      4     

50–99 
anställda 

662 45 460  236      38      3     

100–249 
anställda 

295 43 630  271      40      3     

250+ 
anställda 

179 150 284  862      129      10     

Totalt 127 894 486 829   2 402      378      29     

 
Drygt 97 procent handelsföretagen hade färre än 20 anställda och 
dessa företag stod för ungefär 30 procent av det samlade för-
ädlingsvärdet i branschen. De 179 företag som hade 250 anställda 
eller fler stod för drygt 30 procent av det totala antalet anställda. 

2.4.3 Hotell- och restaurangverksamhet 

Verksamheten i restaurangbranschen omfattar servering av mat och 
dryck i traditionella restauranger, mat för avhämtning eller perma-
nenta eller tillfälliga stånd med eller utan sittplatser. 

Turism, förädlingsvärde

Förädlingsvärde exkl. turism
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Figur 2.8 Andel turism av restaurangbranschens totala förädlingsvärde 

År 2016 

 
Källa: Tillväxtverket/SCB. 

 

Tabell 2.3 Restaurang-, catering- och barverksamhet 

SNI 56 

 Antal företag   Anställda  Nettoomsätt-
ning, mdkr  

Förädlings-
värde, mdkr  

Bruttoinvester-
ingar, mdkr  

0–19 
anställda 

 25 557      65 184      64      26      2     

20–49 
anställda 

 469      13 308      13      6      0     

50–99 
anställda 

 63      4 167      4      2      0     

100–249 
anställda 

 33      4 970      4      2      0     

250+ 
anställda 

 15      10 999      12      6      1     

Totalt  26 137      98 628      97      41      4     

 
Närmare 98 procent av restaurangföretagen hade färre än 20 anställda 
och dessa företag stod för knappt 65 procent av det samlade för-
ädlingsvärdet i branschen. De 15 företag som hade 250 anställda eller 
fler stod för drygt 11 procent av det totala antalet anställda. 

   

Turism, förädlingsvärde

Förädlingsvärde exkl. turism
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Hotell- och logiföretagen omfattar inkvartering för besökare och 
andra resenärer. Erbjudande av långvarig inkvartering för bland annat 
studenter och arbetstagare omfattas också.  

Figur 2.9 Andel turism av hotell- och logibranschens totala förädlingsvärde 

År 2016 

 
Källa: Tillväxtverket/SCB. 

 

Tabell 2.4 Hotell- och logiverksamhet 

SNI 55 

 Antal företag   Anställda  Nettoomsätt-
ning, mdkr  

Förädlings-
värde, mdkr  

Bruttoinvester-
ingar, mdkr  

0–19 
anställda 

 5 464      11 080      15      6      2     

20–49 
anställda 

 255      7 685      10      4      1     

50–99 
anställda 

 68      4 654      6      3      0     

100–249 
anställda 

 29      4 184      6      3      1     

250+ 
anställda 

 4      5 399      7      3      0     

Totalt  5 820      33 002      44      19      3     

 
Knappt 94 procent av hotell- och logiföretagen hade färre än 
20 anställda och dessa företag stod för cirka en tredjedel av det 
samlade förädlingsvärdet i branschen. De fyra företag som hade 
250 anställda eller fler stod för drygt 16 procent av det totala antalet 
anställda.   

Turism, förädlingsvärde

Förädlingsvärde exkl. turism
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2.4.4 Uthyrning, resetjänster och andra stödtjänster 

Resebyrå- och researrangörsverksamhet omfattar resebyråer som 
säljer tjänster inom resor, transport och logi till såväl privatpersoner 
som affärskunder. Turistguiders verksamhet och turismfrämjande 
ingår också. 

Figur 2.10 Andel turism av resebyråers totala förädlingsvärde 

År 2016 

 
Källa: Tillväxtverket/SCB. 

 

Tabell 2.5 Resebyrå- och researrangörsverksamhet m.m. 

SNI 79 

 Antal företag   Anställda  Nettoomsätt-
ning, mdkr  

Förädlings-
värde, mdkr  

Bruttoinvester-
ingar, mdkr  

0–19 
anställda 

 3 558      3 359      16      1,8      0,1     

20–49 
anställda 

 34      1 031      8      0,7      0,0     

50–99 
anställda 

 8      581      2      0,5      0,0     

100–249 
anställda 

 9      1 359      9      1,2      0,0     

250+ 
anställda 

 6      2 831      28      2,0      0,1     

Totalt  3 615      9 161      63      6,2      0,2     

 
Drygt 98 procent av resebyråföretagen hade färre än 20 anställda och 
dessa företag stod för strax under 30 procent av det samlade föräd-
lingsvärdet i branschen. De sex företag som hade 250 anställda eller 
fler stod för drygt 30 procent av det totala antalet anställda. 
   

Turism, förädlingsvärde

Förädlingsvärde exkl. turism
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Turism, förädlingsvärde

Förädlingsvärde exkl. turism

Uthyrning och leasing inkluderar uthyrning av en mängd varor, 
exempelvis bilar, datorer, konsumentvaror och även industriell 
utrustning. Däremot ingår inte uthyrning av fastigheter. 

Figur 2.11 Andel turism av uthyrning- och leasings totala förädlingsvärde 

År 2016 
 

 
 

Källa: Tillväxtverket/SCB. 

Tabell 2.6 Uthyrning och leasing 

SNI 77 

 Antal företag   Anställda  Nettoomsätt-
ning, mdkr  

Förädlings-
värde, mdkr  

Bruttoinvester-
ingar, mdkr  

0–19 
anställda 

 6 059      5 701      23      9,8      5,0     

20–49 
anställda 

 59      1 709      5      2,4      2,5     

50–99 
anställda 

 17      1 160      5      3,0      1,6     

100–249 
anställda 

 6      894      3      1,4      0,5     

250+ 
anställda 

 5      2 476      7      3,2      1,1     

Totalt  6 146      11 940      43      19,8      10,7     

 
Nästan 99 procent av uthyrningsföretagen hade färre än 20 anställda 
och dessa företag stod för ungefär hälften av det samlade förädlings-
värdet. De fem företag som hade 250 eller fler anställda stod för 
drygt 20 procent av det totala antalet anställda. 
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Konstorstjänster och andra företagstjänster omfattar en mängd 
vardagstjänster för kontorsverksamhet, exempelvis callcenterverk-
samhet, reception och personaladministration samt kreditupp-
lysningar. Här ingår även arrangemang av kongresser och mässor. 

Figur 2.12 Andel turism av andra företagstjänsters totala förädlingsvärde 

År 2016 

 
Källa: Tillväxtverket/SCB. 

 

Tabell 2.7 Kontorstjänster och andra företagstjänster 

SNI 82 

 Antal företag   Anställda  Nettoomsätt-
ning, mdkr  

Förädlings-
värde, mdkr  

Bruttoinvester-
ingar, mdkr  

0–19 
anställda 

 4 403      4 009      7      2,4      0,2     

20–49 
anställda 

 116      3 379      4      2,3      0,1     

50–99 
anställda 

 39      2 648      4      1,4      0,0     

100–249 
anställda 

 19      2 986      3      1,9      0,0     

250+ 
anställda 

 11      26 870      10      5,6      0,1     

Totalt  4 588      39 892      29      13,6      0,4     

 
Knappt 96 procent av företagen hade 20 eller färre anställda. Dessa 
företag stod för ungefär 18 procent av det samlade förädlingsvärdet. 
De 11 företag som hade 250 eller fler anställda stod för 67 procent av 
det totala antalet anställda. 

2.4.5 Kultur, sport, nöje och skönhetsvård 

Denna tabell samlar fem huvudgrupper av näringsgrenar. ”Andra 
konsumenttjänster” är störst sett till såväl antal företag som föräd-
lingsvärde. Omsättningen är däremot störst i spel- och vadslagning 

Turism, förädlingsvärde

Förädlingsvärde exkl. turism
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medan bruttoinvesteringarna är störst för sport, fritid och nöje. Med 
”andra konsumenttjänster” avses bland annat kemtvätt, hår- och 
skönhetsvård och begravningsverksamhet. 

Figur 2.13 Andel turism av det totala förädlingsvärdet inom kultur, sport, 
nöje och skönhetsvård 

År 2016 

 
Källa: Tillväxtverket/SCB. 

 

Tabell 2.8 Konstnärlig och kulturell verksamhet, biblioteks- och 
museiverksamhet, spel- och vadslagningsverksamhet, sport- 
fritids och nöjesverksamhet samt andra konsumenttjänster 

SNI 90-93 samt 96 

 Antal företag   Anställda  Nettoomsätt-
ning, mdkr  

Förädlings-
värde, mdkr  

Bruttoinvester-
ingar, mdkr  

0–19 
anställda 

101 407 32 800 48 21,2  1,9 

20–49 
anställda 

200 5 794 7 2,9 0,2 

50+ 
anställda* 

93 16 150 51 14,5 1,4 

Totalt 101 700 54 744     106 38,5 3,5 
*Pga. litet antal företag finns statistiken inte uppdelad i grupper för företag med fler än 50 anställda 
för samtliga SNI-koder i tabellen. 

 
Drygt 99 procent av företagen hade 20 eller färre anställda. Dessa 
företag stod för ungefär 55 procent av det samlade förädlingsvärdet. 
De 93 företag som hade 50 eller fler anställda stod för knappt 
30 procent av det totala antalet anställda. 

2.4.6 Transport 

De transportbranscher som finns med i turismsatellitkontot är luft-, 
land- och sjötransport. Lufttransport omfattar transport av passage-
rare eller gods och här återfinns bland annat reguljär- och charter-
flyg. 

Turism, förädlingsvärde

Förädlingsvärde exkl. turism
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Figur 2.14 Andel turism av lufttransportens totala förädlingsvärde 

År 2016 

 
Källa: Tillväxtverket/SCB. 

 

Tabell 2.9 Lufttransport 

SNI 51 

 Antal företag  Anställda  Nettoomsätt-
ning, mdkr  

Förädlings-
värde, mdkr  

Bruttoinvester-
ingar, mdkr  

0–19 
anställda 

 295      247      1,6      0,2      0,2     

20–49 
anställda 

 6      165      0,6      0,1      0,1     

50+ 
anställda* 

10  4 299  25,9  5,4  1,7  

Totalt  311      4 711      28,0      5,7      2,0     
*Pga. litet antal företag finns statistiken inte uppdelad i grupper för företag med fler än 50 anställda. 

 
Ungefär 95 procent av antalet företag hade färre än 20 anställda och 
dessa företag stod för cirka 4 procent av det totala förädlingsvärdet 
för lufttransportföretagen. De tio företag som hade 50 anställda eller 
fler stod för över 91 procent av det totala antalet anställda för före-
tagen inom luftfarten. 

   

Turism, förädlingsvärde

Förädlingsvärde exkl. turism
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Som landtransport räknas bland annat tåg- och busstransporter, taxi 
och flyttjänster. Både passagerar- och godstransport ingår. I turism-
satellitkontoberäkningarna ingår undergrupperna taxi, järnväg och 
kollektivtrafik. 

Figur 2.15 Andel turism av taxi, järnvägens och kollektivtrafikens totala 
förädlingsvärde 

År 2016            Taxi                  Järnväg           Kollektivtrafik 

  
Källa: Tillväxtverket/SCB. 

 

Tabell 2.10 Landtransport 

SNI 49 

 Antal företag   Anställda  Nettoomsätt-
ning, mdkr  

Förädlings-
värde, mdkr  

Bruttoinvester-
ingar, mdkr  

0–19 
anställda 

 22 738      44 652      80      30      12     

20–49 
anställda 

 590      17 102      26      10      2     

50–99 
anställda 

 184      12 313      19      7      2     

100–249 
anställda 

 73      10 837      18      7      1     

250+ 
anställda 

 27      32 981      49      21      2     

Totalt  23 612      117 885      192      76      19     

 
Drygt 96 procent av företagen hade färre än 20 anställda. Dessa 
företag stod för ungefär 40 procent av det samlade förädlingsvärdet. 
De 27 företag som hade 250 eller fler anställda stod för 28 procent av 
det totala antalet anställda. 
   

Turism, förädlingsvärde

Förädlingsvärde exkl. turism
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Sjötransporter omfattar både passagerar- och godstrafik, oavsett om 
den är linjebunden eller ej. I denna verksamhet ingår även kryss-
ningar och sightseeingturer samt färjeverksamhet. 

Figur 2.16 Andel turism av sjöfartens totala förädlingsvärde 

År 2016 

 
Källa: Tillväxtverket/SCB. 

 

Tabell 2.11 Sjötransport 

SNI 50 

 Antal företag   Anställda  Nettoomsätt-
ning, mdkr  

Förädlings-
värde, mdkr  

Bruttoinvester-
ingar, mdkr  

0–19 
anställda 

 1 182      1 077     9      1,8      6,0     

20–49 
anställda 

 32      993      7      1,4      0,2     

50–99 
anställda 

 11      831      5      1,1      0,5     

100–249 
anställda 

 9      1 386      2      1,1      0,1     

250+ 
anställda 

 9      6 186      13      3,0      0,1     

Totalt  1 243      10 473      37      8,4      6,8     

 
Cirka 95 procent av sjötransportföretagen hade färre än 20 anställda. 
Dessa företag stod för ungefär 22 procent av det samlade förädlings-
värdet. De nio företag som hade 250 eller fler anställda stod för 
60 procent av det totala antalet anställda.   

Turism, förädlingsvärde

Förädlingsvärde exkl. turism
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2.4.7 Design, foto, tolk 

I näringsgrensindelningen finns en avdelning för ”specialiserad 
yrkesmässig, vetenskaplig och teknisk verksamhet”. En av huvud-
grupperna inom detta område är ”Annan verksamhet inom juridik, 
ekonomi, vetenskap och teknik”. Detta omfattar bland annat design-
verksamhet, inredningsarkitekter, fotografering, översättning och 
tolkning. 

Figur 2.17 Andel turism av det totala förädlingsvärdet inom ”annan 
verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik” 

År 2016 

 
Källa: Tillväxtverket/SCB. 

 

Tabell 2.12 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

SNI 74 

 Antal företag   Anställda  Nettoomsätt-
ning, mdkr  

Förädlings-
värde, mdkr  

Bruttoinvester-
ingar, mdkr  

0–19 
anställda 

 32 618      11 329      25      9,4      0,5     

20–49 
anställda 

 78      2 362      6      1,6      0,0     

50–99 
anställda 

 17      1 124      2      0,9      0,0     

100+ 
anställda* 

6 2 785 0  3,2 0,0 

Totalt  32 719      17 600     44      15,0      0,6     
*Pga. litet antal företag finns statistiken inte uppdelad i grupper för företag med fler än 100 anställda. 

 
Drygt 99 procent av dessa företag hade färre än 20 anställda. De 
företagen stod för ungefär 63 procent av det samlade förädlings-
värdet. De 6 företag som hade 100 eller fler anställda stod för 
ungefär 16 procent av det totala antalet anställda. 

Turism, förädlingsvärde

Förädlingsvärde exkl. turism
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Förädlingsvärdets utveckling över tid 

Tjänsteproduktionsindex mäter förädlingsvärdets utveckling i tjänste-
sektorn. Figur 2.18 visar indexet för år 2000–2016 för de branscher 
som turismsatellitkontot utgår ifrån. 

Figur 2.18 Tjänsteproduktionsindex 

2000–2016, fasta priser, 2010=100 

 
Källa: SCB.  
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3 En samlad politik 

3.1 Behovet av en samlad politik 

Svensk turism och besöksnäring var senast föremål för en genom-
lysning i betänkandet Turistfrämjande för ökad tillväxt (SOU 2004:17) 
som låg som grund för propositionen En politik för en långsiktig och 
konkurrenskraftig svensk turistnäring (prop. 2004/ 05:56). Under de 
13 år som gått sedan dess har världen förändrats radikalt, bland annat 
genom den digitala utvecklingen. Vi har även upplevt en global finans-
kris och därefter en flyktingkris som är den största sedan andra 
världskriget. Vidare har en rad av de senaste årens terrorattacker varit 
inriktade på populära och turisttäta besöksmål som badstränder, 
centrala turistgator, arenor och evenemang i olika länder. 

På senare år har fenomenet massturism, eller hyperturism, där 
snabbt ökande besökstryck i städer eller på speciellt attraktiva 
platser, belastat samhällsfunktioner och/eller påverkat fastighets-
marknaden på ett sätt som får folkopinionen att vända sig mot 
fortsatt tillväxt inom turism. Barcelona, Venedig, Amsterdam och 
Mallorca är platser där lokalbefolkningen efterfrågar begränsningar. I 
Island och på specifika platser i Norge, bland annat den spektakulära 
stenformationen vid Trolltunga, har tillväxten av besökare beskrivits 
som explosiv. I Sverige är hyperturism överlag inget problem i dags-
läget, men även Sveriges Turistförening (STF) beskriver att trycket 
av besökare på Kungsleden har ökat markant. 

Trots påverkan av den globala ekonomiska, finansiella och sociala 
krisen och andra utmaningar har turismen och besöksnäringen visat 
sig var motståndskraftig globalt och fortsatt att växa under senare år. 
Det har i sin tur lett till att allt fler länders regeringar, även Sveriges, 
inser att turismen har kapacitet att stimulera ekonomin och att 
turism och besöksnäringen därmed erbjuder möjligheter att bidra till 
nationalekonomiska mål. Med ökat antal besökare ökar samtidigt 
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behovet av fokus på, och kunskapsutveckling om, de tre hållbarhets-
aspekterna ekonomisk, social och miljömässig. 

Den internationella konkurrensen om besökaren ökar. Samtidigt 
som OECD-länderna fortfarande står för över hälften av de inter-
nationella besöken (57 procent) är det tydligt att förändrad efter-
frågan och resmönster globalt innebär att dessa länder börjar förlora 
marknadsandelar till framväxande turismekonomier.1 

I Sverige erbjuder såväl städer som landsbygder besöksmål och 
attraktionskraft för internationella och svenska besökare. Eftersom 
turism bygger på resande finns också en konkret, fysisk koppling 
mellan städer och landsbygder, och besöksnäringen har sannolikt 
potential att i betydligt högre grad än i dag fungera som en länk 
mellan olika delar av landet. 

Dessa faktorer samlat kräver strategier för kompetens och ny-
tänkande avseende ledarskap, produktutveckling, service och mark-
nadsföring. Utveckling av turismpolitik är en allt mer komplex 
process, med krav på längre tidshorisont och bredare omfattning än 
tidigare. Det behövs en politik som främjar hållbarhet, innovation och 
kompetens. Detta kräver också ett innovativt och samlat politisk 
angreppssätt som kan utveckla mål och genomföra politik som 
adresserar och sträcker sig över flera politikområden. Alla involverade 
aktörer skapar ett samspel mellan lokal, regional och nationell nivå. 

Utöver det ansvar som regeringen och myndigheter tar behövs en 
bred uppslutning från olika aktörer kring utveckling och genom-
förande av den nationella strategi för hållbar turism och växande 
besöksnäring som utredningen föreslår. När alla bidrar, utifrån roller 
och ansvar, blir Sverige ett land att besöka. 

3.2 Besöksnäringens aktörssystem 

Följande kapitel och bilder har som ambition att illustrera besöks-
näringens aktörssystem. Syftet är att ge ett stöd för att förstå, 
bearbeta och föreslå en samlad politik för en växande besöksnäring 
och hållbar turism. Observera att illustrationen inte är en heltäck-
ande kartläggning av relevanta aktörer utan exempel, dels för att 

                                                                                                                                                          
1 Haxton, P. (2015): A Review of Effective Policies for Tourism Growth – OECD Tourism 
Papers, 2015/01. OECD Publishing. 
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belysa komplexiteten i aktörssystemet, dels som utgångspunkt för 
att åskådliggöra var i systemet det genom politiska initiativ är möjligt 
att förändra och främja växande besöksnäring och hållbar turism. 

Utgångspunkten är att en samlad politik handlar om ett flernivå-
system. Bilderna är uppbyggda utifrån vertikala nivåer med intressen-
ter på de internationella, nationella, regionala och kommunala/lokala 
nivåerna. 

Det finns också en bredd i systemet. Bilderna inkluderar fem 
horisontella områden som beskriver var politiken verkar. I bilden 
visas dessa som ljusare kolumner. Det råder inte vattentäta skott 
mellan dessa fem, och aktörer kan befinna sig i en eller flera av dessa 
områden. Statens Jordbruksverk verkar till exempel både genom 
tillstånd/tillsyn och genom utveckling/stöd, liksom Tillväxtverket 
verkar genom utveckling/stöd men även komptensförsörjning. 
Ambitionen är att visa den övergripande politiska struktur som har 
möjlighet att främja en växande besöksnäring och hållbar turism. 

Aktörernas roller har kopplats till fem övergripande områden: 

1. Kompetensförsörjning: Aktörer inom strategisk kompetensför-
sörjning, såsom Arbetsförmedlingen, Skolverket, Universitets-
kanslerämbetet (UKÄ), Tillväxtverket, Branschprogramråd samt 
aktörer som är verksamma med utbildning. Hit räknas även 
aktörer som arbetar med kunskapsuppbyggnad kring besöks-
näringen (såsom Tillväxtanalys och SCB). En del kompetens-
försörjning sker också via nationella expertmyndigheter som 
Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. Området 
är tätt sammankopplat med och interagerar med område 2 Utveck-
ling, innovation och forskning. 

2. Utveckling, innovation och forskning: Aktörer som arbetar med 
strategisk utveckling, innovation och forskningsfinansiering samt 
forskningsmiljöer med inriktning mot besöksnäring, till exempel 
Vinnova, RISE, Formas, lärosäten, Handelsrådet och Besöks-
näringens Forsknings- och utvecklingsfond. 

3. Marknad, tillväxt och företagande: Aktörer verksamma med att 
främja tillväxt i besöksnäringen. Hit räknas offentliga aktörer 
såsom Tillväxtverket, regionalt tillväxtansvariga och kommunala 
näringslivsenheter. Kategorin rymmer också privat och/eller 
offentligt ägda organisationer verksamma med destinations-
utveckling. 
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4. Infrastruktur: Aktörer ansvariga för infrastruktur (både ”hård” 
infrastruktur såsom hamnar, vägar, bredband och fiberkablar och 
”mjuk” infrastruktur såsom digitala förutsättningar som internet-
protokoll, standarder eller naturmiljö och immateriellt kulturarv, 
som berättade historier) samt förvaltning av fysiska tillgångar, 
exempelvis Trafikverket, Naturvårdsverket, Fortifikationsverket, 
Kungl. Hovstaterna, Statens fastighetsverk och länsstyrelserna. 

5. Tillstånd och tillsyn: Aktörer som har tillstånds- och tillsynsansvar 
för en eller flera frågor inom besöksnäring, exempelvis läns-
styrelser, Skatteverket, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket. 
Här har även kommunerna en viktig roll. 

Nedanför de offentliga och politiska aktörerna och de ljusare kolum-
nerna i bilderna finns en mängd aktörer spridda över en grå platta. 
Ovan beskrivna områden ska inte tolkas gälla för utplaceringen av 
dessa aktörer som omfattar företag och organisationer verksamma 
med det som i utredningens direktiv omnämns som ”det gräns-
överskridande turistiska erbjudandet bo, äta, resa och göra”.   
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3.2.1 Internationell och nationell nivå 

Figur 3.1 Aktörssystemet på nationell nivå 

 

Källa: Utredningens illustration. 

 
I princip alla departement arbetar med aspekter som har betydelse 
för besöksnäringen. Näringsdepartementet har i dag det huvud-
sakliga ansvaret för besöksnäringen med företagens villkor i fokus, 
men också för frågor som rör regional utveckling, landsbygds-
utveckling, jakt och rennäring, livsmedel, jordbruk, skog, fiske, samt 
transporter, infrastruktur, fysisk planering, byggd miljö och hus-
hållning med mark- och vattenområden. Kulturdepartementet har 
ansvar för bland annat kultur, kulturarv, arkitektur, form och design 
samt samisk kultur som alla utgör viktiga förutsättningar för besöks-
näringen. Miljö- och energidepartementet ansvarar för skyddade 
naturområden, för att tillgängliggöra naturmiljöer och för att under-
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stödja friluftsliv- och naturturism. De ansvarar även för hållbar stads-
utveckling, övergripande för hållbar konsumtion och produktion 
samt för cirkulär ekonomi där hållbar konsumtion och hanteringa av 
naturresurser är viktiga element. Socialdepartementet hanterar frågor 
som rör idrott, folkhälsa och alkoholpolitik. Utrikesdepartementet 
arbetar bland annat med Sverigebilden i utlandet. Arbetsmarknads-
departementet ansvarar för att genom arbetsmarknadspolitiska insat-
ser förbättra kompetensförsörjningen. Utbildningsdepartementet 
har ansvar över utbildningar på olika nivåer. Finansdepartementet 
ansvarar för konsumentfrågor inklusive hållbar konsumtion, skatte-
frågor och vissa statliga förvaltningsmyndigheter. Justitiedeparte-
mentet hanterar lagar och tillstånd som kan vara aktuella för besöks-
näringen. 

Kopplat till departementen finns myndigheter och statliga bolag 
som får sina uppdrag och finansieras helt eller delvis av respektive 
departement. Dessa har roller, storlek och uppdrag som kan vara 
formulerade på olika sätt. Vissa myndigheter får en mängd olika 
uppdrag i sina regleringsbrev, medan andra har en mer långsiktig 
förvaltningsroll med kortfattade regleringsbrev och uppdrag i 
instruktionen. Ett antal av myndigheterna samarbetar kring frågor 
rörande besöksnäring och turism redan i dag (se vidare avsnitt om 
myndighetssamverkan, stycke 3.6.3). 

Regionerna och kommunerna är en del av det offentliga systemet 
som på nationell nivå representeras av intresseorganisationen 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2015 tog SKL:s kongress 
beslut om att organisationen ska verka för att samla kommuner, 
landsting och regioner kring deras engagemang inom besöksnäringen 
samt stödja dem i deras arbete, och att SKL genom en samlad strategi 
ska påvisa hur organisationen kan stödja medlemmarna och bidra till 
att utveckla svensk besöksnäring.2 

Näringslivet på nationell nivå finns representerat genom en rad 
bransch- och intresseorganisationer. Några av dessa är också arbets-
givarorganisationer och medlemsförbund i Svenskt Näringsliv, främst 
Svensk Handel, Visita och Transportföretagen. Andra är mer ren-
odlade intresseorganisationer, som Riksidrottsförbundet (RF), Lant-
brukarnas Riksförbund (LRF), Ekoturismföreningen och Sveriges 
museer. På nationell nivå finns även de svenska huvudkontoren för 
                                                                                                                                                          
2 SKL (2015): Kongressbeslut 123 och 124. Källa: SKL. 
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svenska eller internationella kedjeföretag som till exempel Scandic, 
Nordic Choice Hotels, Max och Espresso House. 

Svensk Turism AB är en paraplyorganisation, som ägs av cirka 
170 företag och organisationer representerande tiotusental företag 
verksamma i den svenska besöksnäringen, och är näringslivets ägar-
representant i Visit Sweden. 

Arbetsmarknadens parter inkluderar även de fackliga parterna som 
för besöksnäringens del utgörs av främst LO-förbunden Handels-
anställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket och Transport-
anställdas förbund samt Unionen på tjänstemannasidan. Partssam-
verkan mellan arbetsmarknadens parter sker på flera sätt, bland annat 
genom bransch-, utbildnings- och forskningsråd. 

Utbildningsväsendet finns på nationell nivå i form av bland annat 
universitet och högskolor, Myndigheten för yrkeshögskolan, natio-
nella programråd och folkhögskolorna. 

Därutöver bör nämnas Svenska kyrkan, Kungl. Hovstaterna, 
Sveriges Hembygdsförbund, de nationella bankerna och Swedish 
Network och Convention Bureaus (SNCVB), som har 22 svenska 
convention bureaus som medlemmar. 

Kopplat till den nationella nivån finns också flera internationella 
system och aktörer. Kontakter med de länder som är prioriterade 
marknader för marknadsföring av Sverigebilden och Sverige som 
besöksmål, samarbete i turismfrågor inom ramen för Nordiska 
Ministerrådet och Nordiska rådet, kontakter med EU, OECD och 
UNWTO avseende bland annat statistikfrågor, samt arbete i 
OECD:s turismkommitté, sker från nationell nivå, och ofta från 
departement eller myndigheter. Här finns även Unesco och dess 
arbete för turism i världsarv samt European Environment Agency 
(EEA) och dess arbete för hållbar turism. Arbetsmarknadens parter 
arbetar med internationella kontakter och samarbetsforum på 
nordisk, europeisk och global nivå inom sina respektive ansvars- och 
verksamhetsområden. Internationella kontakter och inte minst arbete 
i internationella utvecklingsprojekt finns dock i hela aktörssystemet 
och är inte förbehållet nationell nivå. 

Det finns en rad aktörer utanför besöksnäringen, som inte är 
inkluderade i bilderna, som kan ha stor betydelse för utveckling av 
hållbar turism och växande besöksnäring. Andra näringar som har 
stor påverkan är till exempel skogs-, gruv- och rennäringen, liksom 
kulturella och kreativa näringar. 
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3.2.2 Regional nivå 

Figur 3.2 Aktörssystemet på regional nivå 

 

Källa: utredningens illustration. 

 
På regional nivå finns ett system av aktörer vars verksamheter 
kopplar mot den lokala kontexten och dess destinationer och före-
tag, mot andra regioner samt mot den nationella nivån.  

Länsstyrelserna är myndigheter och brukar beskrivas som ”statens 
förlängda arm” i länen. De ansvarar på länsnivå för många av de 
frågor som har nationell hemvist i statliga myndigheter, och av rele-
vans för besöksnäringen är framför allt frågor som rör miljöskydd, 
hållbar samhällsplanering, natur- och kulturmiljövård, friluftsliv och 
landsbygdsutveckling genom Landsbygdsprogrammet. Länsstyrel-
serna ansvarar för tillsyn och regelefterlevnad inom ett antal områden, 
men med sin regionala samordningsroll och ett operativt mandat kan 
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de också samordna och leda arbete inom kulturmiljö- och naturvård i 
respektive län. Länsstyrelsen i Stockholms län har som enda läns-
styrelse också funktionen som regionalt utvecklingsansvarig. 

De 21 regionalt tillväxtansvariga aktörerna, i form av regioner, 
landsting, regionförbund och i Stockholms fall länsstyrelsen, har 
ansvar för att utveckla och implementera regionala utvecklings-
strategier med utgångspunkt i regionala förutsättningar och Reger-
ingens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktions-
kraft 2015–2020.3 Denna innehåller fyra prioriterade områden för det 
regionala tillväxtarbetet: innovation och företagande, attraktiva 
miljöer och tillgänglighet, kompetensförsörjning och internationellt 
samarbete. 

Inom regionerna finns även de regionala kollektivtrafikmyndig-
heterna som har ansvar för kollektivtrafiken i respektive region. 
Kopplat till det regionala tillväxtarbetet finns också regionala struktur-
fondspartnerskap som arbetar med prioriteringar kopplade till de tio 
regionalfondsprogrammen4, vilka har mycket stor betydelse för den 
offentliga finansieringen av utvecklingsarbete inom turism i flera 
regioner. 

I alla län utom i Stockholm finns också en regional turism-
funktion (regionala turismorganisationer). Organisationsformen 
skiftar liksom tyngdpunkt i verksamheten. I allmänhet finns en 
bredd som spänner över marknadsföring, destinationsutveckling, 
affärsutveckling och kompetensutveckling. De regionala turism-
funktionerna samverkar i Regionala nätverket för turism. De har ofta 
en nära koppling till besöksnäringen och kommunala verksamheter 
inom näringsliv och turism. Andra viktiga samverkanspartners är 
länsstyrelserna, regionala och lokala museer och ideella aktörer. 

En rad myndigheter har verksamhet på regional nivå, bland annat 
Tillväxtverket, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och 
Polismyndigheten. Dessa regionorganisationer sammanfaller inte 
med de administrativa regionerna i Sverige, utan kan variera till antal 
och geografisk avgränsning. 

Andra relevanta aktörer som arbetar med företagsfrämjande är 
Almi, Coompanion och Regionala exportcentra. 

                                                                                                                                                          
3 Regeringskansliet (2015): Regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft 2015–2020. 
4 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). 
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Även inom näringslivet, för arbetsmarknadens parter och inom 
den ideella sektorn finns viss regional representation, oftast med 
annan geografisk täthet än de 21 regionerna/länen. I länen finns 
dock bland annat länsmuseer, länsmusik och länsteatrar som spelar 
en viktig roll för besöksnäringen. 

3.2.3 Lokal nivå 

Figur 3.3 Aktörssystemet på lokal nivå 

 

Källa: Utredningens illustration. 

 
I den lokala kontexten finns framför allt företagen, som är grunden i 
besöksnäringen. Hur många företag och i vilka branscher beskrivs i 
kapitel 2. I den lokala miljön sker också de myndighetskontakter 
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som är de vanligaste för de enskilda företagen, och framför allt med 
kommunerna. 

Sveriges har 290 kommuner med verksamhet inom alla de verk-
samhetskategorier som berör besöksnäring och turism. Kommun-
erna ansvarar för näringslivsutveckling, fysisk planering och den 
fysiska miljön, kultur- och fritidsverksamhet, kommunal service, 
gymnasieskolan samt tillstånd och tillsyn för företagen i en mängd 
frågor. 

Många kommuner driver även turistbyråverksamhet och andra 
verksamheter som på ett eller annat sätt stödjer eller påverkar 
besöksnäringen, såsom bad och friluftsanläggningar, konferens-
anläggningar eller ställplatser för husbilar. Vad som är tillåtet för en 
kommun när det gäller verksamhet som kan uppfattas konkurrera 
med det privata näringslivet regleras i kommunal- och konkurrens-
lagstiftning, och detta är gränsdragningar som ofta diskuteras i det 
lokala arbetet. 

I övrigt finns på lokal nivå destinationsorganisationer, myndig-
heter med lokal närvaro samt en stor ideell sektor. Ideella aktörer är 
bland annat idrottsföreningar, organisationer inom friluftslivet, 
hembygdsföreningar och en rad intresseföreningar som fyller en stor 
funktion både för lokal förankring av insatser inom turism och för 
konkreta arbetsinsatser. 

3.2.4 Offentliga flöden och privata investeringar 

De så kallade strukturfonderna finansierar i olika former insatser för 
att utveckla besöksnäringen. Den Europeiska regionala utvecklings-
fonden (ERUF) som förvaltas av Tillväxtverket beviljar projekt-
medel om drygt 180 miljoner kronor om året för projekt inom 
turism och besöksnäring, inklusive medfinansiering, baserat på ett 
årligt genomsnitt av de projekt som beviljats medel under perioden 
2014–2016.5 

Landsbygdsprogrammet, som förvaltas och administreras av 
Jordbruksverket och länsstyrelserna, samt avseende lokal service av 
Tillväxtverket, finansierar omkring 160 miljoner kronor om året 

                                                                                                                                                          
5 Sweco (2016): Projektportföljsanalys. Besöksnäringsprojekt finansierade inom ERUF tema-
tiskt mål 3 och av Tillväxtverkets nationella program. Studie genomförd för Tillväxtverket. 
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inom turism och besöksnäring inklusive medfinansiering, baserat på 
beviljade projekt under perioden 2007–2014. Den Europeiska social-
fonden betalar ut cirka 20 miljoner kronor per år för projekt inom 
turism och besöksnäring, baserat på ett årligt genomsnitt av de 
projekt som beviljats medel under perioden 2014–2016. 

Till detta kommer regionala företagsstöd och stöd till projekt-
verksamhet med en omfattning av drygt 60 miljoner kronor, samt 
projekt inom EU-programmet Interreg, som inklusive medfinans-
iering uppgår till cirka 70 miljoner kronor. Sammanlagt utgör dessa 
medel ungefär 500 miljoner kronor årligen. 

Visit Swedens verksamhet med exportfrämjande insatser finansi-
erades 2017 med 140 miljoner kronor av staten och 125 miljoner 
kronor av näringslivet och annan medfinansiering.  

Inräknat externa forskningsfinansiärers och lärosätenas egen 
finansiering uppgick den offentliga finansieringen av besöksnärings-
relaterad forskning till knappt 70 miljoner kronor 2015. 

Hanteringen av strukturfonder, nationella projektmedel och inve-
steringsstöd är förknippade med betydande kostnader för planering, 
administration och uppföljning. Strukturfonderna är starkt kopplade 
till beslut och regelverk på EU-nivå, och nationella projekt styrs av 
regler i både Sverige och EU, inte minst statsstödsregler, men också 
andra regelverk som ska garantera korrekt och rättsäker hantering av 
stöden. 

De 20 regionala turismorganisationerna (eller -funktionerna, i de 
fall arbetet är integrerat i ordinarie regionorganisation) grundfinan-
sieras i hög grad med regionala tillväxtmedel, vilket är en bidragande 
orsak till en stor variation i organisationernas storlek och verksam-
het. Enligt en sammanställning från 2012 uppgick organisationernas 
samlade omsättning exklusive projektstöd till cirka 250 miljoner 
kronor, där Turistrådet Västsverige var i särklass störst och Tourism 
in Skåne ungefär hälften så stort.6 Stockholm har begränsade regio-
nala tillväxtmedel och saknar regional turismfunktion. 

För att kunna relatera storleken på den offentliga finansieringen till 
privata investeringar i besöksnäringens branscher redovisas några av 
dessa nedan. För en mer detaljerad beskrivning, se tabeller i kapitel 2. 

                                                                                                                                                          
6 Sveriges Regionala Turismorganisationer (2014): Sveriges Regionala Turismorganisationer. 
Nulägesanalys för år 2012. Framtagen av Björn Fransson, Örebrokompaniet AB. 
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Sammantaget uppgick privata bruttoinvesteringar 2015 till 
åtskilliga miljarder kronor.7 Bruttoinvesteringarna i detaljhandeln upp-
gick till drygt 10 miljarder kronor, inom hotell och logi respektive 
restauranger till omkring 3,5 miljarder kronor vardera, och inom 
rederier till 6,8 miljarder kronor. Flygbolagen gjorde bruttoinve-
steringar på omkring 2 miljarder kronor och resebyråer, researran-
görer och turistbyråer på cirka 250 miljoner kronor. Sport- fritids- 
och nöjesanläggningars bruttoinvesteringar var ungefär 1,9 miljarder 
kronor. 

De offentliga investeringarna är av stor vikt trots att de inte utgör 
en så stor andel av de totala investeringarna. Det är inte ovanligt att 
offentliga investeringar i exempelvis en skidlift är nödvändiga för att 
de privata investeringarna i boende runt liften ska realiseras. Inom 
destinationsutveckling är de offentliga insatserna avgörande smörj-
medel som bidrar till nödvändig samordning och strukturer som de 
privata aktörerna inte själva har möjlighet att skapa, eftersom de inte 
själva äger stora delar av infrastrukturen och ansvaret för helheten. 

3.2.5 Samlad bedömning av aktörssystemet 

Utredningens förslag baserar sig på en samlad analys av aktörs-
systemet nationellt, regionalt och lokalt. En grundläggande faktor är 
systemets komplexitet. Vi ser ett behov av en samlande strategi för, 
och ett samlat genomförande av, offentliga och privata insatser. 
Utredningens bedömning är att samverkan inte är optimal i dag, och 
att detta gäller såväl offentliga aktörer nationellt, regional och lokalt 
som samverkan mellan besöksnäringens branscher. 

Med utgångspunkt i de fem övergripande områdena: 1) Kompe-
tensförsörjning 2) Utveckling, innovation och forskning 3) Marknad, 
tillväxt och företagande 4) Infrastruktur och 5) Tillstånd och tillsyn 
bedömer utredningen att de offentliga insatserna på nationell, regio-
nal och lokal nivå i nuläget har störst tyngd på tillstånds- och till-
synsområdet. Besöksnäringens branscher och företag omfattas 
exempelvis av över 370 uppgiftskrav från över 25 olika, framför allt 
offentliga, aktörer. 

                                                                                                                                                          
7 SCB, Bruttoinvesteringar enligt Företagens ekonomi, för näringsgrenarna SNI 47, 50, 51, 
55, 56, 79 och 93. 
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Aktörssystemets storlek och bredd innebär också att en mängd 
insatser genomförs parallellt inom närbesläktade, eller delvis samma, 
områden av aktörer som inte har kontakt i det löpande arbetet eller 
styr mot samma mål. En viss konkurrens om uppdrag och arbets-
uppgifter är sund, och det är naturligt att många aktörer jobbar 
utifrån liknande problemanalyser, men utredningen bedömer att en 
samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring som 
inkluderar mål, strategi, samt dialog och operativ samverkan mellan 
berörda departement och myndigheter kommer att bidra till en 
betydande effektivitetshöjning och optimering av resurser. 

När det gäller marknad, tillväxt och företagande tar det offentliga 
en stor roll beträffande den utländska marknaden via Visit Sweden 
vars ägande delas av staten via Näringsdepartementet och besöks-
näringen via Svensk Turism AB. Visit Sweden hade i september 2017 
knappt 80 anställda varav drygt 30 i Sverige och övriga på nio 
utlandskontor. Regionernas engagemang igenomförandet av Visit 
Swedens verksamhet är också betydande.  

Tillväxt- och utvecklingsarbete för besöksnäringen drivs framför 
allt via den regionala nivån vilket är naturligt med hänsyn till det 
regionala utvecklingsansvaret. 

Från nationell nivå stöttas området framför allt via Tillväxtverket 
som är den myndighet som enligt instruktion har ansvar för ”kun-
skaps- och kvalitetsutveckling samt samverkan och samordning 
inom turism”.8 I dag är cirka fem personer på Tillväxtverket heltids-
sysselsatta med frågor relaterade till turism och besöksnäring som 
huvudsaklig uppgift. Utöver dessa bidrar fler tjänster inom myndig-
heten till utveckling av eller stöd för turism och besöksnäring, till 
exempel genom myndighetens arbete med regelförenkling där flera 
initiativ har haft fokus på besöksnäringens branscher och företag. 

Inom området utveckling, innovation och forskning bedömer 
utredningen att systemet för offentliga främjandeinsatser är betyd-
ligt svagare. På utvecklingsområdet genomför Tillväxtverket insatser 
för besöksnäringen som framför allt kanaliseras via program för 
hållbar produkt- och destinationsutveckling. Även Jordbruksverket 
finansierar nationella insatser med bäring på besöksnäringen och har 
1–2 heltidssysselsatta med frågor kopplat till turism och besöks-
näring som huvudsaklig arbetsuppgift. Utvecklingsinsatser genom-
                                                                                                                                                          
8 Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket. 



SOU 2017:95 En samlad politik 

79 

förs även av andra myndigheter som Riksantikvarieämbetet och 
Naturvårdsverket. 

Nationella forsknings- och innovationsmyndigheter och bolag 
som till exempel Vinnova, Formas och RISE har hittills mycket 
begränsade insatser med bäring på turism och besöksnäring. Läro-
sätenas forskning, såväl grundforskning som tillämpad forskning, är 
också begränsad. 

Inom kompetensförsörjning görs insatser på många nivåer i 
utbildningsväsendet och via arbetsmarknadsinsatser. Utmaningen 
här handlar delvis om att insatser skulle vinna på samordning. 

Utredningen anser vidare att besöksnäringens tillväxt och hållbara 
utveckling skulle bli avsevärt kraftfullare om besöksnäringens 
branscher och företag samlade sig till en starkare gemensam struktur. 
En samlad besöksnäring med god förmåga att formulera behov är en 
förutsättning för strategiska insatser även från det offentligas sida. 
Svensk Turism AB är en paraplyorganisation, som ägs av cirka 170 
företag och organisationer som representerar tiotusental företag i 
den svenska besöksnäringen, vilket är en styrka. Det faktum att 
organisationens kansli består av en projektledare och att utvecklings-
medel för verksamheten i dagsläget tillskjuts från Tillväxtverket ger 
inte uttryck för branschernas engagemang, enligt utredningens 
bedömning. Som paraplyorganisation för besöksnäringens branscher 
skulle Svensk Turism AB vinna på att stärkas upp resurs- och verk-
samhetsmässigt av branscherna. 

Sammanfattningsvis bedömer utredningen att arbetet med frågor 
om turism och besöksnäring, utöver internationell marknadsföring, 
är svagt bemannat på offentlig nationell nivå. Konsekvensen av att så 
få personer arbetar med besöksnäringsfrågor är att kvalitetssäkringen 
och utvärderingen av det arbete som görs blir lidande. Detta i kom-
bination med svaga satsningar på kunskapsutveckling gör att det 
finns det skäl att reflektera över om rätt beslut kan fattas, och om de 
insatser som genomförs därmed optimerar resursanvändningen.   
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3.3 Mål för politiken 

Förslag: 

– att regeringen föreslår att riksdagen fattar beslut om ett nytt 
övergripande politiskt mål för hållbar turism och växande 
besöksnäring. 

– att det nya övergripande målet är att öka besöksnäringens och 
turismens bidrag till hållbar ekonomisk, social och miljömässig 
utveckling i hela landet. 

 
Det befintliga målet för besöksnäringen är att Sverige ska ha en hög 
attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig 
turistnäring, som bidrar till en hållbar tillväxt och ökad syssel-
sättning i hela landet. Utredningen bedömer att det befintliga målet, 
som föreslogs i Regeringens proposition 20059 och antogs i betän-
kande av riksdagen 200510, är bra men har karaktär av en vision. 
Regeringen och ansvarig myndighet, Tillväxtverket, använder i dag 
begreppet besöksnäring som komplement till begreppet turism för 
att tydligare beskriva näringslivets och företagens roll, vilket även 
målet bör spegla. 

Det näringspolitiska målet är att Sveriges konkurrenskraft ska 
stärkas genom att företag ges goda förutsättningar att utveckla sin 
kompetens, effektivitet och innovationsförmåga. De näringspolitiska 
insatserna ska även bidra till att uppnå de globala målen för hållbar 
utveckling och Agenda 2030 samt målen i EU:s gemensamma 
strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020, som omfattar de 
tre prioriteringarna smart, hållbar och inkluderande tillväxt. 

Turismen och besöksnäringen har haft en stark utveckling såväl 
nationellt som internationellt. Flera nationer i vår omvärld har 
utvecklat nationella strategier och nationella politiska mål som syftar 
till att främja tillväxt i besöksnäring och turism. Samtidigt upplever 
flera länder och destinationer något som benämns som hyperturism, 
en situation där antalet turister nått en nivå där många av desti-
nationens invånare anser att de negativa effekterna av turism över-
väger de positiva. Destinationen når en nivå som inte är hållbar, 
                                                                                                                                                          
9 Prop. 2004/05:56, En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring. 
10 Bet 05/05:NU13. 
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socialt eller miljömässigt, vilket i sin tur leder till att man med 
politisk styrning aktivt går in och på olika sätt försöker begränsa 
turismens och därmed besöksnäringens tillväxt. Även om den 
situationen inte har aktualiserats i Sverige bedömer utredningen att 
ett nytt och övergripande mål för besöksnäring och turism inte 
enbart ska inkludera formuleringen hållbarhet utan även tydligt 
signalera vikten av, och balansen mellan, alla de tre hållbarhetsaspek-
terna: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Hållbarhets-
perspektivet betonar också betydelsen av att svensk besöksnäring har 
förutsättningar att utveckla och ta till sig innovationer. 

Det ingår inte i utredarens uppdrag att föreslå insatser för hur 
Sverige ska marknadsföras i utlandet och inte heller att ta fram 
förslag på infrastruktur för transporter. Utredningen ser dock vikten 
av att ett nytt övergripande politiskt mål för besöksnäring och 
turism och en samlad politik måste kunna appliceras på pågående 
statliga insatser med bäring på besöksnäringen som går utanför 
utredningens uppdrag, samt på framtida statliga insatser av vikt för 
växande besöksnäring. 

Indikatorer och/eller kännetecken för god måluppfyllelse kan till 
exempel vara: 

– besökare som bidrar med högt värde (ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt) året runt 

– god besöksinfrastruktur för internationella ankomster, inklusive 
besöksbemötande före inresa och vid gränser 

– god regional spridning av besökare i landet 

– högkvalitativa besöksupplevelser 

– att aktörer inom besöksnäring och turism samverkar med andra 
aktörer för en resursanvändning som är både hållbar och produktiv 

– autentiska och rika naturupplevelser 

– rika kulturupplevelser 

– kompetenta och engagerade medarbetare och företag 

– att besöksnäringens nationella, regionala och lokala aktörer är 
koordinerade 

– hög kunskapsnivå och tillförlitlig statistik 
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– robust nationell och regional infrastruktur relaterad till besöks-
näring (transport-, digital-, samt i form av natur- och kultur-
miljöer) 

– fysisk planering som understödjer besöksnäringens utveckling 

– att besöksnäringen värderas högt av svenska destinationers 
invånare 

– att besöksnäringen erbjuder sysselsättning för många och goda 
karriärvägar 

– att besöksnäringen är ett hållbart komplement till annan syssel-
sättning, särskilt i gles- och landsbygder 

– att besöksnäringen bidrar till ett jämställt samhälle och inklu-
derande tillväxt 

– att besöksnäring och turism bidrar till hållbar samisk närings-
livsutveckling. 

Ett övergripande politiskt mål bör brytas ner i mätbara delmål vilket 
utvecklas i avsnitt 3.5. 

Utredningen föreslår att regeringen föreslår att riksdagen fattar 
beslut om ett nytt övergripande politiskt mål för hållbar turism och 
växande besöksnäring. 

Utredningen föreslår att det nya övergripande målet är att öka 
besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar ekonomisk, social 
och miljömässig utveckling i hela landet. 

3.4 En nationell strategi för hållbar turism 
och växande besöksnäring 

Förslag: 

– att regeringen utvecklar och antar en nationell strategi för 
hållbar turism och växande besöksnäring – en plattform för 
hur politiken ska utformas och genomföras fram till 2030 – 
och att utvecklingen av denna strategi sker i samverkan med 
besöksnäringen, statliga myndigheter, regioner, kommuner 
och det civila samhället. 
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– att en vision kopplas till det övergripande politiska målet och 
en nationell strategi för hållbar turism och växande besöks-
näring. Ett förslag från utredningen är: 2030 är svenska 
besöksupplevelser hållbara, globalt konkurrenskraftiga och 
innovativa, turism är högt värderat av svenska invånare och 
besöksnäringen attraktiv att verka inom som företagare och 
anställd. 

 
En majoritet av de inspel utredningen har fått, från både privata och 
offentliga aktörer, efterfrågar långsiktighet, nationella mål och även 
ett nationellt huvudmannaskap och en stärkt nationell samordning. 

Många av de länder som Sverige konkurrerar med om inter-
nationella besökare har på senare år utvecklat offentliga nationella 
strategier för besöksnäring och turism. Syftet med strategierna är att 
skapa effektivitet i de offentliga investeringar som görs för att främja 
och utveckla besöksnäring och turism. Strategierna har en viktig 
funktion för att samla och koordinera aktörer nationellt, regionalt 
och lokalt. Utredningen har under våren 2017 träffat representanter 
för danska Ehrvervsministeriet, Visit Denmark och Innovasjon 
Norge och tagit del av deras respektive erfarenheter kring strategier 
och organisation av turismpolitik. En studieresa till Island hösten 
2017, och möten med representanter för regering, turismorgani-
sationer, Visit Iceland, branschorganisationer, besöksmål, samt 
regional- och kommunalpolitiker har gett en god inblick i Islands 
utmaningar och hur landet valt att strategiskt bemöta dessa. 

3.4.1 Danmark 

Danmarks regering fattade i januari 2015 beslut om att inrätta 
Nationalt Turismeforum med uppgift att styra och koordinera de 
offentliga turismfrämjande insatserna över nationell, regional och 
lokal nivå i Danmark.  
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Figur 3.4 Organisering av dansk turism 

 

 
Källa: Ehrvervsministeriet. 

 
Som figur 3.4 visar är det danska Ehrvervsministeret huvudman för 
Nationalt Turismeforum i vilket även danska regioner, Visit 
Denmark, KL11, näringslivsrepresentanter samt forskare ingår. En 
första uppgift för Nationalt Turismeforum var att ta fram en nationell 
strategi för dansk turism, vilken antogs i september 2016. Strategin 
innehåller fem strategiska insatsområden och 66 initiativ som ska 
genomföras av en bred krets av offentliga och privata aktörer. Foru-
met tar fram en årlig analys av statusen för arbetet med strategin, 
samt koordinerar de offentliga främjarinsatserna med utgångspunkt i 
strategin. Till Nationellt Turismeforum finns tre regionala utveck-
lingsnoder knutna med uppdrag att driva utvecklingsarbete inom 
ramen för var sitt övergripande område: kust- och naturturism, 
affärs- och mötesturism samt storstadsturism. 

Utredningen ser att denna struktur har fungerat kraftfullt i 
Danmark och att den kan vara en modell för hur en samlad politik för 
hållbar turism och växande besöksnäring kan organiseras i Sverige. 
Det gemensamma ansvarstagandet och långsiktighet i angreppsättet 
är viktiga fundament i denna struktur. 

                                                                                                                                                          
11 Intresse och ledningsorganisation för Danmarks 98 kommuner. Motsvarighet till Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). 
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3.4.2 Finland 

I januari 2015 färdigställde det finländska arbets- och näringsminis-
teriet en ny strategi för turism 2015–2025. Bland prioriteringarna i 
den finländska strategin finns tillgänglighetsfrågor, företagarnas 
villkor, försäljning och marknadsföring samt att stärka samarbetet 
och gränsytorna mellan besöksnäring och andra branscher för effek-
tivare och mer innovativ produktutveckling. Strategins mål nås 
genom en rad åtgärder som finansieras inom arbets- och närings-
ministeriets förvaltningsområden. 

3.4.3 Island 

I Island har turismen varit den främsta motorn för ekonomisk 
utveckling sedan 2011. Under perioden 2010–2015 ökade turismen 
med i genomsnitt 22 procent per år vilket är fem gånger högre än 
den genomsnittliga ökningen i världen. Den explosiva ökningen har 
ställt frågan om strategier och koordinering på sin spets. I oktober 
2015 presenterades Islands strategi Roadmap for tourism in Iceland, 
framtagen under ledning av ministeriet för industri och innovation. 
Strategin är en femårsplan som inkluderar insatser för stöd, koord-
inering och styrning, positiva besöksupplevelser, tillförlitlig data, 
naturvård, kompetens och kvalitet, ökad produktivitet och bättre 
spridning av besökare i landet. En Tourism Task Force tillsattes 
2015, med ett uppdrag tidsbegränsat till fem år, för att koordinera 
uppgifter och insatser i strategin. 

Organiseringen i form av en task-force där ministrar och repre-
sentanter för branschorganisationer och de största företagen ingår 
bygger på det faktum att Island befinner sig i en akut situation att 
möta turismens snabba expansion. Strukturen fungerar i Island med 
hänsyn till landets storlek och att turismen är landets största näring. 
Utredningen bedömer att situationen i Sverige inte ger anledning att 
inrätta en motsvarande task-force. 
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3.4.4 Norge 

I Norge gjordes våren 2017 en melding12, Upplev Norge – unikt och 
äventyrligt, från norska regeringen till Stortinget13. Meldingen råder 
stortinget att ge den norska regeringen i uppdrag att, i samarbete 
med den norska besöksnäringen, ta fram en strategi för utveckling av 
besöksnäringen. 

3.4.5 Sverige 

I Sverige presenterade Svensk Turism AB sommaren 2010 Nationell 
strategi för svensk besöksnäring – hållbar tillväxt för företag och desti-
nationer. Visionen i strategin är att fördubbla turismens omsättning 
och exportvärde till 2020. Under 2015 genomförde Svensk Turism 
AB en halvtidsanalys av strategin som sammanfattar de fem första 
årens förändring och prioriterar kommande insatser. Bakom den 
nationella strategin står Svensk Turism AB och arbetet skedde i 
dialog med näringens aktörer och i samarbete med Visita, Visit 
Sweden, Tillväxtverket, Swedavia, Stockholm Visitors Board, Regio-
nala nätverket för turism och Turistrådet Västsverige samt med 
finansiellt stöd från Jordbruksverket. Den svenska nationella 
strategin har en styrka i att den är framtagen och bärs av närings-
livets aktörer. Den nationella strategin används som ett styrverktyg 
regionalt och lokalt i utveckling av planer och strategier för besöks-
näringen. 

Visit Sweden och Tillväxtverket förhåller sig till den svenska 
nationella strategin, men utredningen bedömer att den inte har en 
förankring inom regeringen på motsvarande sätt som motsvarande 
strategier har i våra nordiska grannländer där regeringarna står som 
avsändare och i flera fall huvudman för strategiernas genomförande. 
Utredningen bedömer att detta innebär en svaghet som drabbar 
långsiktigheten, effektiviteten och genomförandet av offentliga 
insatser i Sverige. 

Utredningen bedömer att en från regeringens sida antagen natio-
nell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring, jämförbar 

                                                                                                                                                          
12 Motsvarar en proposition. 
13 Meld. St. 19 (2016–2017) Melding till Stortinget. Upplev Norge unikt og eventyrlig. Det Konge-
lige naerings- og fiskeridepartement. 
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med den nationella livsmedelsstrategi som riksdagen antog i juni 
2017, kan spela en betydande roll och skapa samsyn om målbilden 
för såväl departement som myndigheter, offentliga aktörer på lokal 
och regional nivå och inte minst besöksnäringen. Strategin blir ett 
viktigt instrument för att rita upp kartan så att alla aktörer har något 
att förhålla sig till. Därför är det också viktigt att strategin utvecklas i 
samspel med besöksnäringen och civilsamhället så att strategier för 
offentliga, privata och ideella aktörer kompletterar varandra. På de 
lokala och regionala nivåerna bidrar ett aktivt arbete med regionala 
besöksnäringsstrategier till att engagera aktörer och skapa goda 
förutsättningar för samverkan och därmed genomförande av en 
samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring. 

Utredningen föreslår att regeringen utvecklar och antar en natio-
nell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring – en platt-
form för hur politiken ska utformas och genomföras fram till 2030 – 
och att utvecklingen av denna strategi sker i samverkan med besöks-
näringen, statliga myndigheter, regioner, kommuner och det civila 
samhället. 

Utredningen föreslår att en vision kopplas till det övergripande 
politiska målet och en nationell strategi för hållbar turism och 
växande besöksnäring. Ett förslag från utredningen är: 2030 är 
svenska besöksupplevelser hållbara, globalt konkurrenskraftiga och 
innovativa, turism är högt värderat av svenska invånare och besöks-
näringen attraktiv att verka inom som företagare och anställd. 

3.5  Strategiska insatsområden och delmål 

Förslag: 

– att den nationella strategin för hållbar turism och växande 
besöksnäring delas upp i ett antal strategiska insatsområden 
och att det övergripande politiska målet bryts ner på mätbara 
delmål inom dessa strategiska insatsområden. 

 
Utredningen bedömer att det, som komplement till det arbete som 
redan i dag riktas mot privat- och affärsbesök, finns behov av att 
bryta ner det föreslagna övergripande politiska målet i delmål. 
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Utredningen föreslår därför att den nationella strategin för håll-
bar turism och växande besöksnäring delas upp i ett antal strategiska 
insatsområden och att det övergripande politiska målet bryts ner på 
mätbara delmål inom dessa strategiska insatsområden. 

Utifrån ett stort antal inspel har utredningen sorterat fram förslag 
på nio strategiska utvecklingsområden som vi finner relevanta för 
utveckling av besöksnäring och turism i alla Sveriges regioner. Fyra 
av de nio områdena utgör tematiska områden för samverkan. Strate-
giska insatsområden som utredningen nu bedömer vara lämpliga är:  

• digitalisering av besöksnäringen 

• kompetensförsörjning 

• utveckling, innovation och forskning 

• tillgänglighet (transporter och digital tillgänglighet) 

• naturturism (tematiskt område för samverkan) 

• kulturturism (tematiskt område för samverkan) 

• måltidsturism (tematiskt område för samverkan) 

• evenemang och stora möten (tematiska områden för samverkan) 

• företagens villkor. 

Ovanstående är förslag och behöver givetvis utvecklas i det föreslagna 
strategiarbetet samt över tid. Utvecklingen går snabbt och det är där-
med viktigt att bygga in en flexibilitet i strategin och det system som 
byggs runt den. Utredningen föreslår att delstrategier och delmål 
formuleras och antas för de tematiska områdena. Ett antal horison-
tella kriterier ska genomsyra arbetet med samtliga strategiska insats-
områden, bland annat hållbar utveckling, jämställdhet och säkerhet. 
Ett annat horisontellt perspektiv som ska beaktas är digitaliseringens 
möjligheter och utmaningar. 

3.5.1 Digitalisering av besöksnäringen 

Många av de förändringar som sker i besöksnäringen har sin bak-
grund i förändrade beteenden hos konsumenterna i kombination 
med allt snabbare digitalisering. Ur ett företagsperspektiv kan ökad 
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digitalisering ge en mängd effekter, bland annat reducerad väntetid 
för gäster, bättre spridning av och tillgång till information, större 
möjligheter till miljöhänsyn, ökad kundkännedom, bättre och 
individanpassade tjänster och produkter, och inte minst minskade 
kostnader och bättre kundupplevelser.  

I utveckling och genomförande av den nationella strategin för 
hållbar turism och växande besöksnäring föreslår utredningen att 
digitalisering behandlas som ett horisontellt perspektiv som ska 
genomsyra samtliga strategiska insatsområden. Utredningen lägger 
fokus på och förslag avseende delnings- och plattformsekonomi då 
detta är en företeelse med stark påverkan på och relevans för besöks-
näringens värdeskapande och således innebär möjligheter och ut-
maningar för företags tillväxt, sysselsattas förhållanden och hållbar 
utveckling.  

Digitalisering av besöksnäringen behandlas mer ingående i kapitel 5. 

3.5.2  Kompetensförsörjning 

Frågan om kompetensförsörjning är en nyckelfråga i utvecklingen av 
besöksnäringen och turismen till och inom Sverige. Det är en mång-
bottnad utmaning som kräver kompetensutveckling av såväl befintlig 
personal inom besöksnäringens branscher som utbildning och 
rekrytering av ny personal. 

Utbildningar behöver utvecklas och matchas med näringslivets 
och den offentliga sektorns behov samt kvalitetssäkras på alla nivåer, 
från akademiska program till gymnasieskolan. 

Besöksnäringens tillväxt och framtida utveckling ställer också 
krav på ökad kunskap och kompetens om besöksnäringen bland an-
ställda i den offentliga sektorn och som i sin yrkesroll ska bemöta 
företagen inom besöksnäringens branscher beträffande tillstånd, 
tillsyn och gemensam utveckling av destinationer och regioner.  

Kompetensförsörjning i besöksnäringen behandlas mer ingående 
i kapitel 6. 
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3.5.3 Utveckling, innovation och forskning 

Forskning, innovation och ett kontinuerligt utvecklingsarbete är 
nödvändigt för att bemöta besöksnäringens och turismens potential, 
tillväxt och utmaningar, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.  

Utredningen bedömer att besöksnäringens innovationsförmåga 
behöver främjas liksom dess beställarkompetens, det vill säga för-
måga att definiera behov, beträffande forskning och innovation.  

Nationellt stöd till utveckling av destinationer och tematiska 
områden sker i dag genom regional- och landsbygdspolitik. Som ett 
komplement till dessa insatser ser utredningen att besöksnäring och 
turism behöver få en tydligare plats i nationell innovationspolitik. 
Ett innovationsstödsystem och en institutssektor som kan svara mot 
besöksnäringens och turismens behov är avgörande för svensk 
besöksnärings långsiktiga konkurrenskraft, kompetensförsörjning 
och innovationsförmåga.  

Utveckling, innovation och forskning behandlas mer ingående i 
kapitel 7. Statistik, data och analys behandlas i kapitel 8. 

3.5.4 Tillgänglighet 

Väl fungerande transporter spelar en stor roll för tillgänglighet till, 
mellan och inom destinationer och besöksmål och därmed möjlig-
heten att utveckla svensk besöksnäring. En växande turism, där nya 
starka besöksmål utvecklas, förändrar den svenska logistikkartan och 
det är viktigt att besöksnäringens behov inkluderas i resonemang om 
näringslivets transportbehov. 

Framtidens hållbara transporter är ett strategiskt område för 
svensk politik och innovation. Besöksnäringen skiljer sig inte i 
grunden från andra näringar avseende behovet av hållbara transport-
lösningar. Det som gör frågan extra angelägen är att besöksnäringen 
växer snabbt, och att resandet och transportbehovet därmed ökar, 
utan att det finns någon egentlig strategi för att hantera detta. 

Andra viktiga områden är kollektivtrafikens roll, utmaningar för 
olika trafikslag och deras sammankoppling samt system för infor-
mation och biljetter. Utöver transporter är även tillgång till digital 
infrastruktur grundläggande för besöksnäring och turism. 

Trafikutbud och transporttillgänglighet behandlas mer ingående i 
kapitel 9. 
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3.5.5 Naturturism 

Naturturism är en globalt växande trend och efterfrågan på natur- 
och äventyrsupplevelser ökar. Sverige attraherar besökare i hög 
utsträckning just på grund av vår natur. Naturen kan sägas vara en 
infrastruktur, eller resurs, för besöksnäringen. En attraktiv och 
långsiktigt tillgänglig naturmiljö är avgörande för att kunna driva 
företag inom naturturism och naturbaserade upplevelser. 

Ett stort antal både privata och offentliga aktörer arbetar inom 
naturturism- och friluftslivsområdet. Här bedöms det finnas en god 
potential för framtida utveckling av upplevelser och företagande, 
såväl i storstadsnära natur som i glesare landsbygder. 

Samtidigt finns utmaningar: Dels involverar arbetet aktörer med 
olika roller och inte sällan olika målbilder i skilda delar av samhället, 
dels är utveckling av turism i såväl naturmiljö i allmänhet som i 
skyddade naturområden ett ansvar som ställer stora krav på hållbar 
utveckling. 

Turism och besöksnäring i naturmiljö behandlas mer ingående i 
kapitel 10. 

3.5.6 Kulturturism 

Liksom naturen kan kulturen sägas vara en infrastruktur, eller resurs, 
för besöksnäringen. Sverige som besöksmål kännetecknas av kultur-
miljöer i form av bland annat historisk bebyggelse och arkitektur, 
parker, bruk och industrihistoriska miljöer, museer och världsarv, 
men också jordbrukslandskapet med dess äldre bebyggelse. Vårt 
kulturarv har en efterfrågan och många besöksmål som kan utvecklas 
och knyta till sig företag. 

Kulturturism inkluderar också upplevelser av konst, scenkonst 
och annan samtida kultur, som väcker intresse hos besökare. Svensk 
film, litteratur, arkitektur, form och design, konst, dataspel och 
musik bidrar väsentligt till Sverigebildens attraktionskraft och de 
upplevelser och produkter som gör att internationella turister väljer 
Sverige som resmål. 

Kulturturism behandlas mer ingående i kapitel 11. 
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3.5.7 Måltidsturism 

Mat och dryck bidrar till resenärernas upplevelse av en destination 
samtidigt som en ny marknad med alltmer mat- och dryckes-
intresserade resenärer växer fram. Ur ett samhällsperspektiv stärker 
måltidsturismen länkarna mellan städer och landsbygder, tillför 
entreprenörer och arbetstillfällen i landsbygderna och kan bidra till 
hållbarheten i den lokala miljön. Måltidsturismen bygger på intresse 
för kvalitet, hantverk och sensoriska upplevelser, men djupast är 
potentialen grundad i vår ämnesomsättning – alla besökare måste äta 
och i dag går närmare en fjärdedel av besökares utgifter till mat och 
dryck. Med strategisk utveckling kan en ännu större del av dessa 
spenderade kronor förstärka upplevelsen av Sverige, besöksmålet 
eller det enskilda evenemanget. Måltidsturism bör ses som en del av 
kulturturismen som genererar ett viktigt mervärde även inom natur-
turismen. 

Måltidsturism behandlas mer ingående i kapitel 12. 

3.5.8 Evenemang och stora möten 

Evenemang är en dynamisk och snabbt växande sektor med tydliga 
synergier för turism och besöksnäring. Samtidigt blir förutsätt-
ningarna för att genomföra evenemang allt mer komplexa. Evene-
mang växer i betydelse som verktyg i stads- och samhällsutveckling. 
Många svenska städer och destinationer arbetar strategiskt med 
utveckling, planering och uppföljning av evenemang.  

Evenemangens sociala leverabler, det vill säga hur man via ett 
evenemang skapar engagemang och upplevd nytta hos allmänheten, 
får allt mer fokus. En annan trend är att allt fler städer och destina-
tioner arbetar strategiskt med evenemangsportföljer. Stora möten, 
som kongresser och konferenser, är en form av evenemang. 

Evenemang och stora möten behandlas mer ingående i kapitel 13. 

3.5.9 Företagens villkor 

Det ligger i de politiska målen att göra det enklare för kvinnor och 
män att utveckla och driva sina företag. En viktig faktor för tillväxt 
och sysselsättning är att besöksnäringens företag har konkurrens-
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kraftiga förutsättningar i förhållande till omvärlden. Uppgiftsläm-
nande och tillsyn beskrivs av företagen själva som en av de tyngsta 
utmaningarna med att driva företag. Det är centralt att regler som 
omfattar företagandet i besöksnäringen är ändamålsenliga så att den 
administration som krävs för att följa regelverken hålls till ett 
minimum. Även service, bemötande och korta handläggningstider är 
av stor vikt för en konkurrenskraftig besöksnäring. Tillgång till 
finansiering liksom långsiktighet och förutsägbarhet på nationell, 
regional och lokal nivå är också viktigt för företagens villkor.  

Den del av företagens villkor som rör regler, tillstånd och tillsyn 
behandlas mer ingående i kapitel 14. 

3.5.10 Samband mellan de tematiska insatsområdena 

Fyra av de strategiska insatsområden som utredningen föreslår är 
tematiska; naturturism, kulturturism, måltidsturism samt stora 
evenemang och möten. I praktiken hänger dessa områden i hög grad 
samman och de har under utredningens arbete ofta visat på samband 
och synergier som är viktiga att ta tillvara. 

Evenemang och stora möten har tydliga behov av särskilda struk-
turer, ledarskap och verksamhetsstöd vilket utvecklas i kapitel 13. 
Samtidigt länkar området till natur-, kultur och måltidsturism. En 
snabbväxande evenemangsform är till exempel motionslopp och 
extremsporttävlingar i natur- och kulturlandskap – ett utvecklings-
område som bidrar till nya och växande företag i hela landet, men 
också innebär utmaningar avseende bland annat transporter, alle-
mansrätt, markägaravtal och myndighetsutövning. 

Måltidsturism och evenemang kan ibland vara en och samma sak i 
form av marknader och matfestivaler. Mat och dryck är också en 
självklar del i alla evenemang oavsett område. Här finns synergier 
och möjlighet att profilera Sverige och samtidigt utveckla företag-
ande kring måltider. Måltiderna är i lika hög grad sammanlänkande 
med natur- och kulturturism. Småskalig livsmedelsproduktion är i 
sig en kulturyttring, och reseupplevelser som byggs kring mat och 
måltider är en form av kulturturism. Matlagning och måltider för 
besökare i naturen länkar samman naturturism och måltider. Alla 
dessa utvecklingsområden innebär möjligheter, men väcker också 
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frågor och utmanar regelverk och traditionella sätt att arbeta kring 
inte minst tillståndsgivning och tillsyn. 

En övergripande och stor utmaning är att Sverige är stort och 
bortom städerna är kundunderlaget ofta begränsat för merparten 
destinationer och småföretag. Detta i kombination med korta 
säsonger, svårigheter med kompetensförsörjning och begränsad till-
gänglighet gör att det många gånger är en utmaning att bedriva före-
tag i besöksnäringens branscher i landsbygderna. Myndigheter och 
aktörer som stödjer och främjar besöksnäringens utveckling behöver 
gå i takt och samarbeta om det ska finnas en möjlighet att göra 
besöksnäringen till en hållbar export- och sysselsättningsmotor i 
Sveriges landsbygder. 

Ett område där vi ser många synergier, och risk för onödig 
suboptimering med att tänka och arbeta stuprörsmässigt, är turism i 
natur- och kulturmiljö. I verkligheten sammanfaller dessutom dessa 
miljöer ofta rent fysiskt. Både nationalparker och världsarv är, för att 
ta ett exempel, miljöer med både natur- och kulturvärden. Vår 
bedömning är att utvecklingsarbetet, och i förlängningen både före-
tagande och sysselsättning, blir lidande om inte fler aktörer arbetar 
utifrån ett helhetsperspektiv. Flera inspel till utredningen har därför 
lyft fram landskapsbegreppet som en möjlig väg framåt, där ett 
verktyg är EU:s landskapskonvention som trädde i kraft i Sverige 
2011. Konventionen är ett instrument för skydd, förvaltning och 
planering av landskap i Europa, och definierar landskap som ”ett 
område sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resul-
tatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänsk-
liga faktorer”. Alla landskapets värden lyfts fram: kulturella, ekolo-
giska, miljömässiga, sociala och ekonomiska. I den samiska kulturen 
är detta synsätt en självklarhet, och inget som behöver uppfinnas på 
nytt. I det samiska landskapsperspektivet hänger människa, natur 
och landskap ihop som en odelbar helhet. Samisk turism utvecklas i 
kapitel 11. 

Sammanfattningsvis bedömer utredningen att det med hänsyn till 
samband och synergier bör eftersträvas att hålla ihop utvecklings- 
och innovationsinsatser riktade mot de tematiska insatsområdena. 
Detta är viktigt att ta hänsyn till i bedömningen av hur en ny natio-
nell funktion, med rollen att verka för långsiktig uppbyggnad av 
innovationsförmåga och kunskapsutveckling skapas.   
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3.6 Organisering  

3.6.1 Nationellt besöksnäringsforum 

Förslag: 

– att regeringen inrättar ett Nationellt besöksnäringsforum som 
bjuder in besöksnäringen, statliga myndigheter, regioner och 
kommuner till utveckling och koordinering av en nationell 
strategi för hållbar turism och växande besöksnäring. 

– att Nationellt besöksnäringsforum får ett sekretariat på Reger-
ingskansliet och att detta bemannas med personer med god 
kunskap om de strategiska insatsområdena, motsvarande tre 
heltidsanställda. 

 
Genomförandet av en politik för hållbar turism och växande besöks-
näring kräver ett horisontellt angreppsätt över flera politikområden. 
Genomförandet kräver även ett vertikalt angreppssätt enligt den 
svenska förvaltningsmodellen som bygger på decentralisering och 
ansvarsfördelning på nationell, regional och lokal nivå med fristående 
statliga myndigheter och ett kommunalt självstyre. Utveckling och 
implementering av en nationell strategi för hållbar turism och 
växande besöksnäring kan endast lyckas genom en stark dialog mellan 
staten, regioner och kommuner, och det privata näringslivet. 
Dialogen och arbetet behöver en hemvist.  

Utredningen föreslår att regeringen genom Näringsdepartemen-
tet står som huvudman för Nationellt besöksnäringsforum med upp-
drag att ta fram ett förslag på nationella strategin för hållbar turism 
och växande besöksnäring samt, efter att regeringen fattat beslut om 
den nationella strategin, koordinera den.  

Nationellt besöksnäringsforum föreslås ersätta det Dialogforum 
som Näringsdepartementet i dag står som värd för. Det är lämpligt 
att Nationellt besöksnäringsforum har Näringsdepartementet som 
huvudman i stället för i en myndighet eftersom Näringsdepartemen-
tet kan lyfta frågorna till andra departement och överbrygga stuprör 
inom Regeringskansliet på ett annat sätt än vad ett forum placerat på 
en myndighet, till exempel Tillväxtverket, har möjlighet att göra. 

Förslagsvis inrättas Nationellt besöksnäringsforum för att verka 
under en tidsperiod på 5–8 år, under tiden strategin utvecklas och 
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implementeras. Arbetet bör kopplas till det arbete som sker i andra 
regeringsstrategier som till exempel Exportstrategin med dess Team 
Sweden insatser, den nationella livsmedelsstrategin och digitali-
seringsstrategin m.fl. 

Forumet, som inrättas av regeringen, bjuder in representanter för 
Tillväxtverket, Visit Sweden, några regioner och kommuner och 
företag/organisationer inom besöksnäringen, civilsamhället till 
exempel idrottsrörelsen eller kulturförbund samt forskare, till en 
styrgrupp med ansvar för utveckling och koordinering av den 
nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring. 
Styrgruppen utgör inte en formell styrelse med röster och mandat. 
Styrgruppens roll är att bidra till utveckling och koordinering av den 
offentliga strategin för besöksnäringen. Förslagsvis byts represen-
tanter i styrgruppen stegvis ut så att en förnyelse sker över tid. 
Näringsdepartementet som huvudman är ytterst beslutande rörande 
strategins utveckling och koordinering. 

Myndighetsgruppen föreslås vara representerad via Tillväxtverket 
i styrgruppen. Övriga departement, relevanta myndigheter och 
representanter för branschorganisationer och arbetsmarknadens 
parter föreslår vi kopplas till Nationellt besöksnäringsforum som 
rådgivande grupp – enligt den modell som brukas i Danmark. Utöver 
det ansvar som regeringen och myndigheter tar behövs en bred upp-
slutning från hela besöksnäringens aktörssystem kring genom-
förandet av den nationella strategin för hållbar turism och växande 
besöksnäring. Alla behöver bidra utifrån sina roller och ansvars-
områden. Utredningen bedömer att samverkan med regioner och 
kommuner samt besöksnäringen kan formaliseras via avsikts-
förklaringar. 

Utredningen föreslår att Nationellt besöksnäringsforum får ett 
sekretariat på regeringskansliet och att detta bemannas med personer 
med god kunskap om de strategiska insatsområdena, motsvarande 
tre heltidsanställda.   
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3.6.2 Ny nationell funktion för utveckling och innovation 

Förslag: 

– regeringen bildar en ny nationell funktion med uppdrag att 
främja långsiktig uppbyggnad av innovationsförmåga och 
kunskapsutveckling inom en rad strategiska insatsområden, 
samt att koordinera besöksnäringens aktörer och behov med 
innovationsstödsystemets aktörer. 

Innovation och ett kontinuerligt utvecklingsarbete är helt nöd-
vändigt för att bemöta turismens och besöksnäringens potential, 
tillväxt och utmaningar, inte minst är detta väsentligt i ett hållbar-
hetsperspektiv. I den globala konkurrensen behöver företag och 
destinationer erbjuda upplevelser i form av produkter och tjänster 
som håller mycket hög kvalitet. Detta ställer krav på att besöks-
näringens aktörssystem i form av såväl privata som offentliga aktörer 
har en hög innovationsförmåga som säkerställer utveckling av före-
tag, produkter, tjänster och processer. En viktig förutsättning för 
detta är besöksnäringens branscher och behov koordineras med 
innovationsstödsystemet. 

Givet det stora inslaget av tjänster i besöksnäringen bör tjänste-
logiken, som innebär att värdet uppstår i användningen av en vara, 
tjänst eller kombination av dessa, vara styrande för utveckling. Med 
detta sätt att se på begreppet tjänst ligger fokus på värdet som skapas 
för användaren, reseanledningen eller vad användaren strävar efter att 
uppnå. Innovationsarbete behöver utifrån detta synsätt utgå från 
användarens behov och process för värdeskapande dvs. användar-
driven innovation. 

Reseanledningen är en av de viktigaste faktorerna att förstå i före-
tagens och destinationernas utveckling av erbjudanden. Turismen går 
mot ett allt större fokus på kroppsliga, sinnliga och mentala upp-
levelser i stället för ett traditionellt fokus på synintryck då man som 
turistdestination i första hand erbjöd sights och sightseeing. Detta 
skapar en efterfrågan på kvalitativa turismupplevelser och koncept. 

Genom digitaliseringen har innovationer i form av helt nya affärs-
modeller blivit möjliga och allt vanligare. Ett exempel är delnings-
plattformar för förmedling av tjänster som involverar privatpersoner 
både som utförare och nyttjare. 
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I en digitaliserad, global bransch som besöksnäringen är förmågan 
till användardriven och öppen innovation i samspel med olika aktö-
rer avgörande för konkurrenskraft. I utveckling av besöksnäringens 
tjänster behöver också användardriven innovation som utgångspunkt 
kombineras med utmaningsdriven innovation, framför allt med 
hänsyn till hållbarhetsaspekterna. 

Svensk regionalpolitik har en tydlig inriktning mot tillväxt och 
innovation och besöksnäringens utveckling hanteras till stor del 
inom ramen för regionernas och kommunernas självstyre. 

Utöver de medel regioner och kommuner själva investerar i ut-
veckling är offentliga utvecklings- och innovationsinsatser på besöks-
näring och turism i dag framför allt formade som regional- och 
landsbygdspolitiska insatser finansierade genom Europeiska regio-
nala utvecklingsfonden (ERUF), Tillväxtverkets nationella medel 
samt genom Landsbygdsprogrammet. 

Aktörer som utredningen har varit i kontakt med menar att dessa 
satsningar i många fall är bra, resulterar i viktiga nätverk och skapar 
utveckling i de, oftast små, företag som deltar i insatserna, och att de 
därmed bidrar till lokal och regional utveckling och är väl fungerande 
för politikens roll regionalt och lokalt. Samtidigt svarar dessa insatser 
ofta på lokala och regionala behov, är mer eller mindre kortsiktiga 
och tidsbegränsade. Forskning ingår i liten grad i dem. De fångar 
sällan upp de större företagens och de stora evenemangens komplexa 
utmaningar och de bidrar inte väsentligt till den akademiska kun-
skapsutvecklingen och samverkan mellan akademi, besöksnäring och 
offentliga aktörer. 

Jämfört med mer mogna och kunskapsintensiva branscher och 
företag, som till exempel gruv- eller fordonsindustrierna, är många av 
besöksnäringens företag små, saknar framförhållning och har 
strategier som endast sträcker sig ett fåtal år fram i tiden. Det gör att 
företagen, men också besöksnäringens branscher, har en svagare 
beställarkompetens för forskning och innovation. Det betyder att 
besöksnäringens och företagens inflytande över kunskapsutveck-
lingen minskar, vilket i sin tur påverkar näringens plats i utbildnings-
systemet i stort, samt dess förmåga att nyttiggöra resultat från forsk-
ning. 

Besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda 2014–2030 
pekar på behovet av att stärka strukturen för forskning och innova-
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tion och att främja gränssnittet mellan aktörer inom näringsliv, 
akademi och offentlig sektor. 

I möte med utredningen har såväl offentliga som privata aktörer 
efterlyst en tydligare nationell struktur i utvecklingsfrågor. De ser en 
problematik med kortsiktiga projektutlysningar, som inte uppfattas 
som resurseffektiva, och önskar ett tydligare nationellt ledarskap och 
en nationell målbild i utvecklingsfrågor motsvarande det nationella 
ledarskap Visit Sweden har i den internationella kommunikationen 
av Sverigebilden. Utvecklingsarbetet i svensk besöksnäring skulle 
stärkas av att en nationell aktör på liknande sätt, i samråd med 
regioner och kommuner, sätter ett ramverk för i vilka frågor som 
staten kan stödja det regionala utvecklingsarbetet. Efterfrågan rör 
strategisk långsiktighet samt bättre möjligheter till benchmark, 
lärande och samverkan mellan regionerna. 

Utredningen bedömer att det i dag saknas forum med nationellt 
samlat ansvar för långsiktig kunskapsutveckling och innovation 
inom flera av de strategiska insatsområden utredningen föreslår, och 
då främst för digitalisering, naturturism, kulturturism, måltidsturism 
samt stora evenemang och möten. Då både företagen och samhället 
har ett intresse av att utveckla besöksnäringen och de platser – desti-
nationer – där turismen sker bedömer utredningen att det finns ett 
starkt värde i ett organiserat samarbete mellan staten, regioner, kom-
muner och näringslivet för att skapa en konkurrenskraftig och 
innovativ besöksnäring. 

Utredningen föreslår att regeringen bildar en ny nationell funk-
tion med uppdrag att främja långsiktig uppbyggnad av innovations-
förmåga och kunskapsutveckling inom en rad strategiska insats-
områden, samt att koordinera besöksnäringens behov med innova-
tionsstödsystemets aktörer. 

 Den nationella funktionens roll ska vara att utgöra ett stöd till 
företagens och regionernas utvecklingsarbete genom att: 

• främja gränssnittet mellan besöksnäringens branscher, akademi 
och offentlig sektor i frågor rörande innovation och forskning 

• baserat på den nationella strategin för nationell strategi för hållbar 
turism och växande besöksnäring prioritera bland strategiska 
insatser för innovation och utveckla former för innovationsarbete 
i besöksnäringen 
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• när det är relevant samordna nationella innovations och utveck-
lingsprojekt och ansökningar av medel för utveckling och innova-
tion inom de strategiska insatsområdena.  

• genomföra kartläggningar och analyser som stöd för utveckling 
av de strategiska insatsområdena digitalisering, naturturism, kul-
turturism, måltidsturism och stora evenemang och möten. Upp-
draget bör utformas så att detta genomförs i samordning med 
relevanta myndigheter 

• utveckla kunskapsbaserade verktyg och modeller inom besöks-
näringens strategiska insatsområden digitalisering, naturturism, 
kulturturism, måltidsturism och evenemang och stora möten 

• sprida dessa fakta och verktyg till besöksnäringens företag och 
organisationer, kunskaps- och innovationsstödsystemet och 
andra offentliga aktörer, nationellt och regionalt. 

Vi ser att funktionen antingen, liksom Visit Sweden, bildas som ett 
aktiebolag där staten är en av flera ägare. Ett annat alternativ är att en 
del av funktionen läggs i ett aktiebolag och övriga delar i en eller flera 
befintliga myndigheter. Ett tredje alternativ är att hela funktionen 
inkorporeras i en befintlig myndighet. 

Utredningen bedömer att valet av huvudmannaskap för denna 
funktion kommer att påverka långsiktighet, olika aktörers engage-
mang, besöksnäringens branschers koppling till det svenska innova-
tionsstödsystemet liksom hur framtida insatser bidrar till kun-
skapsutveckling på forskarnivå. Det sistnämnda är av vikt för kun-
skaps- och kompetensspridning till utbildningssystemet och därmed 
på sikt besöksnäringens kompetensförsörjning. 

Inget av alternativen innebär inskränkningar i den regionala eller 
kommunala självstyrelsen, då engagemang från regioner och kom-
muner är frivilligt. Vi bedömer att det kommer att finnas incitament 
för regionalt och kommunalt engagemang genom möjligheten att 
påverka inriktningen på de utvecklings-, innovations- och forsk-
ningsinsatser som genomförs, och att öka kompetensen och utveck-
lingskraften, liksom tillväxt i företagande och sysselsättning, i sin 
respektive region. 
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Alternativ 1 

Figur 3.5 Ny utvecklingsfunktion alternativ 1 

 
Källa: Utredningens illustration. 

Ett nytt Innovations- och utvecklingsinstitut AB med staten, regioner 
och besöksnäringen, den sistnämnda förslagsvis genom Svensk 
Turism AB som gemensamma ägare. Innovations- och utvecklings-
institutet har som roll att verka för långsiktig kunskapsuppbyggnad, 
koordinering och innovation inom områdena digitalisering, natur-
turism, kulturturism, måltidsturism samt evenemang och stora 
möten. I genomförandet av detta alternativ föreslås Tillväxtverket 
fortfarande få en tydligare roll och inom några områden, bland annat 
statistik få en utökad roll liksom resurser för att genomföra detta. 
Alternativet innebär med andra ord inte att Tillväxtverkets grund-
anslag för området turism och besöksnäring kan minskas tvärtom 
bör detta höjas enligt konsekvensanalysen oavsett val av alternativt 
huvudmannaskap för ny funktion för utveckling och innovation. 

Huvudsyftet med bolagsformen är inte vinstintresse. Att utveckla 
företagande och innovativa produkter inom områdena naturturism, 
kulturturism, måltidsturism samt evenemang och stora möten in-
begriper resurser som ägs och förvaltas av såväl det offentliga som av 
privata aktörer och den ideella sektorn. Bolagsformen syftar till att 
skapa ett forum där ansvar och insatser delas gemensamt. 

Vi ser att en ny nationell funktion kan bestå av ett huvudkontor 
som är profilerat mot till exempel digitaliseringsfrågor samt 3–4 
andra regionala noder, med spridning över landet, som var och en har 
ett nationellt uppdrag att bedriva kunskapsutveckling och sprida 
kunskap inom ett profilerat område som till exempel naturturism, 
kulturturism, måltidsturism samt evenemang och stora möten. 
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Syftet med regionala noder är att komma nära det reella utvecklings-
arbetet, och därigenom också stimulera utveckling i hela landet, samt 
öka samverkan mellan regioner. 

Vi bedömer också att det är viktigt att nationell kunskapsutveck-
ling inom besöksnäringen sker på flera platser i landet för att bättre 
bidra till utbildningar på olika nivåer. 

För att inrätta en regional nod bör det i aktuell region finnas en 
stödjande innovationsstrategi och regionala resurser/satsningar inom 
profilområdet. Vidare bör det finnas ett lärosäte med utbildning och 
forskning samt näringsliv och organisationer som stödjer profilen. 

Vi ser att ett huvudkontor tillsammans med andra regionala kun-
skaps- och innovationsnoder totalt omfattar cirka 30–40 heltids-
tjänster. Ungefärliga kostnader för löner och andra personalomkost-
nader, lokalhyra, utrustning och andra indirekta kostnader upp-
skattas uppgå till 50 miljoner kronor. För att finansiera inköp av 
data, extern analys, kunskapsutveckling och innovation, samverkans-
arenor m.m. uppskattas ett behov på ytterligare 50 miljoner kronor 
per år. 
 
Styrkor med ett gemensamägt bolag är att: 

• det bygger på ett delat ansvar och engagemang mellan stat, 
regioner och näringsliv 

• det skapar förutsättningar för gemensam kunskapsuppbyggnad, 
samarbete och dialog 

• styrning och genomförande får en hög prioritet i bolagets ledning 
genom att verksamheten utgör fokus för bolagets roll 

• kunskapsutveckling och innovation kopplat till insatsområdena är 
samlad vilket skapar synergieffekter i kunskapsutveckling och 
närhet till varandras aktörsnätverk (jmf med Alternativ 2 där 
områdena fördelas på flera aktörer) 

• fler parter bidrar med resurser/medel (vilket både kan vara en 
styrka och en svaghet) 

• ett bolag som har området som huvudsaklig verksamhet har 
lättare än en stor myndighet att långsiktigt äga och förvalta verk-
tyg och modeller, speciellt om verktyg och modeller på sikt kan 
ha ett kommersiellt värde och kanske skalas upp och exporteras. 
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Svagheter med ett gemensamägt bolag är att: 

• det är komplicerat och tidskrävande att skapa bolag med statligt, 
regionalt och privat delägarskap 

• bolag redovisar enligt redovisningsprincipen och inte på ett sätt 
som lämpar sig för mottagande av anslag 

• ingen av delägarna kan ensam besluta hur eventuella anslag ska 
användas (vilket både kan vara en styrka och en svaghet). 

Alternativ 2 

Figur 3.6 Ny utvecklingsfunktion alternativ 2 

 
Källa: Utredningens illustration. 

 
Ett mindre Innovations- och utvecklingsbolag AB bildas med staten, 
regioner och näringslivet som gemensamma ägare. Bolagets roll har 
fokus på områdena digitalisering och evenemang och stora möten. 
Detta kompletteras med ett utökat uppdrag till Tillväxtverket att 
verka för långsiktig kunskapsuppbyggnad, koordinering och innova-
tion inom områdena naturturism, kulturturism och måltidsturism. 

Ett mindre bolag med uppgift att verka för utveckling och innova-
tion inom insatsområdena digitalisering samt stora evenemang och 
möten beräknas behöva cirka 15 tjänster i bolaget. Uppskattad kost-
nad för löner, hyror, administration och andra indirekta kostnader är 
cirka 20 miljoner kronor per år. För att finansiera inköp av data, 
extern analys, kunskapsutveckling och innovation, samverkansarenor 
m.m. uppskattas ett behov på ytterligare 20 miljoner kronor per år. 
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I alternativ 2 uppskattas Tillväxtverket behöva en förstärkning på 
20 miljoner kronor för att bemanna myndigheten med kompetens 
för analys, kunskapsutveckling och innovation inom de tematiska 
insatsområdena natur-, kultur och måltidsturism och genomföra 
insatser inom dessa områden. 
 
Styrkor med kombinationen av mindre utvecklingsbolag komplett-
erat med utökat uppdrag till Tillväxtverket är att: 

• kunskapsutveckling och innovation kopplat till digitalisering, 
evenemang och möten sker genom delat ansvar och engagemang 
mellan stat, regioner och näringsliv 

• bolaget får en mer koncentrerad roll med fokus på digitalisering 
och evenemang och möten 

• ett bolag har lättare än en myndighet att långsiktigt äga och 
förvalta modeller och kunskapsutveckling 

• Tillväxtverket får en mer koncentrerad och tydlig roll kring 
natur-, kultur och måltidsturism. 

 
Svagheter med kombinationen av mindre utvecklingsbolag kom-
pletterat med utökat uppdrag till Tillväxtverket är att: 

• det är komplicerat och tidskrävande att skapa bolag med statligt, 
regionalt och privat delägarskap 

• för Tillväxtverket gäller svagheterna i Alternativ 3 kopplat till 
insatsområdena natur-, kultur- och måltidsturism. 
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Alternativ 3 

Figur 3.7 Ny utvecklingsfunktion alternativ 3 

 
Källa: Utredningens illustration. 

 
Ett långsiktigt innovations- och utvecklingsuppdrag läggs på 
Tillväxtverket genom ett utökat grunduppdrag att verka för lång-
siktig kunskapsuppbyggnad, koordinering och innovation inom 
områdena digitalisering, naturturism, kulturturism, måltidsturism 
samt evenemang och stora möten. 

I dagsläget arbetar cirka 5 personer heltid med besöksnärings-
frågor på Tillväxtverket. I alternativ 3 bedömer utredningen att 
denna personalgrupp behöver kompletteras med kompetens mot-
svarande cirka 10 personer inom naturturism, kulturturism, måltids-
turism, evenemang och möten, statistik och analys, kunskaps-
utveckling- och innovationsprocesser. 

Alternativ 3 innebär en satsning med mindre omfattning än alter-
nativ 1 då det inte är lika självklart att besöksnäringens branscher 
och regioner/ kommuner går in med långsiktigt engagemang och 
insatser. Sannolikt kan företag och regioner engageras även i detta 
alternativ men då framför allt inom ett urval specifika insatser. 

Uppskattad kostnad för löner och andra indirekta kostnader är 
cirka 15 miljoner kronor per år. För att finansiera inköp av data, 
extern analys, kunskapsutveckling och innovation, samverkansarenor 
m.m. uppskattas ett behov på ytterligare 25 miljoner kronor per år. 
 
Styrkor med ett utökat uppdrag till Tillväxtverket är att: 

• ett utökat uppdrag går snabbare för regeringen att sjösätta jäm-
fört med att bilda ett nytt statligt bolag 
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• det bygger vidare på och kopplar till de uppdrag och utvecklings-
projekt inom naturturism, kulturturism, livsmedelsstrategin, 
statistik, förenklingsarbete liksom till de generella företags-
främjande insatser som Tillväxtverket har/bedriver 

• kunskapsutveckling och innovation kopplat till insatsområdena är 
samlad vilket skapar synergieffekter i kunskapsutveckling och 
närhet till varandras aktörsnätverk (jmf med Alternativ 2 där 
områdena fördelas på flera aktörer). 

 
Svagheter med utökat uppdrag till Tillväxtverket är att: 

• det är mindre stabilt, då det är svårare för en myndighet att ta ett 
långsiktigt åtagande och lättare för uppdragsgivaren att om-
prioritera en myndighets uppdrag 

• frågorna får en lägre prioritet i verksamhetsledningen – de blir en 
liten del i ett större sammanhang. Den beskrivna verksamheten i 
Alternativ 3 omfattar 15 personer vilket motsvarar ungefär 
4 procent av Tillväxtverkets totalt 400 anställda (att jämföra med 
att frågorna berör 100 procent av de anställda i bolaget som före-
slås i Alternativ 1) 

• mindre resurser tillskjuts och enbart genom staten 

• utveckling och innovation riskerar bli enbart en statlig ange-
lägenhet och få svagt engagemang från det privata näringslivet 
som då inte medverkar med styrning, engagemang och resurser 

• risken finns att upplägget inte bidrar till att företagens och 
branschernas beställarkompetens byggs upp på grund av att 
branscherna inte är engagerade i styrningen av detta alternativ 

• närheten till forsknings- och innovationsstödsystemet minskar – 
då Tillväxtverkets insatser inte har lika nära kopplingar till forsk-
nings- och innovationsstödsystemet som andra innovations- och 
forskningsmyndigheter som till exempel Vinnova och RISE. 
Konsekvenser kan bli en lägre innovationshöjd i insatser, lägre 
grad av koppling till andra pågående strategiska innovations-
program och lägre grad av kunskapsuppbyggnad på forsknings-
nivå. 
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Utredningen förordar alternativ 1 utifrån bedömningen att det bäst 
svarar mot behovet av ett långsiktigt och delat engagemang för 
kunskapsutveckling och innovation och att främja gränssnittet 
mellan aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor på 
nationell och regional nivå. Utredningen bedömer också att det 
regionala och kommunala engagemanget blir högst med alternativ 1, 
eftersom det bygger på regional medverkan, finansiellt och i praktisk 
handling, och eftersom en stor del av utvecklingsarbetet i detta 
alternativ sker i regionala noder i olika delar av landet. 

Tabell 3.1 Uppskattning kostnader alternativ 1, 2 och 3 

Årliga kostnader i miljoner kronor 

 Totalt Staten Regioner/kommuner Företag 

Alternativ 1 100 
varav 50 bas och 
50 verksamhet 

50 25 25 

Alternativ 2 60 
varav 
20 Tillväxtverket och  
40 aktiebolag 

40 10 10 

Alternativ 3 40 
varav 15 bas och 
25 verksamhet 

40 - - 

3.6.3 Besöksnäringens myndighetsgrupp 

Förslag: 

– att regeringen ger Tillväxtverket ett stärkt mandat att samordna, 
leda och återrapportera arbetet i Besöksnäringens myndighets-
grupp och att detta tydliggörs i myndighetens regleringsbrev.  

Besöksnäringens myndighetsgrupp har utvecklats successivt under 
cirka tio år utifrån insikten om att det behövs ett myndighets-
samarbete i frågor som rör turism och besöksnäring, eftersom 
området är både sektorsövergripande och regeltungt. Gruppens syfte 
är öka koordinering och samverkan, samt att stärka den svenska 
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besöksnäringens konkurrenskraft genom gemensamt prioriterade 
långsiktiga, operativa och lärande insatser.14 

I dag ingår 14 myndigheter och statliga bolag i samarbetet; 
Arbetsförmedlingen, Business Sweden, Jordbruksverket, Natur-
vårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, 
Statens fastighetsverk, Swedavia, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, 
Trafikverket, Vinnova och Visit Sweden. Gruppen är sammansatt av 
experter eller chefer i respektive myndighet och leds av Tillväxt-
verket. Som styrande dokument används en paragraf i Tillväxtverkets 
instruktion: ”Tillväxtverket ska ansvara för kunskaps- och kvalitets-
utveckling samt samverkan och samordning inom turism.”15 Det 
finns inget riktat regeringsuppdrag för samarbetet, och ingen direkt 
länk mellan gruppens arbete och styrningen av respektive myndig-
het. Arbetet bygger på frivilligt engagemang som kan härledas 
tillbaka till ett politiskt initiativ runt 2010. 

Under 2016 har gruppen arbetat med tre prioriterade insatser: 
1) en analys av besöksnäringens kompetensbehov, 2) en förstudie 
om förutsättningarna att utveckla Trafikverkets planeringsmodeller, 
3) ett pilotprojekt för utvecklad metodik för att attrahera internatio-
nella investeringar till destinationer. Finansieringen av projekten har 
till största delen kommit från Tillväxtverket, med viss medfinan-
siering från övriga myndigheter och projektägare. 

Utredningen har låtit en oberoende konsult intervjua gruppens 
ledamöter för att få en uppfattning om de upplever att arbetet gör 
nytta, om arbetsformen är rätt, hur styrningen bör fungera och 
vilket mandat som respektive ledamot har i dag och skulle behöva i 
ett eventuellt fortsatt arbete.16 De intervjuade är överens om att 
gruppen behövs och skapar mervärden. De efterfrågar bättre styr-
ning från både departements- och myndighetsledningsnivå för att 
öka tydligheten i det interna arbetet inom respektive myndighet och 
i arbetet i gruppen. En majoritet pekar på att det skulle underlätta 
planeringen om alla ingående myndigheter hade en tydlig inriktning 
mot besöksnäring och att både instruktioner och regleringsbrev är de 
verktyg som behöver ses över. 

                                                                                                                                                          
14 Tillväxtverket (2016): Besöksnäringens myndighetsgrupp – tillsammans för en starkare svensk 
besöksnäring. 
15 Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket, 3§, p.8. 
16 Mind Research (2017): Intervjuundersökning besöksnäringens myndighetsgrupp. 
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Det svagt formulerade uppdraget bidrar till utmaningar i att driva 
gruppens operativa arbete. Den saknar mandat och formell plattform 
för att etablera forum för kommunikation och dialog med närings-
livet och andra aktörer. Detta gör att den fulla potentialen i sam-
arbetet inte kan tas tillvara. Gruppen uttrycker också olika möjlig-
heter att tydligare koppla på företagens behov i arbetet vilket utred-
ningen bedömer är mycket relevant. 

Alla ledamöter tycker att befintlig sammansättning av myndigheter 
och bolag är bra. En synpunkt som inkommit till utredningen från flera 
håll är att Boverket bör inkluderas eftersom samhällsplaneringsfrågor i 
allt högre utsträckning bedöms viktiga för turism och besöksnäring. 

Utredningen bedömer sammantaget att fördjupad samverkan och 
samordning mellan myndigheter är angeläget, att gruppens arbete 
bör fortsätta och att Tillväxtverket bör få ett stärkt mandat för detta. 

Utredningen bedömer även att deltagande myndigheter och bolag 
behöver ha ett mandat att delta i gruppen, och att regeringskansliet 
därför kan behöva se över respektive regleringsbrev. Förslag på even-
tuella tillkommande myndigheter bör prövas i dialog mellan berörda 
departement och myndigheter. 

Myndighetsutövning på regional och lokal nivån har lika stor 
betydelse för besöksnäringens utveckling och för företagen som de 
centrala verkens arbete. Utredningen bedömer därför att en myndig-
hetssamordning även på regional nivå skulle behöva utvecklas och att 
Tillväxtverket inom ramen för ett stärkt nationellt mandat kan 
utgöra ett stöd för hur detta skulle kunna utvecklas. 

3.6.4 Etablering av en starkare samverkansarena 
för näringslivet 

Förslag: 

– att regeringen ger Tillväxtverket ett uppdrag och resurser att, i 
dialog med Svensk Turism, under 2018–2019 stödja besöks-
näringens branscher att samla sig till en starkare gemensam 
struktur. Syftet är att mobilisera engagemang och resurser för 
att möta de offentliga insatserna i genomförandet av den 
nationella strategin för hållbar turism och växande besöks-
näring. 
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För att målen och den nationella strategin för hållbar turism och 
växande besöksnäring ska uppnås är besöksnäringens branschers och 
företags engagemang ytterst viktigt. Parallellt med åtgärder i reger-
ingens strategi och handlingsplan kommer det att behövas insatser 
från alla branscher i besöksnäringen. Utredningens analys är att 
besöksnäringens branscher inte samverkar fullt ut i dag och detta kan 
bidra till att besöksnäring i Sverige tappar mark gentemot besluts-
fattare, forskningsinstitut och innovationssektorn och därmed får en 
svagare internationell konkurrenskraft och sämre förmåga förmåga 
till hållbar utveckling och tillväxt. Svensk Turism AB är paraply-
organisation för besöksnäringens branscher, och den organisation 
som utredningen bedömer som lämpligast för branscherna att samla 
sig inom för samverkan och för att kanalisera sitt engagemang. 

Utredningen föreslår att regeringen ger Tillväxtverket ett upp-
drag och resurser att, i samråd med Svensk Turism, under 2018–2019 
stödja besöksnäringens branscher att samla sig till en starkare gemen-
sam struktur. Förslaget motsvarar den insats som Tillväxtverket gör 
för att facilitera etableringen av en internationellt konkurrenskraftig 
livsmedelssektor inom ramen för livsmedelsstrategin. Uppdraget 
måste bygga på ett starkt initiativ från företagen att själva äga och 
driva arenan långsiktigt. Syftet är att mobilisera besöksnäringens 
branschers engagemang och resurser för att möta de offentliga insat-
serna i strategins genomförande. 

3.7 Konsekvenser 

Utredningens sammantagna bedömning är att förslagen leder till 
positiva samhällsekonomiska effekter genom att möjliggöra att de 
samlade resurserna i besöksnäringens aktörssystem används mer 
effektivt än i dag. Teorier om marknadsmisslyckanden är ett sätt att 
förklara de samhällsekonomiska motiven till offentliga åtaganden i 
sammanhang som rör turism och besöksnäring. Utredningens för-
slag syftar övergripande till att skapa förutsättningar för samhälls-
ekonomisk effektivitet i en rad situationer där enskilda aktörer inte 
själva, utan offentligt ingripande, fattar beslut som leder till att sam-
lade resurser fördelas effektivt, eftersom dessa som enskilda aktörer 
inte kan ”räkna hem” nyttan av beslutet. 
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Utredningen bedömer att förslagen indirekt kan leda till att 
företagen inom besöksnäringens branscher blir mer lönsamma och 
sysselsätter fler personer än om förslagen inte genomförs. Syssel-
sättningseffekterna har potential i hela landet. Turismen syssel-
sätter fler personer i storstäderna än i landsbygderna. Däremot är 
turismen och besöksnäringen viktig i Sveriges landsbygder för sin 
relativa roll, då varje enskild möjlighet till företagande eller anställ-
ning har relativt större betydelse i landsbygder än i de snabb-
växande städerna. 

Förslagen i kapitel 3 bedöms i en grov uppskattning medföra årliga 
kostnader på mellan omkring 40 och 100 miljoner kronor, beroende 
av vilket alternativ för ny funktion för utveckling och innovation som 
beslutas. Utredningen föreslår att kostnaderna belastar statsbudgeten. 
Beroende av vilket alternativ som väljs kan finansiering aktualiseras 
även från regioner och kommuner samt besöksnäringen. 

Därtill uppskattar vi att förslagen i kapitel 3 innebär engångs-
kostnader på cirka 25 miljoner kronor. Vi föreslår att dessa finansi-
eras av statsbudgeten. 

De kostnader som avser Nationellt besöksnäringsforum och ett 
sekretariat för detta forum på Regeringskansliet avser i praktiken 
genomförande av förslag i flera kapitel, men av praktiska skäl samlas 
den totala uppskattade kostnaden för sekretariatet i anslutning till 
förslag i kapitel 3. På samma sätt samlas de uppskattade kostnaderna 
för inrättandet av en ny nationell funktion för utveckling och innova-
tion i anslutning till förslaget i kapitel 3, även om funktionen är rele-
vant för genomförande av förslag i andra kapitel, exempelvis strate-
giskt utvecklingsarbete inom natur-, kultur- och måltidsturism samt 
evenemang och stora möten. 

Utöver förslag i detta kapitel 3, föreslår utredningen ytterligare 
insatser i kapitel 4–14. Som totala kostnader för samtliga förslag i 
betänkandet skattas årliga kostnader till mellan 50 och 110 miljoner 
kronor samt engångskostnader till cirka 275 miljoner kronor. 

I kapitel 15 finns en utvecklad analys av konsekvenserna av en 
samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring. 
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4 Besöksnäringen – en del 
av ett hållbart samhällsbygge 

Förslag:  

– att regeringen ändrar Tillväxtverkets instruktion så att den 
tydliggör att Tillväxtverket är ansvarig myndighetet för sam-
ordning och kunskapsspridning inom kunskapsområdet håll-
bar utveckling inom turism och besöksnäring. Detta inklude-
rar definitioner och metoder för mätning och uppföljning av 
hållbarhetskriterier i turism. 

– att regeringen ger Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att 
tillsammans med Visit Stockholm/Stockholms stad samla 
länets kommuner, berörda regionala organ och besöksnär-
ingen till ett gemensamt arbete med att utveckla samverkans-
strukturer och ansvarsfördelning för arbetet med turism och 
besöksnäring i Stockholms län. 

– att regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag och resurser för att 
– som uppföljning av de satsningar som genomförts på Håll-
bar destinationsutveckling och Hållbar produktutveckling 
inom natur- och kulturbaserad turism – en pilotsatsning på 
Hållbar destinationsutveckling genom samarbete mellan stad och 
landsbygd. 
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4.2 Agenda 2030 och ekonomisk, social 
och miljömässig hållbarhet 

Bedömning: Sverige behöver ha ett större nationellt fokus på och 
tydligare ställningstaganden kring hållbarhetsaspekten i arbetet 
med hållbar utveckling av besöksnäring och turism. 

Sverige bör ta aktiv del av det nordiska samarbetet inom 
turism i Nordiska Ministerrådet, så att den kompetens och det 
arbete som görs i Sverige blir en del av arbetet, och så att svenska 
aktörer får möjlighet att inhämta kunskap från och etablera 
samarbete med de andra nordiska länderna. 

Tillgänglighetsanpassning av besöksmål och anläggningar för 
personer med funktionsnedsättning är ett viktigt utvecklings-
område, som bidrar till ökad tillgänglighet och attraktionskraft 
för såväl inhemska som internationella besökare. 

Hållbarhet och klimatfrågor är prioriterade i regeringens politik. 
FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 syftar till att utrota fattig-
dom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, upp-
nå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt 
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. 
Agenda 2030 har ett integrerat perspektiv på ekonomisk, miljö-
mässig och social hållbarhet och fungerar därför väl som styrande 
dokument. Det är viktigt att hållbarhetsperspektiven ses i en helhet, 
och att politiska krav som ställs på miljömässig och social hållbarhet 
balanseras med stimulanser för ekonomisk hållbarhet. 

I Sverige är alla statsråd i regeringen ansvariga för genomförandet 
av Agenda 2030 inom sina respektive ansvarsområden. Det nationella 
genomförandet inkluderar kommuner och landsting liksom statliga 
myndigheter och Regeringskansliet. Hur de globala målen uppnås 
beror också av engagemanget från andra aktörer såsom frivilligorgani-
sationer, näringsliv, fackliga organisationer och akademi. Reger-
ingens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av 
Agenda 2030. 
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Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet är avgörande för om Sverige ska kunna nå de 
globala hållbarhetsmålen, och är ett sätt att med andra ord beskriva 
det näringspolitiska målet ”att stärka den svenska konkurrenskraften 
och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag”. 
Ekonomisk hållbarhet i form av långsiktigt lönsamt företagande är 
också en förutsättning för att fullt ut kunna bidra till social och 
miljömässig hållbarhet. Det är svårt för företag med svag ekonomi 
att ge anställda goda arbetsvillkor, och det är svårt att utveckla före-
taget med lösningar som stimulerar social och miljömässig hållbarhet 
om det saknas medel för detta. Landsbygdsutveckling handlar i hög 
grad om att skapa förutsättningar för att ta tillvara och realisera 
landsbygders potential och utvecklingsmöjligheter inte minst ur ett 
ekonomiskt hållbart perspektiv. Det finns då ett behov av aktiv 
politik för att möta dessa förutsättningar. Ekonomisk hållbarhet i 
företag bidrar till viktiga arbetstillfällen i hela landet och ekonomisk 
hållbarhet också i destinationer och regioner. Detta är viktigt för att 
de ska ha kraft och möjlighet att ställa om till social och miljömässig 
hållbarhet. 

Social hållbarhet 

Det sociala perspektivet kommer in i flera led för företag, anställda 
och besökare. För företagaren kan social hållbarhet innebära att det 
finns goda möjligheter att driva företag utifrån säsongsvariationer, 
tillgång till rätt kompetens och goda relationer i den lokala och 
regionala kontexten. Det handlar också om att företagaren både vill 
och har förutsättningar för ett inkluderande och jämställt perspektiv i 
sitt företagande. För de anställda, eller de som gärna vill bli anställda, 
kan det handla om att erbjudas bra arbetsvillkor med arbetstillfällen 
under hela året för dem som behöver det, heltidsjobb för dem som 
söker det, en rimlig lön och en god arbetsmiljö utan diskriminering 
samt utvecklingsmöjligheter i arbetslivet. För besökaren kan det 
handla om att vara välkommen oavsett etnisk bakgrund, kön, sexuell 
läggning eller funktionsnedsättning, och för många besökare handlar 
det även om att få bidra till lokalsamhällets utveckling och att vara 
säker på att de företag som de köper tjänster av arbetar på ett ansvars-
fullt sätt. 
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En annan dimension av social hållbarhet är turismutveckling som 
går i takt med lokalsamhället. Turism bidrar i många fall till regional 
och social hållbarhet särskilt i glesbygder, genom att erbjuda ett 
komplement till annan sysselsättning. Men här finns också ut-
maningar. I delar av Europa bidrar ett snabbt ökande besökstryck 
och städer under snabb förvandling till att folkopinioner vänds emot 
fortsatt tillväxt inom turism. Barcelona, Venedig, Paris och Mallorca 
är exempel på platser där den egna befolkningen på olika sätt reage-
rat på och agerat mot turismen. I Island står flera små kommuner 
utan verktyg att möta den stora mängden besökare, och trycket ökar 
nu från landets invånare på åtgärder för att stävja turismen, ge 
landsbygden förutsättningar att hantera de utmaningar som följer 
med turismen samt att se till att den ekonomiska nyttan sprids till 
fler. Kopplat till social hållbarhet finns också besöksnäringens mer 
operativa samarbete med civilsamhället, inte minst eftersom besöks-
mål och evenemang många gånger bärs upp av ideella krafter. 
I kapitel 11 om kulturturism utvecklas resonemangen om det ideella 
arbetets betydelse, och de utmaningar som finns att skapa ekono-
misk hållbarhet i detta. 

En fråga som har aktualiserats påtagligt de senaste åren är säker-
het och säkerhet kopplad till turism i synnerhet. Social hållbarhet 
innebär att boende, besökare och anställda ska kunna känna sig 
trygga på destinationer och i besöksnäringens företag. I dag görs 
omfattande globala, nationella och lokala ansträngningar för att 
bland annat stävja terror och hålla en hög säkerhet inom transporter, 
men det handlar också om andra hot, såsom rån och stölder, it-säker-
het och betallösningar, sexualbrott, våld och hot om våld. Arbetet 
kommer med all sannolikhet att behöva intensifieras och syste-
matiseras framöver. 

Ytterligare en dimension av social hållbarhet är tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighet signalerar att alla 
är välkomna. Trots att frågan är långt ifrån ny är fortfarande många 
besöksmål och anläggningar i besöksnäringen dåligt tillgänglighets-
anpassade. Ett stort problem, enligt DHR1, är att besöksnäringens 
företag i låg utsträckning informerar om vare sig brister i tillgäng-
lighet eller vilka anpassningar som erbjuds. Information om förut-
sättningarna vid besöksmålet är avgörande för val av destination för 
                                                                                                                                                          
1 Inspel från DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. 
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en person med funktionsnedsättning och med modern teknik finns 
goda möjligheter för företagen att informera och därigenom öka sin 
konkurrensförmåga. Strategiskt arbete med tillgänglighet är också en 
viktig del av innovationsprocessen, eftersom innovationer som ger 
nödvändig tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning gör 
produkter och destinationer bättre för alla besökare, inklusive den 
växande målgruppen äldre besökare. 

Miljömässig hållbarhet 

Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det 
Generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen 
är styrande för Sveriges miljöarbete nationellt, inom EU och inter-
nationellt. Miljömålen konkretiserar den miljömässiga dimensionen 
av hållbar utveckling och är en utgångspunkt i det nationella genom-
förandet av Agenda 2030. Miljömålssystemet är uppbyggt av ett 
Generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och ett antal etappmål. 
Merparten av miljökvalitetsmålen har tydlig bäring på turism och 
besöksnäring och i flertalet mål ingår också de för besöksnäringen 
viktiga kulturmiljöaspekterna. 

Klimatarbetet drivs inom ramen för miljömålssystemet och ny-
ligen beslutade riksdagen om ett klimatpolitiskt ramverk med en 
klimatlag, nya klimatpolitiska mål och ett klimatpolitiskt råd. Klimat-
utmaningarna är globala, och en utvecklad global turism kräver 
forskning och kunskapsutveckling, dialog, politik och insatser som 
främjar en hållbar utveckling. De samlade utsläppen av koldioxid 
måste minska, och såväl företagande som konsumtion inom turism 
måste ske på ett ansvarsfullt sätt. Här finns stora utmaningar 
eftersom en ökad turism i de flesta fall innebär ett ökat resande. 

2017 har av FN utsetts till International Year of Sustainable 
Toursim for Development, och arbetet leds av den internationella 
organisationen UNWTO, som är ett av FN:s organ. UNWTO till-
handahåller bland annat definitioner och kunskapsunderlag om håll-
bar turism och är en arena för ett globalt samtal i dessa frågor. FN-
organet Unesco tillhandahåller vägledning och verktyg för hållbart 
utvecklingsarbete i kulturmiljöer. GSTC (Global Sustainable Tourism 
Council) är en global organisation som tillhandahåller system för 
arbete, mätning och uppföljning av hållbar turism. Även inom EU 
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finns program för hållbar turism, inklusive systemet ETIS med indi-
katorer för hållbar turism. Sverige har även ställt sig bakom OECD 
Policy Statement som OECD antog i oktober 2017 och som bygger 
hållbarhetsperspektivet.2 

I Sverige har under senare år genomförts en satsning på ett kvali-
tets- och hållbarhetssystem för besöksnäringen Swedish Welcome3. 
Systemet som finansierats genom offentliga utvecklingsmedel 
erbjuder vägledning för företag inom turism och har varit uppskattat 
av de företag som deltagit. Det finns exempel på företag som kan 
visa både miljömässig och ekonomisk nytta av de insatser som gjorts, 
vilket tydliggjorts i inspelen till i utredningen. En stor utmaning har 
varit att skapa en fungerande affärsmodell för systemet, vilket i sig är 
en illustration över svårigheten att utveckla hållbart företagande.  

Därutöver finns andra system som syftar till kvalitetssäkring, håll-
bar utveckling eller en kombination av dessa, för antingen destinatio-
ner, företag eller bådadera. Tillväxtverket arbetar med att sammanfatta 
och beskriva dessa system. Certifieringar och kvalitets-system är dock 
inte hela nyckeln till hållbar utveckling, utan de ska ses som stöd för 
arbetet. Många små företag saknar resurser att delta i certifieringsarbete, 
men kan ändå behöva vara del av sammanhang där de får hjälp att 
utveckla sin verksamhet mot ökad hållbarhet i alla dess dimensioner. 

Det finns också mycket att lära av, och möjliga synergier med, våra 
nordiska grannländer inom området hållbar utveckling. Nordiska 
Ministerrådet tog i maj 2017 beslut om att utarbeta en gemensam 
plan inom turism, och enligt ministerrådet kommer bland annat håll-
barhet och digitalisering att ingå i planen. 

Sammanfattningsvis finns flera dimensioner av hållbar utveckling 
för besöksnäringen i bred bemärkelse och verktyg för hållbar turism 
i mer konkret bemärkelse, och det finns många kunskapsbärande 
parter. Hållbarhetsaspekterna måste ingå i alla delar av utvecklings-
arbetet. Medvetenheten om detta är hög hos de allra flesta aktörer, 
men det finns också frågetecken hos regioner och företag kring vad 
hållbarhetsarbete innebär i praktiken, vilka krav och kriterier som 
bör gälla vid exempelvis projektstöd och destinationsutveckling, och 
en otydlighet om var Sverige som nation står i frågan om hållbar 
turism. 

                                                                                                                                                          
2 OECD (2017): OECD Policy Statement – Tourism Policies for Sustainable and Inclusive Growth. 
3 Swedish Welcome ägs och drivs i dag av några  regionala turismorganisationerna i samverkan. 
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4.3 Smart samhällsbyggnad – smarta städer 
och smarta landsbygder 

Utredningen har haft utgångspunkten att hållbar utveckling av 
besöksnäring och turism i Sverige inte kan isoleras från andra 
utvecklingsområden kopplat till stads- och landsbygdsutveckling. En 
smart, hållbar, inkluderande miljö skapar attraktionskraft för många 
ändamål; företagande, innovationer, arbete, boende och besök, på ett 
integrerat sätt. Ett sätt att förstå vad det är som ska åstadkommas, 
och som kan fungera som stöd i arbetet med att sätta mål och priori-
tera utvecklingsinsatser, är att utgå från definitionen av smarta 
städer, även om syftet är större än att enbart inkludera städer. 
Definitionen nedan, som beskrivs av Digitaliseringskommissionen, 
bedömer vi som väl formulerad och användbar: 

En smart hållbar stad är en stad som a) uppfyller behoven hos dess 
nuvarande innevånare, b) utan att kompromissa möjligheten för andra 
människor eller framtida generationer att uppfylla deras behov, och 
därmed inte överskrider lokala och planetära gränser, och c) där det 
stöds av Informations- och Kommunikationsteknologi (IKT).4 

Uttrycket smart stad används i första hand inom just stadsutveck-
ling. Vi har inte hittat någon liknande definition för landsbygds-
utveckling, men har däremot under utredningen mött många före-
trädare för såväl mindre städer som landsbygder som ställt frågan om 
varför inte landsbygder i lika hög grad kan vara smarta eller sträva 
mot att vara smarta. Utredningen ser inget hinder för det, utan kon-
staterar att kunskapsfältet kring utveckling av smarta, hållbara, inklu-
derande städer, och definitionen av smarta städer, fungerar som 
utgångspunkt för arbetet med hållbar turism och växande besöks-
näring i hela Sverige, avseende såväl städer som landsbygder. 

För närvarande pågår också politikutveckling avseende hållbara 
städer. I budgetpropositionen för 2018 fastställde regeringen ett nytt 
övergripande mål för hållbara städer, där dessa beskrivs som inklu-
derande och tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla människor en 
attraktiv och grön livsmiljö. I slutet av 2017 avser regeringen att 

                                                                                                                                                          
4 Digitaliseringskommissionen (2016): Digitalisering för ett hållbart klimat, Temarapport 2016:3, 
s. 57, Höjer (2015). 
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redovisa den nya politiken för hållbar stadsutveckling genom en 
strategi för Levande städer. 

4.4 Olika täthet ger olika förutsättningar 

Förutsättningarna för att bedriva verksamhet inom, eller arbeta med 
främjande relaterat till, turism och besöksnäring varierar beroende på 
var i landet och i vilken typ av miljö som verksamheten bedrivs, även 
om målet är detsamma – att utveckla smarta, hållbara miljöer för 
företagande, arbete, boende och besök. 

SKL delar in Sveriges kommuner i tre övergripande kommun-
grupper: a) Storstäder och storstadsnära kommuner, b) större städer 
och kommuner nära större stad samt c) mindre städer/ tätorter och 
landsbygdskommuner. Dessa tre kommuntyper är i sin tur indelade i 
undergrupper där gruppen mindre städer/tätorter och landsbygds-
kommuner inkluderar undergruppen landsbygdskommuner med 
besöksnäring, som omfattar 15 kommuner. Dessa präglas av en hög 
andel besöksnäring, baserat på bland annat hotellövernattningar och 
omsättning inom detaljhandel, restaurang och hotell per invånare. 
Tanken med att särskilja dessa kommuner är att förutsättningarna 
antas vara annorlunda jämfört med övriga kommuner i gruppen sett 
till näringslivsutveckling och antal arbetstillfällen, enligt SKL.5   

                                                                                                                                                          
5 SKL (2017): Kommungruppsindelning 2017, omarbetning av Sveriges Kommuner och Landstings 
kommungruppsindelning. 
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Figur 4.1 Sveriges kommungruppsindelning 2017, undergrupper 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

4.5 Stadens roll för besöksnäringens utveckling 

Storstäderna6 Stockholm, Göteborg och Malmö – där den sist-
nämnda också är en del av den växande Öresundsregionen – har 
nyckelroller i besöksnäringen på flera sätt. De växer och utvecklas 
snabbare än övriga landet, med en tillväxt som inkluderar olika 
målgrupper och ändamål; att bo och arbeta, studera, driva företag, 
investera eller att besöka. Dessa städer har också stor betydelse som 
transportnav, genom flygplatser, hamnar och broförbindelser. Det är 
i hög grad till storstäderna som internationella besökare först 
kommer, även om det etableras direktflyg till flygplatser i landet och 
                                                                                                                                                          
6 Kommuner som enligt SKL:s gruppering har över 200 000 invånare i kommunens största tätort. 
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inresande med buss, bil, tåg och båt sker längs hela svenska gränsen. 
Som huvudstadsregion intar Stockholms län en särställning, och 
Stockholm skiljer ut sig från landet i övrigt avseende storlek, ekono-
misk tillväxt och befolkningsutveckling. Stockholm är, i egenskap av 
huvudstad, Sveriges ansikte utåt i många officiella sammanhang och 
bidrar därmed till att profilera hela landet. 

De kommersiella övernattningarna i storstadsregionerna stod 
under 2016 för 52 procent av samtliga kommersiella övernattningar i 
landet, en ökning från knappt 47 procent 2015. I Stockholms län 
registrerades 13,4 miljoner kommersiella övernattningar under 2016, 
i Västra Götaland 9,8 miljoner och i Skåne 5,9 miljoner.7 

Städernas attraktionskraft som besöksmål skapas genom arkitek-
tur, form och design, ett aktivt kulturliv, en hälsosam livsmiljö, attrak-
tiva gång- och cykelstråk, natur- och kulturmiljöer, shopping, mat, 
nöjesliv, livsstil och näringsliv, områden som alla i hög utsträckning 
bidrar till Sverigebilden. Den transportkapacitet, avseende såväl kollek-
tivtrafik som gång- och cykelstråk, liksom den boendekapacitet och 
det utbud av restauranger och aktiviteter som finns i storstäderna är 
avgörande för Sveriges förmåga att hantera det ökande flödet av inter-
nationella besökare som vill uppleva Sverige. Det är samtidigt ange-
läget att dessa besökarflöden erbjuds smidiga transporter vidare ut i 
landet. Tendensen är att storstädernas besöksnäring växer snabbare än 
övriga landet, vilket innebär att insatser behövs som bidrar till en ökad 
spridning och till att länka samman storstäderna med övriga landet. 

På motsvarande sätt som storstäderna är nationella transportnav, 
kultur- och handelscentrum, gäller detta i ett regionalt perspektiv för 
de 21 större kommuner i Sverige som har mellan 40 000 och 200 000 
invånare i kommunens största tätort – dvs. de mellanstora svenska 
städerna. I dessa städer finns ett stort utbud av boendealternativ, 
nöjes- och kulturliv, restauranger, shopping etc. 

Inte minst är de mellanstora städerna också betydelsefulla som 
transportlänkar mellan storstäder och landsbygder. Exakt vad denna 
länkfunktion innebär i form av potential för besöksnäringen är ett 
fält som vi ser behöva studeras ytterligare, i syfte att ge en bättre 
uppfattning om på vilka grunder besökare fattar olika rese- och kon-
sumtionsbeslut på olika platser. Viss information ingår i de konsu-
ment- och resvaneundersökningar som genomförs på uppdrag av 
                                                                                                                                                          
7 Tillväxtverket (2017): Fakta om svensk turism 2016. 
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Trafikverket och Tillväxtverket, men en fördjupad analys med fokus 
på besöksnäring skulle vara värdefull. 

4.6 Turism och besöksnäring i landsbygder 

De mindre städerna och landsbygdernas betydelse för besöks-
näringen och turismen i Sverige, i form av natur- och kulturmiljö-
värden, är mycket stor. Landsbygdskommitténs slutbetänkande 
betonar att det är viktigt med befolkade, aktiva och växande lands-
bygder för att kunna nyttogöra dessa platsbundna resurser, både för 
att ta Sverige in i en biobaserad och fossilfri ekonomi och för att 
göra Sverige till en utvecklad besöksnation.8 

De starkaste associationerna till Sverige som land är att det är ett 
vackert land med en unik orörd natur som är tillgänglig för alla, 
enligt Visit Sweden.9 Det är fullt möjligt att dra paralleller mellan 
natur- och kulturmiljöernas roll som ”råvara” för besöksnäringen 
och skogsråvarans eller järnmalmens roll för trävaru- respektive stål-
industrierna. Den stora skillnaden är att inom besöksnäringen måste 
råvaran förädlas, säljas, konsumeras och behållas intakt på plats i den 
ursprungliga miljön. Det handlar om upplevelser inom exempelvis 
vintersport, vandring och cykling, skärgård och båtliv, jakt och fiske, 
upplevelser i vild orörd natur, mathantverk och måltider, norrsken, 
design och hantverk, slott och bruksmiljöer, författar- och konst-
närskap, musik, motion och hälsa. 

I vissa kommuner, främst de 15 som SKL definierar som lands-
bygdskommuner med besöksnäring, är besöksnäringen direkt av-
görande för kommunens arbetsmarknad och livskraft.10 I dessa kom-
muner märks också positiva effekter i form av ökad sysselsättning, 
större serviceutbud inom flera branscher, högre grad av nyföre-
tagande och bättre dagligvaruhandel än vad som gäller för andra 
landsbygdskommuner. Vidare har de en lägre arbetslöshet bland 
unga, och en högre prisutveckling på småhus, enligt en jämförelse 
från SKL mellan besöksnäringskommuner och andra landsbygds-
kommuner.11 

                                                                                                                                                          
8 SOU 2017:1: Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén. 
9 A. a. 
10 Se figur 4.1. 
11 SKL (2016): Sammanställning av besöksnäringskommunernas nyckeltal. 
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Totalt sett är omsättning, förädlingsvärden, antal arbetstillfällen 
och tillväxt i besöksnäringen lägre i landsbygdskommunerna än i 
storstäderna. Det är dock viktigt att reflektera över besöksnäringens 
relativa roll, där varje enskild möjlighet att etablera ett företag eller 
att anställa fler personer i landsbygder har relativt större betydelse här 
än i de snabbväxande städerna. Ett förlorat arbetstillfälle är svårare att 
ersätta. Besöksnäringen bidrar även med kommersiell service som 
kommer inte bara besökare till del utan även lokalboende. Rätt 
hanterat kan utveckling av turism i landsbygder också bidra till skydd 
av värdefulla natur- och kulturmiljöer i så motto att efterfrågan på 
natur- och kulturupplevelser bidrar till ett intresse att förvalta dessa 
miljöer på ett hållbart sätt. En växande turism ger också möjligheter 
för markägare med verksamhet inom jord- och skogsbruk att bredda 
verksamheten. Cirka 5 500 av LRF:s cirka 70 000 medlemsföretag 
hade under 2016 någon form av turismverksamhet. 

En analys av besöksnäringens roll i lokala ekonomier har nyligen 
gjorts i ”Sprit-projektet” där Region Jämtland Härjedalen och 
Jämtland Härjedalen Turism låtit utreda turismens betydelse i Funäs-
fjällen och Vemdalen. Analysen bygger på företagsdata och företags-
enkäter, och visar att den direkta effekten av turism som andel av 
näringslivets totala omsättning är 64 procent i Funäsfjällen och 
68 procent i Vemdalen. Inklusive indirekta effekter ökar siffran med 
10 procentenheter i båda dessa destinationer, till 74 respektive 
78 procent, vilket motsvarar 599 miljoner respektive 472 miljoner 
kronor i omsättning i respektive lokalekonomi.12 Besöksnäringen är 
således en näring som kan sägas bära dessa samhällens ekonomier. 

 Den statliga utredningen Service i glesbygd13 och även Tillväxt-
verket pekar på tydliga synergier mellan lokal service och turism i 
landsbygder. Det som är nödvändigt för att upprätthålla grundlägg-
ande kommersiell service för boende och företagande, i form av 
drivmedelsstationer, dagligvaruhandel, post och apotek bidrar till 
attraktionskraft och grundläggande service för besökare. Omvänt 
medför ökat antal turister på en ort underlag för butiker, längre 
öppettider och utökade sortiment som gynnar lokalbefolkningen. 
Tillväxtverket ansvarar för Landsbygdsprogrammets insatsområde 

                                                                                                                                                          
12 Nordanalys (2016): Spritprojektet, En utredning av turismens betydelse i Funäsfjällen och 
Vemdalen. 
13 SOU 2015:35: Utredningen Service i glesbygd. 
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för en utvecklad servicestruktur i Sveriges gles- och landsbygder, 
med insatser inom utveckling av främst lokal kommersiell service.14 
Tillväxtverket uppmuntrar innovativa angreppssätt, men ofta är de 
aktörer som söker servicestöden relativt traditionellt inriktade, och 
kopplingen till besöksnäringens företag saknas i hög grad. Utred-
ningen ser att det vore intressant att pröva nytänkande servicelös-
ningar i lite större skala, och att då involvera både företag i besöks-
näringen och offentliga aktörer, till gagn för besökare och, i minst 
lika hög grad, lokalbefolkning. 

4.7 Samhällsplanering och turism 

Bedömning: Det är angeläget att kommunernas översiktsplanering 
utvecklas för att fylla de mest angelägna behoven för utveckling 
av turism och besöksnäring. Den pågående Översiktsplaneutred-
ningen (N 2017:02) bör adressera detta perspektiv. 

Boverket bör involveras i myndighetssamverkan i Besöksnär-
ingens myndighetsgrupp. 

 
I såväl städer som landsbygder används och behövs bra underlag för 
både offentlig och privat planering och beslut kring utveckling av 
turism och besöksnäring. Det offentliga har ansvar för bland annat 
strategiska utvecklingsplaner och fysisk översikts- och detalj-
planering. Besöksnäringen behöver planera för bland annat invest-
eringar, verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning. 

Många aktörer lyfter fram behovet av att bättre föra in turism och 
besöksnäring i det kommunala översiktsplanearbetet. Vissa kom-
muner arbetar redan i dag med tematiska översiktsplaner för turism, 
dvs. en särskild planeringsprocess med fokus på besöksnäring och 
turism, och många andra kommuner har på olika sätt fört in besöks-
näring eller turism som en aspekt i sin kommuntäckande översikts-
plan. 

Plan- och bygglagen ändrades för några år sedan, där en paragraf 
anger att kommunerna i planläggning ska främja en god ekonomisk 
tillväxt och en effektiv konkurrens (PBL 2 kap, par. 3:4). Denna 

                                                                                                                                                          
14 www.tillvaxtverket.se/aktuella-amnen/ 
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ändring omfattar även besöksnäring, men användningen av paragrafen 
kan utvecklas, enligt SKL. Det är angeläget att besöksnäringens 
behov finns med tidigt i planeringsprocessen och här ser utredningen 
ett behov av metodutveckling och stöd. 

Att utveckla turism i stadsmiljö ställer delvis andra krav och möter 
andra utmaningar än motsvarande arbete i landsbygdsmiljöer. Befolk-
ningstillväxt och tillväxt inom andra näringar på begränsade ytor leder 
till att arbetet med att prioritera ofta ställs på sin spets, inte minst när 
det gäller frågor kopplade till fysisk planering och transporter. När 
tusentals nya bostäder som också ska kopplas samman med transport-
systemet ska byggas kan besöksnäringen behöva stå tillbaka. 

Ett exempel som lyfts fram av Stockholms Handelskammare och 
Maritimt Forum är undanträngningen av sjöfarten i hamn- och kaj-
områden, där trenden under många år varit att dessa områden bebyggs 
med bostäder och kontorsfastigheter. Utredningen delar analysen i 
dessa inspel, att hamn- och kajmiljöerna har värden för turism och 
besöksnäring i flera perspektiv – för olika typer av sjöfart och som 
bärare av det maritima kulturarvet som kan utgöra grunden för nya 
besöksmål – och att det är därmed ett risktagande att snabbt bygga 
bort dessa värden ur stadsbilden. 

Den snabba och omvälvande utvecklingen av stadsmiljöerna är 
ytterligare ett skäl att utveckla metoderna för att integrera besöks-
näring och turism i fysisk planering, i syfte att förebygga felbedöm-
ningar och bli bättre på att beräkna ekonomiskt värde på fysiska 
miljöer i form av kultur- och naturlandskap. När konkurrensen om 
marken är hård, har den aktör som presenterar ett vederhäftigt 
underlag med bra kalkyler för samhällsnytta sannolikt större möjlig-
heter att nå genomslag än den som inte kan göra det.  

I en studie som nyligen tagits fram av Trafikverket i samverkan 
med Besöksnäringens myndighetsgrupp gjordes en intervjuunder-
sökning med planeringsansvariga tjänstemän i regioner och kommu-
ner, som visar att eventuella infrastruktursatsningar med koppling till 
turism i huvudsak görs utifrån politiska ställningstaganden snarare än 
baseras på samhällsekonomisk analys, eftersom beräkningsmodellerna 
inte är utvecklade för detta.15 

                                                                                                                                                          
15 Trafikverket (2017): Turismens samhällsekonomiska effekter – Förstudie om utvecklingsbehovet 
av bättre metoder och modeller i den nationella transportinfrastrukturplaneringen. 
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Det fysiska planeringsarbetet handlar inte enbart om kommun-
ernas arbete med översikts- och detaljplaner. Andra delar av arbetet 
är nationell planering och arbete med riksintressen, och i andra 
änden, det företagsnära arbetet i kommuner och på länsstyrelser med 
handläggning av bland annat bygglovsansökningar och ansökningar 
om strandskyddsdispens. Utredningen har mött ett stort intresse för 
dessa frågor hos många aktörer. 

För närvarande görs i Översiktsplaneutredningen (N2017:2) en 
helhetsöversyn av den kommunala översiktsplaneringen och även av 
hur dialogen om fysisk planering kan utvecklas mellan staten och 
kommuner. Utredningen tar ett helhetsgrepp som sannolikt får bety-
delse för utveckling av turism och besöksnäring. 

4.8 Aktörssamverkan i storstäderna 

Bedömning: Staten har en roll att spela när det gäller utveckling av 
samverkansstrukturer för turism och besöksnäring i storstäderna.  

Städernas snabba tillväxt är en utmaning när det gäller att utveckla 
aktörssystem, samarbeten och gemensamma beslutsprocesser. Digi-
talisering, teknisk utveckling och tillväxt i de kulturella och kreativa 
näringarna bidrar till att branschgränser suddas ut. Ett hotell är i dag 
även arbets- och mötesplats, en butik kan vara både butik och restau-
rang och entrén till ett huvudkontor för ett internationellt spel-
företag har blivit ett besöksmål. Denna mängd snabbrörliga aktörer i 
flera branscher är svår att överblicka och organisera. Samtidigt bidrar 
den kreativa miljön i hög grad till den positiva Sverigebilden, vilket 
poängteras i Sveriges exportstrategi.16 

En annan aspekt i storstäderna är strukturen med en för besöks-
näringen mycket stark stadskärna, och kranskommuner som hamnar 
helt i skuggan. Flera av kommunerna runt Stockholm har lika många 
invånare som de större svenska städerna, men har svårt att hitta sina 
roller som ”turism- eller besöksnäringskommuner” även om de har 
fler kommersiella gästnätter än de flesta svenska kommuner. Andra 
kranskommuner är tydliga besöksmål, som Kungälv och Sigtuna, 

                                                                                                                                                          
16 Regeringskansliet (2015): Sveriges Exportstrategi, p. 18. ID-nummer 2015/16:48. 
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men kan ändå ha svårt att finna sin roll gentemot den väsentligt 
större storstadskommunen. 

Under senare år har det regionala samarbetet för besöksnäringens 
utveckling i Stockholm utvecklats, liksom det regionala samarbetet 
för tillväxtfrågor. Utvecklingen i en storstadsregion är komplex och 
genererar olika samarbetsplattformar och organisationer, där ingen 
aktör äger helheten. Med Visit Stockholm har Stockholms stad en 
stark aktör för internationell besöksmarknadsföring. I Stockholm 
Business Alliance (SBA) samlas 55 kommuner i ett länsöverskridande 
partnerskap för investeringsfrämjande, internationell marknads-
föring och näringslivsservice och där ”hospitality” är en av de strate-
giska branscherna. 

Helt riktat mot besöksnäring är Stockholm Archipelago, en regio-
nal samverkan för att utveckla och marknadsföra Stockholms skärgård 
mot internationella besökare. Här ingår skärgårdskommunerna, 
Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns 
landsting och Skärgårdsstiftelsen. Stockholm Archipelago bildades som 
ett resultat av ett av pilotprojekten i Tillväxtverkets satsning Hållbar 
destinationsutveckling. Projektet innebar finansiellt och praktiskt stöd 
och bidrog till ett samarbetsavtal och en plattform för fortsatt arbete.  

Samtidigt som dessa insatser gjorts, har bland annat Länsstyrelsen i 
Stockholms län uppmärksammat utredningen på behovet av en starkare 
regional samverkan, utvecklade strukturer och samlande kraft. Avsakna-
den av tydlig struktur och given ingång på regional nivå har också lett 
till att Stockholms län ofta hamnar utanför olika typer av nationell sam-
verkan. Det gör det i sin tur svårare för andra regioner och destinationer 
i hela Sverige att koppla upp sig mot Stockholm och inleda samarbeten. 

4.9 Besöksnäringen som länk mellan stad 
och landsbygd 

Bedömning: Kunskapen om besöksnäringens betydelse och roll 
utifrån geografiska och demografiska förutsättningar för såväl 
städer som landsbygder behöver utvecklas. 

Hållbar utveckling och tillväxt inom besöksnäringen kan främjas 
genom tätare samarbeten mellan destinationer och regioner. Kun-
skapen om kopplingen mellan besöksnäringen i städer och lands-
bygder behöver särskilt utvecklas. 
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Besöksnäringen är en näring som bidrar till att länka samman olika 
delar av Sverige med varandra. Resande innebär att besökare för-
flyttar sig mellan platser. Internationella besökare ankommer ofta till 
en storstad, och kan därifrån välja att antingen enbart besöka stor-
staden, besöka både storstaden och ta sig vidare till ett eller flera 
andra besöksmål eller åka direkt vidare till ett besöksmål i en mindre 
stad eller i landsbygdsmiljö. Rundresor innebär per definition att en 
besökare upplever flera platser. 

Besöksnäringen och fortsatt utveckling av turismen i Sverige har 
potential att fungera som ett kitt mellan olika delar av landet, och 
inte minst mellan stad och landsbygd. Redan i dag finns, och utveck-
las nya, samarbeten mellan regioner och destinationer, exempelvis 
inom kunskaps- och destinationsutveckling och dataanalys. Få 
näringar har ett så utpräglat ”hela-landet-perspektiv” som besöks-
näringen, där konkreta samarbeten mellan regioner, destinationer 
och företag kan ge upphov till nya, innovativa lösningar och ökad 
attraktionskraft i form av turistprodukter och besöksupplevelser. En 
viktig faktor för att kopplingarna mellan stad och landsbygd ska 
fungera i praktiken, inte bara för organisationer som samarbetar, 
utan för besökare och i slutänden de företag som ska kunna växa och 
skapa sysselsättning, är att transportsystemet är utformat för att 
möta behoven. 

Kopplingen mellan stad och landsbygder är ett särskilt intressant 
kunskapsområde, och då avses inte enbart transporter, utan också i 
hög grad affärssamverkan. Det bör finnas möjligheter, vilket flera 
aktörer styrker i samtal med utredningen, att aktivt etablera sam-
arbeten inom turism och besöksnäring mellan storstadsdestinationer 
och landsbygdsdestinationer. 

Utredningens förslag är att Tillväxtverket får i uppdrag att genom-
föra en pilotsatsning på Hållbar destinationsutveckling genom sam-
arbete mellan stad och landsbygd. Syftet är att etablera konkret och 
hållbar samverkan mellan flera destinationer, med målsättning att 
bidra till Sveriges turismexport samt att öka kunskapen om hur 
destinationssamverkan mellan stad och landsbygd kan utvecklas, 
genom att:   
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– etablera och förstärka samarbeten mellan destinationer i stor-
städer och destinationer i landsbygder 

– involvera företag, offentliga aktörer och ideella aktörer i dessa 
destinationer i konkreta insatser för gemensam utveckling, exem-
pelvis att ta fram gemensamma mål och planer för bearbetning av 
utvalda exportmarknader, samt utveckla produkter för dessa mark-
nader som omfattar turismupplevelser i både stad och landsbygd 
samt i natur- eller kulturmiljö 

– identifiera de samarbetande aktörernas roller och uppdrag kopp-
lat till arbetet, exempelvis nödvändiga insatser i kommunala plan-
processer 

– identifiera konkreta hinder och förslag till lösningar, exempelvis 
avseende hållbar transporttillgänglighet 

– genomföra följeforskning med stöd av akademin som en inte-
grerad del i arbetet. 

4.10 Konsekvenser 

Det ekonomiskt mest omfattande förslaget i kapitlet är en pilot-
satsning på Hållbar destinationsutveckling genom samarbete mellan 
stad och landsbygd. Arbetet uppskattas kosta cirka 30 miljoner 
kronor. Vi bedömer att insatsen kan ge positiva sysselsättnings-
effekter i både städer och landsbygder, för i första hand de med-
verkande i piloten och senare, om piloten är framgångsrik, för flera 
destinationer. 

Ett annat förslag rör utveckling av samverkansstrukturer och 
ansvarsfördelning i Stockholm. Insatsen väntas leda till att de sam-
lade resurserna inom länets turism och besöksnäring och används 
mer effektivt samt att insatser kommer tillstånd för att stärka och 
komplettera strukturen där behov finns. Att Stockholm blir en mer 
samlad besöksnäringsregion med de funktioner och arbetsformer 
som behövs är ett nationellt intresse och bedöms få en positiv in-
verkan på hela landet. En tydligare formerad struktur underlättar 
för företagen, exempelvis genom fler insatser för företagsutveck-
ling och kompetensutveckling. Förslaget uppskattas medföra en 
engångskostnad för staten på 2 miljoner kronor. 
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Förslaget om att ge Tillväxtverket ansvar för samordning och 
kunskapsspridning inom hållbar utveckling hjälpa regioner och 
näringslivsaktörer med praktiskt hållbarhetsarbete, inklusive social 
hållbarhet. Utredningens bedömning är att det indirekt kan bidra till 
lika möjligheter oavsett kulturell bakgrund för både anställda och 
företagare i besöksnäringen samt för besökare liksom en positiv 
effekt på jämställdheten mellan kvinnor och män. 

Förslagen uppskattas medföra engångskostnader för staten på 
32 miljoner kronor samt frivilliga, ej uppskattade, kostnader för 
regioner och kommuner. 
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5 Digitaliserad besöksnäring 
med fokus på delnings- 
och plattformsekonomi 

Förslag: 

– att regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i 
uppdrag att i dialog med Tillväxtverket, Statens Jordbruksverk 
och Swedish Incubators and Science Parks (SISP), kartlägga 
och föreslå hur en nationell accelerator för initiativ inriktade 
på delning och turism som kan bidra till att främja hållbar 
turism och lokal och regional utveckling, i såväl städer som 
landsbygder, kan utformas. 

– att regeringen som ett led i en delstrategi för insatsområdet 
digitalisering av besöksnäringen initierar en förstudie som 
kartlägger plattforms- och delningsekonomi och de regelverk, 
utmaningar och möjligheter som plattforms- och delnings-
ekonomin innebär för besöksnäringens branscher och turism.  

– att regeringen, i enlighet med förslag från betänkande 
SOU 2017:26 Delningsekonomi – på användarnas villkor, ger 
uppdrag till Konsumentverket avseende användarstöd genom 
information och vägledning i samband med delningsekon-
omiska transaktioner, men också säkerställer att detta uppdrag 
inkluderar besöksnäring och turism. 

– att regeringen, i enlighet med förslag från betänkande 
SOU 2017:26 Delningsekonomi – på användarnas villkor, ger 
uppdrag till Konsumentverket att i samarbete med Konkurrens-
verket följa utvecklingen inom delningsekonomin, men också 
säkerställer att detta uppdrag inkluderar besöksnäring och 
turism. 
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5.1 Digitaliseringspolitiken 

Många av de förändringar som sker i besöksnäringen har sin bak-
grund i förändrade beteenden hos konsumenterna i kombination 
med allt snabbare digitalisering. Ur ett företagsperspektiv kan ökad 
digitalisering ge en mängd effekter, bland annat reducerad väntetid 
för gäster, bättre spridning av och tillgång till information, större 
möjligheter till miljöhänsyn, ökad kundkännedom, bättre och indi-
vidanpassade tjänster och produkter, och inte minst minskade kost-
nader och bättre kundupplevelser. 

Regeringen presenterade i maj 2017 en strategi1 för hur digita-
liseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning 
samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Stra-
tegin som anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik 
har som vision ett hållbart digitaliserat Sverige. Visionen inbegriper 
att tillvarata Sveriges starka sidor, så som en väl utbyggd infrastruk-
tur, ett teknikkunnigt och teknikvänligt folk och en väl fungerande 
offentlig sektor som befolkningen har tillit till. 

Den sociala aspekten är viktig, digitalisering kan höja livskvalitet 
genom tillgång till samhällsservice, media och kultur. Digitalisering är 
ett centralt verktyg för att minska det moderna samhällets negativa 
klimatpåverkan och kan modernisera den svenska ekonomin så att 
nya hållbara jobb skapas i växande företag. En central del i att främja 
utveckling och innovation är att skapa möjlighet för vidareutveckling, 
testning, validering, spridning och uppskalning. Här öppnar digita-
liseringen nya möjligheter, inte minst för besöksnäringen. 

Riksdagen har beslutat om det övergripande målet att Sverige ska 
vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.2 
Riksdagen har också fattat beslut om mål gällande effektiva, säkra 
och robusta elektroniska kommunikationer3 samt bredband i världs-
klass4 som berörs i den bredbandsstrategi5 som regeringen tidigare 
beslutat om. 

                                                                                                                                                          
1 Regeringskansliet (2017): För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, 
N2017/03643/D. 
2 Prop. 2011/12:1 utg. omr.22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87. 
3 Prop. 2014/15:1, utg. omr. 22, bet. 2015/15:TU1, rskr. 2014/15:86. 
4 Prop. 2009/10:193: utg. omr. 22, bet. 2009/10:TU18, rskr. 2009/10:297. 
5 Regeringskansliet (2016): Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi, 
N2016/ 08008/D. 
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Digitaliseringsstrategin slår fast att digital kompetens och trygga 
människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten 
ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar. Strategin inne-
håller delmål på fem områden: digital kompetens, digital trygghet, 
digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur.  

Det är Digitaliseringskommissionens betänkande6 som ligger till 
grund för dessa delområden. Regeringen utsåg 2017 ett digitaliserings-
råd med uppgift att genom analyser och inspel bidra till att digitali-
seringspolitiken genomförs. 

I utveckling och genomförande av den nationella strategin för 
hållbar turism och växande besöksnäring föreslår utredningen att 
digitalisering behandlas som ett horisontellt perspektiv som ska 
genomsyra samtliga strategiska insatsområden. Analys och bedöm-
ningar i det här kapitlet har därför delvis utmynnat i förslag i andra 
kapitel i betänkandet. I det här kapitlet lägger utredningen fokus på 
och förslag avseende plattforms-/delningsekonomi då detta är en 
företeelse med stark påverkan på och relevans för besöksnäringens 
värdeskapande och således innebär möjligheter och utmaningar för 
företags tillväxt, sysselsattas förhållanden och hållbar utveckling. 

5.2 Digital kompetens 

Ett delmål i digitaliseringsstrategin handlar om att alla i Sverige ska 
kunna utveckla och använda sin digitala kompetens. 

Digitaliseringen möjliggör en modernisering av utbildningssyste-
met, till exempel i form av ett större och mer diversifierat utbild-
ningsutbud, även på orter som inte har högskolor och universitet. En 
utveckling mot ett mer diversifierat och flexibelt utbildningsutbud 
inom högre utbildning medför att synen på och formerna för hur kun-
skap inhämtas förändras. Flexibel nätbaserad utbildning bidrar både 
till att öka möjligheterna att studera oavsett var eleven/studenten bor 
och möjliggör fort- och vidareutbildning av redan yrkesverksamma. 

Digital kompetens innefattas i resonemang i kapitel 6 om fram-
tidens kompetensbehov och utbildningar och utredningens förslag 
att ge Tillväxtverket i uppdrag att utreda och föreslå kompetens-

                                                                                                                                                          
6 SOU 2015:91: Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden. Betänkande av 
Digitaliseringskommissionen (N2012:04). 
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utvecklingsinsatser för företag i besöksnäringen, offentliga myndig-
hetsutövare och sysselsatta i destinationsorganisationer. 

5.3 Digital trygghet 

Digital trygghet är ett delmål i digitaliseringsstrategin som handlar 
om att Sverige ska ha de bästa förutsättningarna för att alla på ett 
säkert sätt ska kunna ta del av, ta ansvar för och ha tillit till det 
digitala samhället. Digital trygghet handlar om att människor ska 
kunna lita på digitala tjänster och både vilja och kunna använda dessa. 

Användningen av personuppgifter är många gånger avgörande för 
att kunna effektivisera och utveckla både offentliga och privata 
tjänster som användare önskar. Besökares förväntningar gäller bland 
annat individanpassade tjänster. Data som ökar kunskaperna om 
individuella behov och önskemål kan även ligga till grund för helt nya 
tjänster. Ett hotell, en butik eller ett evenemang som kan använda data 
på ett bättre sätt kan också erbjuda besökare individanpassade tjänster 
och möjliggöra bättre kundupplevelser. Detta kan i sin tur leda till 
fler lojala besökare och högre omsättning, där kundens beteenden 
inklusive likes och delningar på sociala nätverk kan ha stor betydelse. 
Samtidigt måste rätten till skydd av den personliga integriteten 
värnas och från början integritetsanpassad teknik kan vara effektiv 
för att stärka detta.  

Digitaliseringen förändrar också arbetsmarknaden i grunden. 
Många befintliga och framväxande delningsplattformar svarar mot 
besökares efterfrågan på resor, logi, måltider och aktiviteter. Ut-
vecklingen av delningsekonomin kan bidra till ökade möjligheter till 
arbete för dem som står utanför arbetsmarknaden och även till lägre 
trösklar för eget företagande. En arbetsmarknad som underlättar för 
entreprenörer och eget företagande är något som eftersträvas i vår 
ekonomi, samtidigt som goda och rättvisa villkor i arbetslivet, god 
arbetsmiljö och möjligheter till omställning måste säkras. Här krävs 
anpassning till samhällsutvecklingen och i detta sammanhang är den 
svenska modellen med nära dialog mellan staten och arbetsmarkna-
dens parter viktig. 

De digitala marknadsplatserna, där delningsekonomin är en del, 
måste vara trygga och lagliga platser för konsumenter, företag och 
rättighetsinnehavare. Delningsekonomin innebär många möjligheter 
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för besöksnäringen och kan under rätt förutsättningar bidra till att 
effektivisera företagande, förenkla för individers vardag och bidra till 
en mer effektiv resursanvändning och bättre och mer attraktiva kund-
upplevelser. Resonemang och förslag kopplade till delningsekono-
min och besöksnäringen utvecklas mer i nästa stycke om digital 
innovation. 

5.4 Digital innovation 

Digital innovation är ett delmål i digitaliseringsstrategin som handlar 
om att det i Sverige ska finnas de bästa förutsättningarna för digitalt 
drivna innovationer att utvecklas, spridas och användas. Innovation 
är en förutsättning för att den offentliga sektorn ska hitta nya och 
effektiva lösningar på stora samhällsutmaningar och för att närings-
livet ska stärka sin konkurrenskraft. I allt högre grad sker innovation 
i samspel mellan aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, 
civilsamhälle och slutanvändare av olika produkter och tjänster. 

Innovation i besöksnäringen handlar om nya sätt att resa, bo, 
göra affärer, konsumera, kommunicera och hitta nya lösningar som 
är hållbara även socialt och miljömässigt. De förväntningar besökare 
har när det gäller digitalisering av produkter och tjänster i besöks-
näringen rör sig om autenticitet, individanpassade tjänster, realtids-
tjänster, att de underlättar och är enkla att använda. Efterfrågan driver 
utveckling av appar och funktioner som riktar sig till specifika 
grupper som till exempel barnfamiljer, singlar och äldre eller med 
fokus på specialiserade intressen som ornitologi, litteratur, paddling 
eller olika motionsidrotter. Även upplevelser som baseras på augmen-
ted reallity (AR) och virtual reality (VR) blir allt vanligare. Tek-
nikerna skapar möjlighet till förhöjda upplevelser genom att addera 
information, stimulera fler sinnen och släppa besökare närmare 
miljöer och föremål än vad som är möjligt i verkligheten. 

Vidare är digital innovation en viktig förutsättning för det moderna 
samhällsbygget och utvecklingen av smarta städer och landsbygder 
som bland annat innebär man använder appar och geografiska infor-
mationssystem (GIS) med platstjänster för att enklare ge besökare 
tillgång till information som kan ge en bättre helhetsupplevelse, som 
till exempel väder, hotell, kultur, transporter och andra tjänster. För 
att denna helhetsupplevelse ska bli verklighet krävs dock innova-



Digitaliserad besöksnäring med fokus på delnings- och plattformsekonomi SOU 2017:95 

138 

tionsinsatser för att förstå användarens behov och kontext och 
utforma och tillhandahålla tjänster som skapar verkligt värde för 
besökarna. 

För transportsystemet skapar digitaliseringen möjligheter att 
utveckla mer hållbara resor och transporter, ökad tillgänglighet, 
bättre förutsättningar för att planera, vidmakthålla och bygga trans-
portsystemet samt att leda trafik. Med ny teknik kan resor och 
transporter med olika färdsätt kombineras och paketeras för att upp-
nå mer effektiva och hållbara transportlösningar – genom ”kom-
binerad mobilitet som tjänst” (MaaS), kan delade resor öka i för-
hållande till privat bilism. En viktig möjlighet är också att i ökad grad 
automatisera affärs- och logistikflöden för godstransporter. Olika 
delmoment kan automatiseras för att reducera repetitiva arbets-
moment, bristande informationsflöden kan byggas bort och dagens 
regelverk och affärsmodeller kan behöva förändras. 

Utredningens analys i kapitel 7 är att, med undantag för trans-
portbranschen, har dialogen mellan besöksnäringens branscher och 
nationella forsknings- och innovationsmyndigheter som till exempel 
Vinnova, Formas och RISE hittills varit begränsade. En orsak är 
enligt utredningens bedömning att besöksnäringen i dag saknar egna 
starka strukturer med förmåga att definiera utmaningar och behov 
när det gäller forskning och innovation.  

Utredningen ser att det är viktigt att hela den svenska besöks-
näringen, från de små företagen till stora koncerner och evenemang, 
från traditionella företag till nya branschöverskridande startup-före-
tag, ges bästa möjliga förutsättningar att verka i och bidra till den 
digitala ekonomin. För att göra detta möjligt behövs en förstärkt 
dialog mellan privat och offentlig kunskapsstruktur inom digitali-
sering och aktörerna i besöksnäringens branscher. 

I kapitel 7 föreslår vi att Research Institutes of Sweden AB 
(RISE), i samverkan med Verket för innovationssystem (Vinnova) 
och Swedish Incubators and Science Parks (SISP) och i dialog med 
besöksnäringen, får i uppdrag och resurser att identifiera och defi-
niera arbetssätt som inkluderar besöksnäringens aktörer i befintliga 
innovationsstödsstrukturer i större omfattning än i dag. 
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5.4.1 Datadriven och digitalt driven innovation 

Den nationella digitaliseringsstrategin sätter ett ökat fokus på 
datadriven och digitalt driven innovation och forskning. Det handlar 
bland annat om att se den information som framställs eller samlas i 
den offentliga sektorn som en tillgång som är gemensam för statliga 
och kommunala myndigheter och samhället i övrigt. 

För besöksnäringen kan bland annat de öppna data som finns i 
arkiv på vissa kulturarvsmyndigheter eller på Naturvårdsverket ut-
göra grund för att utveckla nya produkter och tjänster. Detta möjlig-
görs i högre grad genom förslaget i kapitel 3 om en ny funktion för 
utveckling och innovation inom de tematiska områdena digitali-
sering, natur-, kultur- och måltidsturism och stora evenemang och 
möten. Det berör också till förslag om utvärdering av digital metod i 
kapitel 8. 

Med sjunkande kostnader för sensorer, dataöverföring och lagring 
ökar mängden data på många områden i samhället och analys av 
sådana stora data skapar värden i form av ny kunskap och tillämp-
ningar som tidigare inte varit möjliga. Till exempel möjliggörs analys 
av beteenden hos resenärer eller deltagare i evenemang som leder till 
nya kunskaper och att nya varor, tjänster och affärsmodeller kan ut-
vecklas och värdeskapande möjliggörs på nya sätt genom realtidsdata. 

Med hjälp av realtidsdata öppnar sig möjligheter för styrning, 
situationsanpassning och bättre kvalitet. Detta berör förslag om 
uppdrag till Vinnova att utveckla en insats som syftar till utveckling 
av hållbara evenemang med fokus på säkerhet i kapitel 13.  

5.4.2 Delnings- och plattformsekonomi 

Bedömning: Utvecklingen inom området delnings- och platt-
formsekonomi går i dag mycket fort och kommer att spela en 
väsentlig roll för utveklingen av hållbar turism och växande 
besöksnäringen. Sverige har förutsättningar för och bör inta ett 
mer aktivt förhållningssätt till delningsekonomins utmaningar och 
möjligheter. 
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Inledning och definitioner 

Delningsekonomi, kollaborativ ekonomi, plattformsekonomi, peer-
to-peer economy och crowd economy är exempel på närliggande 
termer som fångar ett fenomen som snabbt fått allt större genomslag 
på många områden i samhället, inte minst inom turism och besöks-
näring. Delningsekonomi som företeelse har länge funnits till exem-
pel i form av uthyrning av fritidsstugor. Digitaliseringen har nu 
möjliggjort det snabba genomslaget, inte minst via globala platt-
formar, vilket är en förklaring till att många olika begrepp och defini-
tioner används.  

Generellt bygger företeelsen på affärsmodeller som möjliggör ett 
delande av resurser, ofta via digitala plattformar, där underutnyttjade 
resurser kan användas tillfälligt i stället för att ägas. Ofta handlar det 
om att privatpersoner, via digitala plattformarna kan hyra, hyra ut, 
byta eller låna tillgångar av varandra. Det kan gälla uthyrning av rum, 
samåkning i privat bil, uthyrning av fritidsutrustning, måltid i ett 
privat hem eller en turismupplevelse med privatpersoner som bygger 
på lokalkännedom eller specialintresse. Även om dessa tjänster även 
historiskt har funnits i olika former, bidrar digitaliseringen till ökad 
effektivitet och en mycket större skala. Utvecklingen berör områ-
dena resa, bo, äta och göra och involverar såväl näringsidkare som 
privatpersoner inom till exempel förmedling av korttidsuthyrning 
eller andra tjänster. I flera fall har plattformarna fått en mycket 
dominerande ställning, vilket gett upphov till kontroverser. Termen 
delningsekonomi kan uppfattas som missvisande då den samman-
kopplas med altruistiska eller ideella drivkrafter. Det som är typiskt 
för området är dock att gränsdragningarna mellan näringsidkare och 
privatperson ofta inte är självklara. Dessutom skiljer sig dessa mellan 
olika regleringar beroende på sakområde (konsument, konkurrens, 
skatter) och verksamhetstyp (boende, transporter, måltider, upp-
levelser). Plattformsekonomi är ibland ett begrepp som används då 
aktörerna i de mest välkända exemplen är plattformsföretag.  

Internationella plattformar finns till exempel inom uthyrning av 
korttidsboende (Airbnb, Homeaway, Couchsurfing), transport 
(Über, Lyft, Blablacar), måltidsupplevelser (VizEat, EatWith, Bon-
Appetour), lokala reseupplevelser (Vayable, ToursByLocals) eller ut-
förande av småtjänster (Taskrabbit, Foodora). Utvecklingen är dock 
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betydligt bredare än dessa exempel och omfattar allt från små 
startups och gräsrotsinitiativ till initiativ för landsbygdsutveckling.  

Ett specifikt drag i utvecklingen av delningsekonomi är att privat-
personer kan bli aktörer på ett betydligt mer omfattande sätt än vad 
som tidigare varit möjligt. I stället för att enbart vara konsumenter 
kan användare inta roller både som utförare och nyttjare av tjänster. 
Detta möjliggörs av digitala plattformar som i kombination med 
exempelvis smarta telefoner, gps och nya betalningssätt ger ökad 
tillgänglighet och effektivitet i att matcha utbud och efterfrågan. De 
digitala plattformarnas roller och omfattning bidrar till att förändra 
landskapet för turism och besöksnäringens företag.  

Nationellt och internationellt policyarbete 

Såväl i Sverige som internationellt har delningsekonomin varit före-
mål för en rad utredningar och regeringsuppdrag. Regeringen har 
bland annat tillsatt utredningar kring konsument- och användar-
perspektiv7, arbetslivets utveckling och arbetsmiljöansvar8 liksom 
om taxi och samåkning9. Likaså har exempelvis Skatteverket10 och 
Konkurrensverket11 fått regeringsuppdrag att analysera delnings-
ekonomin inom sina ansvarsområden. 

Inom EU har ett relativt stort arbete skett kring delnings-
ekonomi. I juni 2016 publicerade EU-kommissionen ett så kallat 
meddelande som vägledning för hur EU-rättslig lagstiftning kan 
tillämpas på delningsekonomin.12 Den beskrivning av området som 
används av EU-kommissionen är: 

Affärsmodeller som möjliggörs av så kallade delningsplattformar som 
skapar en öppen marknadsplats för tillfällig användning av varor eller 
tjänster, ofta tillhandahållna av privatpersoner. 

  

                                                                                                                                                          
7 SOU 2017:26: Delningsekonomi på användarnas villkor. 
8 SOU 2017:24: Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön. 
9 SOU 2016:86: Taxiutredningen. 
10 Skatteverket (2016): Delningsekonomi – kartläggning och analys av delningsekonomins på-
verkan på skattesystemet. Uppdrag i regleringsbrev med slutrapport 131129651-16/113. 
11 Konkurrensverket (2017): Konkurrens och tillväxt på digitala marknader – ett regeringsupp-
drag om e-handel och delningsekonomi, Rapport 2017:2. 
12 COM/2016/0356, Europeisk agenda för delningsekonomin. 
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Kommissionens förslag utgår från att delningsekonomin innebär 
stora möjligheter för konsumenter, företag och myndigheter i 
Europa. Kommissionen betonar att såväl regleringar från offentligt 
håll som frivilliga åtaganden från företag och andra delningsaktörer 
behöver utvecklas för att göra det möjligt att utveckla nya affärs-
modeller, samtidigt som konsumentskydd, skatter och arbetsvillkor 
håller rimliga nivåer. En av flera processer kring delningsekonomi 
och turism inom EU efter meddelandet 2016 har varit en serie work-
shops kring uthyrning av korttidsboende med fokus på hur väl 
fungerande regleringar kan utformas inom EU. Även inom EU-
parlamentet har turism och delningsekonomi behandlats i olika sam-
manhang. 

OECD har också arbetat med delningsekonomin i relation till 
turism och besöksnäring. I rekommendationerna för policyutveck-
lingen betonar OECD vikten av experimentell policyutveckling som 
involverar en mångfald av aktörer, liksom vikten av regleringar med 
ett ”whole-of-governement” eller systemperspektiv. Vidare välkomnar 
OECD initiativ till självreglering från delningsekonomins aktörer.13 

I OECD:s arbete pekar man på följande tillväxtmöjligheter för 
turism och besöksnäring genom delningsekonomi: 

– öka utbudet av nya alternativ och expandera marknaden för 
tjänster inom turism 

– öka användning av underutnyttjade tillgångar och möjliggöra 
produktutveckling utan betydande investeringar 

– stimulera möjligheter till innovation och entreprenörskap 

– sprida turism till mindre besökta områden 

– utöka nyttan av turism till fler människor. 

FN:s turismorgan UNWTO publicerade i september 2017 en studie 
om turism och delningsekonomi.14 I rapporten används termen ”nya 
plattformasbaserade turismtjänster” och området beskrivs på följande 
sätt. 

                                                                                                                                                          
13 OECD (2016): Tourism Trends and Policies. OECD Publishing, Paris. s. 89–116.  
14 UNWTO (2017), New Platform Tourism Services (or the so-called Sharing Economy) – 
Understand, Rethink and Adapt. 
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Nya plattformsbaserade turismtjänster definieras som affärsmodeller där 
produkter och tjänster erbjuds besökare via digitala plattformar. Dessa 
kan erbjudas av privatpersoner eller näringsidkare och (förmedlas) via 
digitala plattformar som matchar utbud och efterfrågan. Nya platt-
formasbaserade turismtjänster återfinns inom fem huvudsakliga om-
råden: information, boende, transport, mat och andra turistupplevelser.15 

De främsta slutsatserna av UNWTO:s arbete är att: 

1. Nya plattformasbaserade turismtjänster är viktiga och förväntas 
växa i betydelse under de kommande tio åren. Det är hittills 
främst inom områdena information och boende, följt av trans-
porter som plattformarna har förändrat turismen. Påverkan inom 
områdena mat och andra turistupplevelser är än så länge mer 
begränsad. 

2. Trots utmaningarna överväger de positiva effekterna av nya 
plattformasbaserade turismtjänster de negativa.  

3. De möjligheter som öppnas får inte överskugga angelägna behov 
av att hantera de ekonomiska, sociala eller miljömässiga ut-
maningar som skapas av de nya plattformasbaserade turism-
tjänsterna. Detta omfattar fysisk planering och hållbarhet, sund 
konkurrens, konsumentskydd och goda villkor i arbetslivet. 

För att möta den ökade närvaron av nya plattformasbaserade turism-
tjänster pekar rapporten från UNWTO på tre vägar framåt: 

– Att fördjupa förståelsen för hur delningsekonomin påverkar 
turism och noga följa utvecklingen. Här pekar OECD bland 
annat på vikten av utvecklad statistik. 

– Att tänka om kring regleringar, för att undvika att överreglera 
och reglera utifrån behov i en specifik situation och destination 
för att främja sund konkurrens, konsumentskydd och skydd av 
utförare som arbetar genom plattformar. Samtidigt som OECD 
lyfter fram att det i praktiken kan vara svårt, pekar rapporten på 
vikten av att i regleringar skilja på 1) tjänster som inte innebär 
återkommande ekonomiskt överskott utöver kostnadsdelning 
och 2) tjänster som innebär ett ekonomiskt överskott och som 

                                                                                                                                                          
15 A. a., s. 46, utredningens översättning. 
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sker genom återkommande och systematiska transaktioner som 
kan betraktas som näringsverksamhet. 

– Att anpassa besöksnäringen till nya plattformasbaserade turism-
tjänster genom att understödja kommunikation, samverkan och 
koordinering mellan olika intressenter. 

Svenska och internationella exempel 

Traditionellt har affärsmodeller haft fokus på att optimera utform-
ning, produktion och leverans av en produkt eller ett erbjudande till 
en kund. I dag, med digitala och internetbaserade verktyg som möjlig-
görare, sker en stark utveckling mot affärsmodeller där användarens 
helhetsupplevelse står i centrum. Detta ställer ökade krav på gräns-
överskridande samverkan mellan aktörer i näringsliv, offentlig verk-
samhet och civilsamhälle inklusive enskilda användare som utförare 
och nyttjare. Några intressanta svenska och internationella exempel 
med koppling till delningsekonomi och besöksnäring är: 

– Meet the Locals som Turistrådet Västsverige har utvecklat sedan 
2016. Konceptet innebär att lokalbefolkningen involveras i att 
skapa intressanta upplevelser tillsammans med turister. Sats-
ningen gör det möjligt att erbjuda unika upplevelser och möter 
turister som söker det genuina, samtidigt som den kan bidra till 
mer hållbar turism.16 

– Den svenska plattformen Fishbrain som kopplar samman utövare 
av sportfiske, har cirka 3 miljoner användare, framför allt i USA, 
men även i Sverige och globalt. Fishbrain tydliggör att den sociala 
interaktionen mellan användare och smart hantering av data 
skapar värde på nya sätt för utövare av sportfiske där platser och 
olika aktörer behöver samverka.  

– Fritidsbanken etablerades i Karlstad 2013 och finns på drygt 
femtio platser över hela Sverige och beskriver sig som ett biblio-
tek fast med sport och fritidsprylar. Fritidsbanken lånar kost-
nadsfritt ut utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, 
skridskor, inlines, flytvästar, snowboards. I slutet av 2016 in-

                                                                                                                                                          
16 vastsverige.com/meetthelocals/ 

http://www.vastsverige.com/meetthelocals/
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leddes ett nationellt samarbete med Riksidrottsförbundet för att 
möjliggöra långsiktigt lokalt engagemang och möjliggöra för fler 
att börja idrotta. 

– Mooringo är en digital delningstjänst som lanserades sommaren 
2016 och som kopplar samman fritidsfolk på sjön med båtplatser, 
service och event i hamnar. I dag har tjänsten 4 000 användare 
varav 3 500 i Sverige. 

– Karma är en digital plattform som erbjuder konsumenter mat som 
riskerar att slängas från restauranger, caféer, bagerier och butiker 
till ett billigare pris som take away. 

– I Frankrike finns sedan 1950-talet organisationen Gîtes de France 
som samlar traditionell bed&breakfast-verksamhet, framför allt 
på den franska landsbygden, med i dag totalt 60 000 boenden. 
2017 köpte organisationen upp en delningsplattform – Good 
Spot – som möjliggör lokala turismupplevelser och som integre-
ras i Gîtes de France utbud. 

– I samband med större evenemang finns många exempel på sam-
verkan med delningsplattformar för att möta kapacitetsbehov.  

Utveckling av svenska delningstjänster 

Delningsekonomin hänger samman med ny logik för affärsmodeller 
vilket ställer högre krav på gränsöverskridande samverkan mellan 
aktörer av olika storlek och med olika logik (näringsliv, offentlig 
sektor och civilsamhälle). Detta i sin tur kräver en något annorlunda 
inriktning på affärsutveckling än vad som är gängse i dag inom 
innovations- och entreprenörsrådgivning och inkubatorer. För att 
accelerera plattformar och tjänster baserade på delningsmodeller 
inom besöksnäring krävs ett tänk som ligger nära destinations-
utveckling i sin kanske mest innovativa form och där man utgår från 
helhetsupplevelsen för besökaren.  

Delningstjänster skulle i en accelerator kunna vässas i samverkan 
med relevanta aktörer i lokalsamhället och på andra nivåer för att 
skapa värde och attraktion på många destinationer över hela landet. 
Skalbarheten i sådana koncept är en stor möjlighet för besöks-
näringen. Exemplen som nämnts i föregående avsnitt visar på poten-
tialen i att väl utformade affärsmodeller ger möjlighet till såväl stora 
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som mindre destinationer och företag inom besöksnäringen, även 
med begränsade resurser, att nå ut till marknader mer effektivt och 
sannolikt även att utveckla sin digitala förmåga.  

Viktigt att hitta rätt reglering 

Delningsplattformarnas utveckling utmanar såväl regleringar som 
befintliga aktörer på olika marknader, och detta är mycket kännbart 
inom besöksnäringen. Utredningen har lyft frågor om regleringar 
inom området med såväl nationella som internationella aktörer. 
I princip samtliga poängterar att i samband med högsäsong och 
större evenemang erbjuder plattformar inom boende helt nödvändig 
mobilisering av kapacitet för att möta de tillfälliga behov som upp-
står. På Island vittnar aktörerna om att den kraftiga ökande inter-
nationella efterfrågan inte hade kunnat mötas så snabbt om inte 
privata aktörer hade kunnat hyra ut sina boenden via delningsplatt-
formar.  

De stora utmaningarna handlar framför allt om sund konkurrens 
och sunda marknader när nya marknadsorganisatörer träder in till 
följd av digitaliseringens möjligheter. Det är viktigt att de som agerar 
som utförare och nyttjare på internetbaserade plattformar lyder 
under och följer rådande lagar och regler inom exempelvis konsu-
ment-, skatte- och arbetslivsområdet. Skatteverket bedömde i en 
granskning nyligen att åtta av tio privatpersoner som 2015 tjänade 
mer än det skattefria beloppet på uthyrning av korttidsboende inte 
redovisade dessa inkomster.  

I flera världsstäder har de ökade möjligheterna till korttids-
uthyrning av lägenheter fått stark kritik för att spä på redan höga 
fastighetspriser och gentrifiering. Ville-de-Paris, Paris stad, har 250 
kontrollanter som med jämna mellanrum utför tillsynsrazzior i 
hyreshus med syfte att förhindra obehörig uthyrning. Island införde 
i januari 2017 reglering av uthyrning av bostäder via delningsplatt-
formar. Många länder tagit har samtidigt tagit fram överenskom-
melser med till exempel Airbnb om att plattformen bland annat sam-
lar in och förmedlar information om uthyrning samt turistskatt till 
myndigheter. 

Delnings- och plattformsekonomi leder till frågor som rör exist-
erande lagstiftning och andra regleringar där en central aspekt är 
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gränsdragning mellan verksamheter som bedrivs av näringsidkare 
eller icke näringsidkare. Hur frågorna bemöts handlar om att värna 
innovation, konkurrens och sunda marknader. Eftersom utveck-
lingen av teknik kommer att gå allt snabbare är det inte en fråga om 
att hitta rätt nivå på reglering, utan framför allt om att bygga en 
kapacitet att ställa om och reglera rätt över tid. 

Sverige har en god digital mognad, men har ännu inte ett lika 
aktivt förhållningssätt till delningsplattformar som finns i andra 
länder. Utredningen ser att Sverige bör inta ett mer aktivt förhåll-
ningssätt till delningsekonomins utmaningar och möjligheter. Vi ser 
ett behov av att en delegation eller organisation får i uppdrag att 
understödja omvärldsbevakning liksom kommunikation och sam-
verkan mellan olika aktörer för att öka förmågan bland offentliga, 
näringslivets och civilsamhällets aktörer att möta de utmaningar och 
möjligheter som delnings- och plattformsekonomin innebär för 
besöksnäring och turism. 

5.5 Digital ledning 

Digital ledning är ett delmål i digitaliseringsstrategin som handlar 
om att det i Sverige ska ske relevant, målmedveten och rättssäker 
effektivisering och kvalitetsutveckling genom digitalisering. Här är 
förenkling genom digitalisering är ett viktigt område. 

Regeringens ambition är att statliga myndigheter, kommuner och 
landsting ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter för att skapa en enklare vardag för privatpersoner och 
företag. Regeringen anser att det här arbetet i första hand ska foku-
sera på branscher som är viktiga för tillväxt och sysselsättning och 
samtidigt är regeltunga och med omfattande myndighetskontakter. 
Utredningen lyfter digitalisering i arbetet med att förenkla i 
kapitel 14. Digital ledning berör det lokala och regionala engageman-
get. Här har kommuner och regioner en viktig roll. Genom att 
koppla regionala strategier för besöksnäring till digitaliseringspoliti-
ken kan de bidra väsentligt till en hållbar digitalisering av besöks-
näringen. 
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5.6 Digital infrastruktur 

Digital infrastruktur är ett delmål i digitaliseringsstrategin som 
handlar om att hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som 
medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer 
digitalisering. Tillgång till digital infrastruktur är en grundläggande 
förutsättning för så gott som allt företagande inom besöks-
näringen. Digital tillgänglighet och möjlighet att koppla upp sig 
mot internet är numera en hygienfaktor för besökare och anställda.  

Utredningen har i samband med samtal och intervjuer och skrift-
liga inspel fått vittnesmål om hur företagen i besöksnäringen upp-
lever att den digitala täckningen är otillräcklig utanför tätorter. Pro-
blemen är reella för många företagare som har dålig, eller ibland 
ingen, uppkoppling. Att problemet finns på många platser visar in-
spel från bland andra Blekinge, Dalarna, Kronoberg, Norrbotten, 
Uppsala, Värmland och Örebro. Det ligger inte inom ramen för 
utredningens uppdrag att utreda och föreslå hur och var bredbands-
uppbyggnaden ska ske i Sverige. Frågan om digital täckning är dock 
av så stor vikt för besöksnäringens företag och besökare ur många 
aspekter inte minst ur säkerhetsperspektivet, att den behöver belysas 
i vårt betänkande. 

En viktig drivkraft för digitalisering är den nya generation konsu-
menter, medborgare och medarbetare som förväntar sig tillgång till 
digitala tjänster på sina egna villkor. Besökarens inspiration till val av 
resmål och aktiviteter föregås i de flesta fall av sökningar via digitala 
tjänster. När resmålen väl är bestämda sker merparten transaktioner 
som bokningar och betalning digitalt. Väl på plats vid besöksmålet 
vill man göra online check-in, boka måltider och aktiviteter och inte 
minst lägga upp bilder och kommentarer i sociala media. De digitala 
stegen i besökarens resa är en central del av att forma helhetsupp-
levelsen från idé om resa till att dela minnen från upplevelsen. Därför 
är uppkoppling helt centralt för såväl svenska som internationella 
besökare. Gratis uppkoppling med Wi-Fi ses i dag som något av en 
norm för platser som hotell, restauranger och flygplatser. Även allt 
fler städer lanserar fritt Wi-Fi. 

Utveckling går snabbt i Sverige, men de riktigt höga hastig-
heterna och den nyaste tekniken hamnar i städerna först och det kan 
dröja innan den sprider sig i resten av landet. Detta är en reell ut-
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maning för verksamheter i landsbygder och fjällområden där många 
av besöksnäringens företag finns.  

I december 2016 lanserade regeringen en ny bredbandsstrategi, 
Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi, där målet på kort 
sikt är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. EU-kommissionen har mål-
sättningen att alla i Europa senast år 2020 ska ha tillgång till internet-
hastighet på över 30 Mbit/s. På längre sikt är bredbandsstrategins 
mål att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband och till stabila 
mobila tjänster av god kvalitet där ledorden är ”användning utan upp-
levd begränsning”. ”Hela Sverige” omfattar områden där människor 
och saker normalt befinner sig. Målet innebär att 98 procent av 
befolkningen bör ha tillgång till bredband om minst 1Gbit/s i hemmet 
och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 
100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast 
2025. Målen innebär också att alla bör ha tillgång till stabila mobila 
tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023. 

Post- och telestyrelsens, PTS, följde 2017 upp både regeringens 
och EU-kommissionens ambition för bredbandstillgång 2020. Enligt 
myndighetens prognos är det möjligt att nå det kortsiktiga målet i 
bredbandsstrategin, men det förutsätter ökad samverkan mellan 
olika aktörer inom bredbandsområdet och undanröjande av hinder 
för fortsatta bredbandsinvesteringar. PTS bedömning är att med 
nuvarande förutsättningar kommer 91–94 procent av hushållen och 
företagen ha tillgång till 100 Mbit/s 2020. PTS bedömning är vidare 
att mobilnätet på sikt har en mycket viktig roll för att uppnå EU-
kommissionens bredbandsmål om 30 Mbit/s, framför allt utanför 
tätort och småort där det saknas marknadsmässiga förutsättningar 
för att bygga fibernät. Myndighetens prognos är att cirka fem 
procent av alla hushåll och företag i Sverige kommer att sakna till-
gång till bredband med en överföringshastighet på 30 Mbit/s 2020. 

Ju glesare bebyggt det är där näten byggs desto mer kostar 
utbyggnaden per anslutning. I princip samtliga personer som inte 
kommer at ha den tillgång som målen anger finns i glest, eller mycket 
glest, befolkade delar av landet. 

Trots den positiva utvecklingen av bredbandstillgången i Sverige 
finns fortfarande utmaningar ur besöksnäringens perspektiv. Den 
täckning som avses i PTS rapport är befolkningstäckning, dvs. 
täckning till Sveriges hushåll och företag. Det ska inte förväxlas med 
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yttäckning, med vilket avses vilka delar av Sveriges yta som med en 
viss sannolikhet har täckning. Vidare avser begreppet ”hushåll” 
stadigvarande bostäder vilket i sin tur definieras som adresser där 
minst en person är folkbokförd. Det innebär att många fritidshus 
och fritidshusområden inte ingår i uppföljningen av täckningen. Det 
vill säga, de ingår inte i statistiken, vilken inte nödvändigtvis inte 
betyder att de inte ansluter sig när nätet byggs ut. 

Besökare och företag på en destination har varierande behov av 
uppkoppling. För restaurangverksamheter är det i dag en självklarhet 
att man tar med sig kortterminalen till gästen, i stället för att gästen 
ska behöva lämna ifrån sig sitt betalkort. I dag använder många 
betalterminaler mobilt bredband för att upprätthålla kontakten med 
sin bank, inte minst på platser där det fasta bredbandsnätet inte är 
fullt utbyggt. På samma sätt som människor alltmer använder smart-
phones i sin vardag, förutsätter besökaren att telefonen är upp-
kopplad under resan. 

Mobilt bredband är en delad resurs vilken innebär att både 
besökare och lokala företag delar på samma bandbredd. Om täck-
ningen i ett område är begränsad, eller om antalet besökare är väldigt 
stort, påverkas alla användare i området. Det finns exempel där näten 
under särskilt besökstäta perioder blivit så överbelastat att de inte går 
att använda. För verksamheter med kortterminaler som använder det 
mobila bredbandet innebär det att de förlorar möjligheten att ta 
betalt med kort. 

I dag finns det alternativa tekniker till uppkoppling via mobilnät 
och kopparledningar som möjliggör snabb och robust uppkoppling i 
hela landet. Ett exempel är applikationer som kommer att använda 
satelliter för att länka mobiltelefoni (GSM, GPRS och UMTS) samt 
trådlösa nätverk som Wi-Fi. Rymdstyrelsen anger att satelliter är ett 
billigt sätt att länka ihop utspridda basstationer, inte minst för ett så 
glest befolkat land som Sverige. Bredbandstjänster via satellit är 
något som fått betydligare större genomslag i Norge än Sverige. Ett 
annat exempel är trådlös radiolänksteknik där utökning av mobil 
täckning i glesbygd kan tillgodoses av ett så kallat samhällsnät vilket 
tas upp i utredningen DS2017:7 Kommunikation för vår gemen-
samma säkerhet. 

 Det ligger inte inom utredningens ramar och resurser att analy-
sera hur internetinfrastruktur och erforderlig internetuppkoppling i 
glesbygder ska lösas. Vi konstaterar dock att det finns ett stort 
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intresse för att utveckla besöksnäring och turistiska produkter i 
områden där investeringskostnaderna för bredband är en utmaning. 
För företag inom besöksnäringen som ligger i dessa områden, är det 
mycket viktigt att alternativa tekniker som är tillgängliga ur kost-
nadssynpunkt för framför allt för småföretag utvecklas och sprids. 

5.7 Konsekvenser 

Förslagen uppskattas till totalt 2 miljoner kronor i kostnader för 
staten. Förslagen påverkar en rad aktörer såsom vissa myndigheter, 
organisationer, universitet och besöksnäringen.  

En ökad digitalisering innebär generellt stora konsekvenser för 
besöksnäringens företag, vilket beskrivs i kapitlet. Utredningens 
förslag förväntas bidra till ökad kunskap om delnings- och platt-
formsekonomi inom turism och besöksnäring.  

En framtida accelerator inom delningsekonomi har potential för 
positiva effekter avseende fler och växande företag, ökad sysselsätt-
ning och hållbarhet i alla dess dimensioner – social, miljömässig och 
ekonomisk. 

Ökad kunskap och ett bland offentliga aktörer mer medvetet 
förhållningssätt till delningsekonomi och digitala plattformar är även 
ett sätt att bemöta och förebygga brottslighet avseende främst 
regelverk för uthyrning och beskattning, men möjligen också it-
säkerhetsbrott. 
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6 Kompetensförsörjning 

Förslag: 

– att regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att i dialog med 
regionalt utvecklingsansvariga, besöksnäring, länsstyrelser och 
akademi genomföra insatser för strategisk kompetensutveck-
ling i företag och organisationer inom naturturism, kultur-
turism, måltidsturism och evenemang och möten. 

– att regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att i samverkan 
med regionalt utvecklingsansvariga och i dialog med läns-
styrelser, kommuner och besöksnäringens branschorganisa-
tioner kartlägga och föreslå kompetensutvecklande insatser för 
offentliga myndighetsutövare som arbetar med tillstånd och 
tillsyn på lokal, regional och nationell nivå, speciellt kring 
besöksnäringens struktur och villkor. 

– att regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att i samverkan 
med regionalt utvecklingsansvariga och i dialog med läns-
styrelser, kommuner och besöksnäringens branschorganisa-
tioner kartlägga och föreslå kompetensutvecklande insatser för 
personer som arbetar inom destinationsorganisationer på lokal 
och regional nivå. 

6.1 Kompetensförsörjning – en nyckelfråga 

6.1.1 Nya krav på kompetens 

Samhällsutvecklingen genererar ett förändrat kompetensbehov där 
bland annat ett ökat resande, mer beresta och pålästa resenärer och 
en ökad efterfrågan på upplevelser, varor och tjänster av hög kvalitet 
ställer nya och högre krav. Internationalisering, digitalisering och 
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automatisering i kombination med ökade krav på hållbarhet och 
miljöhänsyn skapar nya möjligheter och stora utmaningar. Tradi-
tionell branschlogik ställs på sin spets och utmanas då många företag 
i besöksnäringen är kreativa hybrider i gränslandet till andra 
branscher. Dessa trender och tendenser ställer krav på ny kompetens 
hos arbetsgivare och medarbetare i besöksnäringens branscher. Det 
ställer också nya krav på utbildningsväsendet i Sverige och driver på 
behovet av lärare med relevant erfarenhet och uppdaterad kompetens 
på alla nivåer i utbildningssystemet, och i hela landet. 

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för tillväxten i besöks-
näringens företag och hur turismen till och inom Sverige kommer att 
utveckla sig i framtiden. Kompetensförsörjning är också en ut-
maning som lyfts av i princip alla organisationer och i samtliga län i 
samband med utredningens hearingar 

6.1.2 Utredningens fokus i frågan 

I utredningens uppdrag ligger att lämna förslag till en politik som 
skapar förutsättningar för tillväxt, företagande och sysselsättning 
och som bidrar till att aktörerna gemensamt kan kraftsamla inom 
besöksnäringen. Utredningen har fångat upp inspel om hur olika 
utbildningsnivåer och insatser upplevs fungera och vilka utmaningar 
arbetsmarknadens parter, myndigheter, regioner och kommuner 
identifierat på ett övergripande plan. Vi väljer att lägga förslag på 
insatser för a) strategisk kompetensförsörjning i företag i besöks-
näringen, b) kartläggning av behov och insatser för sysselsatta hos 
offentliga aktörer som i sin yrkesroll arbetar med tillsyn och till-
ståndsgivning samt c) aktörer som jobbar regionalt med främjande 
insatser för företag i besöksnäringens branscher. 

Det har inte varit görbart att inom ramen för uppdraget kartlägga 
besöksnäringens kompetensbehov. Detta är något som arbets-
markandens parter i varje bransch behöver analysera och definiera. 
Utredningen har inte heller förutsättningar att analysera utbildnings-
utbud på olika nivåer utifrån branschernas behov, eller huruvida 
utbildningsutbudet är ändamålsenligt i olika regioner. 

Frågan om kompetensförsörjning i besöksnäringen kan inte mötas 
genom enkla och snabba lösningar. Tvärtom är behoven komplexa 
och kräver övergripande analys och ett helhetsgrepp som omfattar 
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utbildning på många nivåer och med en bredd av inriktningar. Den 
nu pågående arbetsmarknadsutredningen1 ser bland annat över det 
statliga åtagandet för arbetsmarknadspolitiken och hur det kan göras 
mer effektivt och tydligt samt hur utbildningar och insatser inom 
arbetsmarknadspolitiken bör förhålla sig till skolväsendet, universitet 
och högskolor samt folkbildningen. Arbetsmarknadsutredningen, 
som ska redovisa sitt slutbetänknade i januari 2019, ska även se över 
samspelet och ansvarsfördelningen med fokus på statliga myndig-
heters och kommuners roller. 

6.2 Aktörer 

En stor grupp offentliga och privata aktörer inom utbildnings- och 
arbetsmarknadsområdet har roller och uppdrag som svarar mot 
kompetensförsörjningsfrågor kopplade till hållbar turism och 
besöksnäring. På nationell nivå sträcker sig ansvaret över tre departe-
ment: Arbetsmarknads-, Närings- och Utbildningsdepartementet. 
För att möta kompetensbehoven har regeringen vidtagit ett antal 
åtgärder det senaste året. Arbetsförmedlingen styrs om till en match-
ningsmyndighet med ökat fokus på arbetsgivare. Ett nytt kunskaps-
lyft har initieras med upp till 70 000 nya utbildningsplatser fram till 
2019. Kommunerna har fått 10 miljarder för att både kunna anställa 
och utbilda. 

Flera myndigheter har uppgifter inom området. En viktig roll har 
Arbetsförmedlingen med sitt övergripande mål att underlätta för 
arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera 
stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden. Arbets-
förmedlingen har också ett samordnande ansvar för vissa nyanländas 
etablering på arbetsmarknaden.  

Tillväxtverket ska bland annat verka för att fler och växande 
företag utvecklas i alla delar av landet samt främja goda förutsätt-
ningar för företagande. Kompetensförsörjning är en av de viktigaste 
tillväxtfaktorerna och myndigheten har under de senaste åren 
kommit att fokusera allt mer på företagens kompetensbehov. För att 
förstärka det regionala tillväxtarbetet inom kompetensförsörjning 
har Tillväxtverket i uppdrag att förstärka och vidareutveckla de 

                                                                                                                                                          
1 Dir. 2016:56: Arbetsmarknadsutrednignen (A2016:03). 
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regionala kompetensplattformarna. Tillväxtverket har även tagit fram 
förslag på riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete 
(N2016/06500/RTS).2 

Skolverket är förvaltningsmyndighet för skolväsendet för barn, 
ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamhet och barnomsorg. 
Skolverket har ett brett uppdrag och ansvarar bland annat för 
rektorsutbildning, att stödja nationellt prioriterad fortbildning och 
kompetensutveckling. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är 
förvaltningsmyndighet för yrkeshögskolan. Myndigheten ska verka 
för att behoven av eftergymnasial yrkesutbildning tillgodoser arbets-
livets kompetensbehov. Myndigheten analyserar arbetsmarknadens 
behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar om vilka utbild-
ningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till 
utbildningsanordnarna. Vidare främjar MYH validering av utbild-
ningar. 

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) granskar kvaliteten i högre 
utbildning, analyserar utvecklingen, ansvarar för officiell statistik om 
högskolan samt bevakar att universitet och högskolor följer lagar 
och regler. Universitets och högskolerådet (UHR) har ett brett upp-
drag, bland annat att samordna antagningen till högskolan, förmedla 
internationella utbyten, komptensutveckling och praktik utomlands 
och ansvar för högskoleprovet. UHR driver bland annat webb-
platsen studera.nu med inspiration och information om högskole-
studier. Svenska universitet och högskolor är egna myndigheter med 
egna regleringsbrev att följa. Centrala studiestödsnämnden (CSN) är 
ansvarig myndighet för studiesociala frågor och beslutar om och 
betalar ut studiestöd, det vill säga bidrag och lån till studerande. De 
myndigheter som ingår i Valideringsdelegationen3 med regerings-
uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete 
inom validering har under våren 2017 formulerat en gemensam plan 
för myndighetssamverkan om validering. 

Regioner och landsting är viktiga aktörer för att bedöma det 
regionala kompetensförsörjningsbehovet och utveckla kompetens-
utvecklingsinsatser. Regionerna har ett statligt uppdrag att samordna 
utbildningsplanering och kompetensförsörjning sedan 2010, som en 
                                                                                                                                                          
2 Tillväxtverket (2017): Förslag på riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete. 
N2016/06500/RTS. 
3 Tillväxtverket, Statens skolverk, Universitets och högskolerådet, Myndigheten för yrkes-
högskolan och CSN. 
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del av det regionala tillväxtuppdraget. Arbetet är känt under namnet 
kompetensplattformar. SKL arbetar för att stärka och förtydliga 
regionernas uppdrag. Regioner och landsting är också utbildnings-
anordnare, exempelvis som huvudmän för folkhögskolor. Kommun-
erna har ansvaret för gymnasieskolorna.  

Ett stort antal privata utbildningsanordnare driver skolor och 
kurser på alla nivåer. 

En viktig roll har givetvis företagen i besöksnäringen med det 
yttersta ansvaret för branschernas attraktivitet på arbetsmarknaden. 
Det är företagen som framför allt via sina bransch- och intresse-
organisationer, ofta i samverkan med de anställdas fackförbund, har 
den främsta förmågan att definiera och formulera vilken kompetens 
företag och organisationer inom besöksnäringen efterfrågar. De 
branscher som tydligt kan beskriva vad som behövs har lättare att 
förmedla detta till utbildningsväsendet, skolor, presumtiva elever och 
arbetssökande i olika åldrar. 

Besöksnäringens företag representeras av bransch- och intresse-
organisationer. Några av dessa är också arbetsgivarorganisationer 
och medlemsförbund i Svenskt Näringsliv, främst Svensk Handel, 
Visita och Transportföretagen. Inom Visita finns även Skidanlägg-
ningarnas bransch- och intresseorganisation (SLAO) och SCR 
Svensk Camping. Exempel på andra intresseorganisationer är Riks-
idrottsförbundet (RF), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Svenskt 
Friluftsliv och Sveriges museer. 

Arbetstagarparterna för besöksnäringens del utgörs av främst 
LO-förbunden Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurang-
facket, och Transportanställdas förbund samt Unionen på tjänste-
mannasidan. 

6.3 Arbetsmarknaden 

6.3.1 En hög sysselsättningsgrad 

En väl fungerande arbetsmarknad är till nytta för arbetstagare, arbets-
givare och samhället i stort. Den kännetecknas av en hög nivå på 
sysselsättningen och en produktiv användning av arbetskraften.  

Arbetsförmedlingens prognoser ger en bild av en god och stabil 
utveckling av efterfrågan på arbetskraft på den svenska arbetsmark-
naden. Sysselsättningsgraden bland unga, 20–24 år, vilka ofta får ett 
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första jobb inom besöksnäringens branscher, är mycket stark. Den 
växande efterfrågan, i kombination med den allt knappare tillgången 
på arbetskraft i Sverige, gör att konkurrensen om medarbetare och 
framför allt de mest kompetenta medarbetarna kommer att öka 
kraftigt de närmaste åren.4  

Turismen beräknas i medeltal ha sysselsatt 170 000 personer under 
2016 vilket är en ökning med 7 procent jämfört med året innan. Den 
totala sysselsättningen i Sverige ökade under samma period med 
1,7 procent. Besöksnäringen är således en stark sysselsättnings-
skapare. 

I kompetensförsörjningssammanhang är det viktigt att även 
inkludera de företag som är sysselsatta med den lokala konsumtionen, 
dvs. som inte definitionsmässigt utgör turism. Besöksnäringens 
branscher – hotell, restaurang, handel, transport och personliga och 
kulturella tjänster – utgör tillsammans en väsentlig del av den privata 
tjänstesektorn som expanderat kraftigt i Sverige sedan 1990-talet. 
Branscherna, som totalt sysselsätter över 800 000 personer, beskrivs 
mer ingående i kapitel 2. 

6.3.2 Stort rekryteringsbehov i besöksnäringen 

I Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017 
uppger 36 procent av turismföretagen att tillgång till lämplig arbets-
kraft är ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt.5 Detta 
är en ökning med 11 procent sedan 2014 års undersökning. Mot-
svarande siffra för alla små och medelstora företag var 28 procent 
2017. Svenskt Näringslivs undersökning kring företagens rekrytering 
visar att 79 procent av hotell- och restaurangföretagen har försökt 
rekrytera under de senaste sex månaderna, vilket är högst av alla 
branscher i undersökningen.6 Enligt BFUF kommer hotell- och 
restaurangbranschen att ha ett rekryteringsbehov på 40 000 till 
50 000 personer årligen fram till 2023.7 Under de senaste åren har 

                                                                                                                                                          
4 BFUF (2014): Besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda 2014-2013. 
5 Definieras i undersökningen som cirka 8 procent (25 000) av Sveriges små och medelstora 
företag som uppger att de har stor försäljning till kundgruppen tillresta besökare. 
6 Svenskt Näringsliv (2016): Rekryteringsenkäten 2016. 
7 Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (2014): Tillväxtvärk? 
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samtidigt cirka 4 000 personer per år examinerats från relevanta 
yrkesgymnasieprogram. 

Inom handel finns samma utmaning, där branschen årligen 
behöver rekrytera 120 000 personer samtidigt som Handels- och 
administrationsprogrammet utexaminerar 2 500 studenter. 

Transportföretagen beräknar att de har ett rekryteringsbehov om 
cirka 10 000 nyanställda per år de kommande åren samtidigt som 
cirka 7 000 personer beräknas komma ut från Fordons och trans-
portprogrammet och arbetsmarknadsutbildningar.8 

6.3.3 Stark genomströmning 

Ett stort rekryteringsbehov beror på en växande bransch och också 
på en hög personalomsättning. På företagsnivå uppskattas en 
personalomsättning på så mycket som 40–45 procent varje år.9 Även 
på branschnivå är personalomsättningen hög. Under 2014 slutade 
36,1 procent av antalet arbetare10 inom handel, hotell och restaurang, 
medan 34,7 procent tillkom.11 Inom transport slutade 23,7 procent 
och 23,6 tillkom. Jämförande siffror för verkstadsindustrin ligger på 
omkring 15 procent. 

En möjlig förklaring till genomströmningen är att branscherna 
handel, hotell och restaurang brottas med att uppfattas ha lägre löne-
nivåer och otydliga karriärvägar. Den gängse bilden av lönenivåer 
och karriärvägar får konsekvenser, som att få personer väljer att 
stanna kvar i branscherna och förmodligen också till vikande 
söktryck på exempelvis yrkesgymnasieprogram. 

Den höga personalomsättningen kan till en del förklaras med att 
många studerande arbetar extra inom handel, hotell eller restaurang 
under studietiden utan avsikt att stanna i besöksnäringen. Runt 
39 procent av de som är arbetare inom handel, hotell och restaurang 
är 25 år eller yngre, vilket är en högre andel än i övriga branscher.12 

Med visst fog går det att hävda att besöksnäringen, vid sidan om 
den offentliga vård- och omsorgssektorn, tar ansvar för och investe-
                                                                                                                                                          
8 HUI research (2017): Transportnäringen och jobben – en framtidsspaning. Rapport på upp-
drag av Transportföretagen. 
9 A. a. 
10 Ej tjänstemän. 
11 Svenskt näringsliv, (2015): Fakta om löner och arbetstider. 
12 Svenskt Näringsliv (2015): Fakta om löner och arbetstider. 
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rar resurser i att yrkesträna en stor del av den svenska befolkningen 
genom ett första arbete på väg vidare i yrkeslivet. Det är en viktig 
insats, som samtidigt har ett pris, då hög personalomsättningen 
påverkar kvalitet och kontinuitet och därmed ofta lönsamhet. Det 
skapar också ett högre tryck på interna utbildningsinsatser vilket i 
sin tur är resurskrävande för företagen, och då särskilt de små och 
medelstora. 

6.3.4 Polarisering av arbetsmarknaden 

De senaste åren har det uppmärksammats att arbetsmarknaden växer 
mest för de yrken som kräver högst respektive lägst kvalifikationer 
(och där lönen är högst respektive lägst).13 Det är framför allt 
teknikutveckling som ersätter mer rutinartade arbeten som anges 
som orsak. Den här utvecklingen är tydlig även inom besöks-
näringen, bland annat genom att allt fler uppgifter som tidigare ut-
förts av arbetskraft har automatiserats helt eller delvis och nu sköts 
av resenärerna själva, till exempel informationssökning, bokning av 
resor, boende och aktiviteter, incheckning av bagage eller incheck-
ning på hotellrummet. 

I Sverige, som är ett högkostnadsland, måste besöksnäringen 
utveckla effektiva processer, tillhandahålla högkvalitativa produkter 
och vara generellt innovativ för att uppnå konkurrenskraft. Polari-
sering mellan låga och höga kvalifikationer beräknas fortsätta vilket i 
sin tur ställer krav på utbildningssystemet så att kvinnor och män 
som haft yrken som försvinner får möjlighet att ställa om till fram-
växande jobb på samma eller högre kvalifikationsnivå.  

Samtidigt kommer svensk besöksnäring även framgent att erbjuda 
arbetsuppgifter som inte kräver omfattande utbildning. Besöks-
näringen liksom politiken har på senare år lyft fram branschernas 
(framför allt hotell, restaurang, handel och transport) förmåga att 
sysselsätta unga, invandrare och andra som saknar utbildning eller på 
annat sätt är svaga i relation till arbetsmarknaden. Besöksnäringen 
beskrivs som en ”jobbmotor” som erbjuder sysselsättning inom 
många områden och på många platser i landet. 

                                                                                                                                                          
13 SOU 2015:90: Bilaga 5 till Långtidsutredningen 2015. 
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Samtidigt finns en oro både i näringen och hos andra aktörer över 
att låg utbildningsnivå riskerar att betraktas som en norm för besöks-
näringen. Sambandet mellan kunskapsinnehåll och värdeskapande 
samt ökad utbildningsnivå är nycklar för att över tid stärka för-
ädlingsvärdet och attraktionskraften i besöksnäringens tjänste- och 
sysselsättningsintensiva branscher. 

6.4 Många utlandsfödda förvärvsarbetar 
i branscherna 

Besöksnäringens branscher sysselsätter många människor som 
kommer till Sverige från andra länder. En anledning är att bran-
scherna erbjuder arbeten med lägre krav på kvalifikationer och där-
med lägre trösklar in för både unga och människor födda utanför 
Sverige. En annan anledning är att det ökande antalet internationella 
besökare gör att kompetenser i andra språk än svenska och kunskap 
om andra marknader och kulturer blir allt mer värdefullt och efter-
frågas allt mer av besöksnäringens branscher. 

Tabell 6.1 Förvärvsarbetande efter födelseregion och kön  

Andel av totalt antal förvärvsarbetande i respektive bransch14 

 Män födda i 
Sverige 

Kvinnor födda i 
Sverige 

Män födda 
utanför Sverige 

Kvinnor födda utanför 
Sverige 

Totalt 

Detaljhandel 31 % 56 % 6 % 7 % 100 % 
Transport 62 % 17 % 18 % 3 % 100 % 
Hotell och 
restaurang 

24 % 38 % 24 % 14 % 100 % 

Kultur, nöje, 
fritid 

45 % 44 % 6 % 5 % 100 % 

Hela 
näringslivet 

44 % 40 % 8 % 8 % 100 % 

Källa: SCB. 

 
Tabell 6.1 visar att de branscher inom besöksnäringen som framför 
allt sysselsätter personer födda utanför Sverige är hotell- och 
restaurangbranschen med 38 procent utlandsfödda och transport-

                                                                                                                                                          
14 SCB: Antal förvärvsarbetande 16+ år i SNI 47, 49–52, 55–56 och 90–93, enligt Register-
baserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Gäller år 2015. 
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branschen med 21 procent utlandsfödda, vilket kan jämföras med 
näringslivet som totalt sysselsätter 16 procent utlandsfödda. Andelen 
sysselsatta kvinnor födda utanför Sverige är en mindre del av de 
totalt sysselsatta, endast 14 procent inom hotell- och restaurang-
branschen respektive 3 procent inom transportbranschen. Av den 
totala andelen förvärvsarbetande i hotell- och restaurangbranschen är 
endast 24 procent män födda i Sverige. 

6.4.1 Arbetskraftsinvandring efterfrågas av företagen 

Flera företag som utredningen kommit i kontakt med pekar på att de 
är i stort behov av att rekrytera och kan tänka sig att rekrytera 
kompetens utanför EU/EES.  

Tabell 6.2 Beviljade uppehållstillstånd för arbetstagare utanför EU/EES  

Största yrkesgrupperna, period jan–sep 2017 

Yrkesgrupp Antal 

IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. 3 154 

Bärplockare och plantörer m.fl. 3 042 

Civilingenjörsyrken 811 

Kockar och kallskänkor 634 

Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. 492 

Ingenjörer och tekniker 346 

Städare och hemservicepersonal m.fl. 267 

Skogsarbetare 208 

Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. 195 

Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl. 174 

Övriga 2 950 

Totalt 12 273 
Källa: Migrationsverket. 

  
Tabellen 6.2 visar att lite över 12 000 personer som kommer från 
länder utanför EU/EES fick arbetstillstånd i Sverige januari–septem-
ber 2017. Tabellen visar också att över 10 procent av dessa arbetar i 
besöksnäringen. En utmaning som branschorganisationer lyft till 
utredningen är Migrationsverkets långa handläggningstider som 
försvårar rekrytering av till exempel kockar med kunskaper inom 
etniska kök. En annan utmaning som arbetsgivare i små och medel-
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stora företag betonat är att man, med hänsyn till den totala regel- 
och tillsynsbördan, som arbetsgivare är orolig över att göra något fel, 
med exempelvis allvarliga följder för personer som har tillfälligt 
arbetstillstånd. Företagen ger uttryck för att de behöver stöd i att 
göra rätt. 

Regelverkets syfte är att stärka arbetskraftsinvandrares ställning 
så att de inte utnyttjas av arbetsgivare, men det har visat sig kunna få 
stora konsekvenser på grund av att arbetsgivare gjort små misstag av-
seende semesteruttag, pensionsinsättning eller företagsförsäkring.15 I 
en dom från Migrationsöverdomstolen från 2015 konstateras att ett 
återkallande av uppehållstillstånd ska ske oavsett omständigheterna i 
det enskilda fallet när anställningsvillkoren inte har uppfyllts helt. 

Regeringen har som ambition att åtgärda regelverket och föreslår 
därför att om arbetsgivare själva rättar till en brist i anställningsvill-
koren innan Migrationsverket påpekat bristen ska myndigheten 
kunna avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för 
arbete. Lagändring har ännu inte trätt i kraft, och när eller om den 
gör det ligger fortfarande ett mycket stort ansvar på arbetsgivaren att 
göra rätt i alla led.  

Utredningen konstaterar att regelverket är en extra stor utmaning 
för företag som har behov av rörliga scheman och säsongsanställ-
ningar vilket många arbeten i besöksnäringen bygger på. 

6.4.2 Stöd för att anställa nyanlända 

Under 2016 sökte 163 000 personer asyl i Sverige. Aldrig tidigare har 
Sverige på så kort tid tagit emot ett så stort antal människor. Flera 
företagare som utredningen har träffat under hearings vittnar om att 
de mycket gärna anställer nyanlända. Men för att, som litet eller 
medelstort företag, kunna göra detta på ett bra sätt är det viktigt att 
få stöd med matchning så att det inte tar företaget för mycket tid 
och andra resurser i anspråk för att hitta rätt kompetens. Åre är ett 
exempel där kommunen har bedrivit ett strukturerat och väl funge-
rande arbete för att få nyanlända i jobb. Många av de asylsökande har 
fått jobb inom företag i besöksnäringen i Åre. 

                                                                                                                                                          
15 SOU 2016:91: Stärkt ställning för arbetskraftsinvandring på arbetsmarknaden. 
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Validering av yrkeskompetens hos nyanlända 

Validering av yrkeskomptens är ett verktyg för matchning av utbud 
och efterfrågan på kompetens. Näringens aktörer har utarbetat 
valideringsmodeller för yrken i branscherna. I dag finns modeller för 
att validera kock, butikssäljare, servering och hotellkonferens. 
Validering kan dock vara relativt kostsamt och besöksnäringens 
aktörer ser behov av en långsiktig modell för validering. Arbetsmark-
nadens parter ansvarar för branschens valideringsmodeller. Arbets-
förmedlingen ansvarar för att processen genomförs via Arbets-
förmedlingens struktur. 

Valideringsdelegationen 2015–2019 har i uppdrag av regeringen 
att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom 
valideringsområdet. Delegationen skriver i ett delbetänkande att 
utbudet av modeller för validering i arbetslivet i dag är begränsat och 
behöver utökas till att omfatta fler yrken, arbetsuppgifter och kvali-
fikationsnivåer. 16 Utveckling, kvalitetssäkring och främjande av vali-
dering i arbetslivet förutsätter en stabil och långsiktig finansiering. 
Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att främja branscher-
nas medverkan när strategier, metoder och information inom 
valideringsområdet utvecklas. Myndigheten har under 2016 tagit fram 
en standard för branschvalidering av yrkeskompetens som utgör en 
viktig utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet. Samordnad 
utveckling av validering i arbetslivet är ett prioriterat område i 
Valideringsdelegationens arbete. 

Snabbspår för nyanlända, en metod i Arbetsförmedlingens nya roll 

Snabbspår är ett sätt att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden 
för nyanlända arbetssökande som har erfarenhet av eller utbildning 
inom ett bristyrke. Det första snabbspåret presenterades i september 
2015 och gällde nyanlända kockar. Ett snabbspår handlar om att i en 
sammanhållen process erbjuda praktik, språkträning och utbildning. 
Det är arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen som kom-
mer överens om vilka yrken som ska omfattas av ett snabbspår. 

                                                                                                                                                          
16 SOU 2017:18: En nationell strategi för validering. Delbetänkande av Valideringsdelega-
tionen 2015–2019. 
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Aktörernas ansvarsområden fördelar sig så att arbetsmarknadens 
parter ansvarar för utformning, och Arbetsförmedlingen för sam-
ordning, dialog med andra myndigheter, en verktygslåda av insatser – 
till exempel validering enligt branschmodell, yrkessvenska och kom-
pletterande utbildningar –, dialog med lokala företag så att arbets-
sökande kan erbjudas praktik samt för att anskaffa kompletterande 
uppdragsutbildningar inom ramen för de snabbspår som är efter-
gymnasiala.17 

Snabbspåret för kockar har utgjort en pilot för att utveckla snabb-
spårens arbetssätt och processer. Utredningen erfar att arbetsmarkna-
dens parter ser att upphandlingar och arbetssätt i framtiden kan 
stärkas för att göra implementeringen av snabbspåren ännu mer effek-
tiva. Arbetsförmedlingen lyfter snabbspåret som en lyckad metod-
utveckling som kommer att spridas i myndigheten som framgent 
förväntas redovisa ett ökat fokus på samverkan med arbetsgivare. 

För perioden 2018–2019 har regeringen har tillskjutit 54 miljoner 
kronor i förstärkning av främjandemedel till bland annat snabbspår.  

Andra satsningar för matchning av nyanlända 
och besöksnäringen 

Lokala och regionala satsningar finns också, i till exempel Hotell- 
och restaurangtalangerna i Malmö/Lund som utbildar nyanlända för 
att möta branschens behov av arbetskraft. Satsningen drivs av Malmö 
stad i samarbete med Hotellgruppen Malmö/Lund. Utbildningen har 
sedan 2010 haft runt 200 elever, från de flesta av världens länder.18 På 
senare år har en stark utveckling även skett av digitala matchnings-
plattformar. Plattformen Just Arrived förenklar för nyanlända och 
arbetsgivare att möta varandra19, och ett samarbete mellan företaget 
iTeam och Arbetsförmedlingen kartlägger kompetens hos ny-
anlända20. 

Yrkes-SFI och YFI är yrkesutbildningar för invandrare med inte-
grerad språkutbildning. YFI bedrivs på flera håll. Exempelvis finan-
                                                                                                                                                          
17 Inget snabbspår som syftar till besöksnäringen komptensförsörjning är eftergymnasialt. 
18 Augustinsson, Erika (2016): Arbetsintegrerande sociala företag. Underlagrapport. Reger-
ingens analysgrupp Arbetet i framtiden. 
19 www.justarrived.se 
20 www.mynewsdesk.com/se/iteam/pressreleases/iteam-och-arbetsfoermedlingen-i-
samarbete-foer-snabbare-integration-1747541 
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sierar Stockholms stad och Europeiska socialfonden ett projekt med 
möjlighet att utbilda sig till kock. I projektet samverkar vuxen-
utbildningen, SFI och yrkesgymnasierna i Stockholms stad. Sam-
verkan sker också med en rad branschföretag. 

6.5 Utbildningar och utbildningsnivåer 

Bedömning: Utbildningsplatser i den reguljära vuxenutbild-
ningen och insatser inom arbetsmarknadsutbildningar blir allt 
viktigare för branschernas kompetensförsörjning och tillväxt. 
Detta är bland annat en följd av den negativa utvecklingen av 
antalet utbildade i gymnasiets yrkesprogram.  

Ett större inslag av arbetsplatsförlagd utbildning även på 
akademisk nivå skulle kunna öka studenternas praktiska förmågor 
liksom företagens vilja att anställa akademiskt utbildade. 

Utbildningsväsendet är centralt för Sveriges framtida möjligheter till 
tillväxt. Det är utbildningsväsendets uppgift att förbereda för arbets-
livet och det är arbetsmarknadens uppgift att omsätta människors 
kunskap och kompetens i produktion och välstånd.  

Efterfrågan på arbetskraft har ökat inom besöksnäringens 
branscher samtidigt som tillgången till personer med rätt utbildning i 
flera fall har minskat. Utbildningsnivån på den svenska arbets-
marknaden har ökat under de senaste årtiondena. Förgymnasiala och 
kortare utbildningar har i allt högre utsträckning ersatts med längre 
gymnasiala utbildningar och utbildningar på eftergymnasial nivå. 

Även företagen inom besöksnäringens branscher vittnar om att 
högre utbildning blivit allt viktigare.21 Det mest avgörande är dock 
inte mer utbildning i termer av utbildningsår eller utbildningsnivåer. 
Utbildningens inriktning och kvalitet har i högsta grad betydelse för 
en branschs kompetensförsörjning. 

                                                                                                                                                          
21 Tillväxtverket (2014): Företagens villkor och verklighet. Huvudrapport. 
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6.5.1 Yrkesutbildningar på gymnasienivå 

Gymnasieskolans syfte är att utgöra en bas för nationell och regional 
kompetensförsörjning till arbetslivet och för rekrytering till hög-
skolesektorn. Alla kommuner är enligt lag skyldiga att erbjuda alla 
elever som avslutat grundskolan en gymnasieutbildning. Verksam-
heten styrs genom skollagen22, gymnasieförordningen23, läroplanen 
för gymnasieskolan24, examensmål25 och ämnesplaner26.  

De gymnasiala yrkesutbildningarna har stor betydelse för besöks-
näringens branscher. Gymnasiereformen från 2011 har dock för-
svårat kompetensförsörjningen då antalet ungdomar som väljer 
yrkesinriktade program har fallit kraftigt sedan den nya reformen 
trädde i kraft. Detta har medfört utbildningar har lagts ner på grund 
av för få sökande. Då besöksnäringen finns i hela landet och verkar 
på lokal nivå är det viktigt att utbildningarna har en närhet till mark-
naden och företagen. Enligt Skolverket saknas elever i Restaurang- 
och livsmedelsprogrammets årskurs 3 i 185 kommuner. 218 kom-
muner saknar elever i Hotell- och turismprogrammet. En orsak kan 
vara att utbildningarna har svårt att rekrytera kompetenta lärare. En 
annan orsak kan vara att det är dyrt att utrusta utbildningarna med 
teknik i form av kök och utrustning och råvaror för undervisning. 
Givet det vikande söktrycket är också färre kommuner benägna att 
satsa på dessa utbildningar. De kommuner som satsar på nära dialog 
med näringslivet och attraktiva skolor med moderna undervisnings-
metoder, utrustning och lokaler är däremot vinnare med ökande 
ansökningar. 

När det gäller hotell, restaurang, livsmedel och handel lyfts röster 
om att utbildningar som finns på gymnasienivå ofta inte håller 
tillräckligt hög kvalitet eller är uppdaterade på teknik som gäller och 
upplevelser som efterfrågas i dag. Studier visar att besöksnäringen 
har en bred rekryteringsbas och flera företag anger att de hellre 
rekryterar från andra program än yrkesprogrammen. En fråga är om 
det är innehållet i relevanta utbildningar som brister eller om pro-
grammen främst attraherar personer som inte är lämpade för de sär-

                                                                                                                                                          
22 Beslutas av riksdagen. 
23 Beslutas av regeringen. 
24 Beslutas av regeringen. 
25 Fastställs för varje nationellt program i gymnasieskolan av regeringen. 
26 Skolverket fattar beslut om ämnesplaner. 
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skilda krav som ställs i branscherna. Medarbetare i besöksnäringen 
befinner sig ofta i direkt kundkontakt vilket ställer krav på person-
liga egenskaper och hög servicekänsla, vilket är förmågor som anses 
svåra att lära ut. 

Till den senaste gymnasieutredningen enades handelns parter om 
hur handelsbranschen vill att framtidens gymnasieutbildning ut-
formas för att säkerställa det framtida kompetensbehovet. Branschen 
önskar bland annat att nuvarande handels- och administrations-
program ersätts av en inriktning ”handel” på ekonomiprogrammet. 
Den förordar att minst sex veckors arbetsplatsförlagt lärande inklu-
deras och att ett lokalt programråd kopplas till utbildningar. Handels-
branschen förordar vidare att ett antal sälj- och servicekurser blir 
tillgängliga som fördjupning på samtliga yrkesprogram för att skapa 
yrkesutgångar som kombinerar olika specialistkunskaper med sälj- 
och servicekompetens. 

Naturbruksskolorna rapporterar om att studerande som läst 
naturturism inom gymnasieskolans naturbruksprogram är aktiva på 
arbetsmarknaden och har lätt att få jobb. De studerandes kompetens 
är eftertraktad av företag inom naturturism vilket pekar mot att dessa 
program är träffsäkra mot gentemot de yrkesområden de syftar till. 

Programråd för yrkesprogram på gymnasiet 

För varje yrkesprogram på gymnasiet har Skolverket ett nationellt 
programråd med syfte att stärka samarbetet mellan gymnasieskolan 
och arbetslivet och för att yrkesutbildningarna bättre ska motsvara 
arbetslivets behov. Fyra av Skolverkets programråd har koppling till 
besöksnäringen: fordons- och transportprogrammet, handels- och 
administrationsprogrammet, hotell- och turismprogrammet samt 
restaurang- och livsmedelsprogrammet. 

Arbetsmarknadens parter som är involverade i dessa programråd 
efterlyser att resultaten från programrådsarbetet systematiskt lyfts in 
i Skolverkets arbete. Vidare lyfter de behovet av att de lokala stöd-
strukturerna får resurser för samverkan mellan skola och det 
regionala näringslivet. Det är viktigt att stärka företagens kapacitet 
att engagera sig i lokala programråd och medverka till att utbild-
ningarna kvalitetssäkras och deras arbetsmarknadsanknytning 
utvecklas. Detta är också ett led i att stärka utbildningarnas attrak-
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tivitet vilket Tillväxtverket skriver i sitt remissvar till Yrkesprograms-
utredningen.27 

Tillväxtverket ser positivt på regionala programråd då det ger ökade 
möjligheter att fånga upp mindre branschers behov och branscher som 
består av många små företag som har svårare att organisera sig. Dessa 
forum bör etableras i dialog med regionalt utvecklingsansvariga, för att få 
stöd i att implementera dessa funktioner i en regional kontext. Regionalt 
utvecklingsansvariga har ett större perspektiv än yrkesprogrammen och 
kan bidra med kunskap till gagn för de nya regionala stödfunktionerna. 

6.5.2 Utbildningar vid komvux och folkhögskolor 

Målet för den kommunala vuxenutbildningen, komvux, är att vuxna 
ska stödjas och stimuleras i sitt lärande med utgångspunkt från den 
enskildes behov och förutsättningar. Folkhögskolor är knutna till 
olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. 
44 av landets 104 folkhögskolor drivs av landsting eller regioner. En 
mindre andel utbildningar nischade mot besöksnäringen finns vid 
komvuxutbildningar eller folkhögskolor.28 Framför allt livsmedels-
relaterade utbildningar samt några turismrelaterade utbildningar ges av 
komvux. Turismrelaterade utbildningar på folkhögskola finns i nio 
län. Det rör sig framför allt om utbildningar med inriktning mot 
naturguidning. Som ett led i kunskapslyftet har regeringen tillfört 
medel till folkhögskolorna med ytterligare 671 miljoner kronor årligen 
från och med 2018 vilket motsvarar 5 000 nya utbildningsplatser. 

6.5.3 Yrkesvux 

Yrkesvux är den satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbild-
ning som regeringen första gången aviserade 2009. Från 2016 är 
Yrkesvux en permanent del av utbildningssystemet och möjliggör 
därmed för teoretiskt utbildade att omskola sig till en yrkesut-
bildning. Till skillnad från Komvux är yrkesvux en satsning på yrkes-
utbildning för vuxna, där såväl studerande som näringslivet och 
kommunen ska samarbeta med Arbetsförmedlingen och det lokala 

                                                                                                                                                          
27 SOU 2015:97: Välja yrke. 
28 Tillväxtverket (2016): Den svenska besöksnäringen – kompetensförsörjning och kompetens-
behov, Rapport 0197. 
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näringslivet i arbetet med att planera och genomföra utbildningen. 
Kommunen får också ett riktat statsbidrag för att kunna finansiera 
yrkeskurser, som ofta är lite dyrare att anordna än teoretiska 
utbildningar. Totalt har Skolverket 1 088 miljoner kronor att fördela 
till yrkesvux 2017. 100 miljoner kronor av dessa är avsatta för 
yrkesvux i kombination med sfi29 och sva30. 

Den 1 januari 2017 trädde en ny förordning om statsbidrag för 
yrkesvux i kraft med en modell för en regionaliserad yrkesutbildning 
för vuxna. Syftet med den regionala modellen är att i högre grad 
möta den regionala arbetsmarknadens behov av yrkesutbildning på 
gymnasial nivå. Statsbidraget villkoras med att minst tre kommuner 
samverkar och ansöker gemensamt. De ska också samråda med 
regionalt utvecklingsansvariga. Regionalt yrkesvux ska erbjuda både 
enstaka kurser och sammanhållna yrkesutbildningar. 

Branschföreträdare för besöksnäringen uttrycker en oro för att 
kommunernas behov av utbildad personal inom vård, skola och 
omsorg kommer att bli styrande över hur platserna fördela på ett sätt 
som blir till nackdel för näringslivets behov. 

Skolverket har i uppdrag att i samverkan med Myndigheten för 
yrkeshögskolan (MYH) och Arbetsförmedlingen utarbeta en för-
delningsmodell för statsbidraget och då ta hänsyn till behov av 
kompetens på arbetsmarknaden. 31 Vidare innebär uppdraget att Skol-
verket i samråd med de nationella programråden ska utforma förslag 
till kombinationer av kurser i sammanhållna utbildningar som svarar 
mot de kompetenskrav som olika branscher ställer. 

Det sistnämnda uppdraget kompletterades i mars 2017 med ett 
regeringsbeslut32 med uppdrag att i detta arbete se till att förslagen 
även kan tillämpas inom gymnasieskolans introduktionsprogram där 
så är lämpligt, samt utforma förslagen så att de sammanhållna yrkes-
utbildningarna även kan fungera som påbyggbara utbildningspaket 
som stegvis kan leda till gymnasieexamen. I uppdraget ska Skol-
verket även stimulera samverkan mellan gymnasieskolan och vuxen-
utbildningen när det gäller ett kommande erbjudande av samman-
hållna utbildningar. 

                                                                                                                                                          
29 Utbildning i svenska för invandrare. 
30 Svenska som andraspråk. 
31 Regeringsbeslut U2016/04619/GV. 
32 Regeringsbeslut U2017/01930/GV. 
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Det är viktig med karriärs- och yrkesväxlingar senare i livet vilket 
ställer krav på en horisontell flexibilitet där de som har en gymnasie-
examen från ett studieförberedande program och/eller är yrkesverk-
samma i andra branscher ges möjlighet att vidareutbilda sig för yrken 
inom besöksnäringen genom att läsa yrkeskurser inom Yrkesvux.  

Arbetsmarkandens parter i besöksnäringens branscher anser att 
Arbetsförmedlingens bristyrkesprognos riskerar att få felaktigt utfall 
då allt färre arbetsgivare i besöksnäringen vänder sig till Arbetsför-
medlingen för att tillsätta vakanser. De ser en tendens att arbets-
sökande anser sig kvalificerade för att arbeta i besöksnäringens före-
tag utan formell behörighet och anmäler detta till Arbetsförmed-
lingen. Det får konsekvenser för bristyrkesprognosen som indikerar 
att det finns mer kvalificerad arbetskraft än vad som är fallet. 

6.5.4 Yrkeshögskolan 

Syftet med yrkeshögskolan (YH) är att eftergymnasiala utbildningar 
som svarar mot arbetslivets behov kommer till stånd. Utbildningarna 
ska svara mot ett uttalat behov på arbetsmarknaden. Myndigheten 
för yrkeshögskolan (MYH) beslutar om vilka utbildningar som ska 
ingå i yrkeshögskolan. 

Yrkeshögskolan har utvecklats till en viktig utbildningsform för 
besöksnäringens behov genom att varva praktisk och teoretisk 
kunskap. Praktiken som ingår i YH-utbildningarna är ett viktigt steg 
mot arbetsmarknaden då arbetsgivare ofta visar intresse för 
anställning av eleverna efter avslutad praktik. 

Även om YH-utbildningar som form matchar besöksnäringens 
behov på ett bra sätt är den geografiska spridningen av utbildningar 
en utmaning. Utbildningar relevanta för besöksnäringen fanns 2016 i 
knappt hälften av regionerna. Över hälften av utbildningarna fanns 
samma år i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg.33 Koncen-
trationen till storstäder förklaras med att större folkmängd och 
arbetsmarknad, men är oroande då behovet av kompetenta med-
arbetare i besöksnäringen är stort i alla Sveriges regioner. 

Arbetslivserfarenhet har slopats som förkunskapskrav. Det 
påverkar nivån på de arbetsuppgifter en utexaminerad anställs till att 

                                                                                                                                                          
33 Myndigheten för yrkeshögskolan (2017): Statistisk årsrapport 2017. 
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genomföra, vilket i sin tur slår tillbaka och påverkar bedömningen av 
yrkesutbildningarna. Bedömningen baseras bland annat på antalet 
anställda inom relevanta yrken efter genomförd utbildning. Denna 
bedömning riskerar bli missvisande då många yrken kräver en utbild-
ning samt utöver det en yrkeserfarenhet innan individen hamnar på 
rätt position i förhållande till utbildningen. 

En annan utmaning som arbetsmarknadens parter i branscherna 
ger uttryck för är svårigheten att definiera framtida kompetensbehov 
och nya yrkesroller som tillkommer som en följd av bland annat 
internationalisering och digitalisering. Framtida behov riskerar att 
underskattas eller felbedömas. 

Ytterligare en utmaning är att YH-utbildningar är ett relativt 
kortsiktigt instrument. Beviljandet av anordna utbildning var förut 
begränsat till två intag, vilket 2017 ökats till fler. Branscherna inom 
besöksnäringen har noterat att utbildningar inom YH som gett jobb 
ändå läggs ner på grund av få utbildningsomgångar. Detta skapar ett 
underskott av utbildad personal och medför att branscherna saknar 
tilltro till tillförseln av utbildad personal inom vissa utbildnings-
områden. Långsiktighet är en viktig signal till de företag som ska 
avsätta tid och involvera sig i utbildningen. Dessutom skingras lätt 
de kunskaper, innehåll, nätverk som behöver byggas upp, och de 
lärare som behövs, när det blir avbrott i utbildningen. Detta är en 
stor utmaning för framför allt mindre orter som behöver locka 
kvalificerade lärarresurser från annat håll att bosätta sig på orten. 

Regeringen satsar i budgetpropositionen 2018 på den största ut-
byggnaden av yrkeshögskolan sedan dess införande 2009. Förslaget 
innebär 1 100 nya platser redan 2018. Fullt utbyggt till 2022 innebär det 
en ökning med nästan 14 000 nya platser utöver dagens cirka 30 000 
platser. Till ökningen av platser kommer även tillföras studiemedel. 

Under förutsättning att arbetsmarknadens parter och regionalt 
utvecklingsansvariga kan tydliggöra besöksnäringens behov för 
myndigheten för yrkeshögskolan ser utredningen att denna utökade 
satsning på yrkeshögskolan har potential att relativt omgående 
kunna svara mot besöksnäringens behov av arbetskraft, speciellt 
inom bristyrken. 
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6.5.5 Högskole- och universitetsutbildningar 

Regeringens mål är att utbildning och forskning vid universitet och 
högskolor ska hålla en internationellt sett hög kvalitet och bedrivas 
effektivt. Varje universitet och högskola ansvarar för beslut om 
bland annat utbildningsutbud inom ramen för respektive lärosätes 
examenstillstånd, och dimensionering av utbildningarna. Utbild-
ningsutbudet ska svara mot studenternas efterfrågan och arbets-
marknadens behov. Globala trender liksom turismens och besöks-
näringens egen utveckling mot nya marknader och mer komplexa 
erbjudanden ställer krav på medarbetare med högre utbildning. 
Högre utbildning har stor betydelse för innovationsarbete i företag 
och inom branscher vilket bland annat konstateras av OECD.34 Att 
utveckla hållbar turism och besöksnäring kommer att kräva att 
besöksnäringens företag och frågeområden får god tillgång till kom-
petens på akademisk och avancerad nivå.  

Av det totala antalet utbildningsplatser med inriktning mot hotell, 
restaurang och livsmedel svarar högskolor och universitet för cirka 
9 procent vilket är mycket lågt jämfört med till exempel handel där 
motsvarande siffra är 16 procent. Lärosäten som har utbildningar som 
riktar in sig mot besöksnäring och turism är bland annat Högskolan i 
Borås, Högskolan Dalarna, Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet, Högskolan Halmstad, Karlstad universitet, Linköpings 
universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, 
Högskolan i Skövde, Södertörns högskola, Umeå universitet, 
Örebro universitet samt Handelshögskolan i Stockholm. Det handlar 
om en bred grupp utbildningar med inriktning mot bland annat 
service management (inom hotell, turism och handel/retail), hospi-
tality (värdskap), måltidskunskap och turismvetenskap. Lärosätena 
erbjuder dels breddprogram som spänner över en rad områden 
relevanta för besöksnäringen, dels mer nischade utbildningar som till 
exempel naturguidning. 

Studier pekar på att nästan samtliga studerande som genomgått 
utbildningar med inriktning mot gastronomi, måltidskunskap och 
hospitality har arbete när de lämnat studierna. Studerande med 
inriktning mot turism har större utmaning att hitta ett kvalificerat 

                                                                                                                                                          
34 OECD (2015): OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015: Innovation for 
growth and society, OECD Publishing Paris. 
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arbete direkt efter utbildning. Det tycks finnas en osäkerhet hos 
företag och destinationsorganisationer att rekrytera direkt ifrån 
högskolans turismutbildningar. Företagen efterfrågar hög grad av 
praktisk erfarenhet som komplement till teoretiska kunskaper. 
Tillväxtverkets studie35 pekar på en bristande mottagarkapaciteten, 
liksom en rädsla att rekrytera högutbildade, i synnerhet i de mindre 
företagen. Ett större inslag av arbetsplatsförlagd utbildning även på 
akademisk nivå skulle kunna öka studenternas praktiska förmågor 
liksom företagens vilja att anställa akademiskt utbildade. 

När det gäller besöksnäring och turism är svenska studenter 
framför allt intresserade av studier på akademisk grundnivå. Flera av 
lärosätena erbjuder relevanta utbildningar på avancerad nivå vilka i 
synnerhet efterfrågas av utbytesstudenter. Även detta kan indikera 
att den svenska besöksnäringens efterfrågan på utbildning ligger på 
en lägre nivå än den internationella marknadens. 

Inom traditionell industri kopplas högre utbildning till företags 
innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. Att besöks-
näringen i Sverige inte efterfrågar högre utbildning i större grad kan 
betraktas som ett systematiskt problem. I länder som till exempel 
Italien, Schweiz och Spanien är turism högre värderad som närings-
gren och i dessa länder sammansluter sig branschföreträdare för att 
främja de högre utbildningarna inom sina områden.  

6.5.6 Utländska utbildningar 

Enligt SCB har cirka 300 svenskar studielån 2017 för att studera 
eftergymnasiala utbildningar inom hotell, restaurang, turism och 
hospitality utomlands. Det handlar framför allt om ledarskapsutbild-
ningar, ofta på masternivå. Några av de högst rankade internationella 
utbildningarna finns på: University of Nevada, Cornell university, 
Hong Kong Polytechnic University, Griffith University, Ecole 
hotelier i Lausanne, Culinary arts academy i Lucern, Les Roches Inter-
national School of Hotel Management, samt Copenhagen Business 
School, Monach University – Monash Arts. 

                                                                                                                                                          
35 Tillväxtverket (2016): Den svenska besöksnäringen – kompetensförsörjning och kompetens-
behov, Rapport 0197. 
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Studenter läser oftast kurser över 12–24 månader. Avgifter för 
dessa prestigeutbildningar uppgår till 200 000–700 000 kronor för 
program som sträcker sig mellan 12 och 24 månader. Attraktions-
kraften i dessa utbildningar bygger på flera faktorer, bland annat att 
de erbjuder hög kvalitet och innehåll anpassat till en global mark-
nad. Vidare har de nära samverkan med näringslivet och stora inter-
nationella kedjor vilket direkt öppnar karriärvägar och möjligheter 
att arbeta i hela världen för studenterna. 

Prestigeutbildningar av hög kvalitet påverkar den lokala arbets-
marknaden och konkurrenskraften. Detta märks bland annat i 
Schweiz som har många prestigeutbildningar inom hospitality manage-
ment. Trots att landet har en hög kostnadsbild får Schweiz topp-
ranking i internationella jämförelser36 bland annat tack vare god 
tillgång på kompetent arbetskraft i sektorn.  

Några av de större aktörerna i hotell- och restaurangbranschen i 
Stockholm har lyft behovet av etablera en branschanpassad ledar-
skapsutbildning på akademisk nivå i Sverige, jämförbar med de 
främsta internationella alternativen. Geografisk närhet mellan utbild-
ning, studenter, företag och marknad anger företagen som en viktig 
faktor i val av etableringsort av en sådan utbildning. 

Med beaktande av att en relativt stor grupp svenskar söker sig 
utomlands för att gå branschinriktade ledarskapsutbildning och med 
stöd av flera inspel ser utredningen att branschinriktad ledarskaps-
utbildning på akademisk nivå har en potentiell efterfrågan från såväl 
studerande som företag. 

6.5.7 Besöksnäring i andra utbildningar 

Många utmaningar och frågor i besöksnäringens företag kan lösas 
utan utbildning inriktad mot besöksnäringens branscher. Individer 
som gått utbildningar inom juridik, digitalisering, marknadsföring, 
biologi, kulturvetenskap, organisationsutveckling, affärsutveckling, 
samhällsplanering och företagsekonomi tillför besöksnäringens 
företag, bransch- och destinationsorganisationer viktig kompetens. 
Med tanke på besöksnäringens omfattning, tillväxt och framtida 

                                                                                                                                                          
36 TTCI index – the Travel & Tourism competitive index vilket produceras av World 
Economic Forum, senast 2013. 
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behov av utveckling och kompetens finns mycket att vinna på om 
fler allmänna utbildningsprogram får tydligare inslag, kurser och fall-
studier med bäring mot besöksnäringens och turismens utmaningar 
och möjligheter. 

6.5.8 Mer flexibel och öppen utbildningsstruktur 

Utvecklingen går snabbt, branschglidningar är ett faktum och kraven 
på utvecklings- och innovationsförmåga ökar. Detta talar mer för ett 
behov av breddutbildningar på grundnivå med möjlighet till påbygg-
nad med inriktningar mot specifika kompetenser. Utredningen ser att 
utbildningssystemet i högre grad behöver utformas så att det för 
studerande får en mer flexibel, öppen och tydlig utbildningsstruktur. 
Att göra karriär inom besöksnäringen skulle kunna underlättas om 
man som studerande får möjlighet att över tid förflytta sig inom 
utbildningssystemet från gymnasienivå, oavsett om man valt yrkes-
gymnasium eller ett teoretiskt gymnasieprogram, via vuxenutbild-
ningsnivå till högskola och arbetsliv. Ett tydligare och mer flexibelt 
utbildningssystem ställer krav på samverkan mellan Skolverket, 
Arbetsförmedling, utbildningsväsendet, regionalt tillväxtansvariga 
och inte minst att besöksnäringens branscher kan definiera behov och 
erbjuda arbetsplatsförlagd praktik för studerande på olika nivåer. 

6.6 Kompetensbehov 

Den kunskap som behövs i framtiden spänner över en stor bredd 
och inkluderar allt från rent hantverksmässiga och praktiska för-
mågor till insikter om bland annat it, ekonomi, juridik, kulturvård, 
naturmiljö och hållbarhet på avancerad nivå. 

I hearings har flera företag och offentliga aktörer tryckt på 
behovet av management och ledarskapskompetens. Det handlar om 
att kunna utveckla produkter, tjänster och processer för ökad för-
ädlingsgrad, kvalitet och lönsamhet.  

I Tillväxtverkets rapport definieras kompetensensbehoven i 
besöksnäringen uppdelat på yrkesspecifik och generell/affärsmässig 
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kompetens.37 Behov av yrkesspecifik kompetens beskrivs gälla 
kockar, köks-/restaurangbiträden och servitörer, övrig livsmedels-
förädling (exempelvis bagare, konditorer), receptionister, utomhus-
aktiviteter, naturupplevelser och naturturism. Generell och affärs-
mässig kompetens som rapporten refererar till är professionali-
sering/ företagande, internationellt sälj, kommunikation och mark-
nadsföring, konceptutveckling, produktutveckling, ledarskap, arbets-
ledning och projektledning, bemötande, service och värdskap. 

Tillväxtverkets rapport speglar dock inte alla branscher i besöks-
näringen. En bransch som saknas är handeln som genomgår en 
strukturomvandling som en följd av den tekniska utvecklingen. 
Digitaliseringen har öppnat upp marknaden för fördjupad global 
konkurrens och detta innebär att handelns spelplan har förändrats. 
Formerna för hur e-handel kommer att fungera i framtiden är oklart. 
Digitala marknadsplatser som Amazon och Alibaba bedriver om-
fattande tjänsteutveckling. Det mesta talar för snabbare utveckling 
inklusive nya affärsmodeller och nya distributionskanaler. De företag 
som kommer att stå starka är de som kan dra nytta av digitaliseringens 
möjligheter och som förstår vad som skapar värde för konsumenterna. 
Det krävs ett kompetenslyft för att handeln ska klara av struktur-
omvandlingen. It är ett av de viktiga kompetensområden som lyfts i 
Svensk Handels rapport.38 

Vidare blir hållbarhetsfrågorna allt mer väsentliga vilket lyfter 
behov av ledarskap och förmåga att utveckla och implementera lös-
ningar som bidrar till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 
Under det senaste året har säven säkerhetsfrågor lyfts tydligare av 
besöksnäringens företag och branschorganisationer. 

I inledningen av kapitlet konstaterar utredningen att definition av 
kompetensbehovet är ett fundament i matchningen, och att de 
branscher som har förmågan att beskriva vad som behövs har lättare 
att förmedla detta till utbildningsväsendet, elever, studerande och 
arbetssökande. Utredningen ser att besöksnäringens företag, via sina 
bransch- och intresseorganisationer behöver utveckla sina analyser 
och formuleringar kring kompetensbehov.  

                                                                                                                                                          
37 Tillväxtverket (2016): Den svenska besöksnäringen – kompetensförsörjning och kompetens-
behov, Rapport 0197. 
38 Svensk Handel (2015): Handel möjligheternas bransch. Svensk Handels kompetensbehovs-
rapport 2015. 
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6.7 Kompetensutveckling i företagen 

Bedömning: Besöksnäringens företag behöver kompetenshöjande 
insatser. Analyser av företagens behov och behov av insatser 
adresseras bäst på en regional nivå.  

Utöver utbildningar av ny personal behövs kompetensutveckling som 
kan möta befintliga företags behov och möjligheter. Det kan handla 
om den generella affärsmässiga kompetensen eller om vilka ut-
maningar företaget står inför i form av internationalisering och digita-
lisering. Parallellt med detta finns i företagen branschspecifika behov 
av kompetens inom ledarskap, bokningssystem, validering m.m. 

För att kompetensutvecklande insatser ska ge mer bestående 
effekter i företagen är det viktigt att de bygger på en förändringsvilja 
och affärsmässighet. De bör bygga på ett arbete kring strategisk 
kompetensförsörjning och företagsintern kompetenskartläggning. 
Det finns kunskaper att inhämta utifrån projekt som finansierats av 
Europeiska Socialfonden (ESF), exempelvis Avancerad tillväxt-
organisering (Avanto), som drivits av Business Region Göteborg AB 
och handlar om hur man stärker företags och individers kompetens-
utveckling. Projektet har analyserat, identifierat och tillgängliggjort 
behovsstyrda kompetensstödjande insatser. Målgrupp är ledning och 
medarbetare i små och medelstora företag. Ytterligare ett ESF-finan-
sierat projekt har gjorts tillsammans med IUC kring kompetens-
kartläggningar där Kompetensbarometern utvecklats. 

6.8 Kompetens om besöksnäring i det offentliga 
systemet 

Bedömning: Turismens och besöksnäringens tillväxt och utveck-
ling ställer krav på ökad kompetens och kunskap om besöks-
näringen bland anställda som arbetar i den offentliga sektorn och 
som i sin yrkesroll ska möta företagen med såväl främjandeinsatser 
som med regelverk, myndighetsutövning eller tillståndsgivning.  

Regionala forsknings- och utvecklingsmiljöer i en nationell sam-
verkan kan fungera som viktiga kunskapsintermediärer i frågan om 
kompetensutvecklingsinsatser för olika grupper av offentliga aktörer. 
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Det är viktigt men i praktiken inte självklart att de som har stor 
påverkan på företagens villkor och utveckling också har god kunskap 
om och insikt i besöksnäringens struktur och villkor. Studier har 
identifierat att personer som arbetar i destinationsorganisationer på 
lokal och regional nivå representerar en rik flora av yrkeskompetenser. 

En del har tidigare arbetat med näringslivsutveckling, andra med konst-, 
musik- eller kulturfrågor, några inom hotell- och restaurangbranschen, 
åter andra med projekt- och processledning i olika organisationer.39 

Enligt rapportens analys kan en anledning vara att olika destinationer 
har olika uppdrag och därmed identifierat olika behov. En annan 
förklaring är att man är osäker på vilken kompetens man är i behov 
av och anställer någon som man tror kan arbeta med destinations-
utveckling på ett bra sätt. Därefter har den som anställts utifrån sin 
egen kompetens fått beskriva organisationens behov och uppdrag. 
Resultatet av båda fallen är en förhållandevis svag professionalisering 
inom området. Flera av de berörda säger sig vilja få möjlighet att 
formalisera yrkesrollen genom någon form av kvalificerad vidare-
utbildning med målgruppen besöksnäringens organisationer.40 För 
att utveckla en sådan utbildning behöver dialogen mellan utbild-
ningsväsendet och besöksnäringens aktörer stärkas.  

6.9 Vikten av matchning på regional nivå 

Bedömning: Regionalt utvecklingsansvarigas roll i matchning av 
kompetens är mycket viktig för att långsiktigt främja hållbar 
turism och växande besöksnäring.  

Arbetsmarknadens behov av kompetens och utbudet av utbild-
ningar bör adresseras på en regional nivå. 

Matchning är det begrepp som används för att beskriva nyckeln till 
kompetensförsörjningslåset. Matchning handlar om att företagens 
efterfrågan på kompetens kan matchas med arbetssökandes kvali-

                                                                                                                                                          
39 Tillväxtverket (2015): Utveckling av hållbara turistdestinationer – Om problem, processer 
och planering, Rapport 0184. 
40 Tillväxtverket (2016): Den svenska besöksnäringen – kompetensförsörjning och kompetens-
behov, Rapport 0197. 
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fikationer och utbildningars innehåll. Ibland kan arbetssökande 
behöva kompetenshöjande insatser i form av längre och kortare 
utbildningar för att matchningen ska fungera. Enkelt uttryckt kräver 
god matchning: 1) att behovet av kompetens definieras 2) att utbild-
ningar som speglar behovet skapas och 3) att elevernas intresse för 
att gå utbildningarna finns. 

Regionalt utvecklingsansvariga har ett statligt uppdrag att sam-
ordna utbildningsplanering och kompetensförsörjning sedan 2010, 
som en del av det regionala tillväxtuppdraget, som brukar benämnas 
kompetensplattformar. Dessa plattformar utför olika arbetsuppgifter. 
De möter utbildningsanordnare över hela kedjan grundskola–gym-
nasium–komvux/yrkesvux–sfi–folkhögskola–yrkehögskola–
högskola. De gör prognoser över utbud och efterfrågan av arbets-
kraft. De ordnar mötesplatser för branscher som är verksamma i 
deras region. I uppdraget samverkar regionerna med kommuner, 
företag, arbetsförmedling, statliga myndigheter, departement med 
flera. Det har även bildats en nationell mötesplats för de offentliga 
aktörerna, Kompetensförsörjningsdagarna. 

Tillväxtverket har haft i uppdrag att stödja och vidareutveckla det 
regionala kompetensförsörjningsarbetet 2013–2017. En del i upp-
draget har varit att ta fram förslag till riktlinjer för regionalt kompe-
tensförsörjningsarbete. Förslaget till riktlinjer41 som presenterades i 
juni 2017 pekar bland annat ut att regionalt utvecklingsansvariga 
aktörer ska kartlägga, synliggöra och prognostisera privat och 
offentlig sektors behov på kort och lång sikt. Vidare ska de tillsam-
mans med relevanta företrädare från näringslivet, alla delar av utbild-
ningssystemet samt relevanta myndigheter fastställa målsättningar, 
samordna och organisera det regionala kompetensförsörjnings-
arbetet. De ska också stödja och driva operativa och strategiska 
insatser inom en rad områden, som till exempel samverkan kring 
utbud av utbildningar, samverkan kring validering samt planering av 
utbudet för regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning.  

Syftet med regionalt kompetensförsörjningsarbete har varit att 
med de regionala kompetensplattformarna som verktyg stärka sam-
verkan mellan exempelvis myndigheter, näringsliv och utbildning för 
en väl fungerande kompetensförsörjning. Ett övergripande tema har 

                                                                                                                                                          
41 Tillväxtverket (2017): Förslag på riktlinjer för regionalt komptensförsörjningsarbete. 
N2016/06500/RTS. 
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varit att ta fram analyser av arbetskraftsbehov samt att utifrån dessa 
analyser genomföra insatser som förbättrar kontakterna med 
näringslivet i allmänhet och samverkan med branscher inom brist-
yrkesområden i synnerhet. Arbetsmarknadens parter i besöks-
näringens branscher anger att regionalt utvecklingsansvariga aktörer 
gärna får involvera dem i högre grad i det regionala kompetens-
försörjningsarbetet. 

Det har tidigare varit svårt att hitta data om matchningsindikatorer, 
särskilt på regional nivå. Nu finns dock en ny databas med regionala 
matchningsindikatorer för att underlätta regionala analyser. Data-
basen, som är en del av SCB:s statistikdatabas (SSD), har tagits fram 
av Reglab42.  Tillväxtverket finansierar förvaltning och framtida upp-
dateringar. Databasens regionala matchningsindikatorer finns inom 
fyra områden; efterfrågan på arbetskraft, arbetskraftsutbud, match-
ning och regionala förutsättningar. Statistiken är uppdelad på län. 

Regeringens inriktning för regionalt kompetensförsörjnings-
arbete framöver är att det ska finnas en grundläggande verksamhet 
som ska vara gemensam för alla län. Denna verksamhet ska komp-
letteras med den verksamhet som utgår från de förutsättningar som 
finns och de prioriteringar som görs i respektive län. 

Utredningen konstaterar att regionalt utvecklingsansvariga 
behöver driva ett långsiktigt arbete mot att säkra att det inom länet 
finns ett utbildningsutbud, från gymnasiala yrkesprogram till rele-
vanta program på högskolenivå, med relevans för besöksnäringens 
behov och av hög kvalitet. Detta ställer krav på resurser och långsik-
tighet hos regionalt utvecklingsansvariga, kommuner, utbildnings-
anordnare och ett engagemang från besöksnäringens aktörer, både 
regionalt och nationellt. Det ställer också krav på att det finns funge-
rande forum och former för aktörernas samverkan på regional nivå. 

                                                                                                                                                          
42 Reglab är en plattform för att fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna. 
Reglab har 24 medlemmar: 21 regioner/län, Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting och 
Tillväxtverket. 

http://www.reglab.se/
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6.10 Vägledning 

Bedömning: Vägledning om besöksnäringens yrken, arbetsmark-
nadsutsikter och utbildningar bör samlas nationellt och tillgänglig-
göras digitalt. 

Vägledning är ett viktigt samhällsuppdrag för en bättre fungerande 
arbetsmarknad. Vägledningens syfte är att den ska leda till hållbara 
val för individen. Avhopp och programbyten är kostsamma för 
individer och utbildningsanordnare, och därför behöver kvaliteten 
vara hög inom studie och yrkesvägledning. I dag är informationen 
om yrken, arbetsmarknadsutsikter och utbildningar fragmenterad 
med många avsändare och bristande samordning. Även för individer 
med god karriärkompetens som har lätt att ta till sig information om 
arbetsmarknadens krav kan det vara svårt att orientera sig och få en 
objektiv överblick över vilken kompetens som efterfrågas och hur 
hen kan tillägna sig denna.43 

Studie och yrkesvägledare (SYV) på grund- och gymnasieskola 
har en viktig roll och påverkan på ungdomars val av utbildning och 
inriktning. Skolverket genomför fortbildningar och konferenser i 
syfte att stärka vägledningen. Enligt skolinspektionens granskning 
arbetar få skolor målinriktat med att ge eleverna kunskaper om 
arbetsliv och arbetsmarknad. Undervisningen är inte utformad för 
att ge eleverna underlag att välja utbildning eller yrke. Nära hälften 
av eleverna upplever inte att undervisningen ger någon arbetslivs-
orientering. Detta bekräftas även i utredningen Välja Yrke.44 

Arbetsmarknadsutredningens slutsats är att vägledning måste 
erbjudas brett för att bidra till en fungerande arbetsmarknad och 
föreslår i delbetänkande en digital plattform för livslång vägledning 
som ska drivas av flera myndigheter i samverkan.45 Den digitala 
plattformen föreslås samla information och erbjuda orienterande 
vägledning kring: arbetsmarknadsutbildning, kommunal vuxen-
utbildning, yrkeshögskoleutbildning, högskoleutbildning och 
folkhögskoleutbildning. De myndigheter som föreslås delta i den 
                                                                                                                                                          
43 SOU 2017:82: Vägledning för framtidens arbetsmarknad. Delbetänkande av Arbetsmarknads-
utredningen. 
44 SOU 2015:97: Välja Yrke. Slutbetänkande av Yrkesprogramsutredningen. 
45 SOU 2017:82: Vägledning för framtidens arbetsmarknad. Delbetänkande av Arbetsmarknads-
utredningen. 
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digitala plattformen är Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, 
Skolverket, Universitets- och högskolerådet (UHR), Myndigheten 
för yrkeshögskolan och Centrala studiestödsnämnden (CSN). 
Utifrån besöksnäringens behovsbild ser vi att en digital samlande 
plattform för vägledning skulle vara en positiv lösning. Det är viktigt 
att även vägledning till gymnasieutbildningar ingår i en 
plattformslösning. 

6.11 Konsekvenser 

Förslagen medför kostnader för staten som uppskattas till drygt 
20 miljoner kronor. 

Strategisk kompetensutveckling riktad mot besöksnäringens 
företag väntas få effekter i form av ökad kompetens som på relativt 
kort sikt kan leda till ökad kvalitet i tjänster och produkter, och 
därmed ökad konkurrenskraft i företagen. Indirekt och på längre sikt 
har detta potential att leda till ökad sysselsättning i hela landet. 

Övriga förslag väntas indirekt leda till bättre förutsättningar för 
företagen i besöksnäringens branscher, då de är avsedda att höja 
kompetensen hos personer som ansvarar för myndighetsutövning 
för respektive utveckling av företag och destinationer. 

Miljömässig hållbarhet påverkas i den utsträckning innehållet i 
utbildningarna har en sådan inriktning. Utredningen saknar underlag 
för att bedöma i vilken utsträckning kompetensutvecklingen kom-
mer omfatta kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda. 
Viss potential finns att inkludera ett särskilt jämställdhetsperspektiv 
och att möta de integrationspolitiska målen genom utbildnings-
insatser som inkluderar dessa perspektiv.  

Förslagen påverkar regioner och kommuner, eftersom dessa för-
väntas delta i arbetet genom dialog med Tillväxtverket som ansvarig 
myndighet. Vår bedömning är att den kommunala självstyrelsen inte 
påverkas, då dialogen med regionalt utvecklingsansvariga möjliggör 
anpassade lösningar. 

Kompetensutveckling av offentligt sysselsatta kan ha en brotts-
förebyggande effekt då de innebär att myndighetsutövare ökar sin 
kompetens avseende att underlätta för företag att göra rätt. 

Sammanfattningsvis bedömer vi att förslagen medför kostnader 
för staten och delvis för de aktörer som föreslås involveras. Utbild-
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ningsinsatser påverkar företagen direkt. Indirekta och långsiktiga 
effekter, som bygger på en långsiktighet i genomförandet av insat-
serna, är ett bättre offentligt stöd för företagen i besöksnäringen, 
och därigenom ökad sysselsättning. 
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7 Utveckling, innovation 
och forskning 

Förslag: 

– att Patent- och registeringsverket (PRV) får i uppdrag att, i 
samarbete med Verket för innovationssystem (Vinnova), följa 
upp hur regeringsuppdrag gällande små och medelstora före-
tag för hantering av immateriella tillgångar har fungerat för 
företag inom besöksnäringen, samt utveckla former för hur 
stödet kan utvecklas vidare för besöksnäringen. 

– att Research Institutes of Sweden AB (RISE) i samverkan med 
Verket för innovationssystem (Vinnova) och Swedish Incubators 
and Science Parks (SISP) och i dialog med besöksnäringen, får 
uppdrag och resurser att identifiera och definiera arbetssätt 
som inkluderar besöksnäringens aktörer i befintliga innova-
tionsstrukturer i större omfattning än i dag med målet att: 
a) nyttiggöra befintliga innovationer, forskningsresultat och 
kompetenser in i besöksnäringen b) skapa former (projekt och 
program) för ökad samverkan mellan besöksnäringens aktörer, 
RISE, Vinnova och SISP för skapande av ny forskning och 
innovationer utifrån besöksnäringens behov. 

–  att Tillväxtanalys får i uppdrag att utvärdera hur Tillväxt-
verkets och Statens Jordbruksverks befintliga och nya insatser, 
riktade till besöksnäringen, når företagen och stärker deras 
innovationsförmåga. 

– att regeringen ger statliga forsknings- och innovationsmyndig-
heter i uppdrag att, med utgångspunkt i myndigheternas grund-
uppdrag, inventera hur deras organisationer och bedömar-
grupper är kompetensförsörjda för att bemöta besöksnäringens 
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utmaningar och möjligheter i fråga om tillväxt och hållbar 
utveckling. 

– att Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls-
byggande (Formas) får i uppdrag att, i samverkan med rele-
vanta myndigheter och i dialog med lärosäten och branscher-
nas forskningsråd, analysera vilka forskningsbehov som finns 
kopplade till besöksnäring och turism och som är relevanta, 
dels i ett forskningsperspektiv, dels i ett hållbarhets- och sam-
hällsperspektiv, redovisa resultaten av dessa utredningar och 
analyser samt ta initiativ till och stödja strategisk forskning 
och utveckling med relevans för besöksnäringen. 

7.1 Besöksnäringens innovationsförmåga 

Bedömning: Hållbar turism och växande besöksnäring behöver 
främjande genom innovationspolitik som komplement till främj-
ande genom landsbygdspolitik och politik för regional tillväxt.  

Forskning, innovation och ett kontinuerligt utvecklingsarbete är helt 
nödvändigt för att bemöta turismens och besöksnäringens potential, 
tillväxt och utmaningar. Inte minst är detta väsentligt i ett hållbar-
hetsperspektiv. Kunskapsmassan om hur turism och besöksnäring 
kan bidra till hållbarhet ur de sociala och miljömässiga aspekterna 
behöver stärkas och utvecklas parallellt med utveckling av företag, 
produkter, tjänster och processer. 

7.1.1 Vad är innovation? 

Innovation handlar om nya sätt att skapa värde. På en övergripande 
nivå omfattar innovation de aktiviteter som leder till ekonomisk 
omvandling och ökad produktivitet, dvs. större värdeskapande i 
förhållande till insatta resurser. Innovation är därmed centralt för att 
förklara ekonomisk tillväxt och kan förstås, eller definieras, utifrån 
tillväxtteorier. Enkelt beskrivet är innovation det som ändrar, effek-
tiviserar, ersätter befintlig ekonomisk ordning och driver på om-
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vandlingsprocesser. I förlängningen handlar det om att värdeskapan-
det blivit mer effektivt. 

Innovationer definieras enligt OECD som införandet eller 
genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller 
tjänst), produktionsprocess, marknadsföringsmetod eller organi-
sation av rutiner, metoder, arbetsplatsen eller relationen med aktörer 
utanför den egna verksamheten.1 Man talar utifrån denna definition 
om fyra typer av innovation: produktinnovation, processinnovation, 
marknadsinnovation och organisatorisk innovation. I takt med att 
samhället förändras med ett ökat tjänsteinnehåll i ekonomin, globa-
lisering och digitalisering som gör värdeskapande mer komplext, har 
innovation i teori och praktik förskjutits mot ökat värdeskapande 
genom nya affärsmodeller och bättre användarupplevelser. 

Givet stora inslag av tjänster är det viktigt att stärka förmågan, 
inte minst för små och medelstora företag, att hantera immateriella 
tillgångar i affärsstrategier och innovationsarbete. Tidigare har starkt 
fokus legat på patent och andra skydd av immateriella tillgångar, 
medan fokus i dagens näringsliv präglat av tjänster och digitalisering 
i hög grad ligger på värde.2 

7.1.2 Användardriven och öppen innovation 

Vår förståelse av innovationsprocessen präglas av vilket perspektiv vi 
har på värdeskapande. Språkbruk, regelverk och indikatorer har i hög 
grad utvecklats utifrån en varulogik där råvara förädlas till en vara, 
som säljs till användaren som använder varan och förbrukar värdet. 

Tjänstelogik är ett alternativt sätt att betrakta värdeskapande som 
fått allt större genomslag i takt med ökat tjänsteinnehåll i ekonomin 
och ökad digitalisering. Logiken innebär att värdet uppstår i använd-
ningen av en vara, tjänst eller kombination av dessa. Enligt detta 
perspektiv samskapas värdet i relationen mellan leverantör och 
användare. Med detta sätt att se på begreppet tjänst är det inte 
intressant att skilja tjänst från vara. Fokus ligger i stället på värdet 

                                                                                                                                                          
1 OECD and Eurostat (2005): Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting inno-
vation data. Third edition. 
2 Vinnova och PRV har sedan 2011 haft en rad regeringsuppdrag att stötta SMF i att hantera 
immateriella tillgångar affärsstrategiskt, där fokus på skydd flyttas till fokus på värde. 
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som skapas för användaren, eller vad användaren strävar efter att 
uppnå. 

Innovationsarbete behöver utifrån detta synsätt utgå från använ-
darens behov och process för värdeskapande. Man talar då ofta om 
användardriven innovation. Tjänsteinnovationer tar därmed utgångs-
punkt i kundens eller användarens värdeskapande process. Det kan 
jämföras med processer för produktinnovation som ofta tar utgångs-
punkt i teknik eller nyttjande av resurser på nya sätt. I produkt-
innovationer betraktas ofta patent som nyckeltillgångar, medan 
nyckeltillgångar i tjänsteinnovation är kunskap om behov som ännu 
inte är uppfyllda. Medan patent ger mer stängda processer är tjänste-
innovationsprocesser mer öppna för att bjuda in kunder och andra 
parter för att möjliggöra värdeskapande.  

Genom digitaliseringen har innovationer i form av helt nya 
affärsmodeller blivit möjliga och allt vanligare. Ett tydligt exempel är 
Airbnb och liknande delningsplattformar för förmedling av korttids-
boende som involverar privatpersoner både som utförare och 
nyttjare. Just Airbnb som plattform har på kort tid blivit en global 
aktör att räkna med och har under 2017 innoverat ytterligare i sin 
affärsmodell genom att förskjuta fokus från ”homes” till ”trips” och 
därmed till turistens helhetsupplevelse.  

I en digitaliserad, global bransch som besöksnäringen är förmågan 
till användardriven och öppen innovation i samspel med olika 
aktörer avgörande för konkurrenskraft. 

7.1.3 Synen på besöksnäring och innovation 

Studier visar att intresset för innovationsverksamhet inom besöks-
näringen är litet både från den akademiska världen och från besluts-
fattare.3 Besöksnäringen är knappt representerad i akademiska 
studier och omfattas sällan av policydokument om innovation som 
andra näringar. Bristen på studier över innovationer och utveckling i 
besöksnäringen jämfört med andra branscher anses ha flera orsaker. 
Historiskt har innovationer i hög grad förknippats med teknologisk 
innovation och mätts som patent vilket innebär att företag inom 

                                                                                                                                                          
3 Backman M. et al (2017): Innovation in the hospitality industry – firm or location. Tourism 
Economics. Sage Journals. 
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tjänstesektorn, dit besöksnäringens branscher oftast räknas, har fått 
begränsad uppmärksamhet. Många former av innovation och utveck-
lingsinsatser som är viktiga för att öka produktivitet och värde-
skapande fångas inte upp när man mäter FoU och patent, till exem-
pel organisatoriska eller marknadsinnovationer.4 

Besöksnäringen består av en mängd företag i olika branscher som 
sammantaget bidrar till att öka attraktionskraften i olika platser. 
Eftersom besöksnäringen omfattar företag och organisationer inom 
många olika branscher och sektorer är det svårt att avgränsa besöks-
näringens aktörer som en egen näring skild från andra näringar. 
Därmed sker innovation i besöksnäringen i högre grad än inom 
andra områden i branschöverskridande samspel. Innovationer av stor 
betydelse för besöksnäringen kan exempelvis röra transporter, sport 
eller it och betraktas utifrån dessa branscher. Ett intressant sätt att se 
på innovation i besöksnäringen är att utgå innovationsprocesser som 
specifikt syftar till att utveckla attraktionskraften för en plats eller 
att utveckla attraktiva och hållbara upplevelser för besökare. 

Innovationsbegreppet har breddats och innefattar numera en 
bredare förståelse av innovationer, men det är fortfarande svårt att 
definiera vad som utgör en innovation inom besöksnäringen. Bättre 
definitioner behövs för att analysera detta på ett bra sätt. En annan 
förklaring till bristande kunskapsunderlag är att besöksnäringen 
uteslutits från många länders enkäter om innovation i företag i 
samband med Community Innovation Survey som genomförs 
vartannat år av Eurostat.5 Besöksnäringen ingår inte i dessa eftersom 
näringen inte är klassificerad som en kärnverksamhet, och därför 
samlas statistik in endast på frivillig basis av EU:s medlemsstater. 
Ytterligare en orsak till att besöksnäringen inte får så mycket upp-
märksamhet är att potential och förmåga till innovation ofta för-
knippas med kunskapsintensitet. Vissa branscher i tjänstesektorn, 
bland annat besöksnäringen, har en låg kunskapsintensitet6 och anses 
därmed även ha en låg innovationskapacitet.  

Samtliga dessa faktorer har bidragit till att besöksnäring och 
turism inte får den uppmärksamhet de förtjänar när det gäller innova-
tioner, vare sig från forskare eller beslutsfattare. 
                                                                                                                                                          
4 OECD (2016): OECD regional outlook 2016. Productive regions for inclusive societies, s. 58. 
5 I Sverige genomförs studien av SCB. 
6 Kunskapsintensiva företag betecknas av mycket högt kunskapsinnehåll och stor andel hög-
utbildad personal. 
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En viktig del av näringslivets investeringar i innovationsaktiviteter 
är dess investeringar i FoU. Det ska dock framhållas att i tjänste-
intensiva branscher tar innovation ofta andra former än formell 
FoU-verksamhet. Besöksnäringens privata investeringar i FoU är 
svåra att mäta då SCBs statistik av privata FoU-investeringar utgår 
från företag med tio eller fler anställda. Besöksnäringen består till 
stor del av små företag som inte fångas upp i mätningarna.  

Små och medelstora företag har generellt mer begränsad kapacitet 
att satsa på forskning och utveckling och att tillgodogöra sig ny 
kunskap än stora företag. Jämfört med mer mogna och kunskaps-
intensiva branscher som till exempel gruv-, medicin- eller fordons-
industrin saknar besöksnäringens branscher motsvarande framför-
hållning och långsiktiga strategier. Det gör att företagen och besöks-
näringens branscher har svagare beställarkompetens beträffande 
forskning och förmåga till innovation. Det här minskar branschernas 
och företagens inflytande över investeringar i kunskapsutveckling 
vilket i sin tur påverkar besöksnäringens plats i utbildningssystemet i 
stort, samt näringens förmåga att nyttiggöra resultat från forskning.  

Inom ramen för Vinnovas program Strategiska forsknings- och 
innovationsagendor 2012/2013 tog Besöksnäringens forsknings- och 
utvecklingsfond (BFUF) på uppdrag av Svensk Turism AB och i 
samverkan med besöksnäringens företag, arbetsmarknadens parter, 
forskare och offentliga aktörer fram Besöksnäringens forsknings- och 
innovationsagenda 2014–2030. Agendan pekar på behovet av att 
stärka strukturen för forskning och innovation och att främja 
gränssnittet mellan aktörer inom besöksnäringen, akademin och den 
offentliga sektorn.7   

                                                                                                                                                          
7 BFUF (2014): Besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda 2014–2030. s. 29. 
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7.1.4 Innovation i besöksnäringens företag 

Bedömning: Nationella och regionala insatser för innovation 
behöver i högre grad än i dag riktas direkt till företagen i besöks-
näringen med målsättning att stärka deras innovationsförmåga.  

Ett viktigt inslag är att stärka förmågan hos små och medel-
stora företag i besöksnäringen att hantera immateriella tillgångar 
affärsstrategiskt.  

 
Innovation handlar om människor som identifierar behov och 
möjligheter och som utvecklar nya och bättre sätt att skapa värde. 
Det är viktigt att kvinnor och män i besöksnäringens företag har rätt 
kunskap och förutsättningar för innovation, inte minst för att 
utveckla bättre, mer attraktiva och lönsamma besöksupplevelser. Det 
handlar om att företagens ägare och de anställda kan och vill tänka 
nytt – och inte minst vill engagera sig i förnyelse. Besöksnäringen 
kännetecknas av stor internationell konkurrens och är tjänste-
intensiv. Företagen behöver ständigt förbättra sig och hitta nya 
vägar, vässa sin konkurrensförmåga och skapa värde på nya sätt. De 
måste ständigt utveckla nya produkter och nya tjänster. De behöver 
med andra ord vara mer innovativa. 

Utredningen har noterat att besöksnäringen sällan lyfts fram som 
ett exempel på en innovativ sektor. Samtidigt visade 2014 års version 
av Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet8 att 
bland små och medelstora företag inom besöksnäringen9 hade 
60 procent utvecklat och sålt nya varor eller tjänster under de tre 
senaste åren. Detta ligger över genomsnittet på 50 procent för samt-
liga små och medelstora företag i Sverige. En undersökning bland 
svenska hotell10 visar att cirka sex av tio hotell infört en ny produkt 
eller tjänst under de senaste två åren. Ännu fler, sju av tio, hade 
under samma period inför minst en ny process. Lägst aktivitet sker 
inom organisatoriska innovationer. Där genomförde fyra av tio 
hotell en innovation de senaste två åren. 

Studier visar vidare att orsakerna till att företag är innovativa finns 
antingen inom företaget eller är platsspecifika, dvs. att de speglar 

                                                                                                                                                          
8 Tillväxtverket (2014): Företagens villkor och verklighet 2014. 
9 Definierade som företag med en stor andel av försäljningen till tillresta besökare. 
10 BFUF (2017): Hur ser morgondagens hotell ut? Rapport #7. 
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platsen där företaget är verksamt. Den största delen av förklaringen 
till om ett företag är innovativt finns på företagsnivå även om platsen 
spelar en viss roll.11 De interna resurserna är de viktigaste faktorerna 
för framgång och innovation. För tjänste-, produkt- och process-
innovationer är storleken på företaget en viktig faktor för dess 
innovationsförmåga. Ett större företag har tillgång till större finan-
siella resurser, mångfald i de interna resurserna, högre teknisk 
potential och kunskap, bättre förmåga att hantera risker och större 
möjlighet att få tillgång till finansiellt kapital. När det gäller organi-
satoriska innovationer är humankapital och anställda med högre 
utbildning viktiga faktorer. Beträffande innovationer inom mark-
nadsföring är företagets förmåga till samarbete viktig eftersom 
externa kontakter och samarbeten med andra företag stärker 
förmågan att utvecklas inom detta område. 

Studier visar också att mer jämlika arbetsplatser, i fråga om balans 
i antal kvinnor och män, leder till införande av fler process-, 
marknads- och organisatoriska innovationer.12 Då merparten av 
värdet från innovationer förverkligas genom hotellets personal, krävs 
att hotellet satsar på personalens kompetens, lärande och på arbets-
miljön för att få innovationer att de facto ge kundvärde. 

Innovativa företag inom besöksnäringen finns i alla delar av 
landet och det är också samma faktorer som påverkar om företaget 
är innovativt. Det finns med andra ord ingen tydlig uppdelning på 
stad respektive landsbygder. 

Utredningens analys är att, med undantag för transportbranschen, 
har dialogen mellan besöksnäringens branscher och nationella forsk-
nings- och innovationsmyndigheter och institut som till exempel 
Formas, Vinnova och RISE hittills varit begränsad. En orsak är enligt 
utredningens bedömning att besöksnäringen i dag saknar egna starka 
strukturer med förmåga att definiera utmaningar och behov när det 
gäller forskning och innovation.  

Ett viktigt inslag är att stärka förmågan hos små och medelstora 
företag att hantera immateriella tillgångar affärsstrategiskt. Ytter-
ligare ett sätt för det offentliga att stärka företags utveckling i tidiga 

                                                                                                                                                          
11 Backman M. et al (2017): Innovation in the hospitality industry – firm or location. Tourism 
Economics. Sage Journals. 
12 Wikhamn, W. et al. (2016): Hotel innovations, non-financial performance and sustainable 
human resource management, Paper accepted for the 30th Australian and New Zealand 
Academy of Management. 6–9 december 2016. 
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skeden, av företagande och/eller produktutveckling är att erbjuda 
inkubationsstöd och tillgång till företagsinkubatorer. Det är Vinnova 
som är ansvarig myndighet för de nationella satsningarna på inkuba-
torer. Utredningen ser att befintliga inkubatorer kan utvecklas till att 
attrahera fler företag inom besöksnäringen samt genom att fler 
företag inom andra områden, till exempel företag med it-inriktning, 
stimuleras att utveckla innovativa lösningar med bäring mot turism, 
besöksnäring och upplevelser. 

7.1.5 Utvecklingsprocesser på regional och lokal nivå 

I besöksnäringen är samverkan med aktörer inom offentlig verk-
samhet och civilsamhälle viktigt då dessa ofta står som ägare av 
resurser13 och skapare av regelverk. Samspel mellan aktörer inom 
besöksnäringens branscher, offentlig verksamhet och civilsamhället 
har därmed en mer avgörande roll för innovation i besöksnäringen än 
i många andra branscher.14 För att utvecklingsarbete ska fungera och 
nå framgång måste besöksnäringens utveckling integreras i offentlig 
planering och processer. Här spelar lokala och regionala strategier en 
viktig roll för besöksnäringen utveckling och innovationsförmåga. 

De företag inom besöksnäringen som tillhör en kedja eller 
koncern har ofta tillgång till viktig kunskap inom sin egen företags-
grupp. Ett sätt för mindre företag att få tillgång till kunskap är att 
knyta an till ett lokalt nätverk för samarbeten och kunskapsdelning. 
Regional interaktion är särskilt viktigt för små företags innovations-
förmåga15. Empiriska studier pekar mot att när ett mindre företag får 
tillgång till ett bredare nätverk och samarbetspartners kan det bli lika 
innovativt som sina större företagskollegor. Denna form av nätverk 
för samarbeten och kunskapsdelning kallas också kluster eller innova-
tionssystem16, och sker i en lokal eller regional kontext. 

Samtliga regioner i Sverige har ansvar för regional utveckling och 
en utvecklingsstrategi som uttrycker regionens vilja och pekar ut den 
långsiktiga riktningen. Dessa strategier ligger till grund för fysisk 

                                                                                                                                                          
13 Resurser i form av till exempel rättigheter, mark, natur och kulturmiljöer. 
14 BFUF (2014): Besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda 2014–2030. 
15 Bjerke, L. & Johansson, S. (2015): Patterns of innovation and collaboration in small and 
large firms, The Annals of Regional Science. Vol.55/1, s. 221–247. 
16 A. a. 
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planering och är en utgångspunkt för regionens tillväxtarbete. Flera 
regioner har även innovationsstrategier. En genomgång visar att de 
flesta regioner har inkluderat skrivelser om besöksnäringen i sin 
regionala utvecklingsstrategi. De flesta lyfter turism och besöks-
näring som tillångar för lokal och regional utveckling. Flertalet pekar 
på destinationsutveckling som ett viktigt instrument. Ett exempel på 
detta är Halland: 

Destinationsutveckling är alltså ett sätt att bidra till regionens attrak-
tionskraft. Inom ramen för detta sammanförs tematiska områden såsom 
mat, landsbygdsutveckling, kultur/idrott och kreativa näringar.17 

I en region, Jämtland, finns turism och besöksnäring inkluderade i 
den övergripande visionen för länets utveckling: 

Jämtlands län har år 2030 en offensiv basindustri i form av besöksnäring 
med stark året-runt-turism, energiproduktion, skog och trä, handel och it.18  

Några regioner antar, utöver generell produkt- och destinations-
utveckling, en strategisk profilering. Ett exempel är Västra Götaland 
där besöksnäringen ingår som en av 32 prioriterade frågor i området 
En region som syns och engagerar, och där man bland annat anger att 
man ska satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att 
stärka besöksnäringen: 

En fortsatt samordnad satsning på produkt- och destinationsutveckling, 
tillgänglighet och marknadsföring behövs. Arbetet ska ske tvär-
sektoriellt. Tydliga roller mellan offentliga och privata aktörer krävs. 
Mötesindustri och evenemang har stor utvecklingspotential och bidrar 
till att stärka bilden av Västra Götaland som en attraktiv region. Göte-
borg har nationell och internationell status som plats för större evene-
mang. Målet är att Västra Götaland år 2020 är Skandinaviens mest 
besökta, uppskattade och inkomstbringande besöks och evenemangs-
region.19  

Det har genomförts och pågår många bra regionalt och kommunalt 
drivna utvecklingsinsatser runt om i Sverige med syfte att stärka 
besöksnäringen. Insatserna är oftast riktade till småföretag och 
kanaliserade via de regionala destinationsbolagen. I den bästa av 
                                                                                                                                                          
17 Tillväxtstrategi för Halland17 2014–2020. 
18 Reginförbundet Jämtlands län (2014): Jämtland/Härjedalen 2030, Innovativt & Attraktivt, 
Regional utvecklingsplan 2014–2030. 
19 Västra Götalandsregionen (2013): Västra Götaland 2020, Strategi för tillväxt och utveckling 
i Västra Götaland, 2014–2020 (RUP). 
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världar kan man öka effekten av insatta medel genom att goda 
resultat från lokala och regionala innovationsprocesser sprids i 
landet. Det är inte ovanligt att aktörer med liknande inriktning och 
utmaningar i olika regioner samarbetar och delar med sig av er-
farenheter genom mer eller mindre formella nätverk. Men det är 
svårt för en region att mer formellt ta på sig mandatet, ansvaret och 
de resurser som krävs för att sprida kunskap nationellt. Innovationer 
och innovationsarbete behövs också hos de offentliga aktörerna. I 
mötet med utredningen efterlyser de regionala och kommunala 
destinationsbolag som arbetar med utveckling, en tydligare nationell 
struktur i utvecklingsfrågor. De ser en problematik med kortsiktiga 
projektutlysningar, vilka inte uppfattas som resurseffektiva, och 
önskar ett tydligare nationellt ledarskap och en samlad nationell 
målbild för utvecklingsfrågor i besöksnäringen motsvarande det 
nationella ledarskap Visit Sweden har i den internationella kom-
munikationen av Sverigebilden. Utredningen konstaterar att utveck-
lingsarbetet inom svensk besöksnäring skulle stärkas av att en 
nationell aktör på liknande sätt, i samråd med regionerna, satte ett 
ramverk för vilka frågor som är viktiga och hur olika aktörer konkret 
ska arbeta med dem. Efterfrågan rör strategisk långsiktighet samt 
bättre möjligheter till benchmark, lärande och samverkan mellan 
regionerna. 

Utredningen föreslår att en ny nationell funktion med rollen att 
verka för långsiktig uppbyggnad av innovationsförmåga och kun-
skapsutveckling med fokus på de tematiska insatsområdena: digita-
lisering, naturturism, kulturturism, måltidsturism samt evenemang 
och stora möten samt koordinera besöksnäringens branscher och 
deras behov med innovationsstödsystemets aktörer. Detta förslag 
beskrivs i kapitel 3. 

7.1.6  Utveckling av destinationer 

En destination kan definieras som ”ett geografiskt avgränsat område, 
där ett system av aktörer erbjuder produkter och service till besökare 
inom det området”, enligt bland andra Tillväxtverket20. I Turismens 

                                                                                                                                                          
20 Tillväxtverket (2015): Utveckling av hållbara turistdestinationer, om problem, processer och 
planering, s. 23. 
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begreppsnyckel översätts det engelska ordet destination med ”huvud-
resmål”, som definieras som ”den plats som är betydelsefull för 
beslutet att göra en resa”.21 

Destinationsutveckling som begrepp har i Sverige kommit att 
användas frekvent under den senaste tioårsperioden. Den nationella 
besöksnäringsstrategin, som 2010 lanserades på initiativ av besöks-
näringens branschorganisationer i samarbete med Visit Sweden, 
regionala turismorganisatiner och Tillväxtverket, lyfter upp destina-
tionsutveckling som ett av tre fokusområden och en av sex huvud-
strategier. Bakom detta ligger en ambition att utveckla destinationer 
och produkter utifrån den efterfrågan som Visit Sweden har 
identifierat och som håller tillräckligt standard för internationella 
marknader. 22 

Den nationella besöksnäringsstrategin ledde bland annat fram till 
bildandet av ett nytt bolag inom destinationsutveckling, som inled-
ningsvis ägdes gemensamt av Visit Sweden, Svensk Turism, Swedavia, 
men som sedan ett antal år ägs och drivs av konsulter på den fria 
markanden.23 Därutöver finns även en rad andra företag säljer tjänster 
inom destinationsutveckling i Sverige. 

Destinationsutveckling har också utvecklats till ett särskilt ämne 
inom turismvetenskap och Mittuniversitetet erbjuder ett program 
för turism och destinationsutveckling. Även flera yrkeshögskolor 
har periodvis erbjudit utbildningar inom destinationsutveckling. 

Tillväxtverket genomförde utifrån ett regeringsuppdrag under 
2012–2014 projektet Hållbar destinationsutveckling, där fem destina-
tioner – Kiruna, Åre, Stockholms skärgård, Vimmerby och Bohuslän 
– deltog under tre år. Avsikten var dels att dessa fem skulle utvecklas 
mot ökad mognad för internationella marknader, dels bidra i lärande 
och utveckling av kunskap och modeller. I en av utvärderingarna av 
programmet drog forskare vid CKS, Centrum för kommun-
strategiska studier, slutsatsen att destinationsutveckling inte ska ses 
som ett arbete som sker med avgränsade metoder och specifika verk-
tyg utan att det handlar om att anlägga ett problembaserat, process-
orienterat perspektiv.24 CKS identifierade fyra huvudprocesser som 

                                                                                                                                                          
21 Tillväxtverket (2016): Turismens begreppsnyckel, s. 10. 
22 Svensk Turism (2010): Nationell strategi för svensk besöksnäring, populärversion, s. 10–15. 
23 Svensk Destinationsutveckling, Svedest AB. 
24 Tillväxtverket (2015): Utveckling av hållbara turistdestinationer, om problem, processer och 
planering, s. 6. 
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måste drivas och som förenar de fem i övrigt mycket olika projekten 
och destinationerna: 

– Etablera destinationen, dvs. klargör organisatoriska och geograf-
iska gränser samt tydliggör destinationens mål och varumärke. 

– Främja kluster, dvs. stöd och främja samverkan mellan besöks-
näringens aktörer och då i första hand mellan de företag som 
tillsammans erbjuder den turistiska produkten. 

– Kompetensförsörjning, dvs. försörj destinationen med kompe-
tens, både på destinationsnivå och lokal nivå i de organisationer 
och företag som deltar i klustret. 

– Samhällsplanering, dvs. koppla samman destinationsutvecklingen 
med konkret samhällsplanering på i synnerhet kommunal, men 
även regional och nationell nivå.25 

Det betyder att det går att se en väl definierad och styrd destina-
tionsutvecklingsinsats som en plattform för samverkan och som i 
alla dessa fem destinationer visade sig vara fruktbar. 

Tillväxtverket har därefter gått vidare i en uppföljande fyraårig sats-
ning – Hållbar produktutveckling inom natur- och kulturbaserad turism – 
där åtta nya destinationer deltar. Satsningen omfattar 40 miljoner 
kronor i statligt stöd och lika mycket i medfinansiering och syftar till 
att stärka och utveckla klustersamarbeten som leder till innovativa 
produkter och upplevelser inom områdena resa, bo, äta och göra. 
I inspelen till utredningen har arbetet lyfts upp som något positivt i 
de regioner som deltar. 

Destinationsutveckling som arbetssätt har således visat sig ha 
många fördelar, inte minst när det gäller att mobilisera aktörer och 
resurser för att etablera samarbeten som annars är svåra att skapa. 
Men det finns också utmaningar och det framförs olika typer av 
kritik mot arbetssättet. 

Det är ofta en turismorganisation eller ett destinationsbolag som 
är huvudman för ett destinationsutvecklingsarbete. Dessa är ofta helt 
eller delvis offentligägda, men inte alltid. Det innebär dels att det 
många gånger finns generella utmaningar kopplade till det offentliga 

                                                                                                                                                          
25 Tillväxtverket (2017): Hur utvecklar vi hållbara turistdestinationer? Erfarenheter och slut-
satser från regeringsuppdraget Hållbar destinationsutveckling 2012–2015. 
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systemets tröghet och krav avseende offentlighetsprincipen, LOU, 
regler för företagsstöd etc. Det innebär också att arbetet tenderar att 
avgränsas till de aktörer som redan är etablerade i samverkan och som 
upplever sig dra störst nytta av samarbete. Företag som redan är 
lönsamma och framgångsrika känner sig inte alltid manade att delta, 
och kunskapsintensiva, oftast lite större, företag upplever kanske inte 
att kommunikationen främst är riktad till dem. Vidare har det, enligt 
branschorganisationen Svensk Handel, visat sig att detaljhandeln och 
transportsektorn inte i lika hög grad deltar i destinationssamverkan, 
utan att det många gånger är störst engagemang hos boendeanlägg-
ningar, restauranger och aktivitetsföretag. 

Utredningen ser att de insatser som har gjorts och genomförs 
inom destinationsutveckling är positiva och bidrar till både nya 
insikter och nya samarbetsformer både inom och mellan destina-
tioner. Företrädare för alla destinationer som deltagit i Hållbar 
destinationsutveckling, och som nu deltar i Hållbar produktutveckling 
inom natur- och kulturbaserad turism betonar att de tycker att arbetet 
är bra. Vi ser samtidigt att det kan finnas behov av att, vid liknande 
insatser framöver på nationell eller regional nivå, ställa ytterligare 
krav på bred samverkan från en större del av systemet, samt att 
insatserna skulle behöva kompletteras med mer innovationsdriven 
utveckling som attraherar även de aktörer som inte känner sig 
hemma eller adresseras i destinationsutvecklingsinsatserna. 

7.1.7 Utveckling av tematiska områden 

Reseanledningen är en av de viktigaste faktorerna att förstå när man 
utvecklar företagens och destinationernas erbjudanden. Turismen 
går mot ett allt större fokus på kroppsliga, sinnliga och mentala upp-
levelser. Detta skapar en efterfrågan på kvalitativa turismupplevelser 
och nischer som till exempel: måltider, matvaror, drycker, fiske, jakt, 
vandring, kite-surfing, klättring, film, litteratur, yoga, träning, fot-
boll m.m. Dessa nischer kan i sin tur samlas under större teman som 
naturturism, kulturturism, måltidsturism och evenemang. Detta 
skapar behov av kunskap och utbildningar om hur upplevelser skapas 
och infogas i affärsmodeller. 

Strategisk utveckling av tematiska upplevelser ingår som en del i 
många regioners arbete med destinationsutveckling. Nationella 
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insatser görs genom regeringsuppdrag till myndigheter som Tillväxt-
verket i form av nationella medel och inom ramen för verkets 
destinationsutvecklingsuppdrag samt Jordbruksverket via Lands-
bygdsprogrammet och Livsmedelstrategin. Även Riksantikvarie-
ämbetet och Naturvårdsverket inkluderar besöksnäring och turism i 
utvecklingsinsatser. Ett exempel på ett nationellt projekt på temat 
kulturturism som inkluderat besöksnäringen är Gruvuppdraget som 
drevs av Riksantikvarieämbetet och avslutades 2016. Ett annat exem-
pel på temat måltidsturism är Sverige det nya matlandet som reger-
ingen bedrev 2007–2014. Ett av resultaten av det arbetet är konceptet 
Try Swedish som har skapats för att användas vid export, turism- och 
Sverigefrämjande aktiviteter och evenemang m.m. Som en följd av 
att regeringens Livsmedelsstrategi antagits 2017 har ett antal nya 
insatser på området lanserats, bland annat: Diversifiering för samiska 
företag (29,6 miljoner), Vilt som mat (6 miljoner), Måltidsexport-
program till regionerna (60 miljoner) och Småskalig livsmedels-
förädling. Därutöver kommer 10 miljoner kronor årligen att avsättas 
till satsningar på turism på landsbygden för att öka antalet besökare, 
utveckla fler kvalitativa produkter och upplevelser samt öppna nya 
marknader. 

7.2 Forskning 

Bedömning: En samlad politik för hållbar turism och växande 
besöksnäring behöver till högre grad än i dag inkludera främjande 
genom forskningspolitik. Det är angeläget att göra en kraft-
samling för att öka såväl nyfikenhetsdriven som behovsdriven 
forskning inom besöksnäring och turism för att stärka konkur-
renskraften och främja en hållbar utveckling.  

Forskningens kvalitet och kritiska massa behöver öka. En 
ökad andel offentlig forskningsfinansiering till området hållbar 
turism och växande besöksnäring är nödvändig för att åstad-
komma detta.  

Målet för forsningspolitiken är att Sverige ska vara ett av världens 
främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskaps-
nation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation 
leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrens-
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kraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i 
Sverige och globalt. 

Utredningen genomförde i april 2017 en workshop med tema 
forskning. Forskare och representanter från lärosäten har därutöver 
deltagit i samband med regionala dialogmöten. Dessutom har 
utredningen tagit emot ett antal skriftliga inspel rörande forskning. 
Den bild som framträder är att forskning om besöksnäring och 
turism är begränsad och spridd över många vetenskapsområden. 
Framför allt lyfts utmaningar rörande forskningens finansiering, 
villkor och samverkan mellan besöksnäring, akademi och offentliga 
aktörer. Bland annat efterfrågas: 

– förändring av Standard för svensk indelning av forsknings-
områden för att synliggöra forskning inom turism och besöks-
näring 

– inrättande av en eller flera forskarskolor, gärna på nordisk nivå 

– insatser för att höja kompetens om besöksnäring och turism hos 
forskningsfinansierande myndigheter 

– krav på hur bedömargrupper och kompetenser representeras vid 
bedömningar av ansökningar gällande besöksnäring och turism 

– forskningssatsningar genom statligt forskningsråd för att säkra 
långsiktighet och vetenskaplig kompetens inom besöksnäring och 
turism 

– att besöksnäring och turism pekas ut som ett strategiskt område 
för forskning och innovation 

– incitament för företag och forskare att samverka för produktion, 
kommunikation och nyttiggörande av forskning. 

7.2.1 Var finns forskningen? 

Kartläggning visar att forskning inriktad på turism, handel och 
besöksnäring bedrivs vid knappt tjugo lärosäten spridda över 
Sverige.26 De större forskningsmiljöerna är27: 
                                                                                                                                                          
26 BFUF (2016): Rapport #05 Vem tänker på besöksnäringen? BFUF:s 2:a kartläggning av 
forskning och dess finansiering, samt Handelns utvecklingsråd (2015), Kartläggning av 
Handelsforskning i Sverige 2010–2014.  
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– Borås Högskola, Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR) 

– Göteborgs universitet, Centrum för turism (CFT) samt Center 
for Retailing (CFR) 

– Handelshögskolan i Stockholm, Center for Retailing (CFR) 

– Högskolan Dalarna, Centrum för besöksnäringsforskning 
(CeTLeR) 

– Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för service 
management och tjänstevetenskap (ISM) samt Centrum för 
Handelsforskning 

– Mittuniversitetet, ETOUR  

– Umeå universitet, institutionen för geografi och ekonomisk 
historia.  

Forskning med denna inriktning finns även vid HUI Research AB, 
Internationella Handelshögskolan Jönköping, Karlstads universitet, 
Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska uni-
versitet, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Södertörns 
högskola och Uppsala universitet.  

Forskning med inriktning mot hospitality och hospitality manage-
ment, dvs. värdskap och ledarskap samt måltid, bedrivs vid Örebro 
universitet, Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan 
och vid Restaurangshögskolan vid Umeå universitet. 

Vidare har några forskningssatsningar, värda att nämna på grund 
av sin omfattning, relativt nyligen inletts. Hållbara besök är ett 
långsiktigt och tvärvetenskapligt forsknings-, utbildnings och sam-
verkansprogram som inleddes hösten 2015 vid Uppsala universitet, 
Campus Gotland. I programmet ingår 22 forskare, verksamma vid 
nio institutioner, inom tre fakulteter. Utifrån den planerade kryss-
ningskajen i Visby och Gotland som besöksmål ska programmet 
utforska vad hållbara besök kan vara och hur de kan åstadkommas ur 
regionala, nationella och globala perspektiv. 

I juni 2017 beviljade Mistra ett anslag om 45 miljoner kronor till 
ett forskningsprogram om hållbar konsumtion. Programmet som går 
under namnet Sustainable consumption – from niche to mainstream 
                                                                                                                  
27 I bokstavsordning. 
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kommer att ledas av Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Syftet är 
att hitta lösningar på problem som följer på tillväxtdrivande kon-
sumtion av varor och tjänster. Fokus kommer att ligga på livsmedel, 
möbler/hemtextilier och semestrande. 

Utredningen ser det som mycket positivt med ett ökat intresse 
bland meriterade forskare inom andra ämnesområden och lärosäten 
än de som hittills forskat om besöksnäring. Detta skapar i sin tur ett 
ökat behov bredare inom akademin av kunskap om besöksnäringens 
struktur, system, möjligheter och utmaningar.  

Utredningen ser att det sannolikt finns en avsevärd mängd rele-
vant existerande forskning inom både lärosäten och institut men 
som är svår för besöksnäringens aktörer att hitta fram till på grund 
av de sökord den är taggad med inte ger den ledningen. 

7.2.2 Forskarnätverk 

Nätverket för akademiska turistutbildningar och forskning i Sverige 
(NATU) är en plattform för kontakt, samverkan, erfarenhetsutbyte 
och diskussion om aktuella frågor mellan deltagande lärosäten och 
forskningsmiljöer. Syftet är att utveckla utbildning och forskning 
inom turism. Medlemmar i nätverket är de lärosäten som har utbild-
ning och/eller forskning inom turism. Nätverket är också öppet för 
kontakt med andra utbildningar med intresse för området turism. 
NATU har ett 100-tal medlemmar, forskare och doktorander från 
lärosätena Högskolan Dalarna, Göteborgs universitet, Högskolan 
Halmstad, Karlstad universitet, Linköpings universitet, Linnéuniver-
sitetet, Mittuniversitetet, Södertörns högskola, Lunds universitet, 
Umeå universitet och Örebro universitet. 

De tre institutionerna som bedriver måltidsforskning i Sverige 
har etablerat ett samarbete för utbildning på avancerad nivå och 
forskning.  

Nordic Society for Tourism and Hospitality Research 
(NORTHORS) är ett nätverk för nordiska forskare inom turism och 
hospitality. Nätverket arrangerar en årlig konferens, Nordic Sympo-
sium on Tourism and Hospitality research, med 150–200 deltagare. 
I styrelsen ingår representanter för lärosäten från Danmark, Norge, 
Sverige, Finland och Island samt redaktörer för skandinaviska 
journaler. 
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7.2.3 Offentliga FoU investeringar 

FoU är en viktig insatsresurs för innovation. De svenska FoU-
utgifterna har sedan år 2000 legat kring 3–4 procent av BNP, vilket 
placerar oss bland de fyra länder som investerar mest i FoU.28 
År 2015 satsades totalt 136,6 miljarder kronor på forskning i 
Sverige.29 De statliga investeringarna i forskning uppgick samma år 
till 41,3 miljarder kronor. Resterande 95,3 miljarder kronor var före-
tagsforskning som i huvudsak handlar om utvecklingsprojekt i 
näringslivet. Inom högskolesektorn är staten den största finansiären 
av forskning. Övriga medel till forskning kommer från externa 
finansiärer, både offentliga och privata.30 Svenska företag beräknas 
stå för högst 5 procent av den forskning som sker vid universitet och 
högskolor.31  

Det finns fyra myndigheter som framför allt finansierar forsk-
ning. Deras sammanlagda finansiering motsvarar knappt 10 miljarder 
kronor per år. Vetenskapsrådet, som är störst, fördelade under 2016 
cirka 6 miljarder kronor till grundforskning.32 Forskningsrådet för 
miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) stödjer grund-
forskning och behovsmotiverad forskning inom miljö, areella näringar 
och samhällsbyggande. Formas fördelade 1,2 miljarder kronor 2016. 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) fördelade 
506 miljoner kronor 2016. Forte stödjer och initierar grundforskning 
och behovsstyrd forskning inom arbetsmarknad, arbetsorganisation, 
arbete och hälsa, folkhälsa, välfärd, omsorg och sociala relationer. 
Verket för innovationssystem (Vinnova) fördelade cirka 2,9 miljarder 
kronor 2016 främst till behovsmotiverad forskning och innovations-
projekt inom verksamhetsområdena teknik, transport, kommuni-
kation och arbetsliv. 

Utöver dessa myndigheter fördelade Statens energimyndighet 
1,3 miljarder kronor 2016, främst till forskning om förnyelsebar 
energi. Flera andra myndigheter, till exempel Riksantikvarieämbetet 

                                                                                                                                                          
28 Räknat i andel av BNP. 
29 www.ekonomifakta.se/Fakta/Utbildning-och-forskning/Forskning-och-
utveckling/(2017-08-31). 
30 Även Riksbankens jubileumsfond samt flera privata finansiärer ger betydande bidrag till 
forskning. 
31 Vetenskapsrådet (2016): Forskningsbarometern 2016 – En överblick av det svenska forsk-
ningssystemet i internationell jämförelse. 
32 Inom naturvetenskap, teknik, medicin, humaniora och samhällsvetenskap. 
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och Naturvårdsverket, finansierar viss forskning, dock med en 
mindre del av sina anslag. I mitten av 1990-talet bildades ett antal 
forskningsfinansierande stiftelser med kapitalet från de tidigare 
löntagarfonderna33 som kompletterade statens investeringar i forsk-
ning med cirka 1,6 miljarder kronor under 2016. 

7.2.4 Investeringar i besöksnäringsrelevant forskning 

Besöksnäring och turism omfattar flera branscher såsom hotell, 
restaurang, handel, transporter, nöje och upplevelser. Bland dessa har 
transportbranschen, genom sin naturliga koppling till motorfordon 
och andra transportmedel34, den starkaste koppling till etablerade 
forskningsstrukturer och några av de strategiska innovationsprogram 
som finns. Andra branscher, som hotell, restaurang och handel, har 
fortfarande en svagare koppling till dessa. 

Forskningsfinansiering från besöksnäringens företag kanaliseras 
framför allt genom forskningsfonderna Besöksnäringens forsknings- 
och utvecklingsfond (BFUF)35 och Handelsrådet36. BFUF bildades 
2009 med syfte att främja vetenskaplig forskning, innovationer och 
utvecklingsprojekt som gagnar företag och anställda i den svenska 
besöksnäringen och som bidrar till en positiv utveckling av näringen. 
Fonden har sedan 2012 delat ut över 31 miljoner kronor till besöks-
näringsrelaterad forskning. 2017 delade BFUF tillsammans med 
Handelsrådet ut 11 miljoner kronor till projekt i ett gemensamt 
forskningsprogram rörande Framtidens fysiska möteplatser. Handels-
rådet finansierar forskning för att stärka och utveckla handels-
näringen. Handelsrådet har årligen delat ut cirka 20 miljoner kronor 
sedan 2006 till forskning. 

Kartläggningar av forskning och forskningsfinansiering visar att 
de satsningar som görs från större nationella finansiärer av besöks-

                                                                                                                                                          
33 Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra), 
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen), Stiftelsen för forskning 
inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) 
och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). 
34 Motorfordon och andra transportmedel räknas till de branscher som ligger högst i FoU-
intensitet enligt OECD. 
35 Fonden är grundad och finansieras av arbetsmarknadens parter genom Visita och Hotell- 
och restaurangfacket. 
36 Bakom Handelsrådet står Svensk Handel, KFO, Akademikerförbundet, Handelsanställdas 
förbund och Unionen.  
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näringsrelevant forskning och utveckling är blygsamma med hänsyn 
till besöksnäringens storlek och vikt.37 38 De stora nationella forsk-
ningsfinansiärerna lägger tillsammans cirka 35 miljoner kronor om 
året på projekt med tydlig relevans för området.39 Lärosätena antas 
finansiera forskning med ungefär motsvarande summa. 

Handelsrådet beräknar att de stora nationella finansiärerna40 
bidrar med cirka 40 miljoner kronor per år till forskning inom 
handel, varav en del projekt är relevanta för besöksnäring och turism. 
Detta innebär att högst 0,4–0,5 procent av de dryga 11,6 miljarder 
kronor som forskningsfinansierande myndigheter och de stora 
forskningsstiftelserna investerar i FoU årligen bidrar till besöks-
näringsrelaterad forskning. Besöksnäringens egna fonder41 är viktiga 
aktörer och finansiärer inom sina områden, vilket framför allt beror 
på att offentlig finansiering är så marginell i sammanhanget.  

Utöver den nationella forskningsfinansieringen bedrivs forsknings- 
och innovationsprojekt med relevans för besöksnäringen med medel 
från EU inom programmen Interreg, Leader och Horizon 2020. 

Forskningsrådet Formas har 2017 uppmärksammat att forskning 
inom området hållbar utveckling av besöksnäringen är begränsad 
trots områdets betydelse för ekonomi och sysselsättning och miljö-
mässig påverkan. Sommaren 2017 utlyste därför Formas medel till 
synteser som sammanställer och belyser kunskapsbehovet och kun-
skapsläget för aktuella frågeställningar inom besöksnäring av rele-
vans för samhällets utmaningar och de globala målen för hållbar 
utveckling. 

7.2.5 Behov av kunskapsutveckling  

Det finns behov av kunskapsutveckling inom en bredd av ämnes-
områden. Det är också viktigt att stärka de forskningsområden och 
nationella miljöer som under många år utvecklat och etablerat profi-
lerad forskning med god vetenskaplig kvalitet. Här finns bland annat 
                                                                                                                                                          
37 BFUF (2016): Vem tänker på besöksnäringen? Rapport #05. 
38 Handelns utvecklingsråd (2015): Kartläggning av Handelsforskning i Sverige 2010–2014. 
39 2015 var de väsentliga externa finansiärerna Formas, Naturvårdsverket, Vinnova och 
BFUF. 
40 För forskningsprojekt inom handel är de väsentliga finansiärerna Formas, Forte, KK-
stiftelsen, Mistra, Riksbankens jubileumsfond, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Veten-
skapsrådet och Vinnova. 
41 BFUF och Handelsrådet. 
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forskare och miljöer verksamma inom evenemangsforskning, natur-
turismforskning, maritimturismforskning, måltidsforskning m.m.   

Ett kunskapsområde där besöksnäringsperspektiv behöver stärkas 
är stads- och samhällsutveckling. Det finns behov av verktyg och 
mätinstrument som förtydligar och utvecklar besöksnäringens sam-
hällsekonomiska roll och som ger en tydligare bild av denna roll i 
både national- och regionalekonomiska perspektiv, liksom rollen 
kopplat till hållbar utveckling. Kunskapsutvecklingen inom natur-
turism behöver kompletteras med kunskap om besöksnäring i urban 
miljö. Det är i hög grad städerna som driver resande och det är här 
besöksnäringens övernattningar, restaurangbesök, handel och andra 
upplevelser till avgörande del omsätts. 

Med hänsyn till besöksnäringens utveckling i förhållande till 
internationalisering, digitalisering och behovet av att utveckla hållbara 
och lönsamma produkter, tjänster och affärsmodeller ser utredningen 
att det finns stort behov av kunskapsutveckling dels beträffande 
sensoriska och estetiska värden men också inom ledarskap och 
management. Detta behov finns såväl i besöksnäringens branscher 
som bland offentliga aktörer på lokal, regional och nationell nivå. 

7.2.6 Forskningens villkor 

Att forskningens omfattning och finansiering inte på något sätt 
motsvarar sektorns betydelse för sysselsättning och BNP beror på 
flera, delvis samspelande, faktorer. Liksom sektorn är forskningen 
delvis ung. De första akademiska utbildningarna inom området 
turism är sprungna ur de regionala högskolorna i Kalmar, Borlänge, 
Karlstad och Östersund sent 70-tal och tidigt 80-tal för att tillgodose 
behov på de regionala arbetsmarknaderna. I Sverige har detta endast 
möjliggjorts nyligen. Forskarexamen i turism utfärdas sedan 2009 
vid Mittuniversitetet medan examen i turism på grund- och avance-
rad nivå utfärdas av ett antal lärosäten. Internationellt är turism i dag 
ett vedertaget akademiskt ämne på forskarnivå. 

Beträffande hospitality och gastronomi gavs Örebro universitet 
genom regeringsbeslut 1992 i uppdrag att uppmärksamma den este-
tiska sidan av restaurangdriften i både teori och praktik. I beslutet 
anges också att en sådan utbildning har ett klart värde för den 
svenska restaurangnäringens förmåga att locka besökare till vårt 
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land. Måltidskunskap/Culinary Arts & Meal Science blev en av de 
första utbildningarna, även i ett internationellt perspektiv, där 
forskarutbildning tillfogades. Forskarexamen i måltidskunskap, där 
hospitality är en del, utfärdas sedan 15 år vid Örebro universitet.  

Denna korta historia innebär att turism, hospitality och måltids-
forskning faller mellan stolarna i det akademiska systemet. Ämnes-
området är mångdisciplinärt och har särskilt starka anknytningar till 
forskningstraditioner inom företagsekonomi, kulturgeografi, socio-
logi, historia och antropologi där det på olika lärosäten finns forskar-
utbildningar och doktorander som tillämpar sin forskning på besöks-
näring och turism. 

Forskare med inriktning mot besöksnäring och turism anser att 
insikten om besöksnäringens struktur, utmaningar och potential är 
svag hos många forskningsfinansiärer liksom inom de gransknings-
kommittéer och bedömargrupper de rekryterar. Detta har väsentlig 
påverkan på hur forskare inom området besöksnäring och turism kan 
söka forskningsmedel och framför allt hur deras ansökningar 
bedöms. Forskningsfinansiärer menar samtidigt att de säkerställer 
rätt bedömning genom att rekrytera bedömargrupper utifrån vilka 
ansökningar som kommer in.  

Vidare är det svårt att följa upp besöksnäring och turism via 
SCB:s ämnesklassificering som bygger på en traditionell ämnes-
kanon där kategorier för besöksnäring och turism inte ingår. Detta 
medför att systematiska analyser av forskning och utbildning på alla 
nivåer inom besöksnäring och turism är svåra att genomföra.  

Sammanfattningsvis ser utredningen ett stort behov av stärkt 
kunskapsutveckling på akademisk nivå bland annat för att främja 
utvecklings- och innovationsprocesser. Ökade forskningssatsningar 
på området kan bidra till att stärka den vetenskapliga kvaliteten på 
forskningen och möjliggöra att den står sig bättre i en internationell 
jämförelse. Området i stort skulle vinna på om kvaliteten på forsk-
ningen ökade då det finns ett tydligt samband mellan forskning av 
högsta vetenskapliga kvalitet och förutsättningar för nyttiggörande 
och därmed större genomslag för forskningen. Stärkt forskning 
skapar även förutsättningar att bidra till innehåll, kvalitet och lärare i 
utbildningssystemet. Detta bidrar i sin tur till att ny kunskap förs in 
i besöksnäringens branscher genom utbildade människor, och ger 
ökad innovationsförmåga och beställarkompetens i besöksnäringens 
branscher. 
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Utredningen ser vidare att kunskap om besöksnäringens struk-
turer och villkor behöver stärkas hos statliga forsknings- och innova-
tionsfinansiärer. 

7.3 Initiativ för ökad samverkan  

Bedömning: Koordinerat stöd till innovation och en instituts-
sektor som kan svara mot besöksnäringens och turismens behov 
är avgörande för svensk besöksnärings långsiktiga konkurrens-
kraft och för hållbar utveckling.  

Det finns behov av en nationell funktion med rollen att koordi-
nera besöksnäringens branscher och deras behov med innova-
tionsstödsystemets aktörer. 

I Sverige är ett stort antal aktörer aktiva i kunskaps- och innovations-
systemet. Som exempel kan nämnas aktörer inom forskning, utbild-
ning, utveckling, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle, 
nationellt och regionalt. I samband med forsknings- och innovations-
propositionerna 2008, 2012 och 2016 togs en rad initiativ för att 
stärka samverkan mellan särskilt näringslivet och akademin. Bland 
annat konsoliderades institutssektorn genom etablering av Research 
Institutes of Sweden AB (RISE). Institutssektorn i Sverige spelar en 
viktig roll för att föra samman praktik och akademi vilket har stor 
betydelse för innovation, utveckling och konkurrenskraft. Denna 
roll kan sägas ligga mellan universitetens och högskolornas forskning 
och näringslivets och samhällets utveckling. 

Etour etablerades 199742 som ett institut med syftet att skapa 
sysselsättning genom ökad kunskap om turism. Då det efter de 
inledande åtta åren inte presenterades en långsiktig finansierings-
lösning integrerades forskningsmiljön i Mittuniversitetets turism-
utbildningsmiljö. HUI Research AB är ett utredningsinstitut som ägs 
av Svensk Handel och som bedriver forskning och konsultverksam-
het. HUI Resarch AB bildades 2010 då Handelns utredningsinstitut 
och Turismens utredningsinstitut gick samman i ett nytt bolag.  

                                                                                                                                                          
42 Mittuniversitetet var huvudman men ägarintressena var bland annat staten genom då-
varande Turistdelegationen och näringen genom dåvarande Rese och turistnäringen i Sverige, 
RTS. 
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Research Institutes of Sweden AB (RISE) är ett av staten helägt 
bolag med uppdraget att vara internationellt konkurrenskraftiga och 
verka för hållbart tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets 
konkurrenskraft och förnyelse. Kärnverksamheten är att bedriva 
tillämpad forskning och utveckling, industrialisering och verifiering 
samt kvalitetssäkring. RISE arbetar utmaningsdrivet i både offentlig-
finansierade projekt och i direkta uppdrag från industrin eller 
offentlig sektor. RISE äger och är partner i 100-tals unika testbäddar 
och demonstratorer där produkter och processer skalas upp och 
testas under simulerade eller realistiska betingelser. RISE finns över 
hela Sverige är i dag cirka 2 200 medarbetare vara 30 procent är 
disputerade forskare. 2016 omsatte verksamheten cirka 2,5 miljarder 
kronor. RISE har ett uppdrag att stödja små och medelstora företag 
var cirka 30 procent av kunderna är små och medelstora. Besöks-
näringen har ingen stark hemvist inom Sveriges institutssektor och 
utredningen bedömer därför att en ökad interaktion mellan besöks-
näringen och RISE kan skapa viktiga kopplingar mellan aktörer i det 
svenska innovationsekosystemet, förutsättningar för nyttiggörande 
av befintlig forskning och kunskap, liksom en bättre insikt om de 
utmaningar och möjligheter besöksnäringen. RISE vara en värdefull 
samverkansaktör för besöksnäringen för skapande av ny forskning 
och nya innovation.  

Ytterligare initiativ i samband med forskningspropositionerna var 
satsningen på Strategiska innovationsområden (SIO). Regeringen 
har gett Vinnova, Formas och Energimyndigheten uppdrag att 
genomföra satsningen på SIO vilka ska fokusera på samverkan inom 
områden som är strategiskt viktiga för Sverige, adressera lösningar på 
globala samhällsutmaningar och ge en ökad internationell kon-
kurrenskraft. Satsningen ger i ett konkurrensförfarande stöd till två 
olika insatser; Strategiska innovationsagendor samt Strategiska 
innovationsprogram med syfte att stödja genomförandet av agendor. 
Besöksnäringen fick stöd för att utveckla en strategisk innovations-
agenda 2012–2014 och lämnade hösten 2014 in en SIO-ansökan som 
fick avslag hos Vinnova. En faktor som påverkade avslaget var 
besöksnäringens avsaknad av struktur för forskning och innovation, 
något som också var ett nyckelbehov som Besöksnäringens agenda 
lyfte. De agendor som hittills beviljats medel för att gå vidare till 
program och är igång är framför allt inriktade på lösningar i tekno-
logisk framkant och lokaliserade till urban kontext. Utredningen 
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bedömer att åtminstone två av de 17 hittills beviljade strategiska 
programmen, Smarta städer respektive Nästa generations resor och 
transporter, är relevanta ur besöksnärings- och turismperspektiv. 

OECD gjorde 2016, på uppdrag av 14 regioner i norra Finland, 
Sverige och Norge, en genomlysning med tillväxtstrategiskt syfte.43 
OECD pekar på att svensk innovationspolicy i låg grad kopplar till 
den kontext som råder regionalt och i landsbygder. Vidare konsta-
teras att en bättre koppling mellan den nationella innovations-
agendan och regional utveckling bör vara ett nyckelområde för fram-
tida innovationspolicy. Då besöksnäringen är en viktig näring för 
samtliga de regioner som OECD studerat konstateras i rapporten 
bristen på institutionella lösningar för att koordinera nationella, 
regionala och lokala utvecklingar av näringen trots att besöks-
näringens nationella strategi trycker på vikten av att utveckla mark-
naderna utanför storstäderna.44 

Utredningens konstaterar att besöksnäring och turism saknar en 
strategisk plats i nationell innovationspolitik. De offentliga utveck-
lings- och innovationsinsatser som görs på besöksnäring och turism 
är i dag framför allt formade som regional- och landsbygdspolitiska 
insatser finansierade genom Europeiska regionala utvecklingsfonder 
(ERUF), Tillväxtverkets nationella medel samt genom Landsbygds-
programmet. Aktörer som utredningen har varit i kontakt med 
menar att dessa satsningar i många fall är bra, resulterar i viktiga 
nätverk och skapar utveckling i de, oftast små, företag som deltar i 
insatserna och därmed bidrar till lokal och regional utveckling och är 
väl fungerande för politikens roll regionalt och lokalt. Samtidigt 
svarar insatserna ofta på lokala/ regionala behov, är kortsiktiga och 
tidsbegränsade. Forskning ingår i liten grad. De fångar sällan upp de 
större företagens och de stora evenemangens komplexa utmaningar 
och de bidrar inte väsentligt till den akademiska kunskapsutveck-
lingen och samverkan mellan akademi, besöksnäringens företag, 
offentliga aktörer och civilsamhället. Valet av inom vilket eller vilka 
politikområden besöksnäringens utvecklingsinsatser placeras i har 
därmed stor påverkan på besöksnäringens långsiktiga kompetens-
försörjning tillika innovationsförmåga. 

                                                                                                                                                          
43 OECD (2017): OECD Territorial Reviews: Nothern Sparsely Populated Areas, OECD 
Publishing Paris.  
44 A. a. s. 207. 
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Utredningen ser att det offentliga kunskaps- och innovations-
stödsystemet behöver samordnas strategiskt och tilldelas resurser för 
att effektivt möta den växande besöksnäringens och turismens 
behov. Berörda myndigheter och institut behöver rätt kunskap om 
besöksnäringen och utvecklade arbetssätt som främja mötet med 
besöksnäringens branscher och utmaningar.  

Utredningens analys är att besöksnäringens branscher inte sam-
verkar fullt ut i dag och detta kan bidra till att besöksnäring i Sverige 
tappar mark gentemot beslutsfattare, forskningsinstitut och innova-
tionssektorn, och därmed förmåga till hållbar utveckling och tillväxt. 
Besöksnäringens branscher och företag bedöms behöva stöd för att 
samla sig och formulera sina behov och bidra med relevanta fråge-
ställningar. Utredningen ger förslag i kapitel 3 att stödja besöks-
näringens branscher att samla sig till en starkare gemensam struktur. 

Utredningen föreslår bildande av en ny nationell funktion med 
rollen att verka för långsiktig uppbyggnad av innovationsförmåga 
och kunskapsutveckling inom ett antal strategiska insatsområden 
samt koordinera besöksnäringens branscher och deras behov med 
innovationsstödsystemets aktörer. Denna funktion beskrivs och ges 
som förslag i kapitel 3. 

7.4 Konsekvenser 

De förslag som avser utveckling, innovation och forskning medför 
direkta kostnader för staten och har påverkan på flera myndigheter 
som föreslås få uppdrag inom området forskning, utveckling och 
innovation. Utredningen uppskattar kostnaderna för förslaget av-
seende utvecklingsmedel till RISE AB till 25 miljoner kronor. Kost-
naderna för att stödja forskning med relevans för besöksnäringen 
uppskattas till 60 miljoner kronor. 

Vi bedömer att förslagen indirekt kommer att bidra till ökad 
innovationsgrad, ökad internationell konkurrenskraft och till att 
företag inom turism och besöksnäring i ökad grad kan bidra till 
hållbar utveckling, på både kortare och längre sikt. 

Tillväxten kan väntas både på utbuds- och efterfrågesidan. En 
ökad innovationsgrad bidrar dels till ökad effektivitet i företagen 
genom förbättrade processer och sänkta kostander, dels till att öka 
värdet i tjänsterna och därmed attrahera fler besökare/kunder. För-
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slagens genomförande väntas bidra till ökad sysselsättning på 
medellång och lång sikt. 

Vi bedömer också att förslagens genomförande kommer att 
stimulera en generell mobilisering av besöksnäringens hela aktörs-
system. Det innebär också att de medför vissa kostnader för hela 
aktörssystemet genom att en bred mobilisering kräver resurser i 
form av exempelvis nedlagd tid och medfinansiering i de insatser 
som kräver detta. 

Förslagen väntas i störst utsträckning bidra till intensifierad 
utveckling i besöksnäringsintensiva regioner och destinationer med 
befintlig koppling till forskning och innovation. Detta kan dock 
påverkas under arbetets gång genom att insatser och utlysningar 
disponeras på ett sätt som gagnar särskilda teman och områden. 

Förslagen väntas bidra till jämställdhet, genom att forsknings- 
och innovationsresurserna föreslås riktas till branscher i tjänste-
sektorn där könsfördelningen bland företagare och sysselsatta är 
jämn. Av vikt är även att en hög andel av forskare sysselsatta inom 
området besöksnäring och turism är kvinnor. 

Förslagen väntas indirekt leda till hållbar utveckling, då hållbarhet 
är en bärande del i de största insatserna och eftersom forskning, 
utveckling och innovation leder till ökad kunskap som kan bidra till 
hållbar utveckling. 

Sammanfattningsvis medför förslagen ökade kostnader för staten 
i form av en större engångssatsning. Utredningen ser indirekta 
effekter i form av ökad innovationsförmåga och stärkta villkor för 
företag i hela landet med tonvikt på besöksnäringstäta regioner och 
destinationer. Vidare bedömer utredningen att förslagen har poten-
tial att bidra till ökad måluppfyllelse avseende nationella mål för 
hållbarhet, inom såväl miljö, jämställdhet och integration. 
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8 Data, statistik och analys 

Förslag:  

– att regeringen ger Tillväxtverket ett stärkt mandat och tydligt 
uppdrag samt resurser att ansvara för det nationella arbetet med 
turismstatistik avseende såväl nyutveckling som förstärkning 
och kvalitetssäkring av befintliga uppdrag. Detta omfattar: 

a) kvalitetssäkring av nuvarande insatser i form av inkvarterings-
statistik, de svenska TSA-beräkningarna och de konsument-
undersökningar som ingår i dessa, rapportering till internatio-
nella organ av svensk turismstatistik samt kommunikation av 
statistiken 

b) utveckling av metod för mätning och analys av företagsdata 
inom besöksnäringens branscher, i syfte att kunna följa upp och 
utvärdera insatser och deras effekter i företagen i form av 
exempelvis förädlingsvärde och sysselsättning, samt regionala 
och kommunala variationer, och som kan utgöra en robust 
grund som möjliggör jämförbara analyser över tid 

c) utvärdering av förutsättningarna för nyttjande av digital teknik i 
turismstatistik avseende både metodutveckling och förenklat 
uppgiftslämnande för företagen 

d) utveckling av metod för mätning och uppföljning av hållbar 
turism och besöksnäring, kopplat till bland annat UNWTO:s 
och UNSD:s pågående arbete 

e) samordnad utveckling av regional och i möjligaste mån kom-
munal data, som går att koppla till nationella nyckeltal och som 
ska vara tillgänglig för alla regioner och kommuner på lika vill-
kor. Arbetet ska ske i samråd med regioner och kommuner, 
samt i dialog med besöksnäringen, universitet och högskolor 
och andra myndigheter. 
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8.1 Inledning 

Alla aktörer i besöksnäringen söker efter användbar data och bra 
analyser som stöd i arbetet, oavsett inom vilket fält de arbetar. Utred-
ningen har haft ambitionen att bena ut vilka som är de mest angelägna 
frågeställningarna och knutarna som behöver lösas, vilka som är 
minsta gemensamma nämnare för den samlade besöksnäringen, vad 
som är särintressen för besöksnäringens branscher eller verksam-
hetsområden samt vilka utvecklingsområden som kan vara intressanta 
utifrån besöksnäringens framtida behov, nya tekniska möjligheter 
och koppling till andra näringar, innovations- och aktörssystem. 

Vi har tagit del av en lång rad inspel och genomfört en workshop 
kring statistik med deltagare från myndigheter, branschorgani-
sationer, regioner och akademi. Därutöver har vi haft samtal med 
företrädare för bland annat OECD:s turismkommitté samt tagit del 
av andra internationella exempel. 

Grundläggande frågor är varför det behövs statistik, vilka som är 
användare och vilka som är målgrupper när material och analyser 
kommuniceras. Detta diskuterades i utredningens statistikworkshop, 
och det står klart att det finns en rad behov och infallsvinklar, att 
ämnesområdet är stort och att det skulle ta stora resurser i anspråk 
om målet var att möta allas efterfrågan. Spännvidden är också ett av 
skälen till att många aktörer beskriver samordning och nationellt 
ledarskap som helt avgörande.  

Ytterst handlar det om att förstå och beskriva turism och besöks-
näring på ett sätt som aktörerna i aktörssystemet kan enas om och 
kommunicera, som går att använda som planerings- och besluts-
underlag på olika politiska nivåer och i olika delar av aktörssystemet, 
som underlättar uppföljning och utvärdering av företagens kon-
kurrenskraft och insatser i det offentliga systemet, och som bidrar 
till att Sverige kan jämföras med andra länder i frågor som rör turism 
och besöksnäring. 

8.2 Aktörer inom data och statistik 

Tillväxtverket har enligt Förordning (2001:100) om den officiella 
statistiken, ansvar för Sveriges inkvarteringsstatistik, och är därmed 
en av 27 myndigheter inom systemet för Sveriges officiella statistik 
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(SOS). Därutöver regleras delar av Tillväxtverkets statistikarbete av 
EU:s regelverk, bland annat undersökningen Svenskars resande.1 
Myndigheten är på frivillig basis beställare av turismsatellitkonto-
beräkningarna (TSA)2, och de konsumentundersökningar som ingår 
som underlag i dessa.  

Tillväxtverket har historiskt upphandlat och använt flera olika 
leverantörer och för närvarande är det Statistiska Centralbyrån (SCB) 
som genomför merparten av uppdragen, inklusive TSA-beräk-
ningarna som är kopplade till Nationalräkenskaperna. Därmed finns 
en viktig kontaktyta mellan dessa två myndigheter som har betydelse 
i kvalitetsutvecklingen av den samlade statistiken. 

Kopplat till det officiella statistikuppdraget har Tillväxtverket ett 
användarråd i form av en referensgrupp. Där samlas, utöver Till-
växtverket och SCB, Visit Sweden, representanter för universitet och 
forskning, branschorganisationer och regionala turismorgani-
sationer. Referensgruppen möts 2–3 gånger per kalenderår. 

Flera internationella organ, främst Eurostat, UNWTO3 och 
OECD fyller en viktig funktion i statistikarbetet. Området turism-
statistik är komplext, med hänsyn tagen till såväl metod som genom-
förande, bland annat eftersom statistiken baseras på satellitkonton 
som är förhållandevis arbets- och kostnadskrävande att ta fram4, och 
det svenska aktörsystemet på området är begränsat. Det innebär att 
internationell benchmarking och internationellt samarbete är viktigt 
för att kompetens och kvalitet ska kunna behållas och utvecklas. 
Eurostat, UNWTO och OECD samarbetar sinsemellan inom turism-
statistik, och efterfrågar engagemang och arbetsinsatser från fler 
länder, inklusive Sverige. Två aktuella frågeområden i det internatio-
nella arbetet är hur digitaliseringen kan möjliggöra nya sätt att samla 
in och bearbeta data, samt hur mätning och uppföljning av hållbarhet 
inom turism kan göras. 

Myndigheter samlar eller analyserar data utifrån sina uppdrag och 
kompetensområden, exempelvis Tillväxtanalys, Trafikverket, Trans-
portstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Visit Sweden gör analyser av 
internationella målgrupper och resandets drivkrafter och Swedavia 
ansvarar för passagerarstatistik för de statliga flygplatserna. Bransch-
                                                                                                                                                          
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 om europeisk statistik om turism. 
2 Förkortning av engelskans Tourism Satellite Account. 
3 FN:s turismorgan United Nations World Tourism Organization. 
4 Se vidare kapitel 2, Beskrivning av besöksnäring och turism. 



Data, statistik och analys SOU 2017:95 

216 

organisationer använder, utvecklar och kommunicerar data från såväl 
Tillväxtverket/SCB som från andra källor, där Visita, Svensk Handel, 
SCR, SLAO, Transportföretagen, Passagerarrederierna och Sveriges 
Museer är exempel på organisationer som bidrar till den samlade 
bilden av besöksnäringens utveckling. Enskilda företag eller anlägg-
ningar bidrar genom företagsdata eller besöksstatistik, exempelvis 
museer som tillhandahåller besökssiffror, börsnoterade Skistar som 
publicerar finansiell statistik eller hotellkedjor som Choice som 
publicerar data över antal hotell, antal medarbetare, omsättning m.m. 

Regioner, kommuner, destinationsbolag och besöksnäringen är 
frekventa användare av den statistik som produceras. Några av de 
regionala organisationerna har valt att samarbeta och slå samman sina 
resurser för att möjliggöra kompetensöverföring och fördjupad 
analys inom området turism och besöksnäring; i Sydsverige genom 
nätverket Business Intelligence Syd5, i Östra Mellansverige genom 
Regionalt forum för turismanalys6 samt i norra Sverige genom 
Analyssamverkan Norr7. 

Kommuner och regioner utvecklar och kommunicerar även data 
som inte är turismstatistik, men som har stor betydelse för att förstå 
den kontext där besöksnäringen förväntas utvecklas, såsom demo-
grafi, in- och utflyttning, sysselsättning, utbildning, företagande, 
trafikflöden etc. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar fram 
nyckeltal för kommungrupper, inklusive gruppen landsbygdskom-
muner med besöksnäring.8 Denna typ av underlag bidrar till den 
samlade bilden av besöksnäringens roll. 

Flera universitet och högskolor bedriver forskning inom eller 
relaterat till statistikområdet. Etour vid Mittuniversitetet, Centrum 
för turism vid Göteborgs universitet, Högskolan i Dalarna och 
Umeå universitet är några exempel. 

En handfull konsultföretag – främst Resurs9, HUI Research, 
Bisnode och Kontigo – har genom flerårigt arbete med statistikut-
veckling och dataanalys utvecklat kompetens utifrån olika metoder 

                                                                                                                                                          
5 Samarbete mellan Destination Småland AB, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar 
län, Region Halland, Smålands Turism AB samt Tourism in Skåne AB. 
6 Samarbete mellan de regionala turismorganisationerna i Södermanland, Uppsala, Västman-
land, Örebro och Östergötlands län. 
7 Mötesplats för gemensam analys mellan norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten, Väster-
norrland och Jämtland. 
8 SKL (2016): Sammanställning av besöksnäringskommunernas nyckeltal. 
9 Resurs för Resor och Turism i Norden AB. 
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och databaser, där Resurs och HUI Research varit leverantörer av 
nationell statistik till Tillväxtverket. Andra konsulter arbetar med 
omvärldsanalys, exempelvis Kairos Future och United Minds. 

8.3 Det nationella statistikarbetet 

Bedömning: Ansvar för att stärka upp löpande kommunikation 
av relevanta data behöver inkluderas i ett utökat uppdrag för 
Tillväxtverket och i den funktion för utveckling och innovation 
som utredningen föreslår. 

 
I Tillväxtverkets arbete med nationell turismstatistik ingår främst 
ansvar för inkvarteringsstatistiken samt, på frivillig basis, samman-
ställningen av Sveriges turismsatellitkontoberäkningar (TSA) som på 
Tillväxtverkets uppdrag genomförs av SCB. Underlag som bidrar i 
TSA-beräkningarna är bland annat undersökningen Svenskars resande 
(STS)10 som sedan 2017 genomförs av SCB på Tillväxtverkets upp-
drag och Inkommande besökare i Sverige (IBIS) som senast genom-
fördes under perioden 2011–2014 av konsultföretaget Markör på 
uppdrag av Tillväxtverket. 

I det nationella statistikarbetet ingår också inrapportering av data 
till Eurostat, vilket regleras genom EU-lagstiftning11, samt på frivillig 
basis till UNWTO och OECD. Dessa frivilliga åtaganden är dock en 
miniminivå utifrån vad som är praxis inom medlemsländerna i EU 
och OECD. Sverige är inte medlem i UNWTO, men bidrar i den 
internationella statistiken. 

Tillväxtverket publicerar årligen rapporten Fakta om svensk turism 
som omfattar resultat från främst TSA-beräkningarna och inkvart-
eringsstatistik, men även andra data som gästhamnsstatistik12 och 
SCB:s statistik över fritidshusägande. Fakta om svensk turism har 
stor betydelse som utgångspunkt för en gemensam beskrivning av 
utvecklingen av turism i Sverige och används av i stort sett alla aktö-
rer i aktörssystemet för att förstå, följa och kommunicera utveck-

                                                                                                                                                          
10 Förkortning av engelskans Swedish Tourism Survey. 
11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 62/2011 om europeisk statistik om 
turism. 
12 Sammanställs av Riksföreningen Sveriges Gästhamnar. 
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lingstrender. Tillväxtverket har också tagit fram Turismens begrepps-
nyckel som fyller en viktig funktion för att fastslå, beskriva och 
förklara begrepp och definitioner. 

Fakta om svensk turism publiceras i juni varje år. En återkom-
mande synpunkt är att den är alltför reaktiv för att fungera som 
strategiskt arbetsverktyg i många verksamheter, och att den därför 
skulle behöva kompletteras med fler löpande publikationer. 

8.3.1 Inkvarteringsstatistik 

Bedömning: Nationalitet hos övernattande besökare är en av de 
uppgifter från företagen som i högst utsträckning har förut-
sättningar att bidra till ökad kvalitet i den svenska inkvarterings-
statistiken. Det är viktigt att Sverige som besöksland har robust 
data om exportmarknader. 

Förenklat uppgiftslämnande för inkvarteringsstatistiken är ett 
område som behöver utvecklas. 

Av det nationella statistikarbetet är det enbart inkvarteringsstati-
stiken som publiceras löpande, månadsvis, och den är därför det 
verktyg som har den tydligaste rollen att beskriva näringens ut-
veckling på kort sikt. Att siffrorna därutöver ingår i en lång obruten 
tidsserie och går att bryta ned till kommun- eller destinationsnivå har 
medfört att de är populära som nyckeltal. 

Inkvarteringsstatistikens starka ställning som beslutsunderlag 
ifrågasätts ibland. Ett skäl är att tillförlitligheten riskerar att minska i 
takt med framväxten av nya boendeformer som är svåra att fånga 
upp i statistiken, inom främst plattformsekonomin och småskaliga 
boenden. Ett annat skäl är att måttet är begränsat och säger lite om 
produktivitet och lönsamhet, eller om antalet besökare, eftersom det 
mäter antal gästnätter och inte antal personer. Ett tredje skäl är att 
uppgiftslämnarbördan, med förhållandevis höga krav på vad 
företagen förväntas bidra med, leder till generella svårigheter att få 
dessa att lämna uppgifter i tid och att lämna korrekta uppgifter. 

Det är dock viktigt att betona att eftersom inkvarteringsstati-
stiken är någorlunda tillförlitlig, transparent och dessutom möjlig att 
bryta ned och jämföra mellan regioner och destinationer samt över 
tid fyller den en central funktion. 
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Ett utvecklingsområde för inkvarteringsstatistiken som lyfts i 
inspel till utredningen är en ökad exakthet när det gäller besökarnas 
nationalitet. Det uppfattas som problematiskt att uppgifterna om 
nationalitet är både knapphändiga och har en svag tillförlitlighet. 
Enligt Utlänningsförordning (1980:377) har ”den som upplåter 
bostad åt en utlänning i ett hotell eller pensionat” skyldighet att göra 
skriftlig anmälan av detta, undantaget medborgare i de nordiska 
länderna samt personer under 16 år, vilket betyder att uppgifterna är 
obligatoriska att lämna in. Visita pekar samtidigt på vikten av att 
inrapporteringen är enkel för företagen och att ökade krav på 
uppgiftslämnande vore olyckligt. Vår uppfattning är att ökad tillför-
litlighet i nationalitetsuppgifterna skulle vara av stort värde. Det är 
viktigt att Sverige vet vilka som är landets exportmarknader. Det har 
tidigare genomförts insatser för förenklat uppgiftslämnande för 
inkvarteringsstatistiken. Det arbetet bör fortsätta. 

Ett annat område som betonas av flera aktörer är vikten av att 
utveckla statistiken så att den inkluderar fler boendeformer, inte 
minst uthyrning via plattformsekonomin. Utredningens uppfattning, 
efter att ha lyssnat på flera olika aktörer, är att det kan vara svårt att få 
fram statistik från plattformsföretag, men att det måste ingå i ansvaret 
för inkvarteringsstatistiken att i möjligaste mån utveckla metoder som 
möjliggör mätning av de vanligast förekommande boendeformerna  

En annan synpunkt kring inkvarteringsstatistiken är att de data 
som tillgängliggörs via SCB:s webbplats skulle behöva inkludera 
räknesnurror med fler variabler, som skulle förenkla för användarna 
och öka nyttan med befintliga data. 

8.3.2 Arbetsformer inom nationellt statistikansvar 

Bedömning: Tillväxtverket är en relevant aktör att ansvara för 
det nationella statistikarbetet.  

Den referensgrupp som är knuten till Tillväxtverket fyller en viktig 
funktion som användarråd, en funktion som enligt lag måste knytas 
till en SOS-myndighet. Flera aktörer pekar samtidigt på att det är 
tveksamt om gruppen är rätt forum att fungera som plattform för att 
driva statistikutveckling, då den är liten, arbetar slutet, saknar bred 
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förankring och skulle behöva kompletteras med kompetens inom 
bland annat digitalisering, analys och metodutveckling. 

I sin funktion som användarråd uppfattar vi att referensgruppen 
fyller en funktion och vi bedömer även att den bör kompletteras 
med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som en samman-
hållande länk till regioner och kommuner. Gruppen som helhet kan 
behöva ses över, och en möjlighet är att ha tidsbegränsade, rullande, 
uppdrag i gruppen på förslagsvis två år i taget, vilket kan skapa en 
ökad dynamik i arbetet och en löpande kompetensöverföring mellan 
fler personer. 

Därutöver är utredningens uppfattning att Tillväxtverket behöver 
utveckla arbetsgrupper och andra samarbetsformer inom ramen för 
ett breddat statistikuppdrag. Vi tror inte att detta bör vara en fast 
gruppering utan att kompetens och arbetsformer måste variera 
beroende på frågeställning och projektkonstruktion i varje enskild 
fråga. Utredningen lägger inga förslag på hur detta bör gå till. Det är 
Tillväxtverkets ansvar att i det egna arbetet planera för hur myndig-
heten knyter till sig kompetens i statistikutvecklingsarbetet. 

8.4 Konsumtions- respektive produktionsdata 

Bedömning: Det finns goda möjligheter att utifrån SNI-kods-
baserad produktionsdata analysera besöksnäringens branscher 
mer på djupet utifrån alla de variabler som finns i SCB:s data-
baser, såsom kön, regionala variationer, variationer beroende på 
företagsstorlek etc. 

Turismstatistiken karaktäriseras av att turism definieras och mäts 
från konsumtionssidan, där konsumtionen fördelas över ett antal 
olika branscher och branschkoder genom så kallade turismsatellit-
kontoberäkningar (TSA).13 Branschfördelningen räknas fram utifrån 
konsumentundersökningar med frågor om resvanor och konsumtion 
i samband med resande. Det innebär att de nyckeltal som räknas 
fram inte går att härleda till registerdata på företagsnivå, utan utgör 
en form av schablonvärde. Det betyder i sin tur att såväl kvantitet 

                                                                                                                                                          
13 Se även kapitel 2, Beskrivning av turism och besöksnäring. 
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som kvalitet och metodval i genomförda konsumentundersökningar 
i hög grad avgör tillförlitligheten i materialet. Fördelar med dessa 
nyckeltal är att de har förmågan att mäta ett komplext system, är 
globalt jämförbara och ger en bra bild av turismens storlek i relation 
till andra länder och andra näringsområden. När det gäller TSA-
beräkningarna finns enligt SCB flera möjliga utvecklingsområden; 
resevaluta, uppdelning på privat- och affärsresenärer, redovisning i 
fasta priser, regionala data (som beskrivs som utmanande men 
möjligt), uppdelning på kön samt uppdelning på källmarknad som 
möjliggör analys av vilka marknader som bidrar med störst värden. 

Parallellt används i vissa sammanhang även produktionsdata, 
bland annat baserad på SNI-koder. I kapitel 2, Beskrivning av 
besöksnäring och turism, gör utredningen en genomgång av TSA-
systemets underliggande SNI-koder och viss företagsdata som finns 
kopplade till dessa. Flera branschorganisationer använder företags-
data för sina egna medlemsbranscher i sitt analysarbete. 

Ett annat verktyg är aktiebolagsdata från Bolagsverket, som kan 
användas för att följa olika företag och branschers avseende bland 
annat omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning. Minst ett 
konsultföretag som erbjuder analyser inom detta fält. 

En annan metod som används för att följa utveckling för företag 
inom turism är företagsenkäter. Detta gäller exempelvis Tillväxt-
verkets undersökning Företagens villkor och verklighet som senast 
publicerades i september 2017. Undersökningen omfattar cirka 
10 000 små och medelstora företag med över 200 000 kronor i års-
omsättning. Definitionen av turismföretag baserar sig på en fråga till 
samtliga företag i undersökningen om, och i vilken omfattning, dessa 
har försäljning till tillresta besökare. De företag som har en stor 
försäljning till tillresta besökare definieras som turismföretag, vilket i 
2017 års undersökning var 8 procent.14 

Det finns således olika sätt att analysera företag inom turism och 
besöksnäring. En utmaning ligger i att utveckla och välja en eller 
flera metoder för analys av företagsdata som också kan ligga till 
grund för uppföljning och utvärdering av offentliga eller privata 
insatser och deras effekter i företagen, och som kan utgöra en robust 
grund som möjliggör jämförbara analyser över tid. 

                                                                                                                                                          
14 Tillväxtverket (2017), Företagens villkor och verklighet. 
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8.5 Digitala möjligheter 

Bedömning: Det behövs mer kunskap om hur ökad digitalisering 
kan användas för statistikutveckling inom turism och besöks-
näring. Det bör ingå i Tillväxtverkets uppdrag inom turism-
statistik att undersöka förutsättningarna för digital utveckling. 
Insatser som stimulerar digital teknik i datainsamling, -samman-
ställning och analys bör generellt främjas. 

Digitaliseringen innebär nya möjligheter inom statistikutveckling på 
alla plan; vad som ska mätas, metod, analys och kommunikation. 
Digital teknik och digital metod för datainsamling är en naturlig väg 
att gå i ett allt mer digitaliserat samhälle. 

En stor vinst är att data kan samlas in lättare direkt från källan när 
it-system kan kopplas samman, som sker exempelvis för de hotell-
företag som lämnar statistik direkt till SCB via sina bokningssystem. 
En annan fördel är att data kan göras tillgängliga för fler, via främst 
öppen data som gör det möjligt för aktörer att själva hämta och 
använda data från olika källor. 

Big data av olika slag kan vara potentiella källor för utveckling av 
både produktinnehåll och metod. Med big data avses stora mängder 
digitalt lagrad information data som registreras genom exempelvis 
mobiltelefoni, bankkort och webbtjänster. Ett intressant exempel 
när det gäller turismstatistik är Nya Zeeland som har ersatt mer-
parten av de inhemska konsumentundersökningarna i den nationella 
turismstatistiken med data över kreditkortstransaktioner.15 Eurostat 
har studerat möjligheten att använda positioneringsdata som kom-
plement till befintliga insamlingsmetoder.16 Att använda statistik 
från plattformsföretag som Airbnb är också något som brukar efter-
frågas, men som tycks vara en juridiskt svårframkomlig väg. 

I samband med utredningens statistikworkshop ställdes frågan 
om några av de nationella data som produceras i dag är överflödiga. 
Svaret blev ett tydligt nej, men samtliga aktörer pekar på att det kan 
finnas öppningar att rationalisera arbetet om det går att ersätta 
undersökningar med big data eller annan digital information. 
                                                                                                                                                          
15 Burson and Ellis (2014): Using electronic card transaction data to measure and monitor 
regional tourism in New Zealand, Ministry of Business, Innovation and Employment. 
16 ec.europa.eu/eurostat/ 
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En viktig fråga i diskussionen om big data rör trygghet och per-
sonlig integritet. Regeringens hållning är att det är angeläget att det 
digitala samhället genomsyras av ett demokratiskt synsätt där alla ska 
känna en grundtrygghet och våga lita på digitala tjänster, samt vilja 
och kunna bidra till användningen av dessa. Digitaliseringskom-
missionen har identifierat förstärkt säkerhet och integritet, liksom 
tillit till tekniken och till samhället, som viktiga frågor att hantera i 
en framåtriktad digitaliseringspolitik.17 

8.6 Mätning och uppföljning av hållbarhet 

Bedömning: Sverige bör i högre grad än i dag ta vara på möjlig-
heterna att bidra till och lära av det internationella arbetet för 
utveckling av metoder för mätning och uppföljning av hållbar 
utveckling inom turism. 

 
För turism och besöksnäring är hållbar tillväxt en stor utmaning. 
Agenda 2030 är ett verktyg för målstyrning mot en rad offensiva 
hållbarhetsmål, men det ligger stora utmaningar ligger i att välja 
relevanta verktyg för att mäta och följa upp hållbarhetsarbetet. 

Inom turismstatistikutveckling på internationell nivå driver 
UNWTO i samarbete United Nations Statistics Division (UNSD) 
ett arbete med inriktningen att länka samman TSA-beräkningar med 
miljöräkenskaper, vilket skapar förutsättningar för att mäta konse-
kvenser på ett nationellt plan och jämförbarhet med andra länder. 
Även EES-staterna ingår i arbetet och ytterligare samarbetsparter 
kommer att sökas. 

Även ekonomisk och social hållbarhet är viktiga områden, där det 
finns pågående arbete att förstärka. Tillväxtverket gör bland annat 
lönsamhetsmätningar på företagsnivå, och utvärderar alternativa 
mätverktyg för tillväxt som exempelvis BRP+ som är ett sätt att 
långsiktigt mäta livskvalitet i svenska regioner. 

Utredningens förslag är att Tillväxtverket får i uppdrag utveckla 
metod för mätning och uppföljning av hållbar turism och besöks-
näring, kopplat till bland annat UNWTO:s och UNSD:s pågående 

                                                                                                                                                          
17 Regeringskansliet (N 2012:04): Digitaliseringskommissionen. 
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arbete. Detta ska ses som en insats inom ramen för den nya 
instruktion utredningen föreslår för Tillväxtverket avseende ansvar för 
kunskap om hållbar utveckling inom turism som beskrivs i kapitel 4. 

8.7 Regional och kommunal statistik 

Bedömning: Det behövs regional data som är samordnad och 
därmed i möjligaste mån jämförbar mellan regioner och möjlig att 
härleda från nationell nivå. Det behövs nationell samordning och 
stöd på kommunal nivå. Det är lämpligt att Tillväxtverket har en 
ledande roll i detta arbete som bör avse samordning av metoder 
för analyser på regional och kommunal nivå, ökad nedbrytbarhet i 
nationell statistik och utveckling av regionala TSA. Det är viktigt 
att poängtera att detta i så fall sker på regioners och kommuners 
uttryckliga efterfrågan, och att ingen kan tvingas att delta. 

Några av de mest frekventa användarna av statistik om turism är 
regioner och kommuner. De ansvarar för och genomför insatser som 
ska främja turismens och besöksnäringens utveckling och har behov 
av att följa upp dessa insatser. I arbetet är statistiken av central bety-
delse för strategi och samordning, utvärdering och kommunikation. 

Ett problem som många regionala och kommunala företrädare 
beskriver är att det utöver inkvarteringsstatistiken saknas jämförbar 
statistik på dessa nivåer, och då avses dels jämförelser mellan regioner 
och kommuner som ger en korrekt bild av dessas relation till 
varandra, dels möjlighet till härledning mellan kommunala, regionala 
och nationella data. Här efterlyses nationell samordning, där flera 
regionala företrädare poängterar att de är beredda att finansiera delar 
av ett samordnat arbete. 

När det gäller regional statistik är det oftast regionala TSA som 
diskuteras, det vill säga regionala turismsatellitkonton som går att 
härleda från eller aggregera upp till det nationella kontot. Men det 
finns även andra möjligheter att utveckla regional statistik, och 
erfarenheter kan hämtas från andra länder. OECD pekar på flera 
nyttor med att samordnad statistik på regional nivå:   
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The economy-wide effects of tourism are significant with important 
variations from one destination to another 

Policy and industry needs for information at the local level are important. 

Knowledge and experience is very disparate and rarely allow comparisons 
with [other] regions and with national data 

Robust information is lacking, undermining a good understanding of 
the local context.18  

Enligt OECD finns också utmaningar med att utveckla regionala 
data, avseende bland annat styrning och finansiering, organisations-
lösningar och kompetens – dvs. precis de frågor som gör det svårt att 
komma vidare även i Sverige. 

Inte bara regioner, utan även kommuner uttrycker tydliga behov 
av samordnad data. Om det är svårt med ett samlat grepp avseende 
regional statistik, så är det än svårare på kommunal nivå. Sannolikt är 
det av metodmässiga skäl andra nyckeltal som måste utvecklas i det 
kommunala perspektivet än TSA-beräkningar. 

Vi ser även att det finns utvecklingspotential när det gäller mer 
innovativa arbetssätt för att analysera regionala och lokala perspektiv 
på besöksnäringen. Svensk Handel pekar exempelvis på hur detalj-
handelns siffror och analyser av besöksflöden och logistik i köp-
centrum och stadskärnor kan ge information om trender och efter-
frågan. Detta är spännande områden som inte minst besöksnäringen 
själv har stor möjlighet att driva och utveckla. 

8.8 Branschsegment och aktivitetsområden 

Utredningen har fått inspel kring olika former av statistik inom 
branschsegment och aktivitetsområden. Det kan gälla evenemang, 
cykelturism, maritim turism, naturturism etc. I regel handlar det om 
synpunkter på att statistik saknas, vilket skapar svårigheter för aktö-
rerna att lägga upp strategier, underbygga förslag, ta beslut, beskriva 
och kommunicera olika områdens utveckling. De analyser som görs 
tenderar att bli lösryckta där det är omöjligt att härleda olika delar av 

                                                                                                                                                          
18 OECD (2014): Measuring tourism at a sub-national level – a review of selected OECD 
Country initiatives. 
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intressentsystemet från eller aggregera till en gemensam helhet. Inte 
sällan uppstår ”dubbelräkning” när en företagskategori ingår i olika 
branschsegment. 

Ett verktyg som kan användas för att bryta ned statistik på 
aktivitetsområden är Inkommande besökare i Sverige (IBIS), som 
senast producerades under perioden 2011–2014 på Tillväxtverkets 
uppdrag.19 Undersökningen ställer frågor till utländska resenärer i 
anslutning till gränspassager om resans längd, syfte och innehåll, och 
dessa data kan sedan användas bland annat för att se hur många som 
exempelvis ägnar sig åt fiske-, vandrings- eller cykelturism. Det finns 
en efterfrågan från både intresseorganisationer och regioner på 
denna typ av analyser. IBIS betonas överhuvudtaget som en viktig 
källa då den ger värdefull information om utländska besökare. Det 
finns också förslag på hur undersökningen skulle kunna utvecklas, 
och exempelvis göras mer jämförbar med Svenskars resande. 

Även Svenskars resande innehåller frågor som kan ligga till grund 
för analyser av aktivitetsområden, exempelvis evenemang, möten och 
mässor. Detta är särskilt intressant eftersom evenemang och stora 
möten är ett område där det i dag saknas data och gemensamma 
metoder för att beskriva området och värdera effekter. Svenskars 
resande är en av källorna som används som indata i TSA-beräk-
ningarna, och det kan finnas potential att analysera evenemang och 
möten utifrån Sveriges TSA. 

Den maritima näringen efterlyser, genom Maritimt forum, data 
och ställer sig tveksam resultatet av regeringens uppdrag till SCB att 
utveckla ekonomisk data för det maritima klustret.20 Passagerar-
rederierna efterfrågar en samlad databas där statistik om besöks-
näringen finns tillgänglig och där det är möjligt att titta på utveckling 
och trender över tid21. En nationell webbaserad databas, där använ-
dare lätt hittar siffror och kan ta ut grafer och underlag för Power-
points etc., har föreslagits av flera aktörer. HUI Researchs databas 
Handeln i Sverige har denna funktion på detaljhandelsområdet.22 

                                                                                                                                                          
19 Tillväxtverket (2014): Internationella besökare i Sverige (IBIS). 
20 Inspel från Maritimt forum, juni 2017. 
21 Inspel från Passagerarrederierna, maj 2017. 
22 www.handelnisverige.se 
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När det gäller flyget betonar Swedavia behov av metodutveckling 
som gör att inkvarteringsstatistiken blir möjlig att koppla samman 
med flygpassagerarstatistiken.23 

Inom naturturism beklagar några aktörer att tidigare forsknings-
medel till Etour för analyser inom naturturism inte finns kvar.  

Utredningens uppfattning är att data och analys relaterat till olika 
branschsegment och aktivitetsområden inom turism är ett viktigt 
område, och vi har stor förståelse för de aktörer som uttrycker be-
hov av olika slag. Samtidigt är ämnesområdet outvecklat, det saknas 
dialog och konkret samarbete mellan berörda parter som inkluderar 
konkreta utvecklingsförslag, och det behövs en större kunskap om 
vad som är metodmässigt möjligt och relevant. 

8.9 Ekonomisk effektberäkning och prognoser 

Att hitta modeller för att kunna göra effektberäkningar syftar i 
första hand till att kunna förutsäga effekterna av en viss insats för att 
avgöra om insatsen är motiverad eller inte. Det är naturligtvis 
avgörande att ha ett hum om detta inför beslut om en satsning på ett 
större idrottsevenemang, en ny flygplats eller en järnvägslinje. 
Modeller för beräkning av ekonomiska effekter av satsningar inom 
turism är därför ett område som många aktörer lyfter fram. Effekter 
av evenemang är ett område, men det finns potential att bli bättre på 
beräkning av samhällsekonomiska effekter också i samband med 
andra typer av investeringar. Forskning inom detta fält sker vid flera 
högskolor och universitet, bland annat Högskolan i Dalarna, 
Centrum för turism vid Göteborgs universitet, Umeå universitet och 
Etour vid Mittuniversitetet. 

Ett lokalt exempel på samhällsekonomisk analys är en under-
sökning som genomförts i Jämtland-Härjedalen.24 Undersökningen 
har genom företagsdata som kompletterats med enkäter beräknat 
turismens direkta och indirekta andelar av ekonomi och syssel-
sättning i Funäs- och Vemdalsfjällen. 

Flera aktörer pekar också på att de saknar underlag och verktyg 
för att göra prognoser om väntad utveckling för turism och besöks-
                                                                                                                                                          
23 Inspel från Swedavia, juli 2017. 
24 Nordanalys (2016): Spritprojektet, En utredning av turismens betydelse i Funäsfjällen och 
Vemdalen. 
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näring. Vår uppfattning är att området är intressant och att prog-
noser kan vara värdefulla som verktyg, men att frågan och behoven 
behöver bli mer konkretiserade för att kunna omsättas i en insats. 
De flesta företag gör redan i dag egna prognoser om väntad belägg-
ning eller andra faktorer, som de baserar på historiska data om exem-
pelvis dygns-, vecko-, säsongs- eller vädervariationer. 

När det gäller att utveckla mer generella prognoser om väntade 
utfall på nationell nivå ser vi att Tillväxtverket är en relevant aktör, 
genom tillgång till data, nätverk och kompetens som är ett minimum 
för att nå framgång i arbetet. 

8.10 Fördjupad analys och kompetensutveckling 

Bedömning: Tillväxtverket har en viktig roll i analys kopplad 
till de uppdrag som myndigheten har inom data och statistik för 
turism och besöksnäring. Rollen behöver stärkas, och Tillväxt-
verket behöver ha ett tydligt mandat att utveckla de forum som 
behövs för analyssamverkan och dialog med olika aktörer. 

Att utveckla och producera data av hög kvalitet som håller över tid 
och är internationellt och regionalt jämförbar är viktigt. Data-
utvecklingen är dock inte särskilt meningsfull om den inte komplet-
teras med bra analyser. Flera av inspelen till utredningen lyfter därför 
förstärkt analys som avgörande om Sverige ska nå måluppfyllelse för 
hållbar tillväxt inom turism och besöksnäring. Analyserna behöver 
bidra till verktyg och stöd för aktörer i alla delar av intressent-
systemet, inte minst beslutsfattare på regional och lokal nivå. 

Utöver Tillväxtverket, som är en nyckelaktör inom analys, ser vi 
att det behövs fler forum för nyutvecklande analys och analyssam-
verkan inom turism och besöksnäring. Flera av universiteten och 
högskolorna är starka noder för analys och kunskapsutveckling, och 
dessa bör ha mandat och tillförsäkras resurser för detta, så att den 
samlade kompetensen och kunskapen i Sverige används och 
utvecklas. 

Vidare finns de regionala analysnätverken, och starka aktörer i 
form av regioner, kommuner och destinationsbolag. Dessa spelar en 
stor roll för att utveckla kunskap inom sina geografiska områden. 
Med ett tydligt uppdrag för Tillväxtverket på nationell nivå, och 
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tydlig kommunikation från Tillväxtverkets sida om hur detta upp-
drag ser ut, kan de regionala och kommunala parterna komplettera 
och fördjupa analysen utifrån sin egen kontext. 

Ett forum som prövats framgångsrikt vid ett par tillfällen är en 
nationell konferens inom turismstatistik där främst Tourism in 
Skåne och Etour vid Mittuniversitetet samarbetat, med ekonomsikt 
stöd från Tillväxtverket. Mötesformen har varit uppskattad och vår 
uppfattning är att det vore positivt om det med åtminstone två års 
intervaller genomfördes en nationell turismstatistikkonferens, gärna 
med ambulerande huvudmannaskap mellan olika regioner. 

Vi väljer att inte lägga några konkreta förslag avseende området 
fördjupad analys, då vi räknar med att dialogen mellan Tillväxtverket, 
regionerna, akademin, myndigheter, branschorganisationer och 
besöksnäringen i övrigt utvecklas genom ett starkt nationellt upp-
drag för Tillväxtverket enligt övriga förslag och att Tillväxtverket på 
så sätt blir en tydligare samarbetspart för de aktörer som vill invol-
vera sig i arbetet. 

8.11 Tillgängliggörande och transparens 

Många aktörer pekar på vikten av att tillgängliggöra data i form av 
tillgängliga databaser och öppna data. Det ligger helt i linje med 
regeringens arbete och etableringen av Digitaliseringsmyndigheten 
med uppgift att samordna och stödja den förvaltningsövergripande 
digitaliseringen, den nationella digitala infrastrukturen och sats-
ningen på öppna data.25 

Öppna data och tillgängliga databaser ökar olika aktörers möj-
ligheter att själva göra de analyser de anser sig behöva, och sprider 
nyttan till fler. Det är dyrt att upprätta och underhålla databaser av 
tillräcklig kvalitet, och i de fall dessa är offentliga finns därför goda 
skäl att tillgängliggöra dessa i så hög utsträckning som möjligt så att 
de kommer till maximal användning givet kostnaden. 

Vår uppfattning är att ambitionen måste vara att tillhandahålla de 
offentliga databaser som finns inom området turism och besöks-
näring i så hög utsträckning som möjligt. Att data publiceras och 
tillgängliggörs bidrar också till transparens, och på längre sikt till att 

                                                                                                                                                          
25 Regeringens budgetproposition för 2018, utgiftområde 2, s. 32. 
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kvaliteten i materialet höjs. Tillgängliga data innebär också att den 
kommersiella marknaden har möjlighet att utveckla affärsmodeller 
och produkter av olika slag, vilket kan väntas bidra till fler företag 
inom turism och besöksnäring och till att det offentliga kan släppa 
en del av det egna analysansvaret till marknaden. Vi lägger inget för-
slag avseende tillgängliggörande av data, eftersom det pågår intensivt 
arbete i andra sammanhang, och regeringen aviserat bildandet av en 
särskild digitaliseringsmyndighet för uppdraget, som är planerad att 
bildas under 2018. 

8.12 Konsekvenser 

Effekter som kan väntas om förslagen genomförs är mer resurs-
effektiv aktivitet i besöksnäringens företag, som baseras på ökad 
kunskap om vad som leder till stärkt affärsverksamhet och ökad 
lönsamhet. Även aktörssystemet i övrigt, dvs. såväl offentliga 
aktörer som privata konsultföretag eller föreningar, kan väntas dra 
nytta av bättre statistik. Ökad transparens och tillgång till data ger 
förutsättningar för många aktörer att utveckla sina verksamheter 
utifrån dessa data. 

I förlängningen bör mer exakt kunskap om turism och besöks-
näring i Sverige kunna leda till mer underbyggda beslut om hur 
resurser ska användas inom både privat och offentlig sektor. Det kan 
handla om investeringsbeslut i företag, kommuner, regioner och i 
nationella infrastuktursatsningar, beslut om produktutveckling inom 
natur-, kultur-, måltids- och evenemangsturism, beslut om marknads-
föringsinsatser, projektstöd etc. Allt annat lika ger det ett positivt 
bidrag till samhällsekonomisk effektivitet. 

Förslagen innebär en direkt kostnad för staten. För att insatserna 
ska kunna genomföras krävs ökade anslag till Tillväxtverket som vi 
uppskattar bör uppgå till 10 miljoner kronor per år, och som svarar 
mot ett behov av både nya tjänster på myndigheten och utvecklings-
medel för externa uppdrag. 

Insatserna har ingen direkt påverkan på jämställdheten mellan 
kvinnor och män. Däremot är syftet att utveckla förståelsen för 
besöksnäringens strukturer, inklusive hur framtida förslag ska kunna 
bidra till en jämställd, inkluderande och hållbar tillväxt. Det innebär 
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också ökad förståelse om villkor för företagande, sysselsättning och 
integration i hela landet. 

Framför allt de förslag som avser utveckling av regional och kom-
munal statistik väntas ge stöd för tillväxt i hela landet, där resurs-
svagare regioner och kommuner får en relativt stärkt situation jäm-
fört med i dag och jämfört med mer resursstarka regioner och 
kommuner. Insatserna stärker den regionala och lokala förmågan att 
utveckla turism och besöksnäring. Om statistikutvecklingen, som 
föreslås utformas i dialog med regioner och kommuner, resulterar i 
att regional eller kommunal data behöver finansieras av regioner och 
kommuner får förslaget konsekvenser för dessa i form av antingen 
ökade kostnader eller omprioritering av insatser inom data och 
analys. Dock är det regionala och kommunala engagemanget fri-
villigt, och är därför inget intrång i den kommunala självstyrelsen. 

Sammanfattningsvis medför förslagen en kostnad för staten. De 
stärker regionala och lokala förutsättningar att bedriva utvecklings-
arbete inom turism och besöksnäring i hela landet. Indirekta effekter 
väntas i form ökad kunskap som leder till ökad konkurrenskraft för 
små och stora företag i hela landet, ökad sysselsättning, samt 
potential för ökad jämställdhet och integration. 
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9 Trafikutbud och transporter 

Förslag: 

– att regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att, i samråd med 
besöksnäringens branschorganisationer och i dialog med 
regioner samt myndigheterna inom SOFT (omställningen av 
svenska transportsektorn till fossilfrihet) genomföra en för-
studie för analys av hur en växande turism ska kunna möta 
klimatutmaningarna och bidra positivt till klimatmålen. För-
studien ska användas som underlag i arbetet med en nationell 
strategi för hållbar turism och växande besöksnäring. 

– att Tillväxtverket i samverkan med Trafikverket och efter sam-
råd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och före-
trädare för regioner och besöksnäringen undersöker hur 
kollektivtrafikmyndigheterna bättre kan fånga besöksnäring-
ens behov, och om detta kan ske genom utökad samverkan 
eller om lagstiftningens tillämpning och utformning behöver 
ses över. 

– att Trafikverket inom ramen för befintligt uppdrag att ut-
veckla, förvalta och tillämpa metoder och modeller för sam-
hällsekonomiska analyser inom transportområdet, i högre 
utsträckning än i dag, integrerar frågan om effekter kopplade 
till besöksnäringen, utifrån vad som är metod- och resurs-
mässigt möjligt. 

– att regeringen ger Tillväxtverket, kopplat till myndighetens 
arbete inom regelförenkling, i uppdrag att informera om vilka 
regelverk som gäller för ”enkla transporter” inom besöks-
näringen, när företag transporterar besökare till och från sin 
anläggning eller till och från olika aktiviteter, och om behov 
uppstår, göra detta i samråd med Kammarkollegiet. 
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9.1 Transportsystemets betydelse för besöksnäringen 

Transporter är grundläggande i det samlade tjänsteutbudet inom 
turism och besöksnäring. Definitionen av turism, som ”människors 
aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga 
omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra 
syften”1 bygger på att människor förflyttar sig, dvs. på transporter. 

Av den samlade turismkonsumtionen i Sverige står resor och 
transporter för 94 av totalt 296 miljarder kronor, dvs. 32 procent.2 
De största posterna är drivmedel, luftfart och resebyråtjänster, men 
även landtransporter av olika slag och sjöfart bidrar med åtskilliga 
miljarder i turismkonsumtion. 

Transportsystemets betydelse betonas i en majoritet av de 
hearings, dialoger och inspel som utredningen tagit del av. Det hand-
lar om en mängd perspektiv där den gemensamma nämnaren är 
antingen 1) att besöksnäringens företag och destinationer efterfrågar 
en god tillgänglighet oavsett var i landet de befinner sig, eller 2) att en 
viss bransch själv tillhandahåller en del av serviceutbudet i form av 
exempelvis passagerar- och kryssningstrafik, taxi, flygplatstjänster, 
beställningstrafik eller privat linjetrafik på väg och järnväg och därför 
har synpunkter på regelverk, samarbetsformer och offentliga insatser. 

Även förutsättningarna för godstransporter har stor betydelse för 
besöksnäringens företag. Alla verksamheter i näringen inkluderar 
varutransporter. I vissa av branscherna handlar det som mycket stora 
godsvolymer, inte minst inom handeln. Detaljhandeln är den enskilt 
största branschen i besöksnäringen, och såväl butiker i tätorter och 
städer, som köpcentrum utanför städerna, har behov och utmaningar 
kopplat till varutransporter. Även arenor, hotell och restauranger är 
mottagare av stora mängder varor, och behöver också lämna ifrån sig 
stora mängder avfall, tvätt m.m. 

Väl fungerande transporter, inklusive varutransporter, spelar 
således en stor roll för svensk ekonomi och för tillgänglighet till, 
mellan och inom destinationer och besöksmål och därmed möjlig-
heten att utveckla svensk besöksnäring. De spelar också en roll som 
jobbskapare och pådrivare av utveckling och innovation genom de 
företag som levererar och utvecklar transporttjänster. 

                                                                                                                                                          
1 Tillväxtverket (2016): Turismens begreppsnyckel. 
2 Tillväxtverket (2017): Turismens årsbokslut 2016. 
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9.2 Tolkning av trafikutbud i befintlig infrastruktur 

Utredningsdirektiven tydliggör att utredningens fokus ska vara att 
kartlägga och föreslå insatser avseende trafikutbud i befintlig infra-
struktur som komplement till de prioriteringar som görs inom ramen 
för proposition 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa 
lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling, samt det ny-
ligen presenterade förslaget till nationell plan för transportsystemet3. 
Relevanta strategier i trafik och transporter är Flygstrategin, Cykel-
strategin, Nystart för nollvisionen och Maritima strategin4. 

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna ägnar en stor del av 
sin verksamhet åt att planera och genomföra insatser som resulterar i 
ett visst trafikutbud, och är den sammantaget största aktören inom 
kollektivtrafik. Näst största grupp är kommersiella kollektivtrafik-
aktörer. Trafikverket är mindre, med ansvar för transportpolitiskt 
motiverad interregional kollektivtrafik. 

Planering av kollektivtrafik är processer som för varje region, och 
nationellt, kräver systematiska arbetsinsatser från beslut på politisk 
nivå till konkret trafikleverans av upphandlade leverantörer. Det är 
därför praktiskt ogenomförbart att med utredningens samlade upp-
drag, begränsade tid och resurser analysera huruvida trafikeringen är 
ändamålsenlig på enskilda sträckor och linjer, eller mer ändamåls-
enlig i en region i förhållande till en annan. 

Det vi däremot har haft möjlighet att fånga upp är hur planering 
och genomförande av trafikering upplevs fungera på ett övergripande 
plan, om regelverken och deras tillämpning är ändamålsenliga, vilka 
hinder som oftast diskuteras i regioner och destinationer, av offent-
liga och privata aktörer, samt vilka behov som påtalas av företrädare 
för enskilda branscher eller verksamhetsområden i besöksnäringen 
och av dess trafikleverantörer. 

Utredningen lägger således inte förslag som avser trafikering på 
enskilda sträckor. Vi lägger heller inga förslag som avser prioriter-
ingar eller investeringar i infrastruktur eftersom detta ombesörjs av 
den nationella planen för transportsystemet och ligger utanför utred-

                                                                                                                                                          
3 Trafikverket (2017): Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. 
4 Regeringskansliet (2017): En svensk flygstrategi - för flygets roll i framtidens transportsystem, 
N2017/00590/MRT, En nationell strategi för ökad och säker cykling – som bidrar till ett håll-
bart samhälle med höglivskvalitet i hela landet, N2017.19, Nystart för nollvisionen, N2016/ 
05494/TS samt (2015): En svensk maritim strategi – för människor jobb och miljö. N2015.30. 
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ningens uppdrag. Svensk Turism betonar starkt behovet av att få en 
helhetsbild av besöksnäringens infrastruktur- och transportbehov. 
Att föreslå ett statligt stöd för ett sådant arbete bedömer vi dock 
ligga utanför utredningens uppdrag. 

Ett område som vi berör är utveckling och kalibrering av Trafik-
verkets analys- och planeringsmodeller, av det skäl att frågan är 
aktuell i flera projekt som vi bedömer relevanta i det långsiktiga 
arbetet med transportfrågor relaterade till turism och besöksnäring. 
Att öka kunskapen om hur dessa modeller kan utvecklas så att de 
bättre fångar turismens samhällsekonomiska effekter påverkar inte 
den nu aktuella infrastrukturplaneringen, men har potential att ge 
bättre långsiktig precision i arbetet. Det är samtidigt viktigt att vara 
medveten om att resurserna är begränsade och att Trafikverkets 
behov av modellutveckling generellt är stora, exempelvis inom om-
rådet drift och underhåll. 

9.3 Aktörer inom besöksnäringens transportsystem 

Bedömning: Det behövs ett starkt engagemang i Sverige för 
frågan om hållbara transporter inom turism och besöksnäring, 
om besöksnäringen ska kunna bidra till att Sverige når uppsatta 
klimat- och miljömål och samtidigt ha en stark konkurrenskraft i 
framtidens globala turismlandskap. Ämnet bör kartläggas mer på 
djupet, och det bör komma till stånd dialog på såväl nationell som 
regional nivå om hur besöksnäringen och offentlig sektor till-
sammans möter klimatutmaningarna i arbetet för en växande 
besöksnäring. 

 
Det finns en rad aktörer inom transport- och trafikfrågor som på 
olika sätt hanterar behov inom turism och besöksnäring, inom det 
offentliga och i det privata näringslivet. Trafikverket ansvarar för den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, 
sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och 
järnvägar. Trafikverket ska bland annat ingå och ansvara för statens 
avtal om transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik, 
inklusive flygtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det 
saknas förutsättningar för kommersiell drift. 



SOU 2017:95 Trafikutbud och transporter 

237 

För analyser och utredningsarbete är den statliga myndigheten 
Trafikanalys viktig. Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Transportstyrel-
sen är andra nationella myndigheter inom transportområdet som inte 
lika frekvent kommer i direkt kontakt med besöksnäringens aktörer, 
men som i sin verksamhet ändå möter näringens frågeställningar – 
avseende bland annat förutsättningar för fritidsbåtar, skärgårdstrafik 
och kryssningstrafik, flygtrafikledning och tillsyn i transportfrågor. 
Statliga bolag med nyckelroller är SJ, som bedriver persontågtrafik, 
och Swedavia som ansvarar för de statliga flygplatserna. En annan 
statlig aktör är Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) 
med uppdrag att bedriva samhällsmotiverad tillämpad forskning och 
utredning kring infrastruktur, trafik och transporter. K2 är Sveriges 
nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, 
och drivs av Lunds universitet, Malmö högskola och VTI i samarbete 
med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och 
Region Skåne. 

För en väl fungerande regional kollektivtrafik är de 21 regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna betydelsefulla. Dessa följer den 
svenska regionindelningen och utgörs av tolv regioner, två landsting, 
fyra regionförbund och tre kommunalförbund. De offentligägda 
kollektivtrafikföretagen organiserar sig genom Svensk Kollektiv-
trafik och är genom sina huvudmän också kopplade till SKL. Sam-
trafiken ägs gemensamt av 38 aktörer i offentlig och privat sektor 
och är ett samarbete för smidigare resande, bland annat genom Res-
plus och planerings- och bokningstjänsten Resrobot. 

Därutöver finns en lång rad stora och små privata företag som 
organiserar sig i branschföreningar inom sina respektive transport-
sätt. De flesta, men inte alla, av dessa är i sin tur medlemmar i arbets-
givarorganisationen Transportföretagen, som är medlem i Svenskt 
Näringsliv. Bland branschförbunden kan nämnas Passagerarrede-
rierna, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Svensk Sjöfart, 
Svenska Flygbranschen och Sveriges Hamnar. 

Arbetsgivarorganisationernas fackliga motparter är bland annat 
SEKO, Transportarbetareförbundet, Unionen och Svensk Pilot-
förening. 
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9.4 Hållbara transporter och miljöteknisk utveckling 

Hållbara lösningar och ett hållbart förhållningssätt är centralt för 
den fortsatta utvecklingen av turism och besöksnäring, och inte 
minst utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Besöksnäringen 
skiljer sig inte i grunden från andra verksamhetsområden avseende 
behovet av bruk och utveckling av hållbara transporter. Det som gör 
frågan särskilt angelägen att hantera är att turism och besöksnäring 
är på snabb tillväxt, och att resandet och antalet transporter därmed 
ökar snabbt, vilket innebär att turismens samlade bidrag till utsläpp 
och andra miljöstörningar tenderar att öka. Med prognoser och ambi-
tioner om fortsatt ökande volymer är det angeläget att hitta former 
för hållbar utveckling, vilket i sin tur kräver dialog, innovationer och 
styrning genom en kombination av incitament och regleringar. 

Potentialen för ökad miljömässig hållbarhet i turismens trans-
porter ligger i flera dimensioner. Det går att minska miljöpåverkan 
genom att resa mer sällan, kortare sträckor, med mer miljömässigt 
hållbara transportsätt, mer miljöanpassade fordon och bränslen, och 
med mer miljöanpassad hantering av det valda fordonet. I arbetet 
behövs ett balanserat synsätt som inkluderar alla perspektiv, och i 
alla händelser krävs teknikutveckling och ökad effektivitet för att 
kompensera resandet, vare sig det stannar på nuvarande nivåer eller 
fortsätter att öka. 

En målsättning som brukar lyftas fram är att minska beroendet av 
transporter genom att öka förädlingsgraden i företagens produkter. 
Det kan ske genom att besöksnäringens företag utvecklar bättre 
turismupplevelser som de kan sälja till högre pris, för att därmed öka 
både omsättning, ekonomiska marginaler och sysselsättning, trots 
att inte det totala antalet besökare ökar. Ambitionen beskrivs på ett 
övergripande plan i regeringens exportstrategi med formuleringen 
”svenska varor, tjänster och system måste nå ännu högre upp i 
förädlingskedjan”5. Förutsättningarna för att öka förädlingsgraden i 
besöksnäringens tjänster och därmed hålla nere antalet transporter, 
och hur detta samband i realiteten ser ut, tycks vara ett relativt out-
forskat territorium. 

Utveckling av mer miljö- och klimatanpassade alternativ genom 
teknisk utveckling och förnybara bränslen är ett stort område, och 
                                                                                                                                                          
5 Regeringskansliet (2015): Regeringens exportstrategi. 
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ingen isolerad fråga för Sverige. I den mån arbetet kan ledas och 
stimuleras från svensk sida är det naturligtvis angeläget och fångas 
bland annat upp i ett av regeringens fem Samverkansprogram; Nästa 
generations resor och transporter.6 Inom detta program har en satsning 
på kombinerade mobilitetslösningar i icke-urbana områden initierats. 
Här ingår bland annat att göra en pilotinsats för hållbara turism-
transporter i landsbygder. Denna satsning bör följas och utvärderas 
för lärande och eventuell uppskalning.7 

En annan stor satsning är Fordonsstrategisk Forskning och Innova-
tion (FFI) – ett samarbete sedan 2009 mellan staten och fordons-
industrin för gemensamt finansierad forskning, innovation och 
utveckling inom klimat, miljö och säkerhet. Satsningen omfattar cirka 
1 miljard kronor per år, där staten bidrar med hälften och näringslivet 
med hälften, och där staten representeras av Vinnova, Trafikverket 
och Energimyndigheten. 

9.5 Besöksnäringen i den nationella 
transportinfrastruktur- och transportpolitiken 

Det övergripande svenska transportpolitiska målet är att ”säkerställa 
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-
försörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”.8 De 
transportpolitiska målen ska, tillsammans med de transportpolitiska 
principerna, vara de viktigaste utgångspunkterna för styrmedel i den 
statliga transortpolitiken. Fyrstegsprincipen beskriver ett förhåll-
ningssätt i valet av åtgärder och ska bidra till att nå en god hushåll-
ning med både ekonomiska medel och naturresurser samt en hållbar 
samhällsutveckling.9 

Utredningen har iakttagit att avsnitten om näringslivets förut-
sättningar och prognoser i infrastrukturpropositionen enbart 
behandlar näringslivet ur perspektivet industri och dess behov av 
godstransporter. Utredningens uppfattning är att det vore rimligt att 
även servicesektorns transportbehov, inklusive besöksnäringens, 
                                                                                                                                                          
6 Regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter, regeringen.se. 
7 För trafikslags- och transportsättsövergripande sammankoppling, se avsnitt 9.10. 
8 Prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft 
och hållbar utveckling. 
9 Prop. 2016/17:21: Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrens-
kraft och hållbar utveckling. 
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inkluderades i de resonemang som förs om näringslivets behov. 
Behoven för olika delar av näringslivet kan se olika ut, samtidigt som 
det kan finnas möjliga synergier mellan transportsystem för olika 
typer av näringslivs- och andra ändamål som inte beaktas fullt ut om 
de inte analyseras mer på djupet. Samtidigt uppfattar vi att Trafik-
verkets kunskap om besöksnäringens förutsättningar har ökat och 
det senaste förslaget till nationell plan för transportsystemet inne-
håller flera skrivningar om hur en växande turism förändrar den 
svenska logistikkartan. 

9.6 Nationell plan för transportsystemet 2018–2029  

Den process som för närvarande används för nationell planering av 
svensk infrastruktur är den nationella planen för transportsystemet 
som tas fram vart fjärde år under ledning av Trafikverket, i samarbete 
med andra myndigheter. Planen har ett tolvårsperspektiv. Det 
senaste förslaget till ny nationell plan lämnades till infrastruktur-
ministern i augusti 2017. Planen omfattar en finansiell ram på 
622,5 miljarder med några satsningar till områden som har stor 
betydelse för turism. Framför allt innehåller den dock insatser som 
generellt påverkar turismens förutsättningar utifrån starka synergier 
mellan turismens behov och andra behov i samhället. 

Ur ett besöksnäringsperspektiv är Trafikverkets analyser av hur 
samhällsförändringar påverkar behoven i transportsystemet intres-
santa. Trafikverket beskriver tydliga samband mellan landsbygds-
utveckling, tillgänglighet och turism, och konstaterar att det behövs 
en godtagbar standard och upplevelsevärden i vägnätet. Det handlar 
också att säsongsanpassa åtgärder, för att minimera störningar som 
kan påverka turismtrafik negativt.10 En annan aspekt är kopplingen 
mellan bristen på arbetskraft och tillgänglighet, ett reellt problem för 
besöksnäringens företag: 

I vissa landsbygder är bristen på arbetskraft påtaglig, både för att sköta 
grundläggande service men också i områden med expansiva näringar, till 
exempel gruvor och besöksnäring. Snabbare och säkrare förbindelser till 
centralorter och större destinationer samt till attraktiva boendemiljöer är 

                                                                                                                                                          
10 A. a., s. 68. 
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några av de behov som kan lyftas fram. Det saknas också täckning och 
kapacitet i det mobila nätet i delar av landet.11 

Trafikverket gör vissa analyser av transportsystemets roll i olika 
delar av landet med hänvisning till en stark besöksnäring. Destina-
tioner som nämns, och ska ses som exempel på geografiska områden 
där turismen är viktig, är Kiruna/Lappland, Tärnaby/ Hemavan, 
Sälenfjällen, Åre, Vimmerby, Gotland, Öland och Bohuslän. I dessa 
”finns brister i tillgängligheten avseende i huvudsak utbudet av 
direktflyg, tillförlitlighet hos tåg- och färjeförbindelser, utbudet av 
lokal tillgänglighet och kollektivtrafik, anslutningar till och från flyg 
eller tåg, möjligheten att få information på flera språk samt i fram-
komlighet och attraktivitet på vägar”12. 

Storstäderna med flygplatserna Arlanda och Landvetter lyfts 
också fram liksom Halland som besöksregion och dess beroende av 
Västkuststråket. För den i hög grad bilburna privatturismen är 
vägnätet betydelsefullt. 

9.7 Kollektivtrafik 

Lagen om kollektivtrafik som gäller från och med 2012 innebär en 
marknadsöppning för kommersiell kollektivtrafik på lokal och 
regional nivå. För långväga kollektivtrafik är kommersiell konkur-
rens möjligt sedan tidigare. Lagens utgångspunkt är att resenärens 
behov ska sättas i centrum och gynnas genom att konkurrensen 
stimulerar till ett större utbud, ökad valfrihet, bättre information och 
ökad insyn. 

Kollektivtrafik definieras i lagen som ”persontransporttjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande 
och utan diskriminering”, och i lagen avses med regional kollek-
tivtrafik sådan kollektivtrafik som  

1. äger rum inom ett län eller,   

2. om den sträcker sig över flera län, med avseende på trafikutbudet 
huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av 

                                                                                                                                                          
11 A. a., s. 68. 
12 A. a., s. 68. 
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arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn 
till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov. 

Följande inte är att räkna som kollektivtrafik: 

– beställningstrafik och chartertrafik 

– rundresor där passagerarna åker tillbaka till samma utgångspunkt 

– trafik som anordnas vid särskilda evenemang 

– resor där logi eller andra turisttjänster ingår i resan 

– resor där det huvudsakliga syftet är något annat än själva person-
transporten13 

Kollektivtrafiken har betydelse för besöksnäringen och dess företag, 
och nämns ofta som ett förbättringsområde av företrädare för 
näringen, där olika typer av hinder sägs hämma näringens utveckling. 
Vilken roll trafiken har varierar stort mellan olika typer av besöksmål 
och målgrupper. Det inhemska turistresandet sker i mycket hög ut-
sträckning med personbil, men också med bland annat buss och tåg, 
på såväl kommersiell basis som i offentlig regi där det saknas förut-
sättningar för kommersiell drift. 

Utgångspunkten för den trafik som de regionala kollektivtrafik-
myndigheterna ansvarar för är att tillhandahålla en tillfredsställande 
trafikförsörjning i länet och den huvudsakliga målgruppen är länets 
invånare. Trafiken subventioneras med kommunal- och landstings-
skatt och upphandlas eller körs i egen regi. 

9.7.1 Utmaningar i kollektivtrafiken 

Bedömning: Frågan om kollektivtrafikens möjligheter att stödja 
turism är komplex, och behöver tas vidare med en utvecklad 
problemanalys, som kan peka på möjliga lösningar. 

  

                                                                                                                                                          
13 Prop. 2011/12:76: Komplettering av kollektivtrafiklagen. 
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Ett övergripande problem som nämns av många företag och destina-
tionsföreträdare, och som också är möjligt att åtgärda, är brist på 
dialog mellan besöksnäringen och kollektivtrafikansvariga myndig-
heter. Det inte enbart regelverken som sätter gränser, utan även att 
behov och möjligheter inte diskuteras, analyseras och beaktas. ”Jag 
önskar bara en sak, och det är att de pratar med oss i besöks-
näringen”, som en företagare som driver en större hotellanläggning 
uttrycker sig, med anledning av en kollektivtrafik som är dåligt 
anpassad till trafikflödena till och från anläggningen för såväl 
anställda som besökare. Företaget finns i en svensk tätort och är där 
en av de största arbetsgivarna. Ett annat exempel gäller en turist-
anläggning som ligger precis vid länsgränsen. Tidtabellerna för läns-
bussarna i de två länen är inte synkroniserade, utan ett byte måste 
ske med en väntetid på flera timmar på en ensligt belägen hållplats. 
Annan lagstiftning hindrar att företaget hämtar upp passagerarna 
med bil.14 

Det är möjligt för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att 
ta hänsyn till näringslivets allmänna behov vid upphandling av 
kollektivtrafik. Det betyder att upphandling av trafik inom det egna 
länet kan omfatta linjer, tidtabeller och hållplatser som i vart fall 
sekundärt vänder sig till besökare och därmed blir ett stöd för 
besöksnäringen. Detta gäller både vid trafik inom länet och över 
länsgräns. Denna möjlighet kan beaktas genom ökad dialog och även 
formaliserad samverkan. Det finns ett regelverk för hur samråd ska 
gå till i samband med upphandling av regional-/länstrafik. En möjlig-
het är att upphandlande myndighet genomför ett fördjupat samråd 
med besöksnäringens aktörer, om det kommer återkommande syn-
punkter och förbättringsförslag från just dessa. Både SKL och 
Svensk Kollektivtrafik är aktörer som fungerar som stöd för de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna om det uppstår tveksamheter 
om vad som gäller avseende både lagstiftningen och hur samråds-
processer kan genomföras. 

Turismens logik följer inte administrativa gränser, vilket är en 
utmaning i trafikplaneringen. Kollektivtrafikmyndigheterna arbetar 
huvudsakligen inom den egna länsgränsen, samt med vissa gräns-
överskridande lösningar. Men i praktiken dras trafiken inte förbi 
länsgränser för andra behov än vardagspendling och arbetsresande. 
                                                                                                                                                          
14 Se avsnitt 9.11, Småföretagens transporter av besökare. 
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Det innebär att det är svårt eller omöjligt enligt regelverket att 
motivera trafik till en sevärdhet eller ett besöksmål som ligger på 
”andra sidan länsgränsen” sett från en knutpunkt, om det inte 
sammanfaller med en rutt för arbetspendling och vardagsresande. 
Här blir beställningstrafik, gruppresor, hyrbil eller möjligen taxi de 
återstående alternativen för de besökare som saknar egen bil, om inte 
en kommersiell aktör upprättar linjetrafik. Begränsad tillgänglighet 
riskerar i sin tur leda till ett för svagt underlag för att besöksmålet 
ska kunna skapa ekonomisk lönsamhet och bli attraktivt för 
kommersiell trafik. Det uppstår ett moment 22. 

Andra exempel på brister som uppstår i trafiksystemet som ett 
resultat av hur lagen är skriven och tolkas är att det kan saknas 
anslutningslinjer mellan flygplatser eller andra knutpunkter och 
turistorter, om de regionala kollektivtrafikmyndigheterna bedömer 
att en sådan linje inte stödjer i huvudsak arbetspendling och vardags-
resande. Det är fullt rimligt att argumentera för att ansvaret för 
sådan anslutningstrafik ligger på besöksnäringen i den aktuella turist-
orten att driva på kommersiell basis. I verkligheten är detta en 
utmaning, eftersom avstånden kan vara långa, företagen i regel är 
små och har mycket begränsade resurser för att hantera den typen av 
operativ samverkan. 

Det finns regioner där samarbetet mellan besöksnäringen och 
kollektivtrafikmyndigheter upplevs fungera bättre, men samman-
taget är kollektivtrafiklagen problematisk om lagstiftarens avsikt är 
att det offentliga ska kunna ha en roll i trafik för turism. Frågan är 
komplex, och efter att utredningen pratat med olika aktörer som 
läser och använder kollektivtrafiklagen utifrån olika roller, ser vi att 
den behöver tas vidare med en utvecklad problemanalys, som också 
kan peka på möjliga lösningar. 

Det finns även andra samverkansmöjligheter. I arbetet med att 
försöka säkra nattågstrafiken till Norrland har näringslivet i sam-
arbete med Trafikverket bildat en arbetsgrupp med syfte att sätta 
gemensamma mål samt fördela arbetsuppgifter och ansvar mellan 
offentliga och privata aktörer. Detta innebär att svårigheter och 
möjliga lösningar diskuteras konkret, kontinuerligt och mellan rätt 
parter, och att tydliga överenskommelser kan tecknas om vars och 
ens ansvar för att medverka till ökad efterfrågan på tågresor. Vår 
uppfattning är att detta är en bra metod. 
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9.8 Andra möjligheter och hinder 

Ett åtminstone hypotetiskt utvecklingsområde är konkreta sam-
ordningslösningar och samarbetsavtal mellan privata och offentliga 
uppdrag och intressen. Det är en realitet i många delar av Sverige att 
trafikering är dyrt i förhållande till nyttan, eftersom avstånden är långa 
och de sträckningar som ska trafikeras är glesa, och då behöver hela 
samhället sannolikt bli bättre på att söka nya lösningar och finan-
sieringsmodeller. Vissa linjesträckningar är svåra att försvara för både 
den offentliga kollektivtrafiken och för privata aktörer, då passagerar-
underlaget är för litet, men där det kanske skulle kunna gå att finna 
samverkansformer. Ett exempel är taxi som i högre grad skulle kunna 
användas för anropsstyrd kollektivtrafik, vilket torde kunna bidra till 
ökad tillgänglighet till besöksmål i landsbygder samtidigt som 
kostnaderna kan hållas nere. Utredningens uppfattning är att området 
är generellt intressant, men att det kräver en fördjupad utredning av 
olika parters ambitionsnivåer, förutsättningar, hinder och lagrum. 

9.9 Planeringsverktyg i nationell trafikplanering 

9.9.1 Tillgänglighetsanalys 

Bedömning: Det behövs ett fortsatt arbete för att kalibrera 
kriterierna i Trafikverkets tillgänglighetsanalys så att de bygger på 
ett så riktigt underlag som möjligt avseende turismens egen-
skaper. Detta bör ske inom ramen för Trafikverkets ordinarie 
verksamhet, där Besöksnäringens myndighetsgrupp kan fungera 
som referenspunkt, samt där dialog bör ske med företrädare för 
besöksnäringen, regioner och kommuner. 

 
Trafikverket ansvarar för planering av långväga kollektivtrafik. Ett av 
flera planeringsstöd som myndigheten använder är en tillgänglig-
hetsanalys som baseras på ett antal kriterier för grundläggande till-
gänglighet för Sveriges kommuner. Dessa åtta kriterier är: 

– Kriterium 1 – Till Stockholm 

– Kriterium 2 – Från Stockholm 

– Kriterium 3 – Internationella resor 
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– Kriterium 4 – Storstäder 

– Kriterium 5 – Region- eller universitetssjukhus 

– Kriterium 6 – Universitets- och högskoleorter 

– Kriterium 7 – Andra större städer 

– Kriterium 8 – Besöksnäring 

Trafikverkets kriterier är uppbyggda av indikatorer såsom restid och 
möjlig vistelsetid, som är tätt sammankopplade med aspekter som 
turtäthet, och möjliga avgångar och byten.15  

När det gäller besöksnäringens behov på ett generellt plan är 
majoriteten av dessa kriterier betydelsefulla, på så sätt att en god 
generell tillgänglighet till och från Sveriges kommuner och städer 
stödjer utvecklingen av turism. Kriterium 8 är utvecklat relativt ny-
ligen och ”mäter möjligheten att resa långa sträckor mellan olika delar 
av landet och avser besöksnäring i vid mening, inte bara turism”.16 
Kriterium 8 kännetecknas av att det är mindre känsligt för restid än 
övriga kriterier, vilket bygger på antagandet att vid resande som inte är 
”arbetspendling och vardagsresande” är resenären mer anpassningsbar 
i fråga om tidsaspekten. Detta ser vi som ett alltför förenklat sätt att se 
på besöksnäring och turistresande. Det finns en mängd drivkrafter och 
restyper. En generell trend är att kortare resor blir vanligare, där många 
internationella besökare söker och främst är beredda att boka effektiva, 
bekväma resor där de hinner med flera besöksmål på kort tid, och inte 
sällan ett storstadsbesök i kombination med ett besök i landsbygd. 

9.9.2 Utveckling av planeringsmodeller 

Bedömning: Flera nyligen genomförda studier inom området 
modeller för transportinfrastrukturplanering och hållbara turist-
resor är viktiga underlag för fortsatt utvecklingsarbete i syfte att 
värdera effekter för besöksnäringen och samlad samhällsekon-
omisk nytta i samband med åtgärder för trafikering, infrastruk-
turplanering och trimning av befintlig infrastruktur. 

                                                                                                                                                          
15 Trafikverket (2016): Tillgänglighetsanalys – att identifiera brister i grundläggande tillgänglighet. 
16 Trafikverket (2016): Kriterier för grundläggande tillgänglighet. 
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Bra verktyg för planering av transportinfrastrukturen, inklusive 
planering av trimningsåtgärder i befintlig infrastruktur, bör rimligt-
vis ta hänsyn till olika behov på ett så rättvisande sätt som möjligt, så 
att prioriteringar kan göras utifrån var de totala samhällsekonomiska 
vinsterna, dvs. nyttan, blir som störst. Det är också den princip som 
gäller i de modeller som Trafikverket använder i sina samhällsekono-
miska analyser, som inkluderar prognosmodeller, effektmodeller och 
kalkylmodeller, och som ligger till grund för bland annat planering 
av infrastrukturåtgärder.17  

Mot bakgrund av återkommande frågor och diskussioner om 
huruvida dessa modeller tar hänsyn till turismens egenskaper och 
samhällsekonomiska effekter tog Besöksnäringens myndighetsgrupp 
2016 initiativ till en förstudie för att undersöka om det finns behov 
av och möjligheter att utveckla modellerna.18 I studien dras slut-
satsen att det är både relevant och praktiskt möjligt att utveckla 
modellerna så att de fångar turismresande på ett bättre sätt. Det 
innefattar att de i högre grad behöver ta hänsyn till vad som sker i 
noderna (dvs. på besöksmålen) som komplement till länkbaserad 
data (vad som sker i trafiksystemet). Det samhällsekonomiska värde 
som ska beräknas och jämföras med exempelvis värdet av godstrafik, 
uppstår inte i första hand i form av försålda biljetter eller drivmedel, 
utan i destinationssystemet, och dessa värden kan bättre jämföras 
med värdet på transporterade varor. Ansatsen kräver insatser för 
utveckling av både data och beräkningsmodeller. En annan konkret 
åtgärd som föreslås är att utveckla prognosverktyget Sampers till att 
även omfatta utrikes resande och anslutningstrafik, som saknas i 
dagens modeller.19 

Trafikverket har sedan tidigare uppdragit åt VTI att genomföra 
studien Hållbara turistresor som berör planering, geografisk tillgäng-
lighet och samhällsekonomi. Studien, som är omfattande, redo-
visades i fem rapporter i oktober 2017, och ska nu analyseras.20  

                                                                                                                                                          
17 Trafikverket (2017): Turismens samhällsekonomiska effekter – Förstudie om utvecklingsbehovet 
av bättre metoder och modeller i den nationella transportinfrastrukturplaneringen. 
18 Genomfördes av experter inom trafikmodellering och samhällsplanering på WSP tillsam-
mans med forskare och professorer inom nationalekonomi, kulturgeografi och ekonomisk 
historia vid Umeå universitet samt inom turism och turismekonomisk modell vid Etour vid 
Mittuniversitetet. 
19 A. a. 
20 VTI (2017): Rapport 929, 930, 933, 934 och 935. Syntesrapportens titel: Planering av håll-
bara turistresor – möjligheter, utvecklingsbehov och rekommendationer. 
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Dessa båda arbeten har synkroniserats så långt möjligt från 
Trafikverkets sida. Även SKL bedriver ett arbete inom detta fält i 
samarbete med Trafikverket. 

9.10 Ett sammankopplat trafiksystem 

Bedömning: Fördjupad kunskap inom området sammankoppling 
av trafikslag och transportsätt är viktigt för förståelsen av hur det 
samlade transportsystemet fungerar avseende turism, och för att 
identifiera hinder och möjliga lösningar. 

Utredningen har tagit emot en rad inspel från aktörer med verk-
samhet inom olika trafikslag eller transportsätt, eller som är särskilt 
berörda av att vissa transportsätt fungerar väl. Olika transportsätt 
har olika utmaningar och spelar olika roller i det turistiska systemet. 
De konkurrerar delvis med varandra, men bör också ses som 
komplementärer. Det betyder att många besökare, och i synnerhet 
internationella besökare utan tillgång till egen bil, köper transport-
tjänster inom flera transportsätt under en och samma resa, såsom 
flyg, tåg, hyrbil, passagerarfartyg, anslutningsbuss, regionaltåg, taxi, 
lokaltrafik samt exempelvis buss och båttrafik i samband med utflyk-
ter. Detta är ett trafiksystem som kan ses som en helhet där en stor 
utmaning är att länka samman transportsätten på ett effektivt sätt. 
Flera av inspelen till utredningen berör också området samman-
koppling av trafikslag och transportsätt, dvs. hur hela transport-
kedjan hänger ihop från start till mål för besökaren. 

Många platser i Sverige nås inte med mindre än att resenären 
behöver göra ett eller flera byten räknat från startdestinationen, 
beroende av resans längd och var utgångs- respektive målpunkt 
ligger. Ibland handlar det om att kliva av ett tåg på ena sidan om en 
plattform, och ombord på ett tåg på den andra sidan. Många gånger 
är det dock fråga om mer komplicerade byten, exempelvis byten till 
och från båttransporter, eller byte från flyg till tåg vid de flygplatser 
som saknar tågförbindelse. Ofta utgör kollektivtrafiken en länk i 
detta hela-resan-perspektiv. Även om smidiga byten inte är ett 
isolerat behov inom turism, kan det vara värt att framhålla att när det 
gäller internationella besökare och personer med utländsk bakgrund 
finns ett särskilt stort behov av tydlig och lättbegriplig information, 
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på flera språk, om hur bytet kommer att gå till, helst redan i samband 
biljettköp. 

Att sätta sig in i ett främmande lands biljettsystem och kollektiv-
trafiktaxor kan vara besvärligt, och vid många byten och resor inom 
landet kan en besökare behöva förstå och hantera en rad olika 
system. Samtrafiken har nyligen avslutat det nationella Biljett- och 
betalprojektet (BoB). I projektet har cirka 30 branschaktörer tillsam-
mans utvecklat tekniska standarder och gränssnitt för enklare och 
mer samordnade biljettsystem.21 Ur ett besöksnäringsperspektiv är 
detta ett mycket viktigt arbete som bör stimuleras även fortsätt-
ningsvis. Smidiga resor kan väntas minska tröskeln för en svensk 
eller utländsk besökare att köpa en resa som inkluderar byten, och 
därmed bidra till ökade resandevolymer till delar av Sverige som har 
svagare tillgänglighet. 

Området sammankoppling av trafikslag och transportsätt är 
starkt kopplat till både digitalisering och hållbara transporter. Det 
blir därför särskilt intressant att följa arbetet inom Samverkans-
programmet för Nästa generations resor och transporter som genomför 
en satsning kombinerade mobilitetslösningar i icke-urbana områden 
som inkluderar bland annat en pilotinsats för hållbara turismtrans-
porter i landsbygder. 

Följande avsnitt berör enskilda transportsätt i transportsystemet 
för turism och besöksnäring, och är avsett att ge en inblick i ut-
maningar kopplade till dessa som underlag för en helhetsbild. 

9.10.1 Spårbunden trafik 

Tågets betydelse betonas av flera aktörer, och i flera regioner som 
utredningen har besökt uppges tåget vara en stor möjliggörare, 
exempelvis i Gävleborg, Sörmland och Skåne. Andra lyfter upp 
hinder koppade till kapacitetsbrist på tågbanan, bristande tillförlitlig-
het och låga tåghastigheter, exempelvis Västernorrland. Nattågs-
trafiken till Norrland har stor betydelse för besöksnäringen i norra 
Sverige och fjälltrakterna. Vikten av bra anslutningstrafik med tåg till 
och från de stora flygplatserna poängteras. 

                                                                                                                                                          
21 samtrafiken.se/projekt 
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Stora förseningar och inställda tåg är ett bekymmer för besöks-
näringen likaväl som för andra aktörer och näringar. En företagare 
med ett expansivt företag i Gävleborg, som är beroende av an-
slutning med tåg till och från framför allt Arlanda, beskriver hur 
upprepade förseningar och inställda tåg skapar en konstant oro och 
kan leda till stora problem när internationella gäster inte kommer 
fram i tid. Det är särskilt besvärande när resealternativen är få, och 
där varje gäst påverkar företagets fortsatta etablering på en inter-
nationell marknad, och där gästens omdömen på sociala medier, 
bokningssajter och i egna nätverken är avgörande för en expansion. 

Vi bedömer att de ambitioner som regeringen har på att öka 
resandet med tåg och att utveckla järnvägsnätet i hög grad bidrar till 
besöksnäringens utveckling. 

Skåne är en region som utmärkt sig när det gäller en väl utbyggd 
tågtrafik. En utmaning som lyftes från besöksnäringen i Skåne är 
dock att ökad tågtrafik sker på bekostnad av busstrafik och innebär 
att vissa viktiga besöksmål som inte ligger längs tåglinjen har fått en 
försämrad tillgänglighet. Region Skåne har dock nyligen inlett sats-
ningen Regionalt Superbusskoncept i syfte att tillgängliggöra de 
områden som saknar järnvägsförbindelser. 

9.10.2 Luftfart 

Luftfart, dvs. flyg, är ett viktigt trafikslag för framför allt den inter-
nationella turismen, men också för längre inrikes resor. Lågpris-
flygets utveckling har skapat nya förutsättningar för resande, och 
den globala priskonkurrensen är hård. 

Sveriges läge i norra Europa gör landet beroende av flyg. Det är 
helt enkelt svårt för stora besöksgrupper att nå delar av Sverige på 
andra sätt än med flyg. Sverige är dessutom glesbefolkat, och norra 
Sverige, där besöksnäringen väntas få en ökad betydelse för ekonomi 
och sysselsättning, ligger långt från landets transportnav. Det 
innebär att flyget är viktigt för tillgängligheten till besöksområden 
som Lapplandsfjällen, Luleå, Tornedalen, Norrlands kustområden 
liksom södra Norrlands och Mellansveriges fjälltrakter. Även delar 
av västra, södra och östra Sverige är omständliga att nå med tåg, båt 
eller buss, och behöver god flygtillgänglighet. I detta spelar en rad 
flygplatser en viktig roll, såväl de tio statliga som ägs och drivs av 
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Swedavia, som de kommunalt, regionalt eller privat ägda flygplats-
erna, varav 28 har reguljär trafik. Regeringen antog i januari 2017 en 
flygstrategi som poängterar flygets betydelse för tillgänglighet inom 
Sverige och internationellt.22 

Flygplatser i anslutning till de större städerna har mycket stor 
betydelse för besöksnäringen. Alla de nordiska länderna har genom 
sina storflygplatser skapat internationella nav för inkommande 
turism; Kastrup i Danmark, Gardermoen i Oslo, Keflavik på Island 
och Helsingfors-Vanda i Finland. Flygplatserna i Sveriges nordiska 
grannländer stödjer delvis även Sverige genom passagerare som reser 
vidare till olika destinationer i Sverige, men innebär också att dessa 
länder har en hög konkurrenskraft relativt Sverige när det gäller 
inkommande turism från andra delar av världen.  

Vi bedömer därför att regeringens och Stockholmsregionens 
ambitioner att stärka Stockholm Arlanda som internationellt nav är 
relevanta och innebär en potential att stärka Sverige som besöks-
nation. Stockholm har också möjligheter i form av en andra flygplats 
med hög kapacitet, dvs. Nyköping-Skavsta. Vi bedömer att Skavsta 
bör kunna få en starkare roll i utvecklingen av besöksnäringen i 
Stockholm och södra Mellansverige. I andra delar av landet är goda 
förbindelser till flygplatser i våra grannländer avgörande. Detta gäller 
hela Skåneregionen och dess närhet till Kastrup och Värmlands 
koppling till Gardermoen. Därtill har Tornedalen har en koppling till 
Kittilä flygplats utanför Levi i Finland. 

Swedavia ansvarar för det statliga basutbudet av flygplatser och 
för att öka tillgängligheten till dessa med nya direktlinjer. Det finns 
ett tydligt samband mellan flyglinjer och tillväxten i internationella 
besökare. Svenska flygplatser har jämförelsevis få direkta flyglinjer 
till inte minst tillväxtländerna, vilket innebär att delar av Sverige har 
en relativt svag global tillgänglighet. Enligt exportstrategin ska det 
statliga turist- och investeringsfrämjadet stödja Swedavias arbete 
med att etablera nya direktlinjer, och Swedavia framhåller att detta 
samarbete behöver utvecklas: 

För att utveckla tillgängligheten och skapa fler direktlinjer krävs en 
gemensam syn på vilka marknader som skall prioriteras, ett samordnat 
införsäljningsarbete samt koordinerade marknadsföringsinsatser/ sälj-
insatser på den aktuella marknaden i syfte att driva fler inkommande 

                                                                                                                                                          
22 Regeringen (2017): En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem. 
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besökare och nyttja den potential som skapas i samband med en 
etablering och en förbättrad tillgänglighet.23 

För de flygplatser som ägs av kommuner och regioner, pekar organi-
sationerna Sveriges regionala flygplatser och SKL på vikten av att 
finna långsiktigt hållbara driftsformer, där EU:s regelverk i dag sätter 
upp hinder, vilket regeringen också adresserar i flygstrategin. För 
besöksnäringen är många av dessa flygplatser mycket betydelsefulla. 
De skapar också möjlighet att etablera chartertrafik till Sverige, där 
flera regioner rönt framgång. 

Flygets miljöpåverkan är en angelägen fråga, där besöksnäringen 
liksom andra näringar måste bidra till hållbara lösningar. I flyg-
strategin konstaterar regeringen att en nyckelfaktor för framgång är 
att staten, näringslivet, akademin och andra berörda aktörer sam-
verkar för att hantera flygets utmaningar. Ett offensivt miljöarbete 
kan också visa sig vara en konkurrensfaktor, då området hållbara 
transporter sannolikt kommer att få en allt större betydelse utifrån 
ett konsumentperspektiv. Däremot är det inte helt enkelt att ersätta 
flyg med andra transportsätt, eftersom inte minst internationella 
besökare är känsliga för tidsfaktorn och många avstånd är för långa 
för alternativa färdsätt. Av detta skäl lyfter besöksnäringens bransch-
organisationer och företag upp behovet av att arbeta för att snabbt 
komma till ett läge där flyget är hållbart, främst genom en omställ-
ning till biobränsle, och där staten behöver bidra med incitament 
som möjliggör en sådan omställning. I andra inspel betonas att håll-
bart resande innebär att Sverige bör ha en strategi för marknads-
prioritering inom turism som leder till mindre beroende av flyg och 
därmed fokus på närmarknader. 

9.10.3 Vägtrafik 

Personbil 

Resande med personbil är det i särklass vanligaste transportsättet för 
inhemsk turism och turism från närmarknaderna. Bilen står för 
77 procent av det inrikes persontransportarbetet, järnväg för 
8 procent, buss för 6 procent, flyg för drygt 2 procent och övriga 
                                                                                                                                                          
23 Inspel från Swedavia, oktober 2017. 
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transportsätt för resterande 7 procent24. Många besöksmål är bero-
ende av och uppbyggda utifrån tillgång till bil. Vissa fjälldestina-
tioner, naturområden, kulturmiljöer och upplevelseparker är svåra att 
nå utan bil. Andra går att nå med kollektivtrafik eller beställnings-
trafik med buss, exempelvis Gekås i Ullared eller köpcentrum och 
Ikeavaruhus, men bygger fortfarande i hög grad på att besökare 
kommer med bil. 

De utvecklingsområden som berör transporter med bil ligger 
framför allt inom områdena infrastruktur inklusive vägnät, och håll-
barhet. Det handlar om vägar och vägunderhåll, skyltar, rastplatser 
och servicestationer, ställplatser för husbil, vägfärjor m.m. Det hand-
lar också om stimulanser som kan leda till en omställning till mer 
hållbara alternativ, inte minst tillgång till laddningsstationer. Ladd-
ningsstationer är ett utvecklingsområde som adresseras i flera inspel, 
och där behoven och potentialen för besöksnäringen i hög grad sam-
manfaller med behoven för befolkningen i landsbygder mer generellt. 

En fråga som adresseras i allt högre grad är bildelning. Ett bil-
delningskollektiv reducerar antalet kilometrar per hushåll och den 
totala mängden bilar, och har ofta modernare bilar med lägre utsläpps-
halter, enligt en rapport från Nordiska Ministerrådet.25 Vi bedömer 
att detta är viktiga områden för besöksnäringens fortsatta utveckling, 
som dock ligger utanför utredningens uppdrag. 

Vägvisning, dvs. det som i vardagstal oftast benämns skyltning, är 
en fråga som många aktörer lyfter fram och som kan väcka frus-
tration hos företag och andra aktörer som inte förstår varför de får 
avslag på an ansökan om vägväsning. Inom detta myndighetsområde 
ser vi därför att det är viktigt att Trafikverket som ansvarig myndig-
het har en hög grad av transparens och tydlighet kring villkor och 
rutiner för dessa ärenden. Enligt Trafikverket pågår ett arbete för 
närvarande för att kvalitetssäkra myndighetsbesluten så att de både 
följer tydliga regler och har begripliga motiveringar. 

                                                                                                                                                          
24 Bil Sweden (2016): Bilismen i Sverige 2015. 
25 Nordiska Ministerrådet (2017): Environmental impacts and potential of the sharing economy. 
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Taxi 

Taxi som färdsätt är relevant för besöksnäringens utveckling ur flera 
perspektiv, och taxitrafiken möter också hinder på olika sätt. Utifrån 
resonemangen om kollektivtrafikens betydelse för tillgänglighet till 
besöksmål och destinationer föds frågan om hur taxi kan samverka 
med buss och andra färdsätt i kollektivtrafiken. Anropsstyrd kollek-
tivtrafik är trafik som körs när efterfrågan uppstår och kan vara en 
framkomlig väg för framtida trafiklösningar. Vår bedömning är att en 
mer flexibel kollektivtrafik och nya lösningar behövs för att kunna 
upprätthålla en bra trafikservice i hela landet till gagn för både arbets-
pendling/vardagsresande och för besökare. En möjlighet är att, i stället 
för att upphandla busstrafik för en viss linjetrafik med lösningen klar 
från början, göra innovationsupphandlingar av mobilitetstjänster. Där 
kan mindre fordon spela en större roll, och utvecklade lösningar som 
inkluderar taxi kan bidra till taxiföretagens förmåga att överleva i 
landsbygder. 

Taxiförbundet lyfter också upp framkomlighet i städer som en 
närmast akut fråga, och då framför allt i Stockholm och Göteborg. 
Framkomligenheten gäller dels trafikstockning, dels framkomlighet 
till hotell och andra besöksmål, där det många gånger saknas möjlig-
het att parkera. En lösning som föreslås är att taxi ska ges tillgång till 
kollektivtrafikkörfältet. Eftersom lokal trafikplanering är ett kom-
munalt ansvar bedömer vi att frågan bör hanteras i dialog mellan 
branschorganisationerna och respektive kommun. Generellt är det 
viktigt för alla kommuner som vill ta emot besökare att ha en strategi 
för hur dessa ska kunna transportera sig inom kommunen, eftersom 
svag tillgänglighet och otydlig kommunikation om hur transportsyste-
met fungerar påverkar destinationens konkurrenskraft negativt, och 
vice versa. 

Inom taxiverksamhet finns också dimensionen delningsekonomi 
och framtida resemöjligheter i form av självkörande bilar m.m. att 
förhålla sig till. I betänkandet Taxi och samåkning i dag, i morgon och 
i övermorgon från 2016 resonerar utredaren kring detta:   
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Taxibranschen kan också komma att förändras drastiskt till följd av 
införandet av självkörande fordon. I ett självkörande fordon kan taxi-
förarlegitimationen förlora sin betydelse. Digitaliseringen av det svenska 
samhället kommer att möjliggöra helt nya affärsmodeller som kan leda 
till en omstrukturering av branschen.26 

Turismens behov av effektiva hållbara transporter gör detta utveck-
lingsområde relevant att följa, och innebär utvecklingsmöjligheter 
för nya typer av transportsätt och för nya affärsmodeller. 

Buss 

Bussen är en del av besöksnäringens transportsystem på flera sätt. 
Buss är ett påtagligt inslag i kollektivtrafiken, både långväga och 
regional kollektivtrafik. Turist- och beställningstrafik är ett annat 
verksamhetsområde med drygt 600 företag i Sverige. 

Beställningstrafiken är tätt kopplad till många verksamheter i 
besöksnäringen, såsom shopping, konferenser, evenemang, kon-
serter, kryssningsresor, museibesök m.m. En fungerande beställ-
ningstrafik är många gånger avgörande för att dessa aktiviteter ska 
vara möjliga att genomföra, i synnerhet när kollektivtrafiken inte är 
ett möjligt alternativ. Därutöver tillhandahåller vissa bussföretag 
själva regelrätta turismtjänster, i form av dagsturer, paketresor med 
övernattning eller sightseeingtjänster. 

Sveriges Bussföretag ser hinder och brister främst när det gäller 
statistik, framkomlighet i storstäderna och utrikes trafik inom EU. 
När det gäller framkomlighet kan det tidvis vara ett stort problem i 
inte minst Stockholm, där beställningstrafiken både blockerar och 
blockeras av annan trafik, och där både körfält och parkeringsytor är 
en mycket trång sektor. Avseende utrikesresor ligger de största 
utmaningarna i regelverket för kör- och vilotider på ett generellt 
plan, administrationsansvar för olika momssatser i olika länder och 
vad som beskrivs som en extrem administration med anledning av 
vissa länders strävan att stoppa cabotagetrafik27, vilket dock inte 
berör den inkommande turismen till Sverige.28 
                                                                                                                                                          
26 SOU 2016:86: Taxi och samåkning idag, i morgon och i övermorgon. 
27 Cabotage är transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, utfört av ett företag 
som är registrerat utanför detta lands gränser. 
28 Sveriges Bussföretag (2017): Den inre marknaden för buss inom EU fungerar inte. Turist-
bussrapport. 
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Cykel 

Bedömning: Möjligheten att ta med cykel i kollektivtrafiken bör, 
så långt möjligt, vara en del av kraven i upphandling av såväl 
nationell som regional kollektivtrafik. Trafikverket bör beakta 
möjligheten att ta med cykel vid resa i kollektivtrafiken i samband 
med upphandling av nationell kollektivtrafik.  

Dialogen behöver underlättas mellan idrottsrörelsen, frilufts-
livsrörelsen, branschorganisationer, destinationsorganisationer 
som företräder cykelturism och kollektivtrafikföretagen, särskilt i 
samband med cykelevenemang, i syfte att söka lösningar för 
transport av cyklar. 

 
I april 2017 presenterade regeringen en ny cykelstrategi där främ-
jande av ”en ökad turist- och rekreationscykling” lyfts under reger-
ingens insatsområde Öka fokus på grupper av cyklister.29  

2015 invigdes en nationell turistcykelled, Kattegattleden, som ett 
steg i att utveckla cykelturismen i Sverige. 2016 invigdes Sydostleden 
och på Öland anläggs för närvarande den 25 mil långa leden Fyr-till-
fyr. Utöver dessa större leder arbetar flera regioner och enskilda 
kommuner med cykelturism och rekreationscykel. Det framgår dock 
av cykelstrategin att det saknas mycket kunskap om cykelturism. 
Mot den bakgrunden har regeringen uppdragit åt Tillväxtverket att 
kartlägga det pågående arbetet inom turism- och rekreationscykling 
samt att lägga förslag till hur området kan utvecklas i hela landet.30 

Vid sidan om cykelstrategin har cykelturism kommit upp i flera 
inspel till utredningen. Från Friluftsfrämjandet lyfts en potential i 
ökat samarbete mellan besöksnäringen och det civila samhället. 
Cykelintresset utvecklas oftast i ideella sammanhang, men bidrar till 
att utveckla besöksnäringen som tillhandahåller tjänster inom bland 
annat resor, logi, måltider och shopping. 

En fråga som återkommer i en rad inspel är att det bör gå att lösa 
frågan om att ta cykel med sig på i kollektivtrafiken. Cykelturism i 
olika former är ett av de områden som ökar snabbt i popularitet, 

                                                                                                                                                          
29 Regeringen (2017): En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling – som bidrar till ett håll-
bart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. 
30 Regeringen (2017): Uppdrag om en nationell kartläggning och sammanställning av det på-
gående arbetet inom turism- och rekreationscykling. 
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exempelvis mountainbike (MTB), downhillcykling, långlopp som 
Vätternrundan och Cykelvasan, triathlon och cykling längs 
ledsystem. Vissa tågoperatörer tillåter cyklar på tåg, men de flesta 
större operatörer gör det inte, bland annat inte SJ. Även de 
operatörer som accepterar cykel har en gräns för antalet. I praktiken 
innebär detta att cyklisterna ofta väljer bil som transportmedel för 
att ta sig till olika platser med sin cykel, i stället för tåg eller buss, 
vilket innebär att ökat intresse för cykel tenderar att leda till ökade 
miljöbelastningar. Frågan ingick i den statliga Cyklingsutredningen 
SOU som i betänkandet Ökad och säkrare cykling – en översyn av 
regler ur ett cyklingsperspektiv skriver följande: 

När det gäller möjligheten att ta med cykeln på tåg är området relativt 
oreglerat. Det finns dock en EU-förordning som avser passagerar-
rättigheter i tågtrafiken och som, under vissa förutsättningar, ger en 
passagerare rätt att ta med sig cykeln på tåg. Förordningen är gällande 
rätt i Sverige. Kollektivtrafikmarknaden har decentraliserats och präglas 
numera av en kommersialisering. Detta är något som måste beaktas när 
det övervägs eventuella ytterligare lagstiftningsåtgärder med krav på att 
passagerare ska ha rätt att ta med cykeln i kollektivtrafiken. Slutsatsen 
blir att förändring måste åstadkommas på andra sätt som ligger mer i 
linje med den karaktär kollektivtrafiken har i dag.31 

9.10.4 Sjöfart inkl. inre vattenvägar 

Flera olika typer av sjöfart berör turism och besöksnäring. Sjöfart är 
på vissa håll en del av kollektivtrafiken, där Stockholm och Göteborg 
utmärker sig. Sjöfart är också en del av det svenska vägnätet genom 
Trafikverkets vägfärjor. I dessa avseenden är de en del av ett system 
som främst riktar sig till den egna befolkningen. För sjöburen 
kollektivtrafik i och i anslutning till storstäderna finns dock en 
starkare koppling till turism eftersom de bidrar till en ökad attrak-
tivitet och kan utgöra en del av besökarens totalupplevelse, och en 
del av den samlade reseanledningen. 

Skärgårdstrafiken är också kollektivtrafik, men spelar en dubbel 
roll i hänseendet att den också är det främsta transportmedlet för 
besökare som söker sig ut i skärgården. Besöksnäringen får dock i 
stor utsträckning anpassa sig efter kollektivtrafikens villkor, vilket är 
                                                                                                                                                          
31 SOU 2012:70: Ökad och säkrare cykling – en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv, slut-
betänkande. 
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särskilt tydligt när det gäller säsongslängd och tidtabeller, som i 
Stockholms skärgård därtill publiceras alltför sent för att fungera för 
besöksnäringen som har planeringstider på runt ett år för att möjlig-
göra bearbetning av internationella marknader. Den offentligt finan-
sierade skärgårdstrafiken kompletteras med kommersiell linjetrafik 
och paketerade kommersiella båtturer, där en stor aktör är Strömma 
turism & sjöfart. 

Ett annat område är den storskaliga kommersiella passagerar-
trafiken med drygt 25 miljoner passagerare per år. Denna trafik är av 
stor betydelse som transportsätt för inkommande turism till Sverige, 
och samtidigt är båtarna också reseanledningar/besöksmål. Under de 
senaste åren har nya turer längs Norrlandskusten bidragit positivt till 
turismens utveckling och de lokala ekonomierna i flera städer längs 
kuststräckan. 

Kryssningstrafik omfattar även större internationella fartyg som 
anlöper svenska hamnar. Denna trafik är viktig för ekonomierna i de 
städer som angörs, i synnerhet om dessa är så kallade turn-around-
hamnar där kryssningsresor börjar och/eller slutar. Utmaningar är 
att fartygen tenderar att bli allt större och därmed kräver större 
hamnar, att rederierna inte bunkrar i Sverige, en kostsam och ibland 
misskött avfallshantering och även att köpkraften ibland inte är så 
stor hos resenärerna när de går i land, då de handlar mycket ombord. 
Sammantaget beskriver merparten av besöksnäringens aktörer ändå 
det positiva med kryssningstrafik, och att den har stor potential att 
ytterligare bidra till ekonomi och sysselsättning. Flera hamnstäder 
runt Medelhavet har börjat begränsa kryssningstrafiken då den lett 
till problem med hårt slitage. Den svenska regeringen, berörda 
regioner och andra aktörer i Sverige bör därför noga följa utveck-
lingen så att kryssningstrafiken blir den positiva stimulans för 
svenska kustregioner som är förhoppningen. 

Kanaler och inre vattenvägar spelar en stor roll som bärare av 
kulturarvet och den svenska industrialiseringens historia, och för 
utvecklingen av svensk turism. Dalsland kanal och 1844 års slussar i 
Trollhättan är kulturarv med mycket stor betydelse för besöks-
näringen i Västsverige. Hela Göta kanal och dess slussar och hamnar 
är starka besöksmål och kännetecken för Sverige, som samtidigt är 
utmanande att finansiera och utveckla. Därutöver finns bland annat 
Kinda kanal, de svenska älvarna och även sjöar med många besöks-
mål och fiskemöjligheter. Det är en viktig uppgift att bevara kvali-
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teten och tillgängligheten till de inre vattenvägarna så att de fortsatt 
kan fungera som katalysatorer för besöksnäringen. 

Ytterligare en form av sjöfart är fritidsbåtar, som stimulerar 
konsumtion i samhällen längs kuster och i skärgårdarna. Fritids-
båtsturismen baseras på en god havs- och kustmiljö och tillgång till 
såväl naturmiljöer som service i form av bland annat gästhamnar och 
dagligvaruhandel. Svenska Gästhamnsföreningen organiserar 590 
gästhamnar. Den starkaste regionen när det gäller båtnätter i 
gästhamnar är Västsverige, och den största utlandsmarknaden är 
Norge, tätt följt av Tyskland32. 

9.11 Småföretagens transporter av besökare 

Bedömning: Småföretagare har ett stort behov av att förstå 
regelverken kring ”enkla transporter” inom besöksnäringen, när 
företag transporterar besökare till och från sin anläggning eller till 
och från olika aktiviteter. 

En fråga som återkommit i flera hearings är huruvida det är möjligt 
att hämta passagerare vid en station eller knutpunkt för att köra dem 
till sin anläggning eller till de aktiviteter som ska göras. Här uppges 
bland annat taxilagstiftning och paketreselagen vara hinder. 

När det gäller taxilagstiftningen tycks den vara tydlig. Så länge 
företaget inte tar betalt för resan och den inte erbjuds allmänheten är 
det inte fråga om yrkes- eller taxitrafik. Däremot krävs det taxi-
tillstånd för att köra kunder i personbil mot avgift.33 

Paketreselagen omfattar arrangemang som består av transport 
och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en 
turisttjänst.34 En turisttjänst kan exempelvis vara ett teaterbesök eller 
en naturutflykt. Lagen ställer bland annat krav på information och 
möjlighet för kunden att utkräva skadestånd för fel som uppstår 
efter avresan. Enligt resegarantilagen finns även en skyldighet att 
ställa resegarantier för paketresor. Syftet är att ge resenären ett 

                                                                                                                                                          
32 Tillväxtverket (2017): Fakta om svensk turism 2016. 
33 Se även SOU 2016:86: Taxi och samåkning idag, i morgon och i övermorgon. 
34 För en detaljerad genomgång av gällande rätt, Lag (1992:1672) om paketresor, se SOU 2016:56: 
Ny paketreselag. 
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skydd om arrangören går i konkurs. Systemet har kritiserats för att 
vara kostsamt, särskilt för mindre researrangörer, och för att inte 
fullt ut ge det konsumentskydd som det syftar till. Frågan har därför, 
samt mot bakgrund av förändrade EU-regler, utretts35 och är under 
beredning i regeringskansliet. I det nuvarande systemet måste de 
företag som erbjuder paketresor ställa resegaranti individuellt. Visitas 
medlemmar täcks av en kollektiv garanti, men detta förutsätter att 
resepaketen inte omfattar transporter.  

Exakt vad som gäller i olika situationer för den företagare som 
transporterar gäster, om andra regler än ovanstående är aktuella och 
på vilket sätt exempelvis försäkringar gäller, har vi inte lyckats få 
besvarat. 

9.12 Konsekvenser 

Vi bedömer att förslagen har stora potentiella indirekta effekter i 
form av förbättrad tillgänglighet som bidrar till fler besökare och 
ökat underlag för företagande inom besöksnäringens branscher. När 
turismperspektivet integreras i samhällsplanering påverkas alla typer 
av företagande inom turism och besöksnäring. 

Transportsektorn är mansdominerad, där knappt 80 procent av de 
som är anställda i sektorn är män, och förändringar som direkt berör 
transportsektorn påverkar därför män i högre utsträckning än 
kvinnor.36 Förslag som syftar till att få transportsystemet och trafik-
utbudet mer anpassat till turismens förutsättningar bidrar dock till 
en generell stimulans av företagande och arbetstillfällen i besöks-
näringen, inte avgränsat till företagen i transportsektorn. 

Förväntade långsiktiga effekter om insatserna i förslagen gen-
omförs är fler besökare som väljer mer miljömässigt hållbara och 
smidiga transporter än i dag till besöksnäringsstarka regioner och 
kommuner. Detta ger underlag för fler och växande företag av alla 
storlekar och ökad sysselsättning i dessa regioner och kommuner. 

Förslaget om ”enkla” transporter påverkar och förenklar i första 
hand för små företag, eftersom det är dessa som i första hand 
upplever problem på området i dag. 

                                                                                                                                                          
35 SOU 2016:84: Ny resegarantilag. 
36 SCB (2017): Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen efter SNI 2007, kön och år. 



SOU 2017:95 Trafikutbud och transporter 

261 

Kollektivtrafiklagen har betydelse i såväl storstads- som lands-
bygdsregioner. Det är dock främst företag i de yttre delarna av, eller 
utanför, kollektivtrafiknätet som berörs vid en eventuell utveckling 
av hur kollektivtrafik kan stödja turism och besöksnäring. 

De förslag som syftar till att förbättra förutsättningarna för 
turismrelaterad trafik inom kollektivtrafiken underlättar jämställdhet 
eftersom fler kvinnor än män väljer kollektivtrafik framför trans-
porter med personbil, oavsett om de gör det som besökare eller 
arbetskraft. 37 

Ökade förutsättningar för cykeltransporter i kollektivtrafiken 
bidrar dels till ökad folkhälsa, dels till ökad jämställdhet, eftersom 
kvinnor i lägre utsträckning än män äger och kör bil och därmed har 
sämre möjlighet att transportera sin egen cykel.  

Omfördelning av trafik från personbil till tåg eller buss är gene-
rellt positivt för både miljö och vägframkomlighet i samband med 
större evenemang, högsäsongstoppar och skollov. För att en sådan 
omfördelning ska vara möjlig krävs fungerande offentlig eller kom-
mersiell kollektivtrafik inom den besökta destinationen. 

Omfördelning av transporter med cykel från personbil till tåg kan 
väntas ge positiva miljöeffekter och påverka framkomligheten i 
anslutning till framför allt slutdestinationer dit många cyklister tar 
sig samtidigt, och där belastningen på vägnätet är mycket hög. 

Förslagen uppskattas medföra engångskostnader för staten på 
4 miljoner kronor. 

Sammanfattningsvis gör utredningen bedömningen att förslagen 
kommer att medföra en marginell kostnad för det offentliga, in-
direkta effekter i form av förbättrade förutsättningar för företag av 
alla storlekar och ökad sysselsättning, framför allt i landsbygder, 
potential för ökad jämställdhet och viss ökad folkhälsa samt för-
bättrade förutsättningar att möjliggöra en växande besöksnäring där 
den negativa klimatpåverkan från transporter minskar. 

 

                                                                                                                                                          
37 Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (2013): #jämställdhet, Temarapport om 
kvinnor och män i kollektivtrafiken. 
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10 Naturturism 

Förslag: 

– att regeringen som en del i framtagandet av en nationell 
strategi för hållbar turism och växande besöksnäring formul-
erar och antar politiska mål och en delstrategi för utveckling av 
naturturism. Arbetet ska ske i samverkan med statliga myndig-
heter, länsstyrelser, regioner, kommuner samt besöksnäringen, 
och i relevanta delar beakta den strategi för naturturism som 
besöksnäringens aktörer utvecklar. 

– att regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att efter samråd 
med branschorganisationer genomföra informationsinsatser 
om allemansrätten till målgruppen företag och organisationer i 
besöksnäringen, samt efter samråd med Visit Sweden till 
målgruppen internationella besökare i Sverige. 

– att regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att i samverkan 
med Riksantikvarieämbetet utveckla ett förslag för hur 
skyddade natur- och kulturområden, inklusive nationalparker, 
och biosfärområden kan användas för utveckling av natur- och 
kulturturism för inhemska och inkommande besökare. Upp-
draget ska redovisas efter samråd med Tillväxtverket, Statens 
Jordbruksverk, Skogsstyrelsen, Sametinget, länsstyrelser, 
regioner, kommuner och besöksnäringens branschorgani-
sationer. 

– att regeringen ser över Sveaskogs ägardirektiv så att de tyd-
ligare inkluderar uppdraget att utveckla ekoparkerna utifrån 
värden för naturturism, friluftsliv, kulturturism, ekologi och 
biologisk mångfald, så att de därmed bättre reflekterar potent-
ialen i att utveckla naturturism på statlig mark. 
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– att regeringen ger Statens Jordbruksverk ett långsiktigt upp-
drag att ansvara för kunskap och information om särskilda 
förutsättningar för företagande inom fisketurism, Natur-
vårdsverket ett långsiktigt uppdrag att ansvara för kunskap 
och information om särskilda förutsättningar för företagande 
inom vilt- och jaktturism samt Skogsstyrelsen ett långsiktigt 
uppdrag att ansvara för kunskap och information om särskilda 
förutsättningar för företagande inom naturturism i skog. 

10.1 Inledning 

Naturturism är en globalt växande trend, och har därför blivit ett 
centralt begrepp i sammanhang som rör utveckling av turismen i 
Sverige. Efterfrågan på natur- och äventyrsupplevelser ökar och 
Sverige attraherar besökare i hög utsträckning just på grund av sin 
natur. De starkaste associationerna till Sverige som land är att det är 
vackert, med en unik orörd natur som är tillgänglig för alla.1 Under 
sommaren 2017 har rapporter inkommit från bland annat Svenska 
turistföreningen (STF) och Fjällräddningen om kraftigt ökade 
besökssiffror på bland annat Kungsleden vid Kebnekajse. 

En samlad politik för besöksnäringen i Sverige behöver bidra till 
fördjupad kunskap om de samhällsekonomiska värden som naturen 
och kulturen tillhandahåller, och till att besöksnäringens företag kan 
utvecklas i anslutning till dessa miljöer i hela landet. I detta kapitel 
ligger fokus på särskilda förutsättningar i naturmiljöer, men det står 
klart att det finns starka kopplingar mellan natur- och kulturmiljöer, 
vilket beskrivs i kapitel 3.  

Möjligheter och hinder kopplade till turism i naturmiljö diskut-
eras frekvent. Både nationella och regionala satsningar har initierats 
för utveckling av naturturism med stöd av såväl nationella medel som 
EU-fondsmedel och regionala stöd. Insatserna sker inom ett spekt-
rum av områden; marknadsföring, produkt- och destinationsutveck-
ling och insatser inom hållbarhet och kvalitetssäkring. I arbetet ingår 
engagemang från företagen, som lägger både tid och pengar i både 
gemensamma satsningar och för egen utveckling. 

                                                                                                                                                          
1 Visit Sweden (2016): Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål, Resultat 
från Visit Swedens Brand Tracking. 
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Det finns ingen officiell definition av naturturism, men det har 
gjorts flera ansatser att lösa detta. I förstudien Hållbar naturturism 
och ekoturism på landsbygden har Visit Sweden och Svensk Turism 
enats om att ”naturturism är förflyttad konsumtion i form av aktivi-
teter, boende, måltider och andra turismtjänster där själva naturupp-
levelsen är i centrum”. Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för natur-
turism använder definitionen ”naturturism är turism där naturen är 
reseanledning”.2 Turismforskningsinstitutet Etour vid Mittuniversi-
tetet föreslår den bredare definitionen ”naturturism omfattar männi-
skors aktiviteter när de vistas i naturområden utanför sin vanliga 
omgivning”.3 

Ett närbesläktat begrepp är ekoturism, som definieras som ”ansvars-
fullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokal-
befolkningens välbefinnande”.4 

Termen friluftsliv definieras som ”vistelse utomhus i natur- och 
kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav 
på tävling”5. Friluftsliv kan bedrivas både i organiserad och oorgani-
serad form, och det personliga engagemanget är ofta en stark driv-
kraft. Inom skogspolitiken används begreppet skogens sociala värden, 
som är en del av skogspolitikens miljömål och definieras som ”värden 
som skapas av människans upplevelser, exempelvis skogens betydelse 
för hälsa, välbefinnande och en god livsmiljö, friluftsliv och turism, 
upplevelsevärden, sociala naturkvaliteter och estetiska värden”. Turism 
är också en del av den biobaserade ekonomin, där ekosystemets tjänster 
nyttjas till produkter, tjänster och energi på ett hållbart sätt. 

10.2 Aktörer inom naturturism 

Det finns en mängd aktörer inom området naturturism och en 
mängd initiativ och aktiviteter i alla delar av systemet. Det låter sig 
inte göras att beskriva alla, men det kan vara bra att lyfta fram några 
av de mest centrala. 

                                                                                                                                                          
2 Inspel från Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism, januari 2017. 
3 Fredman Peter (2010): Svensk naturturism för den internationella marknaden: En studie 
baserad på en expertgrupp, Mittuniversitetet.  
4 The International Ecotourism Society (1992), enl. www.ekorturismforeningen.org. 
5 Förordningen (2003:133): om statsbidrag till friluftsorganisationer. 
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På näringslivssidan är de enskilda företagen och deras arbete och 
insatser avgörande för en fortsatt utvecklad naturturism. Företagen 
samlas i flera organisationer. Ekoturismföreningen är en aktiv aktör 
med cirka 400 medlemmar, varav merparten små eller mikroföretag. 
Visita har både stora och små medlemmar inom och med anknytning 
till naturturism, där såväl SLAO:s som SCR:s medlemmar får sin 
huvudsakliga omsättning utifrån naturbaserad turism. Många företag 
är medlemmar i flera organisationer, och många företag är inte med i 
någon organisation alls. En utmaning är att nå dessa, oftast mycket 
små, företag och entreprenörer. 

Ekoturismföreningen, Visita och Svensk Turism utvecklar för 
närvarande tillsammans en strategi för svensk naturturism. Syftet är 
att synliggöra naturturismens främsta möjligheter och utmaningar 
och peka ut huvudlinjerna för en fortsatta hållbar tillväxt för natur-
baserade besöksnäringsföretag. Med medel från Jordbruksverket 
kompletteras satsningen under 2017–2018 med sex pilotinsatser: 
nationalparksturism, guidningar för prioriterade grupper, mångbruk 
i Sveaskogs ekoparker, konkurrenskraftig fisketurism, internationell 
marknadsföring samt samverkan mellan rådgivning och kvalitets-
säkring. 

Inom området friluftsliv är den ideella sektorn stark och betydelse-
full, med en rad ideellt verksamma organisationer som samlas under 
paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv, bland annat Frilufts-
främjandet, Svenska Turistföreningen (STF), Sportfiskarna, Cykel-
främjandet, Svenska Båtunionen och Svenska Jägarförbundet. STF är 
en medlemsstyrd organisation som även bedriver kommersiell verk-
samhet i egna anläggningar, främst i fjällen, samt är franchisegivare 
till hotell, vandrarhem och fjällstationer. 

Inom staten samordnar Naturvårdsverket arbete med skydd och 
skötsel av värdefull naturmiljö och friluftslivsfrågor, och har haft 
flera uppdrag i syfte att undersöka förutsättningar för olika former 
av naturturism och kommunikation om skyddad natur och allemans-
rätt. Naturvårdsverket leder Nätverket för friluftsliv som inkluderar 
den årliga konferensen Tankesmedja för friluftsliv. 

Statens Jordbruksverk (Jordbruksverket) ansvarar för Lands-
bygdsprogram för Sverige 2014–2020. Programmet är ett verktyg för 
landsbygdsutveckling och innehåller stöd för bevarande av kultur-
miljöer och landskap, kompetensutveckling och rådgivning för före-
tagsutveckling med koppling till kulturmiljö, investering i rekreation 
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och turism samt turistinformation. Myndigheten är huvudman för 
Landsbygdsnätverket som är kopplat till landsbygdsprogrammet och 
som sedan 2015 har en arbetsgrupp för naturturism. Jordbruksverket 
har även ett uppdrag att främja fritidsfisket och fisketurismens 
utveckling i Sverige. 

Havs- och vattenmyndigheten har nationellt ansvar för frågor 
som rör miljön i hav, sjöar och vattendrag. 

Skogsstyrelsen är en förvaltningsmyndighet med uppgift att verka 
för att landets skogar sköts så att de skogspolitiska målen uppnås. 
Skogsstyrelsen utövar tillsyn och ansvarar för inventering, upp-
följning och utvärdering av skogsskötsel. Därutöver ingår ett råd-
givningsuppdrag och medverkan i frågor som rör samhällsplanering 
för hållbar utveckling och hushållning med naturresurser. Myndig-
heten har genomfört flera regeringsuppdrag kopplade till skogens 
sociala värden och besöksnäringen. 

Hälften av landets skog ägs av privatpersoner, och den andra 
hälften ägs av bolag (privata eller statliga), statliga myndigheter eller 
andra institutionella ägare, bland annat Svenska kyrkan. Det statliga 
bolaget Sveaskog är landets största skogsägare. Även Statens fastig-
hetsverk har stora markinnehav. 

Riksantikvarieämbetet hade under 2016 i uppdrag att i samarbete 
med Naturvårdsverket utveckla förslag till samverkan för att stärka 
det gemensamma arbetet med natur- och kulturreservat. 

På länsnivå är länsstyrelserna en viktig aktör, med ansvar för 
tillstånd och tillsyn. Länsstyrelserna ska utifrån ett helhetsperspektiv 
arbeta sektorsövergripande och samordna samhällsintressen och 
statliga myndigheters insatser samt främja länens utveckling.6 Läns-
styrelserna inrättar, förvaltar och tillgängliggör många naturreservat 
och ansvarar för myndighetsutövning för dessa. De tillhandahåller 
information om skyddad natur som underlag för både privat och 
organiserad naturturism. I uppdraget ingår även att ta fram hand-
lingsplaner och handlägga stöd inom landsbygdsprogrammet samt 
havs- och fiskeriprogrammet, samt att genomföra regeringens 
friluftslivspolitik på regional nivå. 

Även kommunerna har möjlighet att bilda naturreservat och 
upprätta kommunala strukturer för att stödja friluftsliv och natur-
turism, såsom parkeringsplatser, stigar och badplatser, skyltning och 
                                                                                                                                                          
6 Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. 
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sophantering. En del kommuner tar fram särskilda friluftsplaner. I 
kommunens ansvar ligger också översiktsplanering av kommunens 
mark- och vattenområden Kommuner driver i många fall också 
anläggningar såsom campingplatser, liftar eller hamnar, samt ansvarar 
för lokal infrastruktur och trafik. 

Tillväxtverkets uppgift är att stärka företags internationella kon-
kurrenskraft och främja hållbar regional tillväxt. Europeiska regional-
fonden (ERUF) är myndighetens ekonomiskt största verktyg men 
insatser görs även med nationella näringslivsmedel. Som sektors-
ansvarig myndighet för turism och besöksnäring genomför Tillväxt-
verket bland annat regeringsuppdraget Hållbar produktutveckling inom 
natur- och kulturbaserad turism där åtta destinationer deltar 2016–2019. 

Visit Sweden ansvarar för internationell marknadsföring och har 
under en period haft särskilda medel för marknadsföring inom områ-
det naturupplevelser, med fokus på hållbar natur- och ekoturism på 
landsbygden. 

Regionerna – eller regionalt tillväxtansvarig aktör som inte alltid är 
en region – ansvarar för regionala utvecklingsstrategier. De ansvarar 
även för kollektivtrafik, och kan samordna kommuner när det gäller 
exempelvis cykel- och vandringsleder som sträcker sig genom flera 
kommuner. De regionala turismorganisationerna och andra destina-
tionsorganisationer bidrar till konkret utvecklingsarbete i den egna 
regionen, där naturturism är en bärande del i samtliga svenska 
regioner. Även storstadsregionerna lyfter fram betydelsen av tätorts-
nära natur och parkmiljöer och länsstyrelserna i de tre storstadslänen 
har i uppdrag att genomföra regeringsuppdraget att skydda tätorts-
nära natur och stärka tillgängligheten till friluftslivet. 

Ett antal regionala turismorganisationer har engagerat sig i den 
internationella organisationen ATTA, Adventure Travel Trade 
Association, som fokuserar på hållbar utveckling av naturturism-
upplevelser och bygger därigenom gemensam kunskap. 

Centrum för naturvägledning (CNV) genomför aktiviteter och 
utbildningar inom naturvägledning som en del av Sveriges Lant-
bruksuniversitet (SLU) i Uppsala. CNV:s verksamhetsplan beslutas 
efter dialog mellan Naturvårdsverket och SLU/CNV enligt en ram-
överenskommelse från 2017. 
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10.2.1 Friluftslivspolitiken 

Flera politikområden kopplar an till naturturism; näringspolitik, 
landsbygdspolitik, skogspolitik, miljöpolitik, kulturarvspolitik och 
friluftslivspolitik är några av de tydligaste. 

Friluftslivspolitiken etablerades genom riksdagsbeslut 2010 och 
nämns ofta i samma sammanhang som naturturism. Det övergrip-
ande, av riksdagen beslutade, målet är att stödja människors möjlig-
heter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en 
grund för friluftslivet.7 Underordnat har regeringen beslutat om tio 
friluftslivsmål8, där Naturvårdsverket har samordningsansvar för 
måluppföljning. Från perspektivet natur- och kulturturism är mål 6, 
Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling särskilt relevant: 

Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att bidra till en hållbar lands-
bygdsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet. Detta bör 
innebära att friluftsliv samt natur- och kulturturism bidrar till att stärka 
den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en stark och 
hållbar utveckling och regional tillväxt. Natur- och kulturturism bör 
uppmärksammas och prioriteras som strategiska verksamheter inom 
besöksnäringen. Upplevelserna bör kännetecknas av hållbarhet, kvalitet, 
värdeskapande, tillgänglighet och säkerhet. 

Mål 6 har fem preciseringar, där Tillväxtverket har tilldelats uppfölj-
ningsansvar, vilket dock inte är preciserat i något befintligt regerings-
uppdrag eller instruktion:9 

1. Fler företag i alla delar av landet, i städer såväl som på lands-
bygden, utvecklar marknaden för natur- och kulturturism.  

2. Natur- och kulturturismen har fortsatt organiserat sig och ut-
vecklat framgångsrika metoder för hållbara upplevelser och ett 
samarbete med turistnäringens övriga aktörer och markägare.  

3. Infrastruktur och kommunikationer av olika slag fungerar väl och 
skapar en god tillgänglighet för turistnäringen och dess besökare.  

4. Modeller för samverkan och dialog mellan exempelvis turist-
företag och markägare är etablerade och genomförs.  

5. Kunskap om kvalitet och hållbarhetsfrågor hos turistföretagen ökar.  
                                                                                                                                                          
7 Prop. 2009/10:238, Framtidens friluftsliv. 
8 Regeringens skrivelse 2012/13:51: Mål för friluftslivspolitiken. 
9 Naturvårdsverket (2015): Friluftsliv för alla, uppföljning av målen för friluftslivspolitiken. 
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Även mål 3 som berör Allemansrätten och mål 4 om tillgång till 
natur för friluftsliv berör naturturism. Vi bedömer friluftslivsmålen 
är relevanta, samtidigt som det är viktigt att de används tillsam-
mans med turistpolitiska mål och att uppföljningen samordnas. Det 
har visat sig vara utmanande för Tillväxverket att följa upp frilufts-
livsmål 6 eftersom målet är svagt synkroniserat med myndighetens 
uppföljningsinsatser i övrigt. Utredningen ser därför att dialogen 
mellan Tillväxtverket och Naturvårdsverket om måluppföljningen 
behöver stärkas, så att arbetet kan effektiviseras. 

10.2.2 Bedömning för en samlad politik 

Bedömning: En samlad politik inom området naturturism bör 
inkludera: 

– en nationell delstrategi för naturturism med mätbara mål, som 
i relevanta delar beaktar den strategi för naturturism som 
besöksnäringens aktörer utvecklar 

– stärkt samordning inom staten genom Nationellt besöks-
näringsforum, samordning inom Besöksnäringens myndig-
hetsgrupp samt bilateral eller flerpartssamverkan i avgränsade 
frågor och regeringsuppdrag 

– kunskapsutveckling och insatser inom naturturism i en ny 
funktion för utveckling och innovation. 

 
Sammantaget bedriver många aktörer ett ambitiöst arbete inom 
naturturism och friluftsliv, var och en för sig och i samarbete. Det 
som saknas är en gemensam färdriktning och en nationell samlande 
part som har verktyg och resurser att driva arbetet mer offensivt och 
hantera de frågor som behöver samordnas. I dag uppstår ofta frågan 
vem som kan vara huvudman för en nationell utvecklingsinsats, som 
ska ske i samverkan mellan offentliga och privata aktörer och där 
vare sig Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Tillväxtverket eller 
någon av de övriga myndigheterna eller aktörerna har den roll och de 
verktyg och resurser som krävs. Detta får som konsekvens att insatta 
resurser suboptimeras. Sannolikt kommer området naturturism att 
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vara mångfacetterat under överskådlig framtid. En nationell strategi 
blir därför särskilt värdefull och vägledande. 

10.3 Naturmiljö som infrastruktur och resurs  

Bedömning: De underliggande frågeställningar som rör utveck-
ling av modeller för beräkning av natur- och kulturresursers 
ekonomiska värde för turism, är inte i dagsläget är tillräckligt 
utvecklade för att utmynna i en konkret satsning. De bör därför 
tas vidare inom ramen för arbetet med en nationell strategi för 
hållbar turism och växande besöksnäring. 

En attraktiv och tillgänglig naturmiljö, dvs. en miljö som har höga 
natur- och kulturvärden och dit det går att ta sig, är avgörande för att 
kunna driva företag inom naturturism. Naturmiljön är också 
avgörande för den som etablerar ett hotell, en konferensanläggning, 
en camping, ett museum, ett café eller en restaurang i anslutning till 
naturmiljö, där idén bygger på att besökaren får uppleva närheten till 
den specifika miljön. 

Naturmiljön är på så sätt en infrastruktur och resurs för företagen 
i flera av besöksnäringens branscher. Den är, tillsammans med 
kulturmiljön, tillgång till kompetens, fungerande regelverk och god 
transportinfrastruktur, en grundförutsättning. Detta gäller även 
stadsnära natur. Denna insikt har vuxit sig allt starkare och därför är 
det många som lyfter fram behoven av att säkra tillgången till attrak-
tiv natur, där det samtidigt är möjligt att bedriva kommersiell verk-
samhet för besöksnäringens företag. 

Skogspolitiken har två jämställda mål för miljö och produktion 
som innebär att skogen ska skötas så att den uthålligt ger en god 
avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras och hänsyn tas 
till andra allmänna intressen. Miljöbalken och skogsvårdslagen regle-
rar hänsyn till miljön vid skogsbruksåtgärder. I skogsvårdslagens 
portalparagraf markeras att skogen är en nationell tillgång och att 
nyttjandet ska präglas av mångbruk så att skogens olika nyttor 
beaktas vid hanteringen av skogsresurserna. 

En rad aktörer har lyft fram ett behov av att bättre kunna värdera 
den svenska skogen, och även jordbrukslandskap, hav, sjöar och 
vattendrag, ekonomiskt, inte bara för traditionellt jord- och skogs-
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bruk eller fiske, utan även för turism. Dagens modeller kan nyttjas 
bättre, men nya verktyg behöver sannolikt också utvecklas. 

Ekosystemtjänster är ett verktyg för värdering av naturmiljöer där 
Naturvårdsverket tillhandahåller en särskild vägledning.10 Under 
2014–2017 driver myndigheten en satsning kring värdet av biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. Ett annat verktyg är Naturvårds-
verkets metoder för kartläggning av områden av värde för friluftslivet. 

Stöd och subventioner till de företag som väljer alternativ till 
traditionellt jord- och skogsbruk är andra sätt att ge natur- och 
kulturmiljöer ett värde. I dag kan en skogsägare få ersättning för 
skydd av skog med höga naturvärden.11 På motsvarande sätt finns 
stöd för att hålla odlingslandskap och betesmarker öppna, och för att 
långsiktig förvaltning av fiskbestånd och viltstammar. 

Skogsstyrelsen utredde under 2013 kunskapsläget för skogens 
sociala värden, och drog bland annat slutsatsen att samverkan och 
planering i dialog mellan berörda aktörer behöver utvecklas för att 
förbättra förutsättningarna för attraktiv tätortsnära natur, lands-
bygdsutveckling, företagande och turism.12 Vidare behöver skogs-
brukets planeringsverktyg utvecklas för att tillvarata skogens sociala 
värden, och Skogsstyrelsen ansåg att stöd för detta behöver tas fram. 
Vidare har Skogsstyrelsen tagit fram målbilder för hänsyn till miljön 
vid skogsbruksåtgärder, inklusive målbilder för hänsyn till områden 
och platser av betydelse för friluftsliv och rekreation. Skogens 
kulturmiljövärden synliggjordes i Riksantikvarieämbetets avslutade 
projekt Skog och historia.13 

Vi konstaterar att kunskapsområdet som avser beräkning av natur-
resursers värde skulle behöva förstärkas och konkretiseras utifrån 
besöksnäringens särskilda förutsättningar, för att utveckla stöd för 
besöksnäringen i olika situationer; exempelvis när en skogsägare ska ta 
beslut om skogsbruksplaner, en jordbrukare ska ta beslut om lång-
siktig planering för sin gårds utveckling, eller när en entreprenör söker 
argument för att investera i en verksamhet som är beroende av annans 
mark. En sådan kunskapsutveckling ställer i sin tur krav på att det 
finns tillförlitliga data att använda i de modeller som utvecklas. 

                                                                                                                                                          
10 Naturvårdsverket (2015): Guide för värdering av ekosystemtjänster. 
11 Möjligheten gäller dock ej skog med höga kulturmiljövärden. 
12 Skogsstyrelsen (2013): Skogens sociala värden – en kunskapssammanställning. 
13 Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen (2017): Redovisning av 2016 års arbete inom 
projektet Kvalitetssäkring Skog och historia. 
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10.4 Hållbar utveckling i naturmiljö 

Att vilja reglera nyttjande av naturmiljöer kan ha olika motiv; skydd 
av naturmiljö och bilogisk mångfald, att möjliggöra nya intäkts-
källor, att skapa transparenta och likvärdiga konkurrensvillkor, att 
värna äganderätt, skydd av egendom eller skydd av människors livs-
miljö. Alla dessa motiv har lyfts fram inom ramen för utredningen. 
Att utveckla hållbar naturturism omfattar således aktörer och pro-
cesser från olika samhällssektorer, med skilda uppdrag och mål som 
inte sällan står i konflikt med varandra. Det är därför ett område som 
präglas av behov av dialog och samverkan samt av tydliga och lång-
siktiga överenskommelser och beslut. 

Utveckling av turism och besöksnäring i naturmiljö, såväl skyd-
dad miljö som övriga naturområden, är ett stort ansvar som bör ställa 
krav på systematiskt hållbarhetsarbete. Det kan exempelvis ske 
genom förvaltningsplaner eller uppföljning av indikatorer för hållbar 
utveckling. Det finns många exempel runt om i världen på hur ett 
ökat besökstryck skadar värdefulla natur- och kulturmiljöer. Ett 
närliggande exempel är Island som på kort tid haft en kraftfull 
ökning av antalet besökare, koncentrerade till vissa platser, med 
negativa effekter som markslitage, trafikproblem, säkerhetsrisker 
och i förlängningen problem med att upprätthålla såväl förtroendet 
hos lokalbefolkningen som långsiktig attraktionskraft. 

Miljömässigt hållbar naturturism är således en global utmaning, 
som kräver internationella, nationella, regionala och lokala lösningar 
som stödjer varandra. Utredningen konstaterar att ett fördjupat 
arbete med utveckling av svensk naturbaserad turism måste inklu-
dera ett fokus på hållbarhet och att tydliga hållbarhetskrav bör ställas 
när offentliga medel används för projekt och investeringar. 

Ett möjlighet är att använda Sveriges fem biosfärområden som 
modellområden. Biosfärområden ingår i Unescos vetenskapliga pro-
gram Man and the Biosphere (MAB) med målet att förbättra 
relationen mellan människor och miljö. Enligt det globala hand-
lingsprogrammet ska biosfärområden vara modeller för genom-
förandet av Agenda 2030.14 I Sverige är de ett komplement till 
kultur- och naturreservat, nationalparker och andra utpekanden av 
områden med höga natur- och kulturvärden. 
                                                                                                                                                          
14 Lima Action Plan 2016–2025. 
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Ett område som i hög grad kan beskrivas som hållbar natur-, 
kultur- och måltidsturism är samisk turism, eftersom den samiska 
kulturen vilar på uråldriga traditioner av kretslopp och balans mellan 
människa, djur och natur. Dessa frågeställningar utvecklas närmare i 
kapitel 11 om kulturturism. 

Ett område som lyfts fram av några aktörer, och som rymmer en 
inneboende målkonflikt mellan miljö/naturskydd och utveckling av 
besöksnäring rör motoriserad naturturism, exempelvis snöskoter, 
vattenskoter och fyrhjuling. Utredningen har inte gjort en fördjupad 
analys inom området, men konstaterar att det med en växande turism 
kommer att behöva hanteras i ökande grad, i syfte att a) möjliggöra 
och tydliggöra villkor för de företag som är verksamma inom dessa 
aktivitetsområden, b) styra besökare med motorfordon till vissa 
platser för att begränsa buller, utsläpp och påverkan på naturmiljön, 
och besökare som inte nyttjar motorfordon till platser där stör-
ningarna är mindre, samt c) begränsa motortrafiken som helhet utan 
att riskera företagarnas möjligheter till utveckling och inkomster. 

Hållbar utveckling handlar i lika hög grad om ekonomisk och 
social hållbarhet som om miljömässig hållbarhet. Att få ekonomisk 
långsiktig bärighet i sitt företagande är utmanande för många 
småföretag, inte minst inom området naturturism. Detta påverkar i 
sin tur företagens förmåga att lägga resurser på att utveckla miljö-
mässig hållbarhet och att bidra till ökad social hållbarhet i sin roll 
som arbetsgivare. Även om besökssiffrorna för Sverige som helhet 
successivt stiger är kundunderlaget än så länge begränsat på många 
håll. Detta i kombination med utmaningar avseende säsong, tillgäng-
lighet och kompetens innebär en situation som inte alltid är ekono-
miskt hållbar. De politiska initiativ som tas, och de insatser som 
prioriteras måste därför balanseras så att de stimulerar ekonomisk, 
social och miljömässig hållbarhet. 

10.5 Allemansrätt och naturturism 

Bedömning: Informationsarbetet om allemansrätten behöver 
förstärkas, inte minst mot entreprenörer med turismverksamhet 
och deras besökare. Dialogen om allemansrättens roll, möjlig-
heter och begränsningar avseende utveckling av naturturism 
måste fördjupas mellan berörda parter. 
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De frågor som avser samverkans- och avtalsmodeller och 
gemensamma ställningstaganden mellan parter bör tas vidare i 
arbetet med en nationell strategi för hållbar turism och växande 
besöksnäring. 

 
Det råder en stark, och genom allemansrätten grundlagsfäst, kon-
sensus om den breda allmänhetens rätt till en tillgänglig natur15, men 
en lägre grad av klarhet kring på vilket sätt och i vilken omfattning 
denna rätt också bör gälla mer storskaliga och/eller kommersiellt 
grundade aktiviteter. 

I 2 kap. 15 § regeringsformen stadgas, att oberoende av det skydd som 
grundlagen ger den enskildes äganderätt ”alla skall ha tillgång till naturen 
enligt allemansrätten”. Allmänhetens rätt har alltså numera (sedan 1994) 
stöd i grundlagen. Men inget sägs om vad den rätten närmare är för 
något. Inte heller annan lagstiftning ger klart besked om detta.16  

Miljöbalken 7 kap, 1§, stadgar att ”var och en som utnyttjar alle-
mansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och var-
samhet i sitt umgänge med den”. Naturvårdsverket tillhandahåller 
vägledning och tolkningar av allemansrätten, och det finns pre-
judicerande domar som stöd för den som vill förstå vad som är 
tillåtet.17 Det framgår att allemansrätten är knuten till individen, 
vilket medför ett särskilt ansvar för den som arrangerar organiserat 
friluftsliv, exempelvis i form av naturturism för grupper. Lagstift-
ningen ger också möjlighet att förbjuda verksamhet som innebär ett 
alltför intensivt utnyttjande av naturmiljön, där potentiellt missbruk 
regleras i Brottsbalken, som därmed är ett instrument för att säkra 
en hållbar utveckling.18 

Denna lagreglering, dvs. allemansrätten, uppfattas av många som 
vag, vilket ställer krav på tydlig och konsekvent tolkning. Detta gör 
Naturvårdsverkets vägledning särskilt värdefull. 

Det finns juridiska gränsytor inom området allemansrätt och dess 
koppling till såväl Miljöbalken som äganderätten, som ibland leder 
till praktiska utmaningar och målkonflikter. I grunden är allemans-
rätten och Miljöbalken samstämmiga, då båda dessa lagrum värnar 
                                                                                                                                                          
15 Bengtsson Bertil (2004): Allemansrätten, vad säger lagen?, Naturvårdsverket. 
16 A. a. 
17 www.naturvardsverket.se/allemansratten 
18 Bengtsson Bertil (2004): Allemansrätten, vad säger lagen?, Naturvårdsverket. 
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skydd av naturmiljön. Problem uppstår först när allemansrätten 
missbrukas, exempelvis genom större läger, platser som ”ockuperas”, 
med markslitage och nedskräpning som följd. Dessa aktiviteter har 
inte allemansrättsligt stöd utan är sannolikt lagbrott. 

En större utmaning finns i gränslinjen mellan äganderätt och alle-
mansrätt, som i sin tur kan härledas till skilda typer av motsätt-
ningar. Ett typexempel är när mark- eller vattenägaren upplever att 
allemansrätten leder till ett allt för högt nyttjande av naturen och att 
det saknas proportionalitet mellan allemansrättens avsikter och dess 
effekter. Inom detta område har vi uppfattat att de berörda mark-
ägarna och deras företrädare förespråkar avtalsreglering, dvs. att 
entreprenören ska teckna avtal för att bedriva kommersiell natur-
turism, och att former för detta ska utvecklas på frivillig väg. Avtalen 
behöver inte nödvändigtvis vara skriftliga eller betyda ekonomisk 
kompensation. En sekundär effekt av avtalsreglering kan vara att 
möjligheten ökar för parterna att föra dialog om planer för av-
verkning och andra insatser som påverkar turismföretagens förut-
sättningar. 

Skogsstyrelsen har tagit fram målbilder för god miljöhänsyn vid 
skogsbruksåtgärder i områden av betydelse för friluftsliv och rek-
reation som oftast också har betydelse för naturturism och besöks-
näring. Utredningen anser att det, särskilt för företagens del, vore 
värdefullt om det blir tydligare var dessa områden finns. Redan i dag 
är vissa områden utpekade, exempelvis riksintressen för friluftsliv 
och områden för friluftsliv och turism i kommunernas översikts-
planer. 

En svårighet är att många naturturismentreprenörer bedriver 
verksamhet i områden som inkluderar flera markägare. Det är svårt 
att som enskild företagare först lokalisera markägarna och sedan 
teckna avtal med var och en av dessa. I vissa miljöer kan en vandrings-
led löpa över 20–30, eller fler, fastigheter. Ett sätt att underlätta och 
komplettera nödvändiga dialoger skulle kunna vara att utveckla 
digitalt GIS-baserat stöd. Genom användning av digitala planer 
skulle information om ägare och skötselplaner för det aktuella 
området kunna tillgängliggöras. Åtminstone i teorin skulle detta 
kunna kopplas till digitala funktioner för själva avtalstecknandet. 

Ett annat exempel är när det är markägaren själv som är turism-
entreprenör, och som med hänvisning till sin turismverksamhet 
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stänger allmänheten ute för att på allemansrättslig grund paddla, åka 
skidor, plocka svamp etc. 

Ytterligare ett problem som har lyfts fram kopplat till allemans-
rätten är kommersiellt nyttjande av natur utan att någon ersättning 
tillfaller vare sig markägare eller de myndigheter som har tillsyns-
ansvar. Ett exempel gäller en paddlingsled i Värmland, där den 
berörda kommunen och andra markägare är uppgivna över hårt 
slitage inom ett visst område. Det förekommer gruppresor från 
länder i Europa där i stort sett alla inköp av drivmedel och mat görs i 
hemlandet inför resan, medan svenska kommuner, markägare och 
ideella krafter står för infrastrukturen utan att få kompensation för 
detta. Det kan för den enskilde vara svårt att se en mer övergripande 
och långsiktig nytta genom bland annat spridning av en positiv 
Sverigebild, om det för den egna verksamheten endast innebär kost-
nader och ideella arbetsinsatser. 

Det finns inga enkla lösningar i dessa frågor. Utredningen ser att 
arbetet med information och vägledningar om allemansrätten för 
både företagare och allmänheten är viktigt och bör förstärkas, också 
på språk som är relevanta för besökare från andra länder. Vi konsta-
terar också att modeller och verktyg för samverkan och avtal mellan 
turismentreprenörer och markägare måste utvecklas och användas, 
och att det behövs forum där dessa frågor kan diskuteras. Allemans-
rättens avsikt är inte att öppna för kommersiellt företagande i stor 
skala, och utredningen anser därför att det är rimligt att det sker 
någon form av avtalsreglering mellan markägare och de näringsidkare 
som avser att bedriva kommersiell verksamhet på annans mark, om 
det inte är fråga om mycket begränsad verksamhet med försumbart 
slitage och andra störningar. Vi anser inte heller att det är rimligt att 
allemansrätten åsidosätts genom att entreprenörer ”mutar in” 
områden så att den breda allmänheten stängs ute. En annan svår 
fråga är om, och i så fall hur, mindre kommuner eller andra aktörer 
som tillhandahåller allmänna rast- och lägerplatser m.m. ska kunna 
kompenseras, om besökarna inte är den egna befolkningen utan 
företag och deras gäster från andra länder, som inte tillför något 
ekonomiskt värde till kommunen eller aktören i fråga, och i liten 
utsträckning till svensk ekonomi över huvud taget. 
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10.6 Naturturismföretagets särskilda förutsättningar 

Att vara beroende av naturmiljö för sin turismverksamhet kan ha 
olika innebörd beroende på vilken typ av verksamhet det gäller, i 
vilken typ av naturmiljö verksamheten bedrivs, var i landet, i vilken 
omfattning och med vilken markägare. Det kan vara allt ifrån Skistar, 
med stor verksamhet och omsättning i flera fjälldestinationer och 
även i andra länder, större aktörer som Orsa Grönklitt eller Säfsen 
Ski Resort, till mindre, men expansiva företag som Tree Hotel i 
Harads eller Kulturbåtarna på Västkusten, till den stora mängd små- 
och mikroföretag som finns med några få, eller inga, anställda inom 
en stor variation av verksamheter i hela landet. Därför går det inte att 
enkelt beskriva vilka särskilda villkor som gäller för att bedriva 
turismföretag i naturmiljö. 

En utgångspunkt för alla dessa företag ligger i att naturens attrak-
tionskraft är i centrum för den tjänst företaget säljer. Därutöver är 
det avgörande att kunna ta sig till och från platsen, att ha möjlighet 
till övernattning och tillgång till måltider antingen på restaurang eller 
i självhushåll beroende på gästens val och prioriteringar, och för 
destinationen att i övrigt kunna erbjuda en så fullständig upplevelse 
som möjligt utifrån besökarens förväntningar. Attraktionskraften 
ligger generellt i själva naturmiljöns inneboende naturvärden, men 
kan också ligga i platsens varumärke och att få besöka en särskild 
plats som är populär och omtalad – oavsett hur hårt belastad natur-
miljön är – och/eller har hög tillgänglighet till låga priser. Den sist-
nämnda typen av attraktionskraft innebär en potentiell risk, och är 
ett starkt skäl till att utarbeta genomarbetade hållbarhetsstrategier. 
En annan aspekt är den risk som finns för företagaren i att bedriva 
verksamhet i en naturmiljö som riskerar att försvinna eller ändras 
genom exploatering, avverkning eller annan ändring i markanvänd-
ning eller tillgänglighet. 

Generellt gäller således att skydd av naturmiljö är positivt för 
utvecklingen av naturturism, och det finns i grunden fler gemen-
samma mål än målkonflikter mellan intressen för naturskydd respek-
tive turism. Samtidigt måste de åtgärder som tas för att säkra både 
formellt naturskydd och skydd genom allemansrätten förenas med 
ett löpande, konstruktivt samarbete mellan offentliga, ideella och 
privata aktörer. 
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Flera av inspelen till utredningen som avser turism i naturmiljö 
har kretsat kring brister när det gäller bemötande och administrativa 
rutiner hos de myndigheter och andra huvudmän som företagen har 
kontakt med. Det har visat sig att när företagen själva beskriver sitt 
problem så är det inte alltid regelverken det är fel på, utan företagen 
upplever att de inte blivit lyssnade på eller att de inte når fram till rätt 
person. Nya entreprenörer och företag behöver mötas av ett enkelt 
regelverk och ett samlat bemötande från berörd kommun, helst med 
en kontaktyta där företagaren får besked, eller i alla fall ett minimum 
av kontakter. Långa handläggningstider kan göra att ärenden inte 
hinner lösas i tid inför ett evenemang eller innan de första besökarna 
anländer för säsongen. Flera av de hearings som hölls under utred-
ningstiden utmynnade i dialog om möjliga lösningar runt sittande 
bord. Ett exempel gällde en konkret målkonflikt där viltskådning 
och jaktturism skedde i ett och samma område. Ett annat exempel 
gällde ett cykellopp i ett naturreservat. 

Utredningen konstaterar att det finns ett behov av ömsesidig kom-
petensutveckling. De myndigheter som möter företagen behöver öka 
sin förståelse för näringens förutsättningar, och företagen kan i sin 
tur behöva informeras om hur myndigheterna arbetar. Det för-
enklingsarbete som sker genom digitaliserade lösningar är viktigt för 
att påskynda och förenkla myndighetskontakter. Digital teknik 
skapar också möjlighet att nå ut med information från myndig-
heterna. 

10.7 Turism i skyddade områden 

Bedömning: Det finns goda förutsättningar att utveckla inhemsk 
och inkommande turism inom och i anslutning till skyddade 
natur- och kulturområden, inklusive nationalparker, och biosfär-
områden och därmed skapa förutsättningar för en växande 
besöksnäring. 

Riksdagen har beslutat om höga ambitioner när det gäller skydd av 
svensk natur, och de senaste åren har statens budget för naturskydd 
och -förvaltning utökats kraftigt med en anslagsökning från 
1,4 miljarder 2014 till cirka 2,6 miljarder från 2017 och framåt.  
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Miljöbalken skiljer på olika typer av naturskydd. Naturreservat är 
det vanligaste och till ytan största naturskyddet, med 4 500 reservat 
som täcker 85 procent av den skyddade ytan i Sverige. Många natur-
reservat skyddar även kulturhistoriska värden. Den starkaste skydds-
formen är nationalpark, och i Sverige finns i dag 29 nationalparker. 
Under senare år har antalet naturreservat ökat kraftigt, och även 
nationalparkernas arealer har utökats. 2009 bildades den senaste 
nationalparken och ytterligare en, Åsnens nationalpark i Kronobergs 
län, är planerad att invigas under 2018. 

Natura 2000, biotopskyddsområden, naturminnen och strand-
skydd är exempel på andra skyddsformer.19 Det finns även frivilliga 
initiativ till skydd av värdefull natur genom bland annat skogs-
brukets frivilliga avsättningar. I anslutning till många nationalparker 
och ett antal reservat ligger också Sveriges 33 naturum, som med 
utställningar och aktiviteter informerar om bland annat geologi, djur, 
växter och kulturhistoria. Naturvårdsverket äger rätten till namnet 
naturum och anläggningarna drivs av en länsstyrelse, kommun eller 
stiftelse. Landets naturum hade 2016 cirka 1,7 miljoner besökare. 

Intresset för att uppleva svenska nationalparker och skyddade 
områden ökar. Under 2016 gjordes 2,4 miljoner besök i national-
parkerna. Samtidigt finns många områden med få besökare: ”De flesta 
skyddade områden är kommersiellt underutnyttjade. Det finns ett 
hav av möjligheter för turismaktörer”, sammanfattas en diskussion 
under konferensen Folk och Natur 2016.20 Ett ökat nyttjande av 
nationalparkerna och ambitioner om utveckling ställer dock krav på 
att det finns tillräckliga resurser för förvaltning. 

Att utveckla faciliteter och servicefunktioner i och kring national-
parker och andra skyddade områden är ett effektivt sätt att samtidigt 
utveckla besöksnäringen och styra besökare. Med fler tillgängliga 
och välplanerade besöksmål skapas förutsättningar för entreprenörer 
i flera delar av landet. Besöksnäringens aktörer efterlyser utveckling 
av robusta modeller för samverkan med parker och reservat, och 
olika pågående projekt syftar till att utveckla samverkanslösningar 
och förbättra möjligheterna för entreprenörskap. Naturvårdsverket 
utförde på regeringens uppdrag häromåret en översyn av relevanta 

                                                                                                                                                          
19 www.naturvardsverket.se/Var-natur/ 
20 Miljö- och energidepartementet (2016): Folk- och Naturkonferens 2016 – steg framåt för fri-
luftslivet, En rapport från Miljö- och energidepartementet. 



SOU 2017:95 Naturturism 

281 

nationalparker så att kommersiell verksamhet inte förhindras, vilket 
tidigare var förbjudet. I Kostersamarbetet i Kosterhavets national-
park har nya samarbetsformer utvecklats mellan förvaltare och 
entreprenörer. I ett nytt pilotprojekt, finansierat av Jordbruksverket, 
utvecklas naturguidningar för ökad tillgänglighet och bättre resurs-
användning under lågsäsong. Naturvårdsverket publicerade 2015 en 
vägledning för organiserat friluftsliv och naturturism i skyddade 
områden.21 Samtidigt är det tydligt att besöksnäringens aktörer 
söker en än mer fördjupad samverkan och förvaltingsmodeller med 
ett tydligare ”visitors-management-perspektiv”.22  

Att kunna styra och, vid behov, sprida besökare är viktigt för att 
bevara områden utifrån skyddets syfte, och det finns en rad exempel 
i världen där så kallad hyperturism i naturområden medför stora 
problem, och där den negativa utvecklingen går fort. Samtidigt är det 
största problemet för de flesta turistentreprenörer i Sverige det 
motsatta. Kundunderlaget är begränsat, och det är ofta svårt för 
främst de mindre företagen att på ett enkelt sätt hitta kunder. Många 
småföretag inleder därför affärssamarbeten med större aktörer, 
exempelvis hotell eller konferensanläggningar, vilket kan vara posi-
tivt för båda parter. 

Att styra besökare kan innebära att dessa medvetet koncentreras 
till vissa platser där slitaget tillåts bli högt, där faciliteter byggs som 
samtidigt minimerar skador på naturen och förstärker besöksupp-
levelsen, och där företagen kan fånga upp kunder. Olika kund-
segment har dessutom olika förväntningar. De mer äventyrs- och 
vildmarksvana söker sannolikt avskildhet och större ”egna ytor”, 
medan de mer oerfarna, eller de som har begränsad tid, söker sig till 
mer anpassade platser. I nationalparkerna tillämpas zonering, där 
zonerna har olika tillgänglighetsgrad – från lättillgängliga områden 
för alla, även besökare med funktionsnedsättning, till svårtillgängliga 
vildmarkskärnor. 

Nationalparkerna intar en särställning när det gäller naturvärden, men 
också när det gäller attraktionskraft och varumärkesmässiga möjlig-
heter. Naturvårdsverket har utvecklat en symbol för nationalparkerna i 
form av en stjärna i guld samt webbplatsen Sverigesnationalparker.se 
och i ett nyligen avslutat regeringsuppdrag har Naturvårdsverket 

                                                                                                                                                          
21 Naturvårdsverket (2015): Vägledning till organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur. 
22 Inspel från bland annat styrgruppen för en delstrategi för svensk naturturism och Tillväxtverket. 
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undersökt olika möjligheter till förbättrad digital information i syfte 
att främja friluftsliv och besöksnäring i skyddad natur. 

Utredningen konstaterar att de insatser som genomförts är en god 
grund för en nationell satsning med fokus på att utveckla national-
parker och skyddad natur, inklusive biosfärområden, som besöksmål, 
med målsättningen att attrahera både svenska och internationella 
besökare. Det finns goda erfarenheter från flera länder att ta tillvara. 
Under utredningen har Finland nämnts som föregångare inom 
nationalparksturism. Vid sidan om Naturvårdsverket har länsstyrel-
serna har en nyckelroll när det gäller att tillgängliggöra naturreservat, 
och att bedöma vilka naturreservat som är särskilt lämpade för 
utveckling av naturturism. 

10.8 Turism i oskyddade naturområden 

Bedömning: Det statliga skogsbolaget Sveaskogs ekoparker har 
stor potential att utvecklas utifrån värden för natur- och kultur-
turism. Ekoparkerna kan långsiktigt bidra till hållbar turism med 
ett växande antal företag och ökad sysselsättning i anslutning till 
parkerna. Detta bör tydliggöras i Sveaskogs ägardirektiv. 

När företag bedriver sin verksamhet i områden som inte är skyddade 
innebär det, om det inte är markägaren själv som bedriver verk-
samheten, att de vistas med sina kunder i mark som ägs och förfogas 
av annan part för de ändamål som markägaren själv avgör, kopplat till 
äganderätten. 

Mark- och vattenägare finns av många slag, bland annat statens 
skogsbolag, myndigheter, kommuner, Svenska kyrkan, privata jord- 
och skogsbruk, liksom större och mindre privata markägare. Olika 
typer av ägande medför olika förutsättningar och parter att etablera 
avtal med. En av de största aktörerna är det statliga bolaget Sveaskog 
som äger 3,1 miljoner hektar, motsvarande 14 procent, av Sveriges 
totala bestånd av produktiv skogsmark. Kärnverksamheten är affärs-
drivet skogsbruk, som ska baseras på affärsmässig grund och generera 
marknadsmässig avkastning. Sveaskog upplåter också mark för fiske, 
jakt och andra naturupplevelser, bland annat inom ekoparkerna. 

Statens fastighetsverk (SFV) är en annan stor markägare, framför 
allt i fjällkedjan. SFV förvaltar 6,5 miljoner hektar, en sjundedel av 
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Sveriges yta, varav 2,8 miljoner hektar skyddad mark. SFV förvaltar 
även värdefulla älvsträckor och vattendrag i Norrland, öar längs den 
svenska kusten och historiska jordbruksmarker. 

Stora privata skogsägare är SCA och Bergvik Skog, med 2,6 
respektive 2,3 miljoner hektar skog. Svenska kyrkan är Sveriges 
femte största skogsägare med totalt 400 000 hektar jord- och skogs-
mark. Hälften av skogsmarken och merparten av jordbruksmarken i 
landet ägs av privata, enskilda markägare. 

När det gäller samverkansmodeller och utformning av mark-
ägaravtal finns flera initiativ och exempel. När det gäller privat mark 
uttrycks en ambition att lösa detta mellan parterna, där bland annat 
LRF och Ekoturismföreningen arbetar aktivt, och där Jordbruks-
verket för närvarande stödjer ett projekt. Det är angeläget att den 
kunskap som tas fram om samverkansmodeller, och hur man som 
företag kan teckna avtal, kommuniceras brett. 

En annan mycket viktig aspekt är naturmiljöernas beständighet. 
En rad aktörer, från både besöksnäringen och det offentliga, lyfter 
fram skogsavverkning och andra skogsbruksmetoder som ett reellt 
och akut hot om naturturismen ska utvecklas, där äldre skogar 
successivt försvinner, och kalhyggen, och även skogsbränder, på kort 
tid bokstavligen kan fälla grunden för verksamheten i ett natur-
turismföretag. Även olämplig ytbeläggning av skogsvägar har fram-
förts som ett hinder. 

Det finns ingen enkel lösning på frågan om hur man möter 
besöksnäringens behov av skogen som beständig och tillgänglig 
resurs. Att synliggöra och diskutera behovet av tillgänglig och artrik 
skog, att se över Skogsstyrelsens föreskrifter, att arbeta med modeller 
för att beräkna skogens värden för mångbruk, såsom ekosystem-
tjänster, samt att föra dialog med markägare är åtgärder där redan 
tagna initiativ för utveckling av naturturism behöver förstärkas. 
Sveaskog, som deltog vid utredningens seminarium under Almedals-
veckan 2017, välkomnar en utökad dialog med berörda parter för att 
hitta fler och mer långsiktiga lösningar. Här har utredningen fått 
synpunkter på att det saknas möjligheter till insyn i planerade åtgär-
der och att det saknas former för dialog och samråd där entre-
prenörer och lokalbefolkning kan medverka. 

Enligt Sveaskog är ekoparker områden där ekologiska värden är 
överordnade ekonomiska. En lång rad inspel till utredningen pekar 
på behovet av att ekoparkerna – framför allt i södra Sverige med 
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höga besökarantal – i högre grad än i dag används för utveckling av 
natur- och kulturturism. 

En annan generell utmaning är att hitta modeller för finansiering 
och möjligheter att ersätta markägare för underhåll av leder, rast-
platser, skyltar m.m. Allemansrätten, men också praktiska utman-
ingar, bidrar till att det kan vara svårt att hitta självklara lösningar. I 
takt med att besöksnäringen mognar har det vuxit fram exempel på 
avgifts- och finansieringsmodeller för skidspår, cykel- och vand-
ringsleder, liksom för mindre privata vägar, där det ofta finns betal-
ningsvilja hos dem som utnyttjar leden eller vägen. Samtidigt finns 
en risk att dessa modeller inte är förenliga med allemansrätten. 

Detta område är analogt med de utmaningar som utredningen 
beskriver inom kulturturism, i kapitel 11. Vi konstaterar att frågan 
om det ”turismekonomiska kretsloppet” är både viktig och samtidigt 
mycket svår eftersom den inkluderar ställningstaganden om vem 
som har det ekonomiska ansvaret i gränslandet mellan förvaltning 
och nyttjande av natur- och kulturmiljöer och på vilket sätt detta kan 
regleras eller stimuleras. Som en utgångspunkt för fortsatt arbete 
avseende turismekonomiska kretslopp lägger utredningen ett förslag 
till insats inom ramen för turism i kulturmiljöer, se kapitel 11. 

10.9 Naturguider 

Naturguider, dvs. personer särskilt utbildade inom bland annat 
guidning, naturvägledning och utomhuspedagogik, fyller en viktig 
funktion när naturturismen växer. När fler besökare söker sig ut i 
naturen får hållbarhets- och personsäkerhetsfrågorna en större be-
tydelse, samtidigt som kompetent guidning också ökar kunskaps-
spridning och förhöjer totalupplevelsen. Det finns sedan flera år en 
nationell norm för utbildning av naturguider, framtagen av Centrum 
för naturvägledning tillsammans med bransch- och utbildnings-
aktörer. Från flera parter lyfts frågan om behovet av licensiering av 
naturguider. Utredningen har inte haft möjlighet att fördjupa sig i 
ämnet, men ser att det är viktigt att bevaka och lyfta upp i det natio-
nella arbetet med naturturism. 

I det fortsatta arbetet för en utvecklad naturturism bör även 
personsäkerhetsfrågor inkluderas mer omfattande, eftersom problem 
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kan komma att uppstå om antalet besökare, varav många med ovana 
av att vistas i den svenska naturen, ökar. 

En specifik fråga som lyfts fram av branschorganisationerna är 
förutsättningarna för god samverkan och sund konkurrens på 
guideområdet. Detta mot bakgrund av att det offentliga via naturum 
tillhandahåller guider till allmänheten inom ramen för det offentliga 
informationsuppdraget. Denna guideverksamhet kan enligt vissa av 
besöksnäringens företrädare vara bekymmersam eftersom den ofta är 
subventionerad och konkurrerar om samma målgrupper och därmed 
hämmar etablering av guideföretag på kommersiella grunder. Andra 
aktörer lyfter dock fram samhällsnyttan med den offentliga infor-
mationsverksamheten. Att naturums personal guidar besökare inne i 
utställningen och dess närområde ses som en naturlig del av den 
vägledning som är verksamheternas djupare syfte: att visa vägen in i 
naturen, ge besökaren förståelse för dess värden och inspirera till 
naturkontakt. Detta upplägg är också vanligt i andra länder. I nästa 
steg, med längre guidningar, och mer utvecklade aktiviteter, tema-
tiska vandringar, större grupper etc., är det viktigt att det finns goda 
förutsättningar för guideföretag. Utredningen anser att frågan bör 
hanteras genom dialog mellan de företagare som upplever kon-
kurrenssituationen som alltför svår och berörda naturum och deras 
huvudmän. 

10.10 Särskilda segment inom naturturism 

10.10.1 Maritim naturturism 

Turism och rekreation är i dag den enskilt största maritima näringen, 
enligt Havs- och vattenmyndigheten, med 39 procent av de maritima 
näringarnas23 totala nettoomsättning.24 En stor del av naturturismen, 
och turism i allmänhet, i Sverige sker i kustzonen, med kustområden 
och havsmiljön som bärare av både attraktionskraft och innehåll för 
turismupplevelser. Området ingår också i regeringens maritima 
strategi. 

                                                                                                                                                          
23 Med maritima näringar avses verksamheter som bidrar med varor eller tjänster riktade till 
maritima verksamheter, eller som är beroende av havet, exempelvis turism. Dessa definieras 
genom ett urval av SNI-koder som Havs- och vattenmyndigheten gjort. 
24 Havs- och vattenmyndigheten (2017): Ekonomisk statistik om sektorer som är beroende av havet. 
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För att maritim besöksnäring ska kunna utvecklas hållbart finns 
ett antal förutsättningar att beakta, utöver generella villkor för före-
tagande i besöksnäringen. Till detta hör först och främst havsmiljön, 
där turism ställer krav på rena hav och stränder, och där exempelvis 
algblomning, oljespill och skräp hämmar förutsättningarna att driva 
företag inom turism. Bohuskusten är ett exempel på ett område som 
fått stora problem med indrivande plast från havet till stränderna. 
Tillgång till sunda fisk- och skaldjursbestånd som kan producera 
giftfria råvaror är en förutsättning för företag i besöksnäringen inom 
maritim måltidsturism. Ett annat område som påverkar möjligheterna 
till maritim turism är planering och byggande i strandnära lägen. I 
merparten av de hearings som utredningen hållit i regionerna lyfts 
strandskyddet som en utmaning, i synnerhet i skärgårdsområden. 

Andra aspekter är behovet av en bra kollektivtrafik i skärgården, 
och regler för framförande av båt, där regler kring säkerhet och 
klassificering av havsområden ibland orsakat problem för företagare 
som behöver gå utomskärs med sina besökare. Kusten och skär-
gården möter också praktiska utmaningar som tillgänglighet kopplat 
till isbildning, bredband, betallösningar, tillgång till drivmedel etc. 
En särskild fråga rör motortrafik i skärgården, där utredningen 
konstaterar att ett arbete kan behövas för att lösa befintliga och 
potentiella konflikter mellan motoriserad och icke motoriserad 
turism, exempelvis genom strategier för etablering av områden med 
begränsningar för motortrafik. 

Att möjliggöra en växande turism kring fritidsbåtar ställer sär-
skilda krav. Besökarnas förväntningar på bra gästhamnar blir allt 
högre. Betalningsviljan ökar generellt för bra standard och upp-
levelser kring mat, fiske och äventyr, även om det finns regionala och 
lokala variationer. Stockholms skärgård är ett område med tradi-
tionellt fler naturhamnar, medan fritidsbåtturismen på Västkusten, 
som har färre skyddade vikar, är uppbyggd kring gästhamnar. I 
Västsverige finns också närheten till de norska, danska och tyska 
marknaderna som ger ett större kundunderlag. 

Utredningen ser att maritim turism har potential, och att kust 
och hav generellt har en stark attraktionskraft på besökare, samtidigt 
som det är ett svårt område att enkelt sammanfatta. I arbetet med 
naturturism bör de maritima områdena beaktas. 
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10.10.2 Vilt-, jakt- och fisketurism 

Bedömning: Det behövs utvecklad och kommunicerad kunskap 
om särskilda förutsättningar för företagande inom fisketurism, 
vilt- och jaktturism samt naturturism i skog. Kunskapen finns 
redan i dag i viss utsträckning hos Naturvårdsverket, Statens 
Jordbruksverk och Skogsstyrelsen. Kunskapsrollen bör förstärkas 
och tydliggöras för dessa tre myndigheter. 

Områden som väcker allt större intresse i den nationella dialogen om 
besöksnäringens potential är jakt-, vilt- och fisketurism. Dessa ingår i 
naturturism, men brukar lyftas som områden med särskild potential, 
inte minst på grund av mycket köpstarka målgrupper. 

Fisketurismen framhålls ofta som ett område där det finns ut-
övare som kan resa långt och är beredda att betala för fina fiske-
upplevelser och som gärna köper paket med bekvämt boende. Vid 
sidan av fisketurismen ägnar cirka 1,6 miljoner svenskar sin fritid åt 
fiske i hav, sjöar och vattendrag. 

Jordbruksverket arbetar sedan många år med främjande och ut-
veckling av fritidsfiske och fisketurism, och är en viktig kunskaps-
bärare i arbetet för att stärka fisketurismen. Myndigheten har bland 
annat tagit fram en nationell strategi för fritidsfiskets och fiske-
turismens utveckling. Arbetet sker dock främst på projektbasis, utan 
långsiktiga resurser. Området är också ett av de sektorsområden där 
det finns efterfrågan på statistik. 

Viltturism i form av safari och viltskådning är en annan form av 
naturturism än jaktturism. Jaktturismen utvecklas i första hand av 
aktörer som själva förfogar över mark med jakträtt, medan vilt-
skådning av olika slag kan utvecklas av en bredare grupp entre-
prenörer. Naturvårdsverket har utvecklat en särskild strategi för 
viltförvaltning med fem vägval, där det första är att främja brukande 
av vilt som resurs, bland annat för naturturism.25  

Skogsstyrelsen har kunskap om skogens sociala värden och 
naturturismföretagande i skog. 

                                                                                                                                                          
25 Naturvårdsverket (2015): Strategi för svensk viltförvaltning. 
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10.10.3 Leder 

Leder är ett viktigt och utmanande område i utveckling av turism 
och besöksnäring. Det kan handla om vandrings-, cykel- eller rid-
leder, liksom om skoterleder i fjällen. Gemensamt för aktiviteter 
inom turism längs leder är att de är beroende av tillgänglig och 
attraktiv natur. 

Ett växande område är turism- och rekreationscykling. År 2015 
invigdes en nationell turistcykelled, Kattegattleden, och ett år senare, 
2016, invigdes Sydostleden. På Öland anläggs den 25 mil långa 
Cykelleden Fyr-till-Fyr. Utöver dessa större leder arbetar flera 
regioner och enskilda kommuner med utveckling inom cykelturism 
och rekreationscykling. Tillväxtverket har under 2017 regeringens 
uppdrag att genomföra en kartläggning av pågående arbete inom 
turism- och rekreationscykling, samt ge förslag på hur området kan 
utvecklas i hela landet, senast i januari 2018. 

Ridleder blir allt mer populära och utvecklas på en rad platser i 
landet, exempelvis i Skåne, Tiveden och Roslagen. Ridled Tivden är 
35 mil lång, och arbetet med leden har inkluderat utveckling av ett 
ridledskort och tjänster inom logi, hästlogi, måltider m.m. 

Naturvårdsverket har i ett annat regeringsuppdrag kartlagt 
systemet av vandringsleder i hela landet. I fjällen finns det statliga 
ledsystemet, där Naturvårdsverket har ett övergripande ansvar, men 
också mindre leder med andra huvudmän och förvaltare. Utanför 
fjällen finns en mängd leder och ledsystem med olika huvudmän. 
Dessutom finns leder i skyddade områden, som ofta sköts av 
länsstyrelserna. Naturvårdsverket planerar informationsinsatser och 
andra satsningar på vandringsleder som inte är statliga. 

Att utveckla turism och besöksnäring i anslutning till leder är 
svårt. Dels beshöver, som vid all destinationsutveckling, en lång rad 
aktörer involveras, dels saknas ofta en tydlig huvudman, i synnerhet 
om leden sträcker sig över många markägares mark och genom flera 
kommuner och län. De nationella initiativ som nyligen tagits kring 
leder är därför uppskattade av många aktörer – såväl privata som 
offentliga – såsom Naturvårdsverkets kartläggningsuppdag och 
Tillväxtverkets satsning på Hållbar produktutveckling inom natur- 
och kulturturism, där projekten i hög grad utgår från leder. 

En särskild utmaning är att det många gånger är möjligt att hitta 
offentliga projektmedel till uppbyggnad av spänger, lägerplatser, 
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skyltar och webbplatser, men att det saknas resurser och modeller 
för underhåll och förvaltning. En möjlighet är att den myndighet 
som utlyser projektmedel ställer krav på att ledutvecklingsprojekt 
ska resultera i förvaltningsavtal, där det finns goda exempel från 
bland annat Sörmlandsleden, Skåneleden och Kungsleden. 

Eftersom det är både svårt och resurskrävande att utveckla sam-
arbeten kring leder är det ett område som väl lämpar sig för natio-
nellt samarbete och utveckling av generiska modeller och praktiska 
stöd, men också för uppdrag till länsstyrelser i samarbete med 
regionerna och andra berörda parter. Precis som behovet av att peka 
ut naturområden som är värdefulla för friluftsliv och naturturism 
bedömer vi att motsvarande behov finns för leder. 

Utredningen väljer att inte lägga något enskilt förslag avseende 
utveckling av ledturism, eftersom området innehåller så många 
dimensioner och aktörer. Ledturism bär dock ingår inom ramen för 
arbetet med en nationell strategi för hållbar turism och växande 
besöksnäring. 

10.11 Kompetens 

Kompetensfrågorna för besöksnäring och turism i bredare bemärkelse 
diskuteras i kapitel 6, men eftersom frågan om kompetensbehovet 
inom naturturism specifikt varit aktualiserad inför och under utred-
ningsperioden, berörs den kort även här.  

Generellt efterlyser flera aktörer ett samlat grepp när det gäller 
kompetensförsörjning inom naturturism. Behovet av långsiktiga och 
högkvalitativa utbildningar och vikten av att de utbildningsdelar som 
omfattar naturturism ska finnas kvar i gymnasiets naturbruks-
program är frågor som har väckt stort engagemang hos besöks-
näringens bransch- och intresseorganisationer. Frågan om gymnasie-
utbildningarna har också nyligen aktualiserats genom Gymnasie-
utredningen26. Turism är en allt viktigare näringsgren för Sveriges 
lantbrukare, oavsett om dessa driver jord- eller skogsbruk, och där-
för är det angeläget att utbildningarna förstärks med kurser som ger 
kunskap om turismutveckling. 

                                                                                                                                                          
26 SOU 2016:77: En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja 
en gymnasieutbildning. 
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10.12 Konsekvenser 

Förslagen har konsekvenser för flera statliga myndigheter och bolag 
i form av förändrade direktiv och nya uppdrag avseende utveckling 
av naturturism vilket kan väntas påverka prioritering av arbets-
insatser och kompetensbehov. Utredningen uppskattar att förslagen 
innebär engångskostnader för staten på 6 miljoner kronor. 

Utveckling av naturturism har synergier med skydd av natur-
miljöer, inklusive skydd av vatten och kustområden och hållbart 
jord-, skogs- och vattenbruk. Därför bidrar insatserna till positiva 
effekter för klimat och miljö under förutsättning att arbetet sker 
med krav på hållbar utveckling och styrning av besökare på ett sätt 
som skyddar särskilt värdefulla områden. 

Tydligare och förbättrade förutsättningar för företag inom natur-
turism bidrar till sysselsättning och företag i hela landet. Framför allt 
räknar vi med positiva effekter för små företag i landsbygderna i hela 
landet eftersom många av företagen inom naturturism är små och 
verksamma i anslutning till natur i landbygder. 

Sammanfattningsvis gör utredningen bedömningen att förslagen 
kommer att medföra en marginell kostnad för staten och indirekta 
positiva effekter för företag inom naturturism i hela landet, varav 
merparten är små företag i landsbygder, samt för miljö och håll-
barhet. 
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11 Kulturturism 

Förslag:  

– att regeringen som en del i framtagandet av en nationell strategi 
för hållbar turism och växande besöksnäring formulerar och 
antar politiska mål och en delstrategi för utveckling av kultur-
turism. Arbetet ska ske i samverkan med statliga myndigheter 
och bolag, länsstyrelser, regioner, kommuner samt besöks-
näringen. 

– att Tillväxtverket inom ramen för befintligt uppdrag och i 
samarbete med Kulturrådet, kartlägger och beskriver samband 
och synergier mellan kulturella och kreativa näringar och 
besöksnäringen, kommunicerar resultatet och ger förslag på 
insatser som stödjer regionalt tillväxtarbete inom detta fält. 

– att regeringen ger Riksantikvarieämbetet uppdrag att i sam-
arbete med Tillväxtverket och länsstyrelsernas Kulturmiljö-
forum, samt i dialog med Sveriges museer och ett eller flera 
universitet, utveckla ett förslag på hur ett arbete kring turism-
ekonomiska kretslopp och finansieringsmodeller för turism i 
kulturmiljöer kan utformas. 

– att regeringen ser över Statens fastighetsverks uppdrag så att 
besöksmålsutveckling blir en integrerad del och kan bedrivas 
långsiktigt, att regeringen ger Statens fastighetsverk i uppdrag 
att, utifrån påbörjat arbete inom myndigheten, utveckla affärs- 
och samarbetsmodeller för besöksmålsutveckling i samarbete 
mellan myndigheten och dess hyresgäster, samt att i dialog 
med Tillväxtverket, besöksnäringen, regioner, kommuner och 
civilsamhället utveckla förslag på hur myndighetens fastigheter 
kan bidra i regional och lokal destinationsutveckling. 
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– att regeringen ger Riksantikvarieämbetet i uppdrag att i sam-
arbete med Tillväxtverket och i nära dialog med Världsarv i 
Sverige och Naturvårdsverket, utveckla en plan för hållbar 
besöksmålsutveckling av världsarven i Sverige, kopplad till 
Riksantikvarieämbetets nationella världsarvsstrategi. Arbetet 
ska även inkludera dialog med berörda länsstyrelser, regioner 
och kommuner, övriga förvaltare samt besöksnäringen. 

– att regeringen ger Sametinget i uppdrag att stödja utvecklingen 
av ett branschnätverk för samisk turism. 

11.1 Inledning 

Turism och kultur är två begrepp som hänger tätt samman. Även om 
turism definitionsmässigt inte inkluderar begreppet kultur, så är 
”människors aktiviteter när det vistas utanför sin vardagliga om-
givning” i praktiken nästan alltid kopplade till antingen vistelse i 
kulturmiljö eller konsumtion av en eller flera kulturupplevelser. 

Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär 
bearbetning, odling och bildning.1 Med denna bredd har det historiskt 
varit svårt att definiera begreppet kulturturism. OECD beskriver 
utmaningen i en rapport från 2009: 

Because culture touches every aspect of human life, it can be argued that 
everything is cultural. According to this view, all tourism might be 
considered as “cultural tourism”.2 

Andra tolkningar av kulturturism har varit inriktade på fysiska miljöer 
i form av platser och sevärdheter, men gradvis har begreppet breddats 
till att också omfatta scenkonst, hantverk, kulturevenemang, arkitek-
tur, design och form, kreativ verksamhet och immateriella kultur-
värden.  

This has also stimulated a move away from product-based to process-
based or “way of life” definitions of culture. Tourists increasingly visit 
destinations to experience the lifestyles, everyday culture and customs 
of the people they visit.3 

                                                                                                                                                          
1 Nationalencyklopedin (1993). 
2 OECD (2009), The Impact of Culture on Tourism. 
3 A. a. 
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Forskarna McKercher och du Cros4 kategoriserar, enligt en rapport 
från Göteborgs universitet, kulturturism i fyra typer:  

– Turismhärledda definitioner, där kulturturism är en typ av ”special 
interest tourism”. 

– Resemotivdefinitioner, som utgår ifrån att kulturturisters rese-
motiv skiljer sig från andra turisters. UNWTO5 har exempelvis 
definierat kulturturism som ”personer som reser i huvudsak för 
kulturella resemotiv såsom studieturer, scenkonst och kulturella 
utflykter, till festivaler och andra evenemang, besök till platser 
och monument, samt för att studera natur, folklore eller konst 
och pilgrimsfärder”. 

– Upplevelsedefinitioner, som bygger på att enbart resemotiv inte 
räcker för att beskriva kulturturism, utan måste kompletteras 
med ett sätt att beskriva upplevelsens värde. 

– Operationella definitioner som är det vanligaste och mest prak-
tiska sättet att definiera kulturturism, och som utgår ifrån aktuella 
utbudet av kulturella besöksmål och upplevelser.6 

En utmaning i definitionsarbetet är att en resa många gånger är 
sammansatt av flera kulturupplevelser. Bland annat detta har lett till 
en kategorisering av kulturattraktioner som primära, sekundära 
eller tertiära.7 Ytterligare en aspekt är att det finns ett stort mått av 
sociala normer och kvalitativ värdering av olika kulturellt innehåll 
som påverkar definitionerna.8 

I utredningens uppdrag är det relevant att studera de begrepp 
används i kulturpolitikens styrdokument. Kulturarvspolitiken är ett 
av flera vägledande områden, där kulturarv avser ”alla materiella och 
immateriella uttryck för mänsklig påverkan”.9 Kulturmiljön är en del 
av kulturarvet och avser den av människor påverkade miljön. En 
                                                                                                                                                          
4 Mc Kercher, B., du Cros, H. (2002): Cultural Tourism. The Partnership Between Tourism 
and Cultural Heritage Management. The Haworth Hospitality Press. 
5 FN:s organ för turismfrågor, UN World Tourism Organization. 
6 Andersson T. D. (2012): Turismens betydelse för kulturekonomin, Göteborgs universitet, 
företagsekonomiska institutionen. 
7 Leiper, N. (1990): Tourist attraction systems. Annals of Tourism Research. 
8 Andersson, T. D. (2012): Turismens betydelse för kulturekonomin, Göteborgs universitet, 
företagsekonomiska institutionen. 
9 Riksantikvarieämbetet (2015): Kulturhistorisk värdering och urval, Grundläggande förhåll-
ningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet. 
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kulturmiljö kan omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett 
landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Det kan röra sig om inten-
sivt utnyttjade stads- eller industriområden såväl som extensivt 
påverkade skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara 
landskapets fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som 
ortnamn eller sägner.10 

Detta betyder att kulturmiljö är starkt kopplad till naturmiljö. 
I verkligheten finns få naturmiljöer utan spår av mänsklig påverkan, 
och ofta är människors motiv för såväl friluftsliv som turismupp-
levelser med kommersiella inslag en kombination av dessa. I inspel 
till utredningen har flera aktörer påpekat att en samlad politik för 
hållbar turism och växande besöksnäring bör natur- och kulturturism 
ses mer som en helhet. I kapitel 3 utvecklar vi detta, och i arbetet med 
en nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring ser 
vi potential till ökad integrering av de båda områdena. 

De bredare definitionerna av kulturturism, som kopplar till 
värden i livsstil och upplevelser, kan också ge vägledning till andra 
politiska vägval. De kulturella och kreativa näringarna stärker ofta 
förutsättningarna för besöksnäringens företag genom att de bidrar 
till attraktionskraft och upplevelsevärden i platser. 

11.2 Aktörer inom kulturturism 

Det finns många aktörer i kulturturismens samlade erbjudande, eller 
som bidrar till att stödja utveckling av kulturturism i dess olika 
dimensioner och former. Att göra en heltäckande beskrivning är inte 
görligt, men det kan vara på sin plats att nämna några av dessa 
aktörer, där merparten har funktioner som bidrar till att främja förut-
sättningarna för besöksnäringen. 

Riksantikvarieämbetet är ansvarig myndighet för frågor om 
kulturarv och kulturmiljöer. I myndighetens uppdrag ligger att leda 
och stödja arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet, 
liksom att främja kunskapsförsörjning. Myndighetens arbete har 
under senare år omfattat insatser för just utveckling av turism och 
besöksnäring och samspelet mellan utveckling av kulturmiljö och 
entreprenörskap. Sedan den 1 juni har Riksantikvarieämbetet även 

                                                                                                                                                          
10 A. a., s. 12. 
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ett samordnande museiansvar och ska främja utveckling och sam-
arbete på museiområdet. 

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och är en stor statlig markägare. Myndigheten förvaltar 
drygt 3 000 byggnader i Sverige, ambassadbyggnader och mark som 
täcker en sjundedel av Sveriges yta. Till myndighetens ansvar hör att 
förvalta de byggnader som disponeras av H.M. Konungen. 200 av 
SFV:s byggnader är besöksmål, varav 30 är utvalda för insatser inom 
besöksmålsutveckling under 2017–2018, vilket i hög grad handlar om 
utvecklat samarbete med myndighetens hyresgäster som driver 
restauranger och caféer, butiker eller konferensverksamhet. 

Ståthållarämbetet ansvarar för den publika verksamheten vid de 
kungliga slotten, som årligen tar emot över en miljon besökare från 
hela världen. Till ämbetets ansvar hör att förmedla det svenska stats-
skickets samhällsroll och historia, samt kunskap om de byggnader 
som är knutna till det. Ståthållarämbetet svarar också för drift och för-
valtning av de kungliga parkerna, bland annat Kungliga Djurgården i 
Stockholm och Drottningholms slottspark. 

Fortifikationsverket och Sjöfartsverket är andra myndigheter 
med fastighetsinnehav. Sjöfartsverket äger ett antal fyrar och lots-
stationer av kulturhistoriskt värde, och Fortifikationsverket förvaltar 
försvarets fastigheter, varav många historiska byggnader som ibland 
utgör en del av en större kulturmiljö. 

Trafikverket beslutar om vägvisning på statliga vägar till turistiskt 
intressanta resmål med brun-vit vägvisning. Trafikverket ansvarar 
också för landets 18 turistvägar. Delar av transportsystemet – inte 
minst vissa broar, tunnlar och vägfärjor – är dessutom sevärdheter 
som är värda en omväg eller en egen resa. 

Naturvårdsverkets arbete med tätortsnära natur och friluftsliv 
inkluderar ett turismperspektiv, och samspelet med kulturmiljö-
värdena ska tas tillvara. Även i nationalparkernas naturum lyfts kultur-
historiska aspekter. 

Staten äger en rad museer som fyller en stor funktion i besöks-
näringen, bland annat Arkitektur- och designcentrum, Livrustkam-
maren, Moderna museet, Nationalmuseum, Naturhistoriska Riks-
museet, Statens historiska museer, Statens museer för världskultur, 
Tekniska museet och universitetsmuseerna. De statliga bolagen 
Kungliga Operan och Kungliga Dramatiska Teatern, liksom stiftel-
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sen Dansens hus bidrar till Sveriges samlade utbud av upplevelser 
och till huvudstadens attraktionskraft. 

Sveriges museer är intresseorganisation för både statliga museer, 
och museer med andra ägandeformer. Organisationen har med cirka 
220 medlemmar en position att kunna samla aktörer av betydelse för 
besöksnäringen i hela landet. Totalt finns 1 700 museer. I siffran 
ingår även de allra minsta museerna. 

Sveriges hembygdsförbund samlar 2000 föreningar och 1 350 hem-
bygdsgårdar med tillhörande museer. 

Såväl Tillväxtverket som Visit Sweden har i sina bredare uppdrag 
inom regional tillväxt, besöksnäring och kulturella och kreativa 
näringar en koppling till olika aspekter av kulturturism. Tillväxt-
verket genomför för närvarande insatsen Hållbar produktutveckling 
inom kultur- och naturbaserad turism, och arbetar sedan 2010 också 
med utveckling av kulturella och kreativa näringar. 

Näringsdepartementet, Visit Sweden, Business Sweden, Utrikes-
departementet, Sveriges ambassader, Kulturdepartementet och 
Svenska institutet arbetar gemensamt med att sprida kunskap om 
svensk kultur och bidra till exportfrämjande genom en gemensam 
strategi för Sverigebilden i utlandet. Visit Sweden har även reger-
ingens uppdrag att stärka bilden av Sverige som designland mot mål-
gruppen potentiella besökare, och Svenska institutet har fått i upp-
drag att utforma ett exportpris för insatser inom kulturella och 
kreativa näringar. 

Statens jordbruksverk är nationell myndighet med ansvar för 
Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020. Programmet innehåller 
stöd för bevarande av kulturmiljöer och landskap, kompetens-
utveckling och rådgivning för företagsutveckling med koppling till 
kulturmiljö m.m. 

Kulturrådet är en myndighet som verkar för konstnärligt och 
kulturpolitiskt värdefull utveckling inom bland annat scenkonst, 
litteratur och läsfrämjande, bild och form, regional kulturverksamhet 
samt minoritetsfolkens kultur. Kulturrådet brukar inte vara en själv-
klar aktör i de forum och sammanhang där besöksnäringens utveck-
ling är i fokus, men eftersom myndigheten hanterar både ekono-
miska stöd och kunskapsspridning spelar den en viktig roll för 
näringen. Tillväxtverket och Kulturrådet samarbetar kring frågor om 
kulturexport och regional kulturdriven utveckling. Nämnden för 
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hemslöjdsfrågor är en annan myndighet som främjar ett område med 
betydelse för Sveriges samlade attraktionskraft. 

På regional nivå finns ett brett aktörssystem. Länsstyrelserna 
ansvarar för statens kulturmiljöarbete på länsnivå genom tillämpning 
av kulturmiljölagen och med arbete för att uppnå de nationella 
kulturmiljömålen. De svarar för fördelningen av anslag 7:2 bidrag till 
kulturmiljövård, med stödmedel för vård och restaurering av kultur-
historiskt värdefull bebyggelse, kulturlandskap och fornlämningar, 
liksom för att sprida kunskap om och tillgängliggöra kulturmiljöer 
för allmänheten. Länsstyrelsen kan inrätta och förvalta kultur- och 
naturreservat och ansvarar för den regionala delen av landsbygds-
programmet. De kan också samordna arbete inom kulturmiljö- 
respektive naturvård i respektive län. 

Genom kultursamverkansmodellen fördelar landstingen statligt 
stöd till kulturverksamheter, bland annat konsthallar, teatrar, konsert-
hallar och musikscener. De regionalt utvecklingsansvariga kan lyfta 
fram både kulturella och kreativa näringar och besöksnäringen i 
regionala utvecklingsstrategier, och har också ett ansvar för att dessa 
implementeras. Både Region Skåne och Region Norrbotten har 
exempelvis strategier för att samtidigt utveckla turism- och besöks-
näring och kulturella och kreativa näringar. 

I alla regioner utom Stockholm finns även en regional turism-
organisation/-funktion med ansvar för det turismfrämjande arbetet 
och mer eller mindre starka kopplingar till kultursektorn. 

Kommunerna ansvarar för planläggning av mark- och vatten-
områden och har därmed ansvar för den fysiska miljön och dess 
arkitektoniska, gestaltningsmässiga och kulturhistoriska kvaliteter. 
Stadsmiljöerna har stor betydelse för en plats attraktionskraft och 
inte sällan är kommunernas egna byggnader och parker besöksmål. 
Vidare äger, driftar och finansierar kommuner många verksamheter 
som är besöksmål eller som bidrar till det samlade utbudet inom 
turism; kulturhus, teaterverksamhet, konstmuseer, musikscener, 
festivaler, bibliotek etc. Kommunerna arbetar även med närings-
livsutveckling där kulturella uttryck kan vara en del, och de kan vara 
parter i destinationsorganisationer. 

Internationellt är Unesco en viktig aktör som ansvarig för att utse 
världsarven och bidra till utveckling av kunskap om hur dessa kan 
understödjas i form av både skydd och besöksmålsutveckling. 
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I Sverige samlas 14 av de 15 världsarven i den ideella organisationen 
Världsarven i Sverige. 

Näringslivet i den kulturella och kreativa sektorn saknar tydlig 
samlande branschorganisation. I stället finns olika sektorsorganisa-
tioner varav flera i gränslandet mellan branschorganisation och ideell 
organisation. Sveriges museer har även privata museer som medlem-
mar, Visita organiserar tema- och nöjesparker, Svensk Scenkonst sam-
lar företag inom teater, musik och dans, Svensk Live samlar 200 live-
musikarrangörer, Musiksverige är en intresseorganisation för musik-
branschen och Design Sweden är branschorganisation för företag 
inom industri-, textil-, mode-, möbel-, produkt-, grafisk-, och webb-
design. När det gäller företag inom småskalig kulturturism mer 
specifikt, finns ingen organisation motsvarande Ekoturismfören-
ingen för naturturismföretag. Detta kan vara en försvårande faktor i 
de offentliga strukturernas arbete, då de saknar en näringslivspart att 
föra dialog med. 

Företagen som enskilda aktörer är inte minst viktiga, då det är de 
som utgör besöksnäringen, medan nämnda aktörer finns i det om-
givande systemet för tillväxtfrämjande, tillsyn etc. Företag som 
utvecklar sin verksamhet utifrån kultur finns inom flera av besöks-
näringens branscher, inte minst inom kultur, sport och nöje, men 
också inom design, foto och tolktjänster. Dessutom är många före-
tag inom hotell- och restaurangsegmentet präglade av kultur på olika 
sätt genom arkitektur, design, utställningar etc. 

I sammanhanget kan nämnas att Tillväxtverket för närvarande har 
regeringens uppdrag att fastställa en definition av kulturella och 
kreativa näringar samt att utveckla mätmetoder och modeller för att 
få fram relevant statistik. 

11.3 Nationell kultur- och kulturarvspolitik 

Bedömning: En samlad politik inom området för kulturturism 
bör inkludera: 

– en nationell delstrategi för kulturturism med mätbara mål 

– stärkt samordning inom staten genom Nationellt besöks-
näringsforum, samordning inom Besöksnäringens myndig-
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hetsgrupp samt bilateral eller flerpartssamverkan i avgränsade 
frågor och regeringsuppdrag 

– kunskapsutveckling och insatser inom naturturism i en ny 
funktion för utveckling och innovation. 
 

Kunskapen om hur kulturarvet kan utvecklas som besöksmål, i 
vissa fall med ett utökat kommersiellt perspektiv, behöver öka 
och det behövs fler insatser som stimulerar denna kunskap och 
bidrar till besöksmålsutveckling. 

 
Målen för kulturpolitiken är att kulturen ska vara en dynamisk, 
utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att 
alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mång-
fald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att 
uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken: 

– främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att 
utveckla sina skapande förmågor 

– främja kvalitet och konstnärlig förnyelse 

– främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 

– främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 

– särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 

De tydligaste kopplingarna till en politik för hållbar turism och 
växande besöksnäring torde ligga i de första fyra punkterna i dessa 
mål. Turismen och besöksnäringens företag bidrar till att främja 
kultur genom den efterfrågan på kultur som stimuleras av turism. 
Inhemsk turism, dvs. svenskars resande i sitt eget land, bidrar där-
utöver i hög grad till det första målet om främjande av allas möjlig-
heter till kulturupplevelser. En mängd besöksmål, i alla storlekar 
och med alla typer av huvudmannaskap, är sammantaget avgörande 
för att måluppfyllelse av kulturpolitikens mål. 

Riksdagen har även tagit beslut om särskilda mål för 1) litteratur 
och läsfrämjande, 2) film, 3) arkitektur, formgivning och design, 
4) arkiv och 5) kulturmiljö. I synnerhet målområde 3) och 5) av dessa 
är relevanta för besöksnäringen. 
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I budgetpropositionen för 2018 har regeringen höjt kultur-
budgeten, med satsningar på bland annat bibliotek och den fria 
konsten. Ett av de anslag som indirekt främjar kulturturism är 
bidraget till kulturmiljövård som höjts med 25 miljoner kronor till 
totalt 270 miljoner kronor. 

I maj 2017 godkände Sveriges riksdag en ny kulturarvspolitik, 
inklusive en ny museilag. Kulturarvspolitiken utgår från de senaste 
decenniernas strukturförändringar i Sverige och kulturarvets mång-
faldiga värden, och politikens prioriteringar sammanfattas så här: 

För att kulturarvets värden ska komma hela samhället till del bör det 
offentliga kulturarvsarbetet vidareutvecklas så att det gemensamma 
kulturarvet blir en angelägenhet för alla, det offentliga samtalet vidgas 
och fördjupas, och medskapande och engagemang främjas.  

Den nya museilagen har som huvudsyfte att stärka museernas 
oberoende och status som kunskapsinstitutioner. Lagen reglerar bland 
annat museernas självständiga ställning i förhållande till den politiska 
makten och att museer och museihuvudmän ska samverka för att ge 
alla i hela landet tillgång till museernas samlade resurser. Bland annat 
ges statliga museer möjlighet att donera föremål till kommunala 
museer som ett steg i arbetet att göra kulturarvet tillgängligt i hela 
landet. Regeringen har också i juni 2017 uppdragit åt tio myndigheter 
att var för sig utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor. 
Målen som styr statliga insatser på kulturmiljöområdet innebär att 
kulturmiljöarbetet ska främja: 

– ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som 
bevaras, används och utvecklas 

– människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att 
förstå och ta ansvar för kulturmiljön 

– ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam 
källa till kunskap, bildning och upplevelser 

– en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att 
kulturmiljön tas tillvara i samhällsutvecklingen.   
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Målen signalerar att det finns utrymme för utveckling av kultur-
miljöerna. Detta är också något som syns i inte minst Riksantik-
varieämbetets uppgift att ”leda och stödja det nationella arbetet att 
uppnå kulturmiljömålen”11, samt uppdraget att tillgängliggöra kul-
turarvet. Det uttryckliga målet att använda och utveckla kultur-
miljöer har stor betydelse för möjligheterna att utveckla verk-
samhet och företagande inom turism och besöksnäring. Det kan 
vara på sin plats att poängtera att utveckling av kulturmiljöer inte 
handlar om att förändra eller förstöra – utan att tillgängliggöra och 
öka attraktionskraft och funktionalitet gentemot besökare och 
andra målgrupper samtidigt som det autentiska bevaras. 

Bakom att vilja utveckla en kulturmiljö finns ofta motiv som 
bygger på en vilja berätta, men det kan också finnas ekonomiska 
motiv. Vare sig offentliga eller privata resurser räcker till för att 
bevara och tillgängliggöra kulturarvet, vilket medför att en viss kom-
mersialisering och ett utvecklat synsätt avseende besöksmåls- och 
destinationsutveckling kan vara nödvändig för att en aktör ska kunna 
klara av sina ambitioner, uppdrag och åtaganden i form av att bevara, 
berätta och tillgängliggöra. En del av grundproblematiken är att nöd-
vändiga insatser för att upprätthålla kvalitet i kulturella besöksmål 
saknar självklar finansiering. 

I detta perspektiv kan staten ha en roll i att främja nya affärs-
modeller och intäktsmöjligheter samt regional utveckling, och att 
stimulera internationalisering av svenska besöksmål. Ett statligt 
engagemang i detta avseende sker redan i dag på flera besöksmål och 
det gäller såväl statens egna attraktioner som kulturmiljöer och 
besöksmål med andra huvudmän. Exempelvis arbetar Statens maritima 
museer offensivt med Wasamuseet och Marinmuseum, och Kungl. 
Hovstaternas utvecklar besöksupplevelser vid de kungliga slotten. 
Utanför statens och Kung. Hovstaternas åtaganden sker omfattande 
stöd för besöksmålsutveckling via både regioner och kommuner i 
hela landet. 

                                                                                                                                                          
11 Riksantikvarieämbetets formulering på www.raa.se, Om Riksantikvarieämbetet. 
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11.4 Samtida kultur och arkitektur, form och design 

Bedömning: Samtida kultur och besöksnäring är områden med 
starka kopplingar, och är därför politik- och verksamhetsområden 
som bör samagera i högre grad än i dag. 

På samma sätt som museer, fornlämningar eller slottsparker är rese-
anledningar och en del av besöksupplevelsen gäller detta arkitektur, 
bildkonst, scenkonst och annan samtida kultur. En välmående 
kreativ och kulturell sektor och starka kulturella uttryck bidrar till 
attraktionskraft som lockar såväl boende som besökare och därmed 
driver regional utveckling. Det finns många exempel på satsningar på 
exempelvis nya scener, arkitektur och kulturcentrum som bidragit 
till såväl kortsiktig som långsiktigt ökad attraktionskraft i hela 
världen. 

Sveriges potential som besöksmål utifrån ett kulturellt och krea-
tivt perspektiv torde vara god, och de kulturella och kreativa 
näringarna pekas också ut i regeringens exportstrategi. Sverige som 
land att besöka associeras bland annat med öppenhet, en modern 
livsstil, design och kreativ gestaltning, där såväl Ikea som små 
designföretag bidrar till helhetsbilden. Visit Sweden har uppdraget att 
förmedla bilden av Sverige som designland för potentiella besökare 
och i det exportfrämjande arbetet samlar Team Sweden kulturella 
och kreativa näringar ett 40-tal aktörer från näringsliv, myndigheter 
och regioner under ledning bransch-paraplyorganisationen Kreativ 
Sektor. 

Viktiga områden för utveckling av kulturdriven turism är hant-
verk och konstnärskap och lokala förutsättningar att verka som 
konstnär eller konsthantverkare. I den konstnärspolitiska utred-
ningen (Dir 2016:93) görs en översyn av statliga insatser och villkor 
för professionellt verksamma konstnärer i hela landet. I den lokala 
kontexten och för Sveriges samlade attraktionskraft är dessa små 
aktörers villkor en viktig faktor. De skapar, tillsammans med natur- 
och kulturmiljöer, hotell, campingplatser, restauranger, skidanlägg-
ningar, lokal service osv. ”hela” destinationer. Några av de tydligaste 
exemplen är Gotland, Öland och Österlen, som är miljöer som 
attraherar såväl konstnärer och hantverkare som besökare. Glasriket 
bygger sin attraktionskraft kring konstnärligt arbete, och även i 
bland annat Dalarna och Hälsingland finns starka traditioner kring 
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hantverk och besöksmål med både attraktionskraft och försäljning 
inom konsthantverk. 

Utredningen ser att det konstnärliga arbetet och besöksmål som 
skapas kring eller stärks av arkitektur, form och design, liksom konst 
och konsthantverk i olika former, har stor betydelse för besöks-
näringens fortsatta utveckling i såväl städer som landsbygder. På 
samma sätt som det finns möjliga synergier mellan lokal service och 
turismens utveckling i landsbygderna12 bedömer vi att det finns 
synergier mellan konstnärskap och turism. Därför är det viktigt att 
dessa aktörer beaktas i regionala utvecklingsstrategier för turism och 
besöksnäring och inkluderas i destinationsutveckling. Det är också 
fullt möjligt att genomföra riktade satsningar i syfte att utveckla 
dessa synergier. Utredningen har inte identifierat något konkret 
förslag, men ser ett värde i att frågan tas vidare inom ramen för fort-
satt strategi- och utvecklingsarbete. 

Ett annat utvecklingsområde på stark frammarsch är VR (Virtual 
Reality) och AR (Augmented Reality) och annan teknik som för-
djupar besökarens möjlighet att ta del av besöksmålet. De kulturella 
besöksmålen är beställare och de som utför innovationsarbetet är 
kulturella och kreativa näringar inom storytelling, edutainment, ljud- 
och filmmedia etc. Produktionsföretagen köper i sin tur in röst-
skådespelare, illustratörer, historiker, manusförfattare, musiker m.fl. 
I dessa former möts samtida kultur och kulturarv, samtidigt som det 
sker en pedagogisk utveckling. 

När det gäller scenkonst finns starka kopplingar mellan besöks-
näring och kultur. Musikevenemang i alla musikgenrer är en vanlig 
reseanledning både internationellt och för den inhemska turismen i 
Sverige. Evenemangsturism utvecklas mer i kapitel 13. Även den mer 
permanenta scenkonsten har betydelse för attraktionskraft. Dans, 
cirkus, nycirkus, illusionism, opera, musikal m.m. är globala scen-
uttryck, medan det kan vara svårare med en svenskspråkig teaterföre-
ställning. Scenkonst av olika slag, inklusive svenskspråkig teater, 
stand-up etc., är likväl en viktig del av den inhemska turismen, där 
gruppresor, ofta med buss, är en viktig inkomstkälla för såväl teatrarna 
som bussföretagen, restauranger runt teatrarna m.fl. Många av de 
bussföretag som genomför teater- och kulturresor finns i lands-
bygder där de bidrar till arbetstillfällen. 
                                                                                                                                                          
12 Se kapitel 4. 
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Ytterligare ett potentialområde är inspelning av internationell 
film och den tillväxt i besöksnäringen som är möjlig genom att 
erbjuda attraktiva miljöer för filminspelning. Att tillhandahålla dessa 
miljöer kan vara en potentiellt god intäktkälla, liksom ett sätt att 
etablera bilden av ett land. Filmmediet utvecklas och produktions-
bolag söker efter attraktiva miljöer. Det som krävs för att möjliggöra 
detta är en genomarbetad strategi och destinationer som kan möta 
produktionernas krav på boende, transporter och andra faciliteter. 
Det finns inget som talar emot att Sverige kan bli framgångsrikt 
inom detta fält, och filminspelning ger såväl direkta som indirekta 
effekter – direkta i form av intäkter för logi, måltider och annan 
service, indirekta i form av resande och konsumtion kopplat till 
populära filmer. Milleniumtrilogin, Wallanderfilmerna i Skåne och 
den tyska produktionen Inga Lindström som spelades in i Sverige, är 
exempel på film som genererat stora turismintäkter under lång tid. 
Tillväxtverket har för närvarande regeringens uppdrag att i sam-
verkan med Svenska Filminstitutet undersöka hur Sverige kan få fler 
filminspelningar.13 

11.5 Kulturmiljö som infrastruktur och resurs 

Bedömning: Ekonomiska modeller och nya finansierings-
lösningar som stöd för utveckling av kulturmiljöer som besöks-
mål är ett område som behöver utvecklas.  

Statens fastighetsverk (SFV) har en central roll inom kultur-
turism och gör i sitt arbete med besöksmålsutveckling och sam-
arbete med privata entreprenörer en viktig insats som bör för-
stärkas. SFV:s besöksmål har potential att i större utsträckning än 
i dag bidra till regional och lokal destinationsutveckling. Besöks-
målsutveckling är en långsiktig verksamhet och bör därför vara en 
integrerad del i SFV:s arbete. 

                                                                                                                                                          
13 www.regeringen.se: ”Uppdraget är i linje med riksdagens tillkännagivande på filmproposi-
tionen Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik (2015/16:132). Uppdraget ska redo-
visas i december 2017. 2017.” 
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På samma sätt som tillgänglig naturmiljö kan sägas vara en infra-
struktur och resurs för besöksnäringen gäller detta kulturmiljöer.14 
Att som besökare/turist möta och upptäcka ett lands eller en regions 
kulturarv handlar oftast om en helhetsupplevelse av ett landskap eller 
en stadsmiljö. Sverige som besöksmål kännetecknas i hög grad av 
kulturmiljöer i form av städernas arkitektur och parkmiljöer, museer 
och hembygdsgårdar, världsarv, bruks- och industrihistoriska 
miljöer, slott och militärhistoriska miljöer, fornminnen och kultur-
leder. Även de svenska skogs- och odlingslandskapen, som är kopp-
lade till såväl naturens förutsättningar som odlings- och djur-
hållningstraditioner, är viktiga för Sverigebilden, liksom hantverks-
traditioner, regionala mattraditioner och det samiska kulturarvet. 
Också andra länders kulturer är värdefulla i helhetsbilden av Sverige 
och tar sig uttryck i bland annat stadsmiljöer, utställningar, scen-
konst och festivaler. 

Alla dessa miljöer har ett egenvärde som bärare av kulturarvet, 
och ett värde som besöksmål även utan kommersiella inslag. Vad 
som dock har blivit tydligt är att det i dag i praktiken inte räcker att 
betrakta kulturmiljöerna enbart på detta sätt, utan att en kom-
mersiell utveckling runt och på dessa besöksmål många gånger är 
nödvändig, både för regional utveckling och för att miljöerna ska 
kunna överleva. De gemensamma resurserna och de ideella krafterna 
räcker inte till för ett långsiktigt bevarande. Många kulturmiljöer 
lever i dag under hot att behöva stängas för allmänheten. 

Kommersiell utveckling med kulturmiljöer som infrastruktur 
innebär samtidigt något mer än att skapa förutsättningar för bevarande 
och berättande. Det är också en del av utvecklingen av städer och 
landsbygder, där det handlar om att förstå och ta vara på företagan-
dets kraft i sig och entreprenörskapets drivkrafter och möjligheten 
att skapa sysselsättning. Klokt hanterat kan intressen för utveckling 
av företagande och sysselsättning och intressen för en hållbar 
utveckling av kulturarvet stärka varandra. Det finns många exempel i 
hela landet på sådana samspel. 

En stor utmaning för infrastrukturen på kulturområdet är finan-
siering, och detta är ett område där utredningen fått flera inspel. De 
offentliga insatserna för kulturmiljöer har under lång tid hamnat 
efter insatserna för att skydda och tillgängliggöra naturen. Reger-
                                                                                                                                                          
14 Se vidare kapitel 10 om naturturism. 
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ingens anslag 7:2 för kulturmiljövård uppgick under 2017 till 
253 miljoner medan 2,3 miljarder kronor avsattes för naturvård. Av 
kulturmiljöanslaget fördelades 209 miljoner kronor vidare till länen. 
Det är svårt att avgöra relevansen i jämförelsen mellan dessa anslag 
eftersom den inte säger något om de relativa behoven inom respek-
tive område, men det kan vara intressant att få en uppfattning om 
storheterna. 

Svårigheter med finansiering är ett väsentligt hinder för insatser 
för vård, tillgängliggörande och inrättande av kulturreservat. Läns-
styrelserna lyfter också fram att kulturmiljöanslaget inte får användas 
till förstärkning av personella resurser, för till exempel arbete med 
kulturreservat och världsarv där insatser behöver läggas på sam-
verkan. För att det ska vara möjligt att delta i arbetet med att skapa 
kulturturistiska besöksmål fordras därför nya resurser, som inte är 
kopplade till det befintliga anslaget med dess begränsningar. Läns-
styrelserna efterfrågar också stöd i regleringsbrev eller förordning 
för insatser inom detta område. 

Sveriges Museer beskriver en situation där de offentliga museerna 
generellt inte får del av de ekonomiska effekter som de är med och 
skapar och därmed har svårt att finansiera utvecklingen av sin egen 
attraktionskraft. Verksamheten måste bedrivas inom ramen för 
grundanslag, vilket försvårar exempelvis en övergång till mer digitala 
museiupplevelser. Här efterlyses nya typer av affärsmodeller och 
samarbeten som prövar nya kommersiella lösningar. En liknande 
tanke kommer från länsstyrelsernas kulturmiljöforum som föreslår 
en utredning som ser över hur dessa miljöer kan bli en del av ett 
turistekonomiskt kretslopp.  

Ett tydligt exempel som påtalats från flera län är att regeringen för 
budgetåret 2017 genomförde en 45-procentig sänkning av anslagen 
för bidragsfastigheter till Statens fastighetsverk (SFV). Detta beskrivs 
av flera aktörer som ett stort bekymmer, eftersom det försämrar både 
myndighetens egna och andra aktörers möjligheter att bedriva 
besöksmålsutveckling.   
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11.6 Kulturturismföretagets särskilda förutsättningar 

Det är inte helt lätt att avgöra om det finns skillnader när det gäller 
villkoren för de företag som verkar i kulturmiljöer jämfört med 
generella företagsvillkor i besöksnäringen. En iakttagelse är att det 
visat sig vara relativt svårt att etablera företag i såväl kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer som i anslutning till skyddade naturområden. Det 
behöver inte bero på att de aktörer som förvaltar dessa fastigheter 
och områden inte vill att företag ska kunna verka i dessa miljöer, 
utan kan ha andra orsaker, inte minst att det krävs resurser för att 
etablera och driva samverkan. 

Ett hinder för besöksnäringen är att företagen inte alltid lyckas 
etablera en dialog med de aktörer som förvaltar natur- och kultur-
miljöerna. Utvärderingen av Gruvuppdraget, som genomförts under 
ledning av Riksantikvarieämbetet, visar att det finns en skiljelinje 
mellan aktörer som arbetar med kulturmiljövård och besöks-
näringens företag, men att utvecklingsarbete med tydliga processer 
bidrar till att bryta barriärer och minska avståndet.15 

Ett annat exempel är samiskt företagande, som har särskilda vill-
kor kopplade till den samiska kulturen, och ett behov av att öka 
dialogen och överbrygga förtroendeklyftor mellan dessa företag och 
övrig besöksnäring. Även i detta fall bedömer vi att strukturerat 
utvecklingsarbete som bygger på metod för dialog och för att sätta 
gemensamma mål är avgörande. 

Ytterligare ett exempel är entreprenörer som driver verksamhet, 
som hyresgäster hos en offentlig huvudman. Det kan gälla museer, 
slott och andra besöksmål. Statens fastighetsverk vittnar om svårig-
heter att hitta entreprenörer som är långsiktigt intresserade av 
turismutveckling. De är därför angelägna att utveckla modeller som 
bidrar till en ökad dialog, ett större engagemang och ökad kunskap 
om besöksmålsutveckling hos hyresgästerna. 

Från företagens sida har några inspel gett uttryck för en frustration 
över att kulturmiljöer inte kan användas för besöksmålsutveckling på 
grund av bristande resurser hos fastighetsägaren. Begränsad ekonomi 
och svårigheter att garantera uppsyn och säkerhet för besökare och 
anställda tvingar fastighetsägare att hålla potentiella besöksmål 

                                                                                                                                                          
15 Riksantikvarieämbetet (2017): Kulturmiljön som kraft i regionalt tillväxtarbete, erfarenheter från 
regeringsuppdraget att främja attraktiva kulturmiljöer i gruvsamhällen (Gruvuppdraget), s. 21–22. 
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stängda. Ett exempel är Karlskrona som har flera intressanta statligt 
ägda fastigheter både ovan och under mark som skulle kunna ut-
nyttjas för att utveckla unika kulturupplevelser, men som i dag är 
stängda. 

11.7 Destinationsutveckling och världsarv 

Bedömning: Riksantikvarieämbetets och Tillväxtverkets kunskap 
inom destinationsutveckling bör tas tillvara och spridas ytter-
ligare, och dessa myndigheter bör ha ett starkt mandat i rollerna 
som kunskapsförmedlare av metod för destinationsutveckling 
med syfte att stärka utvecklingen av kulturturism i Sverige. 

Det finns en stor potential för en utvecklad turism och 
besöksnäring inom och i anslutning till de svenska världsarven. 
För att Sveriges samtliga 15 världsarv ska ha likartade möjligheter 
att synliggöras och utvecklas som besöksmål behövs ett samlat 
nationellt grepp. 

I flera av de dialoger och inspel som utredningen tagit del av betonas, 
och beklagas, att inte kulturmiljöerna är mer integrerade i arbetet för 
att utveckla svensk turism och besöksnäring. Tillväxtverket har upp-
märksammat att vid en utlysning av medel för utveckling av hållbar 
natur- och kulturbaserad turism var antalet ansökningar som rörde 
naturprodukter avsevärt fler och mer affärsinriktade än ansök-
ningarna inom kulturmiljöområdet. Det kan finnas olika förklar-
ingar, men det är tydligt att det system av aktörer som normalt söker 
medel från Tillväxtverket inom turismutveckling inte har samma 
kopplingar till kulturmiljöarbete som till naturmiljö. Det tycks 
således ske relativt få strategiska satsningar inom turism i kultur-
miljö, jämfört med naturmiljö, på regional och destinationsnivå. 
Sannolikt finns en potential i att överbrygga delar av detta gap. 

Riksantikvarieämbetet har gjort en insats inom ramen för Gruv-
uppdraget. Ett par projekt inom uppdraget var kopplade till Bergslags-
satsningen16 med målet att stärka besöksnäringen utifrån 14 industri-

                                                                                                                                                          
16 Bergslagssatsningen finansieras genom EU-medel, regioner och länsstyrelser.  
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historiska kulturmiljöer i fem län.17 Ett av delprojekten har exempel-
vis visat att det finns möjligheter att bidra till integration genom 
besöksmålsutveckling i kulturmiljö, då man engagerat nyanlända 
flyktingar i arbetet med att iordningställa gruvområdet i Långban i 
Filipstads kommun. Ett annat av projekten har syftat till destinations-
utveckling med utgångspunkt i Unescos tiostegsmetod för arbete 
med hållbar turism. 

Det har visat sig att Unescos utvecklingsmodell för hållbar turism 
och dess tillämpning i Gruvuppdraget har mycket gemensamt med 
den kunskap som växt fram ur Tillväxtverkets satsning på Hållbar 
destinationsutveckling, som var ett projekt som prövade sig fram 
utan att utgå från någon specifik modell. Båda dessa myndigheter har 
därmed skaffat kunskap och praktisk erfarenhet inom området 
hållbar destinationsutveckling, och projekten har också visat att de 
statliga myndigheterna har en roll att spela, inte bara som finansiärer, 
utan även som katalysator, kravställare och metodstöd, där det 
regionala ramverket eller marknadskrafterna inte räcker till. 

En av de slutsatser som dragits i de nationella pilotinsatserna för 
destinationsutveckling är att de konkreta länkarna, i form av perso-
nella resurser och kompetens, mellan de strategiska, taktiska och 
operativa nivåerna i destinationsutvecklingskedjan i hög grad fattas 
och att det är svårt att långsiktigt fylla detta gap utan hjälp från 
offentliga. Detta eftersom inget av företagen, och inte heller ett 
privatägt destinationsbolag, kan ta ansvar för helheten. Länkarna 
behövs eftersom de bidrar till att företagen når varandra och blir en 
del av den sammanhållna destinationsutveckling som ligger till grund 
för destinationsrelaterade prioriteringar, gemensam finansiering och 
destinationsövergripande marknadsföring. 

År 2017 finns det 1 073 världsarv, varav 15 i Sverige. Ett världsarv 
är en plats, ort, miljö eller ett objekt som på ett unikt sätt vittnar om 
jordens och människans historia och är av betydelse för hela mänsk-
ligheten. Det innebär i sin tur ett stort ansvar för det land där 
respektive världsarv finns att vårda detta för kommande genera-
tioner. Samtidigt skapar världsarven attraktionskraft och ger möjlig-
heter att stimulera utveckling i de områden de ligger. Världsarvs-

                                                                                                                                                          
17 Riksantikvarieämbetet (2017): Gruvuppdraget, Att främja attraktiva natur- och kultur-
miljöer i nya och befintliga gruvsamhällen. Inspiration, erfarenhet och metodutveckling från ett 
regeringsuppdrag. 
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konventionen anger att respektive medlemsstat, utöver skydd och 
bevarande av världsarven, även ska säkerställa att dessa miljöer 
levandegörs. Till skillnad från andra kulturhistoriska besöksmål har 
världsarven också en funktion som uttryck för internationell solida-
ritet och globalt ansvar. 

Av Sveriges 15 världsarv är 14 organiserade i Världsarven i 
Sverige, en ideell förening för gemensamma uppgifter och med syfte 
att verka för artikel 27 i FN-konventionen om skydd för världens 
kultur- och naturarv.18 De svenska världsarven ligger relativt jämnt 
fördelade över landet, och omfattar såväl storstadsnära världsarv som 
Skogskyrkogården i Stockholm, som världsarv i glesbygdsområden, 
som Laponia i Norrbotten. Den rumsliga storleken på världsarven 
varierar. Även de ekonomiska och praktiska förutsättningarna för 
världsarven varierar, beroende på typ av världsarv, huvudmannaskap 
samt regionalt och lokalt engagemang. 

Den 19 oktober 2017 fick Riksantikvarieämbetet regeringens 
uppdrag19 att utarbeta en nationell världsarvsstrategi, i enlighet med 
kulturarvspropositionen (Prop. 2016/17:116). Utredningen ser en 
stor potential i att med utgångspunkt i denna strategi utveckla 
världsarven som besöksmål. Ett sådant arbete måste samtidigt kopp-
las ihop med arbetet på regional och lokal nivå, och ske tillsammans 
med de parter som är berörda i form av ägare och förvaltare. 
I Örlogsstaden Karlskrona är exempelvis Statens fastighetsverk och 
Fortifikationsverket nyckelaktörer. 

11.8 Museerna  

Sveriges museer har cirka 26,5 miljoner besökare per år och spelar en 
stor roll för utveckling av svensk turism och besöksnäring. De bidrar 
med attraktionskraft och är en bärande del av ”göra” i kedjan resa-
bo-äta-göra. Några av museerna är huvudanledningar till att en inter-
nationell besökare väljer Sverige genom en stark attraktionskraft i 
antingen permanenta eller tillfälliga utställningar. Museer finns över 
hela landet och håller även en hög standard över hela landet. Den nya 
museilagen möjliggör förstärkning av museer i mindre städer och 
                                                                                                                                                          
18 Inspel från Världsarv i Sverige. 
19 Regeringenskansliet (2017): Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världs-
arvsstrategi, Ku2017/02183/KL. 
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landsbygder, vilket sker bland annat genom att museernas oberoende 
och status som kunskapsinstitutioner stärks. 

Riksförbundet Sveriges Museer betonar i sitt inspel till utred-
ningen betydelsen av att museer får vara en naturlig part i besöks-
näringens utvecklingsarbete. På nationell nivå finns ett samarbete 
mellan bland andra Sveriges Museer, Visita och Svensk Turism. 
Regionalt och lokalt finns dock ett större behov av att stärka struk-
turerna och samverkan för att involvera museer i destinations-
utveckling i syfte att etablera mer utvecklade erbjudanden för 
besökare, och därigenom öka attraktionskraften i destinationen. 

Utredningen anser att både museerna och andra företrädare för 
kulturmiljöer i bred bemärkelse ska vara en naturlig del i regionala 
utvecklingsstrategier för turism och besöksnäring, i destinations-
utveckling och i arbete för stärkt lokal attraktionskraft, livskraftiga 
stadskärnor och landsbygdsutveckling. Museerna är naturligtvis 
sinsemellan mycket olika, och olika typer av museer behöver olika 
lösningar. Ett viktigt första steg är dock generellt att aktörer som 
representerar kulturarv, inklusive museerna, i den mån de inte redan 
är med, bjuds in och involveras i planerings- och arbetsprocesser. 
Precis som påtalas av flera andra aktörsgrupper, exempelvis detalj-
handel och transporter, saknas ofta representanter för museer runt 
bordet när destinationsutvecklingsarbete dras igång. 

Ett förslag är att Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet och Tillväxt-
verket tillsammans bjuder in Sveriges museer och andra relevanta 
aktörer för en dialog om hur kulturarvet som resurs och museernas 
behov bättre kan fångas upp i det pågående utvecklingsarbetet för 
turism och besöksnäring. 

11.9 Småskaliga kulturmiljöer och ideellt arbete 

Kulturarvs- och kulturmiljöbaserade aktiviteter är sannolikt ett av de 
områden inom turism och besöksnäring som vid sidan om idrotts-
rörelsen och friluftslivet är tydligast kopplat till den ideella sektorn. 
Merparten av de svenska museerna är små. Många drivs i form av 
ideellt baserade hembygdsgårdar, friluftsmuseer, arbetslivsmuseer 
eller som små, mer eller mindre ideella privata museer. 

De småskaliga kulturmiljöerna finns också i kulturlandskapet 
med koppling till jordbruk, skogsbruk, fiske, mathantverk och bygg-
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nadsvård, liksom till den samiska kulturen. Det kan vara en fiskebod 
på en klipphäll, en betad hage omgiven av en gärdsgård, en vävstuga 
eller ett tunnbrödsbageri. I dessa miljöer finns företagande, och före-
tagare som inte sällan driver kombinationsverksamhet, men det finns 
också en stor del ideellt arbete. De små besöksmålen har också 
betydelse i ett större regionalt perspektiv genom att de stärker det 
samlade besöksutbudet i regionen och bidrar till den samlade bilden 
av regionens kulturarv. 

Ett område som i hög grad bygger på ideella krafter är evene-
mang, som kan vara allt från mycket små till mycket stora, och sker 
inom en rad områden; musik, idrott och olika specialintressen. 

Utredningen uppfattar att det finns ett stort behov av att synlig-
göra det ideella arbetet och sambandet mellan ideellt arbete och 
företagande. Med goda villkor för företagande i landsbygderna blir 
det lättare för dessa företag att upprätthålla ett starkt ideellt engage-
mang parallellt med sin roll som företagare. Vidare underlättas 
arbetet för alla parter om regionalt utvecklingsarbete, insatser för 
landsbygdsutveckling och destinationsutveckling också tar fasta på 
styrkan i den ideella sektorn. Många gånger handlar det också om att 
förankra kommersiellt utvecklingsarbete med lokalt bofasta, som i 
regel är starkt kopplade till det ideella arbetet, framför allt i lands-
bygderna. 

Flera aktörer ett behov av att problematisera kring ett minskat 
engagemang i föreningslivet. Det kan vara svårt för föreningar, 
undantaget idrottsrörelsen och friluftsliv som tycks stå sig starkare, 
att attrahera och engagera nya medlemmar, styrelseledamöter och 
volontärer, och det finns tecken på att utvecklingen går mot ett 
minskat föreningsliv i dess traditionella mening. Samtidigt kan ideellt 
engagemang i dag ta sig helt nya uttryck som är anpassade för dagens 
förhållanden, exempelvis genom aktiviteter som initieras på sociala 
medier, som festivaler, möten, insamlingar etc. Vår samlade uppfatt-
ning är att föreningslivet och det ideella arbetet är centralt i utveck-
ling av kultur-, natur-, måltid- och evenemangsturism, och att det 
kan behöva stärkas, och ytterligare kunskaper kan behöva utvecklas 
och sammanställas om hur ideell sektor och företagande inom turism 
samspelar. 

Vidare är ett problem att när turismen växer och allt fler förväntas 
bidra inom turismutveckling, saknas kompetensen i den ideella 
sektorn om vad turism är, vilka insatser som krävs för att attrahera 
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och ta emot besökare, men även att utveckla och sälja tjänster till 
svenska och internationella besökare. En i övrigt stark destination 
kan tappa i upplevelsevärde om exempelvis hembygdsmuseet hålls 
stängt när viktiga besökargrupper är på plats eller om information 
inte finns på engelska. Vidare kan destinationen tappa legitimitet hos 
den egna befolkningen om det inte finns en stark koppling till ideella 
nätverk och om inte dessa görs delaktiga i destinationsutvecklingen, 
med risk för stora negativa konsekvenser för möjligheten att ut-
veckla företag och arbetstillfällen. 

Vår ser behov av kompetensinsatser i den ideella sektorn, för att 
de ideella aktörerna ska kunna bidra till att den samlade attrak-
tionskraften i en destination blir tillräckligt stark. Att stimulera 
ideellt arbete och bidra till både generationsväxling och ny kunskap 
hos ideellt aktiva kan visa sig vara viktiga bidrag för den långsiktiga 
utvecklingen av en hållbar turism och växande besöksnäring. 

11.10 Samisk kultur 

Bedömning: Den samiska kulturen är mycket värdefull för ut-
veckling av hållbar turism och en växande besöksnäring i Sverige. 
Natur-, kultur-, måltids- och upplevelseturism är här nära för-
bundna. Samerna är Europas enda urfolk, och är som sådant en 
unik källa för kunskap och berättelser. 

Sametinget bör få ansvar och mandat att arbeta offensivt med 
de samiska näringslivsfrågorna, även regionalt och lokalt, så att 
dessa frågor synliggörs på ett bra sätt utifrån de utmaningar som 
de samiska företagen står för. Det behövs även stöd för utveck-
ling av ett samiskt branschnätverk inom turism som kan bidra till 
en starkare samisk näringslivsutveckling utifrån de samiska 
aktörernas egna villkor och berättelser. 

 
Det övergripande målet för samepolitiken är att verka för en levande 
samisk kultur byggd på en ekologiskt hållbar rennäring och andra 
samiska näringar. Politikens inriktning beskrivs bland annat med 
följande mening i budgetpropositionen för 2018:   
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Den särskilda ställning som det samiska folket har som Sveriges urfolk 
ska respekteras, och för att regeringen ska kunna bidra till ett samhälle 
som håller ihop är det nödvändigt att det samiska folket, som genom 
historien och än i dag blivit utsatta för övergrepp, kränkningar och 
rasism, får reellt inflytande och ökad delaktighet.20  

Sverige står även bakom FN resolution 69/233 om hållbar turism 
från 2014. I den betonas att i utvecklingen av turism och ekoturism 
ska urspungsfolks traditioner och kunskaper respekteras och att 
urspungsfolk ska tas med i beslut som påverkar dem.21 

Den samiska kulturen är gränsöverskridande. I det samiska land-
skapsperspektivet hänger människa, natur och landskap ihop som en 
odelbar helhet och Sápmi sträcker sig över Sverige, Norge, Finland 
och Ryssland, där rennäringen bygger på att renen har fri tillgång till 
stora ytor.  

Samisk turism är ingen ny företeelse och turism är i dag en av de 
större samiska näringsgrenarna. Sametinget bedömer att det finns 
cirka 20 företag som är renodlade turismföretag, medan huvuddelen 
av företagen är kombinationsverksamheter där renskötsel är huvud-
näring. De försök som har gjorts att organisera turismföretagen har 
inte lyckats, sannolikt på grund av kombinationen stora ytor och få 
aktörer.  

Det finns enligt Sametinget flera tecken på att besöksnäringen är 
på frammarsch; nytänkande bland unga samer där turismen ses mer 
som en möjlighet och inte ett hot, rationaliseringar inom ren-
näringen med behov av ekonomiska tillskott, och ett ökat konsum-
entintresse för fjällvärlden och lokal mat. 

Utredningen har tagit del av dialog och inspel kring samisk 
turism, som alla pekar i riktningen mot att det finns en vilja från 
företrädare för den samiska kulturen att engagera sig, och att hitta 
lösningar i samarbete med icke samisk besöksnäring. Det finns en 
stark önskan om delaktighet, för att ges möjlighet att utveckla en 
turism som vilar på genuin samisk tradition. En generell trend mot 
hållbara lösningar och genuina upplevelser gör att det fundament och 
de värderingar som den samiska kulturen vilar på i dag är helt rele-

                                                                                                                                                          
20 Regeringens proposition 2017/18:1, Förslag till statens budget för 2018, finansplan och 
skattefrågor. 
21 Resolution adopted by the General Assembly on 19 December 2014 [on the report of the 
Second Committee (A/69/472)] 69/233. Promotion of sustainable tourism, including eco-
tourism, for poverty eradication and environment protection. 
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vanta. Här finns en kunskap och ett inbyggt förhållningssätt som 
bör tas tillvara i arbetet för en hållbar utveckling i hela besöks-
näringens aktörssystem. 

Ett problem som Sametinget lyfter fram är att det omgivande 
samhället organiserar sina kontakter med det samiska samhället 
alltför ensidigt utifrån samebyarna och rennäringen, medan samer 
med företag i andra näringsgrenar, inte minst turism, i praktiken inte 
inkluderas. Det innebär att en viktig länk saknas där de samiska 
turismföretagens potential inte tas tillvara och där samhället går 
miste om en viktig möjlighet att stärka det samiska samhället och 
samtidigt utveckla turism och besöksnäring.  

Det är helt avgörande att de samiska aktörerna själva får forma 
sina berättelser. Information om den samiska kulturen för svenska 
och internationella besökare är ett sätt att skapa förståelse och 
engagemang. Om den samiska kulturen tillåts vara en påtaglig del av 
de intryck som möter både invånare och besökare blir den också en 
tydligare del av samhället och en inkluderad del i upplevelsen. Väg-
skyltar på samiska, som nu finns i hela Sápmiområdet, och samiska 
kulturparker, är exempel på sådant som gjorts tidigare och som ökar 
synligheten av den samiska kulturen. Dessa insatser kan med fördel 
stärkas med fler utvecklingsinsatser som de samiska företagen är 
med och formar. 

11.11 Konsekvenser 

Förslagen har konskevenser för flera statliga myndigheter i form av 
nya uppdrag vilket kan väntas påverka prioritering av arbetsinsatser 
och kompetensbehov. Utredningen uppskattar att förslagen medför 
engångskostnader för staten på sammanlagt 6 miljoner kronor. 

En utvecklad kulturturism bidrar till sysselsättning och före-
tagande i hela landet. Framför allt räknar vi med positiva effekter för 
små företag. I den del som avser utveckling av besöksnäring i anslut-
ning till världsarv är de positiva effekterna främst kopplade till dessa 
15 specifika platser som framför allt ligger i landsbygder. 

God tillgång till metodstöd för hållbar kulturmiljöutveckling ökar 
möjligheterna till ett positivt bidrag avseende hållbarhet. 

 Förslagen kan i förlängningen väntas få positiva effekter för 
integration och bidra till ett inkluderande samhälle. Det finns goda 
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förutsättningar att arbeta med integration i anslutning till kultur-
miljöutveckling, då kultur och kulturhistoria är områden som stimu-
lerar lärande och socialt utbyte mellan människor från olika kulturer, 
och där det finns positiva erfarenheter att ta tillvara. 

Vidare bedömer vi med att civilsamhället och den ideella sektorn 
stärks av förslagen. 

Sammanfattningsvis gör utredningen bedömningen att förslagen 
kommer medföra marginella kostnader för staten, förbättrade förut-
sättningar för företagande och ökad sysselsättning i hela landet med 
tonvikt på för små företag, ökad integration samt att de i viss mån 
kan bidra till att nå de integrationspolitiska målen. 
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12 Måltidsturism 

Förslag: 

– att regeringen, som en del i framtagandet av en nationell 
strategi för hållbar turism och växande besöksnäring, formul-
erar och antar delmål och en delstrategi för utveckling av 
måltidsturism som koordineras med den nationella livsmedels-
strategins mål och insatser. Arbetet ska ske i samverkan med 
statliga myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner och 
besöksnäringen. 

– att Livsmedelsverket i samverkan med Tillväxtverket och läns-
styrelserna får i uppdrag och resurser att utreda och ge förslag 
på hur koordinering och effektivisering av tillståndsgivning 
och kontroller kan ske vad gäller råvaruproduktion, livs-
medelsproduktion och servering i syfte att minska kontroll-
bördan för företag med verksamhet som inkluderar flera steg i 
produktionsprocessen. 

– att regeringen ger Statens Jordbruksverk i uppdrag att i sam-
verkan med myndigheter, besöksnäringen och akademin samla 
och tillgängliggöra kunskapen som utvecklats inom ramen för 
tidigare offentliga insatser inom måltidsturism. 

12.1 Inledning, begrepp och definitioner 

Måltidsturismen utgör en stor potential för Sverige. Mat och dryck 
blir allt viktigare för resenärernas upplevelse av en destination, sam-
tidigt som en ny marknad med alltmer mat- och dryckesintresserade 
resenärer växer fram.  
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Vad menas med måltidsturism? Ett sätt att definiera begreppet är 
att utgå från när mat och dryck är resmål i sig eller en stor del av 
anledningen till resan.1 Ett annat är: 

Ett resande som drivs helt eller delvis av en önskan att uppleva mat, 
dryck och måltider samt därtill kopplade upplevelser, produkter och 
producenter.2  

Andra använda begrepp är ”matturism” där dryck inte självklart 
ingår och ”kulinarisk turism” som för tankarna till gastronomi och 
mer luxuös mat och dryck. I regeringsuppdrag och mellan myndig-
heter har också ”måltidsexport” använts som begrepp för konsum-
tion av mat i Sverige som betalas med pengar från utlandet. 

Begreppet måltidsturism pekar mot att det handlar om upp-
levelser och hög produktkvalitet på många prisnivåer. Det intres-
santa är hur destinationer, besöksmål, evenemang och aktiviteter 
inom natur- och kulturturism arbetar med mat och dryck som 
bärande del av upplevelsen. Definitionen inkluderar dryckesprodu-
center och spänner över en bredd av aktörer från stora och små lant-
bruk, mathantverkare, industriföretag, festivaler, evenemang, 
restaurang och caféer, gårds- och livsmedelsbutiker, hotell som satsar 
på måltid som reseanledning till aktiviteter/upplevelser som matlag-
ningskurser, vinprovningar, ”natur- turer” till exempel plocka svamp, 
bär eller örter i naturen, utomhusmatlagning m.m. 

Enligt TCI Research finns det 122 miljoner matintresserade 
resenärer enbart i Europa.3 Måltidsturism är viktig ur ett samhälls-
perspektiv då den stärker samspelet mellan stad och landsbygder. 
Efterfrågan på kunskap om odling, även i stadsmiljön, ökar. Sam-
verkan mellan livsmedelsproducenter på landet och kockar i städer-
nas restauranger är en viktig del av varu- och kunskapsflödet från 
landsbygder in i städer. Samtidigt lockas intresserade besökare från 
städerna till landet och lägger därigenom grund för nya företag på 
landsbygden och erbjuder möjlighet till en diversifierad ekonomi i 
agrara områden. 

                                                                                                                                                          
1 Ekström Karin M., Jönsson H. (2016): På resa i matlandet, Carlssons bokförlag s. 14. 
2 Projekt Mötesplats Måltidsupplevelse 2013, Visit Sweden i samarbete med representanter 
från besöksnäringen Gotland, Jämtland/Härjedalen, Gävleborg, Skåne, Västerbotten, Väst-
sverige, Örebro, Västernorrland, Östergötland och Västmanland. 
3 Visit Sweden (2017): Projektplan Exportprogram Måltidsturism 2020. 
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Måltidsturism tillför, inte minst i jämförelse med det rationalis-
erade moderna jordbruket, nya typer av arbetstillfällen i lands-
bygderna. Den kan bidra till hållbarhet i den lokala miljön och i det 
lokala kulturarvet och stärka den regionala identiteten. Måltids-
turism påverkar också livsmedelssystemet genom att stimulera det 
lokala jordbruket och livsmedelsproduktionen och kan vara en länk 
till ökad livsmedelsexport. Regional och lokal matkultur är ofta 
centrala komponenter i natur- och kulturturism. 

Företagare i form av både stora och små livsmedelsproducenter i 
sektorn lyfter mattraditioner och utvecklar dem. På många håll 
skapas nya och innovativa produkter utifrån väderförhållanden som 
tillåter att nya råvaror odlas och förädlas. Ett exempel på detta är 
chili på Gotland.4 Måltidsturism är ett viktigt verktyg för att om-
positionera de småskaliga delarna av livsmedelsbranschen mot att bli 
en del av upplevelseindustrin och skapa kreativa hybrider i gräns-
landet till andra branscher. Vidare kan besökssäsonger förlängas. 

Besökare inom måltidsturism spenderar i allmänhet mer pengar 
än den genomsnittlige besökaren. Enligt World Food Travel 
Association vill 70 procent av dem dessutom köpa med sig mat- och 
dryckesprodukter från besöksmål som minne eller gåva.5 

Samtidigt är det ett faktum att alla besökare måste äta. Statistiken 
visar att cirka 23 procent, vilket motsvarar ungefär 68 miljarder 
kronor, av besökares utgifter i Sverige går till mat och dryck6. Detta 
inkluderar även dem som inte har något intresse för det kulinariska. 
Utredningen konstaterar att ligger en potential i att satsa på strate-
gisk utveckling av måltidsturism och få en ännu större andel av dessa 
utgifter att medvetet förstärka upplevelsen av Sverige, besöksmålet 
eller det enskilda evenemanget, exempelvis inom natur- och kultur-
turism. 

                                                                                                                                                          
4 Eldrimner, inspel till utredningen. 
5 World Food Travel Association (2016): The 2016 Food travel monitor. 
6 Tillväxtverket (2017): Fakta om svensk turism 2016. Av den totala turismkonsumtionen på 
296 miljarder kronor 2016 utgörs cirka 38 miljarder kronor av restaurangbesök och 
30 miljarder kronor av livsmedelsinköp. 
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12.2 Målgruppen efterfrågar kvalitativa 
måltidsupplevelser 

Besöksnäringen rör sig mot ett större fokus på kroppsliga, sensor-
iska och mentala upplevelser i stället för att som traditionellt erbjuda 
platser och föremål som ska betraktas, så kallade ”sights”. I denna 
utveckling får mat och dryck, som har en förmåga att aktivera 
samtliga sinnen, inte bara synen, en allt viktigare roll. Utvecklingen 
hänger samman med att vi går från industrisamhällets rationalitet 
mot upplevelseekonomins rationalitet. Upplevelsen i sig är inget 
nytt, men diskussionen av en upplevelseekonomi har bidragit till att 
uppmärksamma hur olika värden skapas och hur konsumenter kan 
ses som medskapare av dessa värden. 

Det allmänna intresset för varifrån maten kommer, hur och av 
vem den odlas, produceras, transporteras och säljs har ökat. Detta 
påverkar också utvecklingen av måltidsturism. Företagen vittnar om 
att kunderna har förändrats de senaste åren, från att tidigare framför 
allt ha varit matnördar och specialister, till dagens bredare grupp som 
är intresserad och beredd att lägga pengar på måltidsupplevelser. 
Kunderna är framför allt medelålders, äldre och barnfamiljer som 
värderar närproduktion och kvalitet. På senare år har en ny yngre 
kundgrupp tillkommit som utöver smakkvalitet efterfrågar produk-
ter från ekologisk produktion och produktion med kretslopps-
tänkande. 

Visit Sweden har undersökt och analyserat den internationella 
potentialen7 av matintresserade som reser med mat och dryck som 
huvudintresse. De är vanligtvis i åldersgruppen 30–50 år och äldre 
och tenderar att ha en högre utbildning än den vanlige besökaren 
samt en inkomst över genomsnittet. Flera av respondenterna hävdar 
att de lägger dubbelt så mycket pengar på mat som den generelle 
besökaren. Målgruppen har stark kulturell orientering och söker 
autentiska, särskiljande och innovativa upplevelser. De är aktiva 
resenärer som vill ha hands-on-aktiviteter och matupplevelser under 
semestern. De vill besöka lokala restauranger, marknader med lokala 
råvaror, matfestivaler och gastronomiska evenemang. De letar efter 
speciella råvaror och dryckesprodukter under semestern och vill lära 
sig om den lokala kulturen och köket. De har även högre krav på 
                                                                                                                                                          
7 Visit Sweden (2017): Projektplan Exportprogram Måltidsturism 2020. 
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hållbarhet i hela kedjan av upplevelser. Visit Swedens analyser visar 
att Sverige har väckt ett internationellt intresse och att vi redan i dag 
har ett exportmoget utbud med potential för utveckling i hela landet. 

12.3 Företagen 

Bedömning: Regelbördan slår extra hårt mot de företag som är 
kreativa mångsysslare vilket är utmärkande för många av de 
företag inom måltidsturism som är besöksmål.  

Måltidsturism är inte ett marginellt fenomen utan en grund för 
betydande företagande och sysselsättning, såväl i de större städerna 
som på mindre orter och i landsbygderna. Det handlar om en relativt 
ung sektor då de flesta företag inom måltidsturism i Sverige har till-
kommit de senaste 20 åren. Kännetecknande för dessa företag är att 
de har ambitionen att tillhandahålla mat och dryck med hög kvalitet, 
men det är i synnerhet upplevelser och kunskapsöverföring kom-
binerat med upplevelser som särskiljer företagen inom måltidsturism 
från andra mat- och dryckesproducenter. Förutom kvalitet är 
aspekter som transparens kring produkternas ursprung och till-
verkning, behov av kontinuerliga innovationer och evenemang, samt 
att vara unik, viktiga komponenter för dessa företag.8 

Måltidsturism kombineras även med annan upplevelsebaserad 
turism som natur- och kulturturism. Många företag utgår från lokalt 
producerade råvaror och skapar sin kulinariska profil genom att 
inkludera specialiteter som hämtats från skog, mark, sjöar och 
vattendrag i de närmaste omgivningarna. Traditionella recept kan 
kombineras med moderna vilket ger förutsättningar för en mångfald 
av måltidsupplevelser. 

Många av företagen är diversifierade och företagarna mång-
sysslare. Det är inte ovanligt att en företagare är lantbrukare med 
odling och djurhållning och samtidigt förädlare av de egna råvarorna, 
och även driver restaurang, konferensverksamhet och kanske en 
gårdsbutik. Att täcka in flera delar av kedjan från jord till bord 
skapar affärsmöjligheter men också stora utmaningar beträffande 

                                                                                                                                                          
8 Ekström K. M., Jönsson H. (2016): På resa i matlandet, Carlssons bokförlag. s. 348. 
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inte minst tillstånd och tillsyn. Flera aktörer påpekar för utredningen 
på att tillstånds- och tillsynsbördan är den i särklass största ut-
maningen för entreprenörer inom måltidsturism. Detta resonemang 
utveckla i kapitel 14. 

Många av dessa företag återfinns i landsbygderna och bedriver 
djurhållning, livsmedelstillverkning, gårdsbutik, logi, restaurang med 
utskänkning av alkohol och ibland även natur- och kulturaktiviteter. 
Det finns många exempel på småskaliga företag som får en stor 
mängd tillsynsbesök. Företagen är inte emot regelverk och tillsyn 
men vittnar om att kontrollinstanserna kan förbättra sin förståelse 
för och attityd till företagens villkor och verklighet. Förenkling för 
dessa företag kan innebära mer året-runt verksamhet för fler företag 
och fler spännande erbjudanden för besökare, inte minst i lands-
bygderna. 

12.3.1 Lantbruk och småskalig livsmedelsförädling 

Bland den breda och växande grupp företagare som bär upp mål-
tidsturismen finns många lantbrukare. Lantbrukarnas Riksförbund, 
LRF, räknar med att närmare 5 500 av deras medlemsföretag 2016 
bedrev någon form av turismverksamhet9 genom stuguthyrning, 
rum- och frukostverksamhet, småskalig livsmedelsförädling, gårds-
butiker, caféer, gårdsrestauranger och natur- och kulturguidningar. 
Antalet LRF-medlemmar som bedriver turismverksamhet ökade 
2009–2013 med 16 procent. Ökningen skedde framför allt genom 
företag som serverar mat och dryck. 

Under lantbrukets strukturrationalisering har gårdarna växt och 
blivit allt större. Många av de lantbruk som inte haft möjlighet eller 
vilja att växa i storlek har utvecklats mot besöksnäring för att kunna 
fortsätta driva verksamhet med en begränsad mängd mark till för-
fogande. Att ta emot besökare och sälja direkt till konsument, 
i stället för att använda grossist och handel, ger producenter ett 
större spelrum att välja specialgrödor, odla mindre volymer och 
möjlighet att ta ut högre pris. 

                                                                                                                                                          
9 Lantbrukarnas Riksförbund (2014): De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå – nuläge och 
utvecklingsmöjligheter 2014–2019, s. 122. 
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Allt fler vill veta var maten kommer ifrån och att djurhållningen 
är etisk. Det faktum att många av dessa gårdar går att besöka skapar 
en insyn i produktionen som är viktig för konsumenter. För många 
av företagarna sker mycket av marknadsföringen och varumärkes-
vården genom besöksverksamheten. 

Det är inte enbart småskaliga lantbrukare som ägnar sig åt besöks-
verksamhet. Även större lantbruk och medelstora livsmedelsföretag är 
en viktig del av måltidsturismen i Sverige. Det är tydligt att både stora 
och små aktörer behövs och att de kompletterar varandra. Ett antal 
större gårdar har satsat på besöksnäring och premiumproduktion. Tre 
exempel på detta är Karlfälts Gård, Övedskloster och Wapnö Gods.10 
Själva besöksverksamheten utgör inte mer än cirka 10 procent av 
omsättningen, men ägarna vittnar om att den är viktig också för de 
övriga delarna av företaget. 

I Sveriges finns enligt Eldrimner cirka 2 000 mathantverkare11 
som bland annat arbetar med bageri, bär, frukt- och grönsaksför-
ädling, mejeri, fiskförädling, gårdsslakt och charkuteri. Många av 
dessa företag utgör besöksmål. 

Flera av livsmedelsproducenterna driver gårdsbutiker, men det 
finns också butiker utan egen produktion som är viktiga för utveck-
ling av måltidsturism. Dessa butiker fungerar både som besöksmål 
och som nav för andra producenter. Här kan kunderna bekanta sig 
med produkter från flera olika regionala producenter och bli så 
intresserade att de åker ut till producenterna. Det är den samlade 
exponeringen av produkter som gör det möjligt för en kund att ta 
del av regionens särskilda karaktär ur måltidsperspektiv. 

Även riktigt stora globala varumärken som Absolut och Ikea 
påverkar hur andra uppfattar svensk mat och dryck utomlands, de är 
viktiga bärare av Sverigebilden. 

12.3.2 Dryckesproducenter 

På dryckessidan är tillväxten av producenter markant. Här kan det 
handla om produktion av alla slags drycker, både med och utan 
alkohol, men det är framför allt de som producerar alkoholhaltiga 

                                                                                                                                                          
10 Ekström K. M., Jönsson H. (2016): På resa i matlandet, Carlssons bokförlag s. 71–84. 
11 Eldrimner, inspel till utredningen, maj 2017. 
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drycker som pekar på att deras villkor för gårdsförsäljning skiljer sig 
från kollegors i andra länder. 

I dag finns fler än 350 producenter av alkoholhaltiga drycker i 
Sverige, därav cirka 270 bryggerier, över 60 vinodlare och ett 40-tal 
destillerier.12 Flertalet är små företag, ofta lokaliserade på gårdar i 
landsbygderna och på mindre orter. Nästan alla producenter har 
tillkommit de senaste 20 åren. En avgörande anledning är att fram till 
Sveriges inträde i EU 1995 rådde monopol på framställning av vin 
och sprit. 

Vinodlingen är lokaliserad till södra Sverige, där Skåne är domi-
nerande, men det finns vingårdar upp till Mälardalen. Det är bland 
annat nya druvtyper, som Solaris som trivs i det svenska klimatet, 
som skapat helt nya förutsättningar för vinodling på våra bredd-
grader. Sverige har också fördelar jämfört med en del traditionella 
vinländer genom mindre utsatthet för skadeangrepp. 

Även bryggerinäringen, som inte omfattades av det tidigare 
monopolet, har haft en explosiv utveckling. Intresse för nya öltyper 
och tillväxten av mikrobryggerier är en global trend. För fem år 
sedan fanns ett fyrtiotal svenska bryggeriföretag, i dag finns fler än 
270. Under 2015 och 2016 tillkom fler än 100 företag. Företrädare 
för branschen anger att den snabba tillväxten inte förväntas fortsätta 
i samma takt, tvärtom räknar de nu med konsolideringar bland före-
tagen.13 Bryggeribranschen spår att utvecklingen framför allt kom-
mer att gå mot självförsörjande pubar som producerar och säljer sin 
egen öl. 

Ett serveringstillstånd innebär att producenten kan servera de 
gårdsproducerade produkterna på plats. När det gäller försäljning av 
drycker på flaska råder Systembolagets monopol i Sverige, vilket 
innebär att producenterna inte har möjlighet att låta besökaren köpa 
en flaska på besöksmålet och ta den med sig därifrån. Av System-
bolagets totala vinförsäljning står vin producerat i Sverige för 
0,2 procent.14 Flera aktörer som utredningen har varit i kontakt med 
pekar på att länder som Frankrike, Italien, Skottland och Irland har 
en betydande turism knuten till produktion av vin, mousserande, 
liksom destillerade drycker. De anser att Sverige som besöksmål inte 

                                                                                                                                                          
12 LRFs inspel till utredningen 2017-07-25. Faktablad och frågor o svar om gårdsförsäljning. 
13 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6758636 
14 Systembolagets försäljningsstatistik Q2 2017. 
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når sin fulla potential och att svenska producenter av alkoholhaltiga 
drycker lider av konkurrensnackdelar jämfört med utländska pro-
ducenter genom att gårdsförsäljning inte är tillåten. I Skottland står 
Whiskeyindustrin, i form av produktion och besöksmottagande, för 
10 500 direkta arbetstillfällen varav 7 000 i landsbygder. 

Utredningen bedömer att möjligheten till gårdsförsäljning av 
alkoholhaltiga drycker skulle gynna utveckling av företagande, 
sysselsättning och måltidsturism positivt även i Sverige. Då det inom 
ramen för utredningen inte ges förutsättningar att utvärdera vilka 
konsekvenser gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan ha på 
Systembolagets försäljningsmonopol avstår vi från att ge förslag 
inom området. 

12.3.3 Regional identitet och ursprung 

En tydlig regional identitet utgör en stark grund för attraktionskraft 
inom måltidsturism, och den behöver vara förankrad i värdskapet 
genom befolkningen i allmänhet och i besöksnäringen i synnerhet. 
Sverigebilden utåt behöver matchas med en gemensam identitet 
inom landet, regionen och näringen. Den regionala identiteten inom 
matkultur är djupt förankrad i länder med starka traditioner inom 
turism, som Italien, Spanien, Tyskland och Frankrike. 

Sveriges styrka i jämförelse med dessa länder kan beskrivas som 
avsaknaden av tyngande traditioner, vilket ger större flexibilitet och 
öppnar för innovation. Mångfalden i den svenska mat- och måltids-
traditionen från norr till söder ger förutsättningar för Sverige att 
profilera måltidsregioner. Jordbruksverket hade 2013 ett uppdrag att 
utveckla kunskaperna kring gastronomiska regioner genom typiska 
regionala produkter, samt att utreda flera regionala ursprungsmärk-
ningar. De aktuella regeringsuppdragen om Traditionell småskalig 
matkultur15 och Vilt som mat16 är en fortsättning på detta arbete och 
omfattar också ytterligare delar i att kartlägga, främja och tillvarata 
den traditionella svenska matkulturen. Då regional identitet baseras 
på både materiella och immateriella kulturarv, som berättelserna 

                                                                                                                                                          
15 Jordbruksverkets regleringsbrev 2015–2016. 
16 2017, Dnr. L2014/02184/ELT. 
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kring måltiden, finns möjligheter att koppla samman måltidsturism 
tydligare med natur- och kulturturism. 

Profilering sker ofta genom begreppet terroir som med ursprung 
i vinodlingens värld används allt oftare även för andra råvaror och 
mathantverk. Terroir står för alla de unika förutsättningar en växt-
plats kan ge: jordmån, klimat, topografi – och i nästa led hur den 
mänskliga handen, mathantverket, utvecklar sensoriska och andra 
kvaliteter ur råvaran. Fler och fler tongivande restauranger satsar på 
närodlat, kravmärkt och mathantverk. Den samiska maten är av 
tradition en motsvarighet till terroir. 

12.4 Strategier och strukturerat utvecklingsarbete 

Bedömning: En samlad politik inom området måltidsturism bör 
inkludera: 

– en nationell delstrategi för måltidsturism med mätbara mål 
som är koordinerade med den nationella livsmedelsstrategin 

– stärkt samordning inom staten genom Nationellt besöks-
näringsforum, samordning inom Besöksnäringens myndig-
hetsgrupp samt bilateral eller flerpartssamverkan i avgränsade 
frågor och regeringsuppdrag 

– kunskapsutveckling och insatser inom måltidsturism i en ny 
funktion för utveckling och innovation. 

Måltidsturism är ett relativt ungt men snabbt växande fenomen. 
Utvecklingspotentialen är stor, men för att den ska förverkligas 
krävs samverkan mellan företag och offentliga aktörer på olika 
nivåer. Kommuner, regioner och Sverigebilden är beroende av före-
tag som har kapacitet och kunskap att utveckla kvalitativa upplevel-
ser. Här är kompetens och resurser för produktutveckling viktig. 

Det är svårt för det enskilda företaget att nå ut på såväl nationella 
som internationella marknader utan draghjälp av de marknads-
föringskanaler och evenemang som offentliga aktörer har tillgång till. 
Den offentliga nivån är inte bara inblandad i marknadsföringsinsatser 
och utvecklingsprojekt utan även i juridiska och ekonomiska styr-
system som är väl så viktiga ur företagens perspektiv. Tydliga stra-
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tegier liksom långsiktigt och strukturerat utvecklingsarbete är viktiga 
faktorer för att komma vidare med måltidsturismen. 

Många regioner som Västra Götaland, Skåne och Jämtland har 
under flera år drivit utvecklingsarbete för att stärka sina respektive 
regioners kulinariska profiler. Andra regioner står mer i start-
groparna. Flera myndigheter, bland annat Jordbruksverket, har länge 
arbetat med att främja mat- och måltidsturism som en del av lands-
bygdsutveckling och turismutveckling. 

Genom tidigare offentliga satsningar som Sverige – det nya mat-
landet och nu genom den nationella Livsmedelsstrategin har mat och 
måltid vid sidan om specifika uppdrag och stödprogram varit i fokus 
för flera myndigheters arbete och har intensifierat utvecklingen på 
nationell nivå. Livsmedelsstrategin och regeringens tillhörande hand-
lingsplan pekar ut att en stärkt Sverigebild och ett intensifierat arbete 
med regional matkultur är särskilt viktiga frågor. Ett behov av 
marknadsförings- och kunskapshöjande åtgärder fastslås i 
strategin.17 Kopplingen till besöksnäringen i alla dess delar behöver 
bli tydligare för att den fulla potentialen ska uppnås. Regeringen har 
inom ramen för Landsbygdsprogrammet öronmärkt 60 miljoner 
kronor under 2015–2018 för marknadsföringen och utveckling av 
svensk måltidsturism. Bland annat genomför Visit Sweden ett 
omfattande projekt i samverkan med Visita och regionala aktörer 
över hela landet. Givet måltidsturismens utvecklingspotential ser 
utredningen att strategier för måltidsturism bör utvecklas och 
koordineras med Livsmedelsstrategins insatser och aktörer. 

12.4.1 Kunskap för rikare upplevelser 

Bedömning: Kunskapsutveckling och forskning inom området 
måltidsturism behöver främjas i syfte att bidra till ökad innova-
tionshöjd.  

Den betydande kunskapsmassa som utvecklats inom ramen 
för offentliga insatser inom måltidsturism bör tas tillvara och 
tillgängliggöras. 

                                                                                                                                                          
17 Prop. 2016:17:104: En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. 
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Samspelet mellan råvara och tillagning är av stor vikt. Akademiska 
utbildningar kopplade till livsmedelsråvara har lång tradition i 
Sverige och finns framför allt på Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU). Akademiska utbildningar inom mat, dryck och måltidsupp-
levelser började etableras i mitten av 1990-talet. Då utvecklades unika 
utbildningar där hantverkskunnande möter vetenskap och estetik. 
Dessa utbildningar finns i dag på Restaurang- och hotellhögskolan i 
Grythyttan, Örebro universitet samt vid Gastronomiprogrammen vid 
Umeå universitet och Högskolan i Kristianstad och har alla mat-
hantverk som centrala delar i sina utbildningar. De har även på-
gående forskningsprojekt som berör på området. 

Livsmedels-, gastronomi- och restaurangutbildningar på akad-
emisk och YH-nivå i Sverige behöver inkludera kunskaper om små-
skalig livsmedelsförädling. Kunskapsutveckling är en förutsättning 
för att skapa måltidsupplevelser med regional särprägel och av hög 
kvalitet. 

Eldrimner – nationellt resurscentrum för mathantverk, har en 
viktig roll som motor, resurs och kompetenscentrum för svenskt 
mathantverk. 2017 har Eldrimner inlett en satsning på seminarier på 
olika platser i Sverige där råvaruproducenter och mathantverkare ges 
tillfälle att mötas för att hitta varandra och utveckla samarbete. På 
många ställen är det ett problem för mathantverkare och restau-
ranger att hitta lokala eller regionala råvaror av rätt kvalitet att arbeta 
med. Trots den positiva utvecklingen och många goda exempel på 
hur kunskap och implementering av mathantverk har lyfts anser 
Eldrimner, som möter många mathantverkare och restauranger, att 
kunskapen om kvalitetsråvaror och mathantverk generellt är en 
bristvara bland kockar och restauranger. Det är således viktigt att få 
in kunskap om måltidsturism, matkultur och småskalig livsmedels-
förädling i utbildningar på olika nivåer. 

Kvalitet i måltidsupplevelsen bygger på att kompetens och sam-
verkan flödar fram och tillbaka i hela kedjan; från råvaruproducent, 
vidare till förädling via mathantverkare, restaurang eller butik, och 
vidare till slutkonsumenten. Det finns ett behov av djupare sam-
arbete mellan dessa aktörer. Ett exempel på lyckat kompetensutbyte 
är projektet Exceptionell råvara som startade 2011 som ett initiativ 
med syfte att utöka kontakterna mellan kockar och bönder i Sverige, 
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och därigenom utveckla råvaror av högsta kvalitet för livsmedels-
marknaden. I dag har projektet övergått i en ideell förening.18 

Utredningen konstaterar att det finns behov av forum där besöks-
näringen tillsammans med relevanta aktörer i livsmedelskedjan kan 
mötas för att formulera behov och prioriteringar av utvecklings-
insatser. Utredningen ser att måltidsturism är ett område där det 
satsas en hel del offentliga resurser, inte minst via Jordbruksverket 
och Landsbygdsprogrammet och att dessa insatser har bidragit till att 
Sverige har stärkt sin position inom området. 

12.5 Konsekvenser 

Förslagen har direkta effekter i form av kostnader för staten som 
beräknas uppgå till 3 miljoner kronor. 

Indirekta effekter väntas bli minskad kontrollbörda för företag 
inom måltidsområdet, bättre förutsättningar för företagande och 
ökad sysselsättning. Då många av företagen inom måltidsturism är 
små och det främst är dessa små företag som ser den samlade regel-
bördan som ett stort tillväxthinder, väntas de indirekta effekterna av 
förslagen i hög grad gälla små företag. En stor andel av dessa ligger i 
landsbygderna. 

Eftersom området måltidsturism bygger på lokala traditioner och 
lokal förankring bedömer vi att förslagen bidrar till social hållbarhet. 
Vidare har genomförande av förslagen potential att öka den in-
hemska råvaru- och primärproduktionen vilket bidrar positivt i för-
hållande till klimat- och hållbarhetsmål. 

 

                                                                                                                                                          
18 Samarbetspartners bakom projektet var LRF, Martin & Servera, Svenskt kött, Svenskt 
Sigill, Jordbruksverket och Visit Sweden. 
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13 Evenemangs- och möteslandet 
Sverige 

Förslag: 

– att regeringen, som en del i framtagandet av en nationell strategi 
för hållbar turism och växande besöksnäring, formulerar och 
antar mätbara delmål och en delstrategi för stora möten och 
evenemang. Arbetet ska ske i samverkan med statliga myndig-
heter, länsstyrelser, landsting, regioner, kommuner, idrotts-
rörelsen, kultursektorn, besöksnäringen och lärosäten. 

– att regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag och resurser att i 
dialog med Team Sweden Möten och Evenemang, Swedish 
Network of Convention Bureaus, lärosäten och andra rele-
vanta aktörer genomföra en förstudie om nationella mål och 
insatsområden för stora möten. Förstudien ska utgöra ett 
förarbete till insatsområdet evenemang och stora möten i den 
nationella strategin för hållbar turism och växande besöks-
näring. 

– att regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i 
uppdrag och resurser att utveckla en pilotinsats som syftar till 
utveckling av hållbara evenemang och möten med fokus på 
säkerhet. 

– att regeringen tydliggör ansvaret för nationell vägledning inom 
evenemangssäkerhet samt tillskjuter resurser under 2018–2020 
för att utforma vägledning och i samråd med relevanta aktörer 
inom besöksnäring och civilsamhälle implementera denna hos 
arrangörer. 

– att samordningen av insatser från berörda departement i för-
hållande till evenemang och stora möten stärks. 
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– att regeringen ger V.S Visit Sweden AB ett utökat uppdrag 
och resurser att ta fram fakta och verktyg samt att arrangera 
kompetenshöjande insatser rörande Sverigebilden, PR och 
kommunikation, som stöd till aktörer som arbetar för fler 
internationella evenemang och möten till Sverige. 

– att regeringen tar en aktiv roll i att visa att nationen ställer sig 
bakom arrangörer och städer, ett representationsstöd, i ett 
urval av stora internationella idrottsevenemang. 

13.1 Evenemang, inledning och definitioner 

Evenemang är ett dynamiskt och snabbt växande område med 
tydliga synergier för turism och besöksnäring. Samtidigt blir förut-
sättningarna för att genomföra evenemang allt mer komplexa. 
Konkurrensen om evenemang hårdnar ständigt, inte minst om att få 
genomföra evenemang med internationell lyskraft.  

Många nationer gör väsentliga ansträngningar för att vinna hem 
evenemang och stora möten. Det finns tre huvudsakliga argument 
för detta: 1) förberedelser och genomförande skapar sysselsättning 
och ett arv i form av arenor och andra projekt som ger långsiktigt 
nytta 2) de besökare som reser till evenemanget för med sig pengar 
som spenderas i den lokala ekonomin, och 3) det intresse som 
genereras före, under och efter evenemanget spiller över på platsens 
varumärke vilket resulterar i framtida turism och investeringar.1  

I tider av hårdnande konkurrens om besökare och tittare är det 
viktigare än någonsin att arbeta med strategisk evenemangsutveck-
ling, planering och uppföljning. Inte minst för att säkerställa att vi 
får de evenemang vi vill bli förknippade med och att evenemangen 
blir hållbara samt oönskade effekter minimeras. 

Offentliga aktörers engagemang visar på två tydliga trender. Den 
första handlar om ökat fokus på evenemangens sociala leverabler, 
dvs. hur man genom ett evenemang skapar engagemang och upplevd 
nytta hos allmänheten. Evenemang kan skapa regional och nationell 
stolthet. Den andra trenden är att städer och destinationer arbetar 
allt mer strukturerat med sina evenemangsportföljer, ett strategiskt 
                                                                                                                                                          
1 Getz, D. (2013): Event Tourism: Concepts, international case studies, and research, Cognizant 
Communication. 
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urval av de evenemang det offentliga kan och bör engagerar sig i. 
Därmed blir evenemangen ett allt viktigare verktyg i stads- och sam-
hällsutveckling och strävan efter attraktivitet och tillväxt.  

Hur evenemang definieras beror på sammanhanget. För planerade 
evenemang brukar man säga att det finns tre viktiga kännetecken: att 
de är avgränsade i tid, att de har ett bestämt innehåll och att de har 
avsändare (arrangör) och mottagare (besökare/ deltagare).2 Vanliga 
indelningar av evenemang är deltagar- respektive åskådarevenemang, 
sommar- respektive vinterevenemang, enstaka respektive återkom-
mande evenemang och inomhus- respektive utomhusevenemang.  

13.2 Allt fler strategiska evenemangsnationer 

Bedömning: En samlad politik inom området stora evenemang 
och stora möten bör inkudera: 

– en nationell delstrategi för evenemang och stora möten med 
mätbara mål 

– kunskapsutveckling och insatser inom evenemang och stora 
möten i en ny funktion för utveckling och innovation. 

 
Evenemang och möten bör ses som verktyg för att uppnå mål-
sättningarna i regeringens exportstrategi och öka svensk synlighet 
på världsmarknaden. 

 OECD har analyserat en rad länders strategier, strukturer och 
policy rörande stora evenemang.3 Studien lyfter ett antal nyckel-
faktorer för de nationer och destinationer som framgångsrikt vill öka 
värdet och effekterna av evenemang. OECD pekar framför allt på 
vikten av att utveckla en nationell strategi för stora evenemang 
parallellt med en nationell turismstrategi. En nationell strategi utgör 
ramverk och målbild som möjliggör prioriteringar, viktig fokusering 
av resurser och samordning av relevanta myndigheters arbete. Ett bra 

                                                                                                                                                          
2 Riksidrottsförbundet (2017): Idrottens samhällsnytta – En vetenskaplig översikt av idrotts-
rörelsens mervärden för individ och samhälle. FoU rapport 2017:1. 
3 OECD (2017): Major events as catalysts for tourism, OECD Tourism Papers, 2017/02, 
OECD Publishing, Paris. 
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exempel på nationellt strategiarbete är Scotland the perfect stage4, 
Skottlands nationella evenemangsstrategi som fastställer landets 
vision och plan för att attrahera och arrangera stora internationella 
evenemang fram till 2025. Strategin är framtagen av samtliga rele-
vanta aktörer i samverkan under ledning av Event Scotland som 
utgör en enhet inom Visit Scotland. I Danmark kanaliseras mot-
svarande strategiska arbete via Sport Events Denmark5 när det gäller 
stora internationella idrottsevenemang, vilket har resulterat i att 
Danmark framgångsrikt vinna hem ett antal attraktiva VM inom 
idrott de kommande åren. Andra nationer med väl utvecklade 
nationella strategier och strukturer för evenemang är Nya Zeeland 
och Kanada.  

13.3 Stora möten och internationella besök 

Bedömning: Sverige har potential att bli ett föregångsland inom 
området stora möten. För att potentialen ska kunna tas tillvara 
behöver nationella mål och prioriteringar för internationella 
möten och besök formuleras.  

Stora möten som kongresser, konferenser och mässor är en form av 
evenemang som samtidigt särskiljer sig beträffande väsentliga aspek-
ter och intressenter. Detta innebär att de inte helt kan fogas till stra-
tegier, värderingsmodeller och kunskapsutveckling kopplat till stora 
idrotts- och kulturevenemang. Kongresser, konferenser och mässor 
utgör en betydande del av svensk besöksnäring. De stora mötena 
skapar ekonomiska och sociala värden samt bidrar till arrangörernas 
och destinationernas varumärken, till kunskapsutveckling och till 
nationella och internationella samarbeten. Kongresser innebär, i jäm-
förelse med många evenemang och tävlingar, en liten insats från 
samhälleliga resurser. Det saknas statistik över hur stor den totala 
mötesindustrin i Sverige är. Den engagerar dock en mängd olika 
aktörer bland annat lärosäten, stat och kommun, mötesanläggningar, 

                                                                                                                                                          
4 eventscotland.org/stps/ 
5 sporteventdenmark.com/ 
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convention bureaus hos destinationer6, professionella arrangörer 
samt en rad andra intressenter. Det är mötesarrangörerna, som står 
för innehållet, som direkt kan påverka att Sverige växer som mötes-
nation. Att en stor internationell vetenskaplig konferens förläggs till 
Sverige beror inte sällan på att en enskild eller liten grupp av forskare 
agerar.  

13.3.1 Organisationsmöten 

Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) har tagit fram 
statistik7 för kongresser som arrangerats i Sverige. Kriterier för de 
kongresser8 som inrapporterats är att de har minst 50 deltagare, 
minst en övernattning, roterar mellan minst tre städer i olika län, 
alternativt tre länder och att de arrangeras regelbundet.9 Under 2016 
arrangerades totalt 563 kongresser i Sverige varav 303 nationella och 
260 internationella. SNCVB beräknar att deltagarna i dessa kongresser 
spenderade över 802 miljoner kronor 2016.  

13.3.2 Företagsmöten och kongresser 

Värt att poängtera är att det finns ett stort antal möten, till exempel 
företagsmöten som ibland kan samla flera tusen deltagare, och 
kongresser, som inte platsar i mätningskriterierna men likväl är 
viktiga och kan vara stora men där tillförlitlig statistik saknas. Till 
exempel Stockholm Water Week som arrangeras i Stockholm varje år 
och som attraherar 3 000 internationella delegater under en vecka 
räknas inte in. Utöver de pengar som deltagare spenderar under 
själva mötet har troligtvis även många deltagare passat på att förlänga 
sin vistelse i Sverige och stannat och spenderat medel som privat-
turister. Sverige är en stark kongressnation jämfört med andra länder 
av samma storlek.  

                                                                                                                                                          
6 Convention bureaus finns i 22 städer i Sverige, enligt Swedish Network of Convention 
Bureaus. 
7 Swedish Network of Convention Bureaus (2016): Svensk kongressrapport 2016. 
8 Det är framför allt organisationsmöten (Association meetings) som syns i statistiken.  
9 Statistiken innehåller inte företagsmöten, mässor, evenemang och idrottstävlingar. 
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13.3.3 Internationella delegationer 

En annan form av möten, som inte är lika stora men som kan vara 
strategiskt viktiga, är de många internationella delegationer som 
besöker Sverige för att studera hur vi arbetar med till exempel forsk-
ning, innovation och hållbarhet. Ofta handlar det om delegationer 
från tillväxtländer, där Sverige i dag har en begränsad export. Inte 
sällan är det högt uppsatta tjänstemän eller beslutsfattare i dessa 
länder som kommer. Besöken har potential att stärka Sveriges attrak-
tionskraft och främja framtida svensk export.  

Flera destinationer och stora aktörer som Karolinska institutet 
och SNCVB beskriver behovet av nationell samordning för att ta 
fram övergripande strategier och prioritering för att styra och stärka 
effekterna av kongresser och möten. Våra nordiska grannländer och 
flera andra konkurrerande länder har en nationell funktion med 
ansvar för nationell strategi och varumärke samt samordning kopplat 
till stora möten.  

13.4 Effekter av evenemang 

13.4.1 Ekonomiska, sociala och miljömässiga värden 

När evenemangens storlek och effekter ska diskuteras refereras ofta 
till evenemangspyramiden10 med stora och relativt få evenemang i 
toppen (megaevenemang, stora internationella evenemang, märkes-
evenemang) och mindre och många evenemang i botten (regional 
och lokala evenemang). Megaevenemangen, som Olympiska spel och 
stora världsmästerskap, får mycket medial uppmärksamhet. De är i 
svensk kontext inte särskilt vanliga. Märkesevenemang är de evene-
mang som blir synonyma med platsen där de äger rum. På den här 
nivån har Sverige flera starka varumärken och några exempel är: 
Dreamhack, Vasaloppet, Gothia Cup, Rally Sweden, Stockholm 
Marathon, Almedalsveckan, Folk och försvar, Sweden Rock och Way 
Out West. 

Regionala och lokala evenemang kan ha mer begränsade ekono-
miska effekter men samtidigt bidra till viktiga sociala effekter som 

                                                                                                                                                          
10 Getz, D. (2008): Event tourism: Definition, evolution and research. Tourism Management, 
29/3, s. 403–428. 
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stärkta sociala och affärsnätverk, ökad trivsel och livskvalitet. Det 
finns också en marknad för mindre nischevenemang inom både 
idrott och kultur som kan skapa bra ekonomiska effekter och sam-
tidigt positiva kulturella och sociala effekter. Ett exempel på detta är 
Europamästerskapen i mountainbike som arrangerades i Huskvarna 
2016.11 

Det blir allt viktigare att före, under och efter ett evenemang 
kunna värdera vilka ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter 
evenemanget innebär. Internationellt dominerar den ekonomiska 
dimensionen analysen av vilket värde evenemang skapar. Sverige 
bedöms ha en chans att positionera sig genom att tydligt lyfta fram 
och inkludera miljömässiga och sociala dimensioner. 

2016 undertecknade Riksidrottsförbundet, LO, Sveriges Olympiska 
kommitté, Sveriges Paralympiska kommitté, Svenska Fotbollför-
bundet och en rad fackförbund en gemensam överenskommelse om 
rent spel och schysta villkor vid idrottsevenemang. Bland annat har 
man tagit fram en handbok, Mänskliga rättigheter – en handbok för 
idrotten, för att öka kompetensen och visa hur idrotten kan bidra när 
det gäller mänskliga rättigheter och schysta villkor. Artister, atleter, 
företag, mötesarrangörer och deltagande nationer som är måna om 
sina varumärken kommer förmodligen i framtiden att bli allt mer 
noggranna med vilka evenemang de deltar i och bli förknippade med, 
något som kan tänkas premiera de evenemang och värddestinationer 
som håller en hög social och miljömässig profil. 

13.4.2 Längre säsong 

Att anordna evenemang är ett sätt för många destinationer och 
regioner att förlänga sin säsong eller skapa en helt ny säsong. Ölands 
skördefest lockar många besökare till ön under fyra dagar i slutet av 
september. 2017 erbjuder Skördefesten besökare och lokalbefolk-
ning över 900 aktiviteter spridda över hela ön. Ett annat exempel på 
säsongsutveckling är Vasaloppets sommarvecka som varje år i 
augusti och erbjuder inte mindre än nio olika lopp12. Sommarveckan 
optimerar bruket av Vasaloppets bana och varumärke liksom arran-
                                                                                                                                                          
11 http://euromtb.com/ 
12 Cykelvasan 30, Ungdomscykelvasan, Cykelvasan 45, Cykelvasan, Öppet Spår, Ultravasan 45, 
Ultravasan 90, Vasastafetten, Vasakvartetten. 
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görernas och destinationens kompetens kring evenemang och logistik. 
Över 30 000 personer deltog i sommarveckan i Dalarna 2017. 

13.4.3  Agents of change 

Evenemang kan ta en roll som ”agents of change” och bidra till en 
beteendeförändring och hållbarhet genom att arrangörerna fokuserat 
arbetar med viktiga samhällsfrågor. En sådan fråga är jämställdhet, 
ett ämne som lyfts i samband med festivaler de senaste åren. Jäm-
ställd festival är ett initiativ som sedan sommaren 2012 har presen-
terat en årlig rapport över könsfördelningen på Sveriges tio största 
musikfestivaler. Rapporten över könsfördelningen på bokade artister 
bland festivaler i Sverige 2017 visar att 69 procent av artisterna i 
huvudsak är män. Festivalerna Popaganda och Urkult hade fler 
artister som i huvudsak bestod av kvinnor. De mest jämställda festi-
valerna var Popaganda och Storsjöyran. 

Ett annat exempel på hur festivaler kan arbeta aktivt för 
beteendeförändring är Musikfestivalen Way Out West som 2012 
gick över till att servera enbart vegetarisk mat och som sedan dess 
har kommunicerat ett tydligt budskap om positiva miljöeffekter av 
att äta vegetariskt. Detta har enligt studier lett till att själva festivalen 
reducerade sitt ekologiska fotavtryck med 40 procent och man 
beräknar ha påverkat upp till 15 procent av besökarna att minska sin 
vardagliga köttkonsumtion.13   

Inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation samlade 
projektet Hållbara evenemangsstäder under 2016 en grupp offentliga 
aktörer, intresseorganisationer och forskare kopplade till evene-
mang14 för att definiera behov beträffande utveckling av hållbara 
evenemang och ge förslag på lösningar för att möta dessa behov. 
Förslag på lösningar som gruppen formulerade är a) en nationell 
plattform för utveckling av hållbara evenemang b) utveckling av 
gemensamma och transparanta verktyg för att planera, följa och 

                                                                                                                                                          
13 Jutbring, Henrik (2017): Social Marketing through Events. Doktorsavhandling. Göteborgs 
universitet, Handelshögskolan. 
14 Riksidrottsförbundet, Besöksnäringens Forsknings- och utvecklingsfond, Göteborg & Company, 
Göteborgs universitet, Inspiration Gotland AB, Malmö kommun, Mittuniversitetet, Region 
Dalarna, Regionförbundet i Kalmar län, Svenska Fotbollförbundet, Visit Stockholm AB, Hög-
skolan Dalarna, Event i Skåne, Östersunds kommun och Svensk Live. 
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utvärdera evenemang samt c) kanaler och mötesplatser för kunskaps- 
och kompetensutveckling. 

13.5 Samhällsutveckling och säkerhet 

Bedömning: Evenemangens roll i stads- och samhällsutveckling 
kommer att öka och utvecklas i framtiden. Detta är en viktig 
anledning till att kunskap och kompetens kring evenemang, 
behöver främjas. 

Evenemang kan utgöra testbäddar för utveckling och innova-
tion inom en rad områden bland annat säkerhet och sociala- och 
digitala innovationer. 

Med bakgrund av det ändrade säkerhetsläget är angeläget att få 
en nationell samordning kring säkerhetsfrågor. 

Evenemang innebär till sin natur såväl hållbarhetsutmaningar som 
möjligheter till utveckling av hållbara lösningar. Det står klart att de 
stora evenemangen attraherar allt fler nationella och internationella 
åskådare och deltagare. De har förutsättningar att skapa både 
positiva och negativa ”arv” för värddestinationen. Att evenemang 
skapar positiva effekter tas för givet, men de kräver samordnade 
ansträngningar från en rad statliga och andra offentliga aktörer 
utöver evenemangsarrangörerna och värddestinationen.  

Större evenemang kräver inte sällan stora samhälleliga resurser i 
form av trafikinsatser, säkerhet med polis och brandförsvar när-
varande, sjukvård och återställande av mark. Detta innebär utman-
ingar för kommuner. Trafik behöver ibland stängas av helt före lopp 
och inte sällan innebär stora konserter och festivaler omfattande 
logistik som behöver fungera vilket ställer stora krav på fungerande 
samverkan, insatser från samhälle och transportörer och fokus på 
säkerhet och tillgänglighet i kombination. 

Evenemang som inte är väl planerade och genomförda kan skapa en 
rad negativa effekter för värddestinationen i form av ekonomiska bak-
slag, så kallade ”vita elefanter” i form av arenor och annan infrastruk-
tur som underutnyttjas, liksom negativ social- och miljöpåverkan. 

Att hållbarhet ligger högst på agendan visar även Internationella 
Olympiska kommittén (IOK) som utvecklat en ny verksamhets-
strategi, kallad Agenda 2020. Den innebär ett väsentligt större fokus 
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på hållbarhet och ekonomiskt sunda projekt än tidigare. För spelen 
2026 är devisen i ansökningsprocessen att återanvända och återvinna 
enligt ”reduce, reuse, recycle”.15 Detta innebär bland annat att städer 
som söker spelen inte förväntas presentera byggnation av nya arenor 
utan uppmanas samarbeta nationellt och internationellt för att 
använda redan befintliga arenor.  

Allt fler evenemang, inte minst deltagarevenemang som kan börja 
i liten skala men snabbt växa i deltagarantal, sker i den offentliga 
miljön i staden eller med naturen som arena. Detta ställer nya krav, 
på infrastruktur, säkerhet och inte minst på att arrangörerna har god 
insikt i vilken natur- och kulturmiljö de agerar i. Utredningen 
förespråkar att i regeringen i framtagandet av en delstrategi för stora 
evenemang och möten beaktar att allt fler evenemang sker i naturen, 
inte alltid i form av tävling eller idrott utan även med nya typer av 
arrangörer. 

Trygghet och säkerhet är centrala aspekter för attraktiva evene-
mang, och roller och ansvarsfördelning behöver ses över hos olika 
myndigheter. Nationell samordning behövs även kring tillstånds-
givning och till exempel visumhantering. Gällande säkerhetsfrågan 
har de senaste årens terrorattacker i världen varit inriktade på turist-
täta platser och i flera fall kulturevenemang och arenor. Det ökade 
terrorhotet understryker vikten av ett utvecklat arbete med evene-
mangssäkerhet.  

Regeringen tydliggjorde 2004 ansvaret för vägledning på nationell 
nivå genom uppdrag till dåvarande Räddningsverket (nu MSB) och 
Rikspolisstyrelsen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) har därefter, i samverkan med andra myndigheter givit ut ett 
par utgåvor av Säkerhetsguide för evenemang. Den senaste guiden från 
2011 innehåller ingen vägledning kring skydd mot terrorhot eller 
sexuella trakasserier. MSB har nu meddelat de inte avser att arbeta 
med evenemangssäkerhet framöver. Hos Polismyndigheten kan man 
inte hitta någon skriftlig vägledning kring evenemangssäkerhet. I det 
nationella arbetet med krisberedskap lyfts arenasäkerhet i budget-
propositionen för 2018 vilket gör att idrottsrörelsen kommer att 
involveras i arbetet. Kultur- och fritidssektorn saknar tydlig invol-
vering i detta arbete. Att titta på sektorsansvar är ett utvecklings-
område när det gäller säkerhet. 
                                                                                                                                                          
15 Inspel till utredningen från Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), oktober 2017. 
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13.6 Aktörer  

Bedömning: Stärkt nationell samordning inom evenemangs-
området behövs. 

13.6.1 Ökad samverkan lokalt och regionalt 

Den växande evenemangssektorn i Sverige inkluderar allt från små och 
ideella till stora, i några fall internationellt etablerade, kommersiella 
arrangörer. Svensk arrangörskompetens liksom hela evenemangs-
koncept har en exportpotential, vilket är något som kan utvecklas 
ytterligare. Exempel på detta är när Gothia Cup-konceptet går på 
export till Kina. Att Sverige är ett starkt E-sportland manifesteras via 
Dreamhack. Dreamhack startade 1994 genom att två tonårskillar 
hyrde in sig i sin skolkafeteria i Malung och samlade sina likasinnade 
vänner. Dreamhack är i dag världens största digitalfestival. Förutom i 
Jönköping och Malmö arrangerades Dreamhack 2017 i Leipzig, Las 
Vegas, Austin, Tours, Atlanta och Montreal. Utredningen bedömer 
att det finns potential i att manifestera även andra starka svenska 
profilområden, exempelvis musikbranschen, genom att Sverige 
arrangerar möten av typ SXSW eller Eurosonic. För att detta ska vara 
möjligt krävs initialt samordning och stöd. 

Väsentligt för genomförandet av många evenemang är att det 
finns en stark volontärstradition och frivilligbaserat engagemang i 
vårt land. Det finns också bra kompetens och engagemang bland 
offentliga aktörer i frågan om stora evenemang på såväl lokal som 
regional nivå i Sverige.  

Riksidrottsförbundet konstaterar via sina 19 distrikt att utökad 
samordning mellan lokal och regional nivå inom området idrotts-
evenemang är en trend. De ser också en strukturell förändring där 
fler kommuner och destinationer samverkar, lokala destinations-
bolag växer fram och satsar sin budget i en regional struktur för att 
bli starkare på att få hem fler evenemang.16 Både arrangörer och 
regioner pekar på att denna positiva mobilisering och kraft bör 
uppmärksammas och mötas upp med nationell samordning. Avsak-
naden och behovet av en nationell plattform för evenemangsfrågorna 
                                                                                                                                                          
16 Riksidrottsförbundet, inspel till utredningen, juni 2017. 
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i Sverige har även lyfts av flertalet regioner i samband med utred-
ningens regionala hearings samt i ett antal formella inspel till utred-
ningen. Flera svenska regioner och destinationer arbetar strukturerat 
och är starka var för sig, men det finns en stark önskan om en part 
eller struktur som har mandat för att lyfta frågorna till en nationell 
strategisk nivå som kan samla besöksnäring, idrottsrörelse, kultur-
aktörer, regioner och berörda departement. Berörda departement är 
i dag Social-, Utrikes-, Närings-, Kultur- och Justitiedepartementet. 

13.6.2 Idrotten 

Riksidrottsförbundet och besöksnäringen tog 2013 fram en gemen-
sam strategi för internationella idrottsevenemang med det över-
gripande målet att Sverige år 2025 ska arrangera dubbelt så många 
hållbara internationella idrottsevenemang och idrottsmöten som 
2013.17 Strategin slår fast att en förutsättning för måluppfyllelse är en 
ökad samverkan mellan tre parter, nämligen idrottsrörelsen, besöks-
näringen och politiska beslutsfattare på alla nivåer. Strategin fokuserar 
på tre områden där besöksnäring och idrottsrörelse tillsammans 
behöver öka insatserna. Dessa är 1) destinationsutveckling 2) att skapa 
hållbara evenemang och 3) nationell samverkan för en internationellt 
stärkt Sverigebild. 

Centrum för idrottsevenemangs webbsida18 rapporterar att det 
första insatsområdet är på god väg genom de senaste årens arbete med 
att skapa verktyg, utbildningar och mötesplatser. Det andra området 
är uppstartat och testat i projektform. Arbetet med det tredje om-
rådet, rörande samverkan för en stärkt Sverigebild, är initierat genom 
en förstudie som Riksidrottsförbundet och Visit Sweden presenterade 
i maj 2017.19 

                                                                                                                                                          
17 Riksidrottsförbundet (2013): Internationella idrottsevenemang engagerar hela Sverige – idrottens 
och besöksnäringens strategi för internationella evenemang. 
18 svenskidrott.se/centrumforidrottsevenemang/ 
19 Riksidrottsförbundet och Visit Sweden (april 2017): Internationell marknadsföring av inter-
nationella idrottsevenemang – nu och sedan. En förstudie.  
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13.6.3 Kulturen  

Inom området kulturevenemang finns en mängd såväl privata som 
offentliga arrangörer och intresseorganisationer. Att dessa inte är 
nationellt samlande i en centralorganisation motsvarande idrottens 
Riksidrottsförbund är naturligt, men bidrar samtidigt till att de inte 
får samma fokus. Denna del av evenemangen är i lika stort behov av 
insatser för att kunna växa och bidra till den fortsatta utvecklingen av 
besöksnäringen. 

Gemensamma frågor beträffande musikevenemang såsom säker-
het, statliga stöd, jämställdhet och upphovsrätt lyfts inom den ideella 
intresseorganisationen Svensk Live där 200 ideella och kommersiella 
arrangörer av livemusik bland annat festivaler, klubbar, kommuner, 
arenor, musikföreningar och nöjesparker är medlemmar.20 En annan 
viktig aktör är Svensk scenkonst, en bransch och arbetsgivarorgani-
sation som företräder 108 företag och organisationer professionellt 
verksamma inom teater, dans och musik. 

13.6.4 Fler kommersiella aktörer 

Intresset för att arrangera evenemang ökar också bland allt fler 
kommersiella aktörer. På kultursidan i Sverige finns allt från mindre, 
privata teatrar till stora internationella aktörer som Live Nation som 
finns i 40 länder. Även kommersiella idrottsevenemang är på tillväxt. 
I nuläget inkluderar idrottens och besöksnäringens gemensamma 
strategi inte deltagarevenemang som exempelvis Vasaloppet, Vättern-
rundan, Vansbrosimningen, Göteborgsvarvet med flera. Detta ska 
inte tolkas som att idrottsrörelsen ser deltagarevenemang och inter-
nationella mästerskap som ett motsatsförhållande. Tvärtom har 
idrottsrörelsen en positiv syn på deltagarevenemang då de arrangeras 
av idrottsföreningarna och bidrar såväl till den idrottsliga utveck-
lingen som till de lokala organisationerna och i hög grad till ökad 
fysisk aktivitet. 

                                                                                                                                                          
20 svensklive.se/om-oss/organisation/ 
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13.6.5 Evenemang och möten i exportstrategin 

Evenemang är inkluderade i Sveriges exportstrategi 2015, där vikten 
av de stora globala evenemangen lyfts fram – inte minst idrottsevene-
mang men även andra former av evenemang. Exportstrategin slår fast 
att regeringen tillsammans med idrottsrörelsen och andra relevanta 
aktörer ska verka för att fler internationella arrangemang förläggs till 
Sverige. I maj 2016 skapades därför grupperingen Team Sweden 
Möten och Evenemang som samlar ett 20-tal aktörer för att formulera 
behov för att verka i riktning mot exportstrategins målbild.21 Det 
finns således goda formuleringar om samverkan på alla nivåer. Det 
som inte finns är en målbild för de offentliga insatserna och en plan 
för hur och genom vem ett strategiskt arbete ska drivas framåt. 

Utredningen konstaterar att det finns behov av en nationellt 
samlande struktur för stora evenemang och möten. I kapitel 3 
föreslår utredningen bildandet av en ny funktion för utveckling och 
innovation samt att stora evenemang och möten ska ingå som ett 
strategiskt område i denna funktions verksamhet. 

13.6.6 Kunskapsutveckling och värdering av evenemang 

Bedömning: Kunskapsutveckling och samverkan mellan forsk-
ning och evenemangssektorn behöver främjas långsiktigt. Detta 
ställer krav på ett ökat samarbete mellan forskningsfinansiärer, 
akademi och evenemangsarrangörer.  

För att Sverige ska kunna attrahera fler internationella evenemang 
och samtidigt verka för en hållbart genomförande av dessa behöver 
kunskap och kompetens utvecklas på arrangörsnivå. I en studie anger 
personer som arbetar aktivt med evenemang hos special-
idrottsförbund och destinationer att de behöver ökad kunskap om 
bland annat 

– kommunikations- och marknadsföringsfrågor inklusive digital 
kommunikation, PR och media 

– hur man mäter effekter 
                                                                                                                                                          
21 Team Sweden evenemang och möten, inspel till utredningen, juli 2017. 



SOU 2017:95 Evenemangs- och möteslandet Sverige 

345 

– värdskapet som framgångsfaktor 

– hållbarhet som möjlighet i ett evenemang 

– målgruppssegmentering och identifiering av målgrupper 

– uppbyggnad av kommersiella partnerskap och nätverk runt ett 
evenemang.22 

2014–2016 samlades idrottsrörelsen och besöksnäringen i två tids-
begränsade utvecklingsprojekt Hållbara evenemang23 som finan-
sierades av Riksidrottsförbundet och BFUF och Hållbara evene-
mangsstäder24, som finansierades av Vinnova inom ramen för pro-
grammet Utmaningsdriven innovation. Projekten som har testat 
modeller för värdering av hållbara evenemang. Vidare har Riks-
idrottsförbundet i ett samarbete med Göteborg och Company AB 
utvecklat Event Impact Calculator, ett samtals- och dialogverktyg 
med syfte att stödja samarbete mellan specialidrottsförbund och 
destinationsorganisationer kring förutsättningarna för varje enskilt 
evenemang, innan beslut fattas om att försöka vinna hem det.  

Utöver arrangörers och destinationers kompetensutveckling ser 
utredningen ett behov av en långsiktig samverkan mellan idrotten, 
kulturaktörer, besöksnäringen och akademin. Evenemangsforsk-
ningen i Sverige och internationellt har utvecklats i takt med evene-
mangens tillväxt. Svenska forskare var tidigt intresserade av evene-
mangsområdet vilket har bidragit till att vi i dag har god och profile-
rad evenemangsforskning med internationell höjd vid några svenska 
lärosäten bland annat Centrum för Turism på Göteborgs universitet, 
Högskolan i Dalarna och Etour på Mittuniversitetet.  

Trots att forskningsområdet har hög profil i Sverige är den 
kritiska massan av forskare som studerar evenemang fortfarande 
liten och forskningsresurser till området svaga med tanke på evene-
mangens tillväxt, omfattning och utmaningar. 

                                                                                                                                                          
22 Riksidrottsförbundet och Visit Sweden (2017): Internationell marknadsföring av inter-
nationella idrottsevenemang – nu och sedan. En förstudie. 
23 svenskidrott.se/centrumforidrottsevenemang/Kunskapochverktyg/ 
24 A. a. 



Evenemangs- och möteslandet Sverige SOU 2017:95 

346 

13.6.7 Modeller för samverkan och roller 

Sverige har goda förutsättningar att arrangera hållbara evenemang 
samtidigt som konkurrensen för att vinna hem stora evenemang blir 
allt hårdare, vilket syns tydligast för idrottsevenemang, inklusive 
europamästerskap, världsmästerskap och Olympiska spel. Det finns 
behov av samarbete mellan evenemangsarrangörer inom idrott, 
kultur och näringslivet, inklusive exportindustrin, samt offentliga 
aktörer för att vinna hem och genomföra evenemang. Ett nationellt 
kontaktnät behöver formas som en part i ett offensivt arbete som 
inkluderar aktörer från besöksnäring, idrott, kultursektorn och det 
offentliga Sverige. En modell att utgå ifrån är det arbete som gjordes 
kring världsmästerskapen i skidor i Falun 2015. 

En viktig strategisk tidszon är tiden, oftast flera år, mellan det att 
en bid-process25 har vunnits tills evenemangets genomförande. 
Många destinationer och specialidrottsförbund vittnar om att 
engagemang, samverkan och tempo som varit högt under bid-
processen tenderar att stanna av när det saknas tydlighet om vem 
som har vilken roll och ansvar under denna mellanperiod. 

Om evenemang ska bli framgångsrika behöver roller och ansvars-
fördelning under perioden från vunnet evenemang till genomförande 
förtydligas. Några evenemang som lyfts tack vare strategiskt arbete i 
mellanperioden är: Friidrotts-EM i Göteborg 2006, Europamäster-
skapen i fotboll som genomfördes i sju värdstäder 2013, Världs-
mästerskapen i Juniorhockey i Malmö 2013–2014 och Världsmäster-
skapen i skidor i Falun 2015. Här finns regional kompetens som 
skulle kunna samlas och spridas på nationell nivå för att komma flera 
till godo, även utanför idrottsevenemangens sfär. Utredningen ser att 
den nya funktionen för utveckling och innovation som beskrivs i 
kapitel 3 kan ha rollen att samla relevanta aktörer och utveckla och 
sprida modeller för samarbete mellan evenemangsarrangörer inom 
idrott, kultur och näringslivet, inklusive exportindustrin samt 
offentliga aktörer. Samarbeten och modeller kan tillämpas och 
utvecklas med några väl valda stora evenemang som testbäddar. 

                                                                                                                                                          
25 En bid-process handlar om när en nation, destination eller arrangör lägger anbud på att stå 
som värd för en tävling eller ett evenemang. 
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13.6.8 En samlad Sverigebild 

Bedömning: Destinationer och evenemangsarrangörer behöver 
förmedla en gemensam Sverigebild. Detta kräver gemensamma 
och tydliga verktyg, material och kompetensutvecklingsinsatser.  

I december 2016 initierade Riksidrottsförbundet och Visit Sweden 
en förstudie om marknadskommunikation av internationella idrotts-
evenemang. Studien visar att få av Sveriges internationella idrotts-
evenemang har en strategisk plan för genomgripande budskap, 
medie- och kanalval. Studien pekar också på att besöksnäringen i 
form av regioner och destinationer har kommit betydligt längre än 
specialidrottsförbunden när det gäller den digitala omställningen och 
på vilket sätt man kan nå specifika målgrupper. I stort sett samtliga 
destinationer och specialidrottsförbund uttrycker ett behov av stöd 
för att bättre förstå och också få hjälp att presentera Sverigebilden 
till exempel i samband med bid-processer. De ser att förmedlandet 
av en tydligare och vassare bild av Sverige är något som kan ge posi-
tiva fördelar i en omröstning. 

13.6.9 Representationsstöd  

Bedömning: Regeringen har en viktig roll att visa att nationen 
ställer sig bakom arrangörer och städer genom ett representations-
stöd i samband med anbud på ett urval av prioriterade inter-
nationella idrottsevenemang med tydlig hållbarhetsprofil. 

Inspel till utredningen från idrottsrörelsen, evenemangsarrangörer 
och SKL efterfrågar ett tydligt uttalat statligt engagemang genom 
investering i tid och resurser på området. Bland annat efterlyses 
representationsstöd, det vill säga att staten vid väl valda stora evene-
mang visar på att nationen står bakom idrotten och städerna genom 
att regeringen tar aktiv del som representanter på internationella 
möten som handlar om att vinna hem dessa evenemang. 
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13.7 Konsekvenser 

Förslagen medför engångskostnader för staten. Utredningen föreslår 
att Vinnova tillskjuts 25 miljoner kronor för en pilotinsats som 
syftar till utveckling av hållbara evenemang och möten med fokus på 
säkerhet. Den insats som Regeringskansliet föreslås leda om evene-
mangssäkerhet uppskattas kosta 20 miljoner kronor. Den komptens-
utvecklingsinsats som Visit Sweden föreslås leda uppskattas kosta 
10 miljoner kronor. 

Förslaget innebär en relativt stor påverkan på utpekade och be-
rörda organisationer, däribland idrottsrörelsen, och myndigheter. 
Flera aktörer föreslås få nya, tydliga ansvarsområden och arbets-
uppgifter inom området evenemang och möten, som de inte haft 
förut. 

Två förslag har inriktning mot evenemangssäkerhet, vilket är ett 
område där effekter kan väntas i form av riskminimering och 
minskad brottslighet avseende olika typer av brott som begås i 
samband med evenemang; sexualbrott, stölder, skadegörelse, vålds-
brott och potentiellt även terrorbrott. 

I förlängningen, som indirekt effekt av en implementerad evene-
mangsstrategi och aktivt engagemang från statens sida bedömer 
utredningen att förslagen leder till en ökad aktivitet inom området 
evenemang och möten i hela landet och därmed ökad sysselsättning 
med spridning över hela landet.  

Utredningen bedömer att andra indirekta effekter av förslagen 
kommer att avse hållbarhet, inklusive jämställdhet, integration och 
en stärkt ideell sektor. I det budgetmässigt största förslaget har 
utredningen valt ett tydligt hållbarhetsperspektiv, med tanken att 
Sverige har en möjlighet att ta en ledande position inom hållbara 
evenemang. 
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14 Regler, tillstånd och tillsyn 

Förslag:  

– att regeringen växlar upp arbetet med att förenkla för företag i 
besöksnäringen enligt det arbetssätt som har tagits fram inom 
regeringens överenskommelse med Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Serverat. Alla myndighetskontakter 
oavsett nivå eller ansvarsområde ska förenklas. Åtgärder ska 
anpassas utifrån företagens problembild och behov och kan 
därmed handla om att digitalisera tillståndsprocesser, förenkla 
lagstiftning eller förbättra service och handläggningsprocesser 
och resurser avsätts för att arbetet ska kunna slutföras 2020. 

14.1 Förenkling för ökad konkurrenskraft 

Att skapa goda villkor för företagande är viktigt för att ge företagen 
bättre möjligheter att utvecklas. Utredningens direktiv inkluderar 
inte att kartlägga generella förutsättningar för företagen i besöks-
näringen. Utredningen har valt att föra ett resonemang kring regler, 
tillstånd och tillsyn eftersom analysen av besöksnäringens aktörs-
system1 pekar på den tyngd som tillstånds- och tillsynsområdet har i 
det offentliga åtagandet gentemot besöksnäringens företag. Även 
många av de företag som utredningen har träffat i samband med 
hearings samt inspel till utredningen vittnar om att regelbördan är 
stor, och att rapporteringskrav kräver stora tidsinsatser av företagen. 

Lång väntan på besked beträffande tillstånd, framför allt i bygg-
lovsärenden kan innebära betydande intäktsbortfall. Kostnads-
drivande förslag, liksom tillsynsavgifter och kostsamma regler på-
                                                                                                                                                          
1 Aktörssystemet på nationell, regional och lokal nivå presenteras i kapitel 3. 
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verkar företagens lönsamhet och därmed deras förutsättningar att 
anställa och utveckla sina företag. En del av den verklighet som 
företag möter är de lagar och myndighetsregler som företagen ska 
följa. Förenklingsarbete påverkar således andra områden som ingår i 
utredningen uppdrag att kartlägga, till exempel sysselsättning och 
kompetensförsörjning. 

I en nyligen genomförd kartläggning av vanliga uppgiftskrav som 
företagare i besöksnäringen möter, identifierades över 370 krav från 
cirka 25 olika aktörer.2 Komplexiteten medför att besöksnäringens 
aktörer ibland har svårt att förstå vilka offentliga aktörer som arbetar 
med deras frågor och hur och var beslut fattas. Företagaren har behov 
av tydlighet kring kriterier, ansöknings- och anmälningsprocesser. De 
olika uppgiftskrav som en företagare i besöksnäringen möter beror på 
vilken typ av verksamhet företaget bedriver. De olika branscherna har 
vitt skilda krav kopplade till sig och även inom en och samma bransch 
kan kravbilden variera betydligt mellan olika företag beroende på 
verksamhet och storlek.3 På förfrågan från utredningen har Till-
växtverket, med stöd från företaget Governo, tagit fram och bidragit 
med rapportunderlag till detta kapitel. 

14.2 Aktörer inom förenklingsarbetet 

Regeringens övergripande mål om att öka sysselsättningen i Sverige 
förutsätter att det skapas fler arbetstillfällen och fler växande företag. 
Det förutsätter i sin tur att företagen har goda ramvillkor, eftersom 
ett gynnsamt företagsklimat utgör grunden för konkurrenskraft och 
tillväxt i hela landet.4 Förenklingsarbetet är en del av det aktiva arbe-
tet med att skapa ett gynnsamt företagsklimat i Sverige och det 
arbetet har pågått sedan början av 2000-talet. I nuvarande budget-
proposition framgår att regeringens förenklingsarbete utgår från det 
mindre företagets förutsättningar och behov. 

Förenklingsarbetet följs upp mot fyra mål: Att 1) det ska bli enklare 
att lämna uppgifter, 2) handläggningstiderna ska kortas, 3) regler ska 
främja företagens tillväxt och 4) kostnaderna till följd av regler ska 

                                                                                                                                                          
2 Tillväxtverket (2016): Ökad digitalisering för en blomstrande besöksnäring. 
3 Tillväxtverket (2015): Förutsättningar för turismföretag i Sverige samt Tillväxverket (2016): 
Ökad digitalisering för en blomstrande besöksnäring. 
4 Prop. 2017/18:1 utgiftsområde 24, s.  27. 
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minska.5 En tydlig inriktning i förenklingsarbetet från regeringens 
sida är att allt fler av företagares kontakter med myndigheter ska vara 
digitala. Regeringens bedömning är att digitala tjänster, så långt det är 
möjligt och där det är relevant, ska vara förstahandsval i den offent-
liga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och företag. 
Motiveringen är att det underlättar för företag att göra rätt från 
början, att få en snabbare ärendehantering och att lättare få besked 
om ärendestatus. Det skapar även förutsättningar för en mer likartad 
hantering oberoende av var i landet ett företag bedriver sin verksam-
het vilket i högsta grad rör företagare i besöksnäringen.6 Webbplatsen 
verksamt.se är en viktig del i regeringens arbete med att förenkla för 
företag genom digitalisering.  

Effektiva kommunala e-tjänster är nödvändiga för att förenkla för 
företag. Genom projektet Serverat har Tillväxtverket, Bolagsverket, 
SKL och kommuner med stöd från Näringsdepartementet skapat 
strukturer och systematik för att möjliggöra kommunala e-tjänster 
med kopplingar till en sammansatt bastjänst. Harmonisering av 
begrepp, blanketter och standarder för informationsutbyte ger helt 
nya förutsättningar för e-tjänsteutveckling. Först ut var restaurang-
företagare och arbetssättet har utvidgats till att från och med 2017 
omfatta hela besöksnäringen. En viktig del av Serverat är att bygga 
nationell digital infrastruktur. Detta innefattar bland annat att kunna 
gå direkt från verksamt.se till en standardiserad kommunal e-tjänst, 
vilket redan fungerar i flera kommuner. Ett framtida steg är att få 
status och återkoppling från kommunernas verksamhetssystem och 
visa dem på verksamt.se. Regeringen har breddat överenskommelsen 
med Sveriges Kommuner och Landsting, och Tillväxtverket har i 
uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för arbetet med ett enklare 
företagande med mer digitala myndighetskontakter. Regeringen har 
även gett Tillväxtverket i uppdrag att ta fram förslag på hur myndig-
heten kan arbeta för att korta handläggningstiderna för företag.7 

Länsstyrelserna har i sitt regleringsbrev flera mål och åter-
rapporteringskrav till regeringen som rör förenklingsinsatser för att 
det ska bli enklare att starta och driva företag. Ett särskilt fokus ska 
vara på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt. 

                                                                                                                                                          
5 Prop. 2017/18:1: Utgiftsområde 24, s.  44. 
6 Prop. 2017/18:1: Utgiftsområde 24, s.44–45. 
7 Prop. 2017/18:1: Utgiftsområde 24, s.  60. 
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Länsstyrelserna ska också bidra till att uppfylla regeringens mål för 
digitalisering om en enklare vardag för medborgare och företag, en 
öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt 
högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

14.3 Begrepp och definitioner 

I detta kapitel kommer ett antal centrala begrepp och definitioner att 
användas. Ett uppgiftskrav är krav att lämna uppgifter till myndig-
heter. Uppgiftskraven följer av lag, förordning eller föreskrift. Ett 
uppgiftskrav kan leda till att flera olika uppgifter behöver lämnas in. 
Det kan till exempel röra sig om att först ansöka om ett tillstånd och 
sedan anmäla handläggning enligt tillståndet.8  

Ett uppgiftskrav resulterar i ett uppgiftslämnande som ur ett tids-
perspektiv kan vara kalenderstyrt eller händelsestyrt. Kalenderstyrt 
innebär att det är ett krav som återkommer med viss periodicitet, 
exempelvis årsvis eller månadsvis. Händelsestyrt innebär att kravet 
uppkommer som en följd av en händelse, exempelvis vid förändringar 
i verksamheten. 

Sektorsmyndighet är en myndighet på central nivå som av reger-
ingen har utsetts till att ha ett särskilt ansvar inom sitt område, till 
exempel Folkhälsomyndigheten för området försäljning av alkohol. 
Tillsynsmyndighet är den aktör som utövar tillsyn och som tar in 
uppgifterna. E-tjänst är en tjänst som tillhandahålls via ett elektro-
niskt gränssnitt och som helt eller delvis utförs elektroniskt. E-
tjänster som kommunicerar maskin-maskin benämns ofta som bas-
tjänster.9 Kravbild används i detta kapitel i betydelsen ”sammanställ-
ning av de uppgiftskrav företagare inom en viss bransch eller näring 
har att förhålla sig till”. 

Besöksnäring omfattar i detta kapitel branscherna hotell och 
restaurang, handel, kultur, sport och nöje, småhus/fritidshus och 
uthyrning. 10 

                                                                                                                                                          
8 SOU 2013:80: Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter, N2012/311/ENT, 
utgiven av Bolagsverket. 
9 SOU 2015:33: Uppgiftslämnarservice för företagen. Betänkande av uppgiftslämnarutredningen, 
s. 17. 
10 Resebyrå, transport och evenemang som vanligtvis ingår i besöksnäring behandlas inte.  
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14.4 Uppgiftslämnande i besöksnäringen 

Besöksnäring omfattar flera branscher vilka var och en har många 
krav på uppgiftslämnande till olika aktörer på statlig, regional och 
kommunal nivå. Som en följd av att besöksnäringen består av flera 
branscher och företag blir även aktörerna som utövar tillsyn och 
hanterar företags uppgiftslämnande därefter – många och mång-
facetterade. 

Många av kraven, oavsett om uppgifterna lämnas till statlig 
myndighet eller kommun, är händelsestyrda och de händelsestyrda 
kraven om uppgiftslämnande uppstår ofta vid tillfällen när före-
tagarna vill expandera och utveckla sina verksamheter. Att känna till 
vilka uppgiftskrav som uppstår i samband med en expansion eller 
breddning av en verksamhet kan vara en utmaning för företagarna. 
Det finns även många generiska uppgiftskrav. Dessa, till skillnad från 
de branschspecifika, går vanligtvis att lämna in digitalt och det går att 
via olika systemstöd notifiera om att uppgiften ska lämnas in. Några 
av de vanligast förekommande generiska eller branschspecifika upp-
giftskrav som företagare möter presenteras i nästa avsnitt. 11 

14.4.1 Kravbilden som företagare möter 

Generiska uppgiftskrav  

Generiska uppgiftskrav är krav på uppgiftslämnande som rör företag 
oavsett bransch och företagsstorlek. Det är främst statliga myndig-
heter som begär in denna typ av uppgifter och de rör olika områden 
som ekonomi, statistik, anställning, import av varor, radio/tv och 
byggnation. 

Skatteverket och Bolagsverket är de aktörer som begär in flest 
uppgifter från företag. Det rör sig främst om uppgifter som redo-
visning, kontrolluppgifter, skattedeklaration etc. Andra aktörer som 
begär in en stor mängd uppgifter är Arbetsförmedlingen och För-
säkringskassan gällande personal och att ha anställda. På begäran kan 
en företagare behöva lämna in en jämställdhetsplan till Diskrimi-

                                                                                                                                                          
11 Beskrivningen av uppgiftskraven i detta avsnitt är inte uttömmande utan diskuterar de 
vanligast förekommande uppgiftskraven. 
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neringsombudsmannen och likaså uppstår behov av uppgifts-
lämnande vid tillsyn från Arbetsmiljöverket.  

I de fall företagare vill sätta upp en skylt vid väg lämnas uppgifter 
till Trafikverket i form av en ansökan om skylt för vägvisning. SCB 
samlar på uppdrag av Tillväxtverket in statistik såsom inkvarterings-
statistik på hotell eller lönestatistik genom att skicka undersökningar 
till företag. För företag som importerar varor sker en anmälan till 
Tullverket. Många av dessa uppgifter, särskilt de som Skatteverket tar 
emot, går att lämna in digitalt via e-tjänster.  

De uppgiftskrav från kommunen som kan ses som generiska är 
främst de som har med olika bygglovsfrågor att göra. Det är för-
knippat med en rad utmaningar och det finns variationer mellan 
kommuner av hur ansökan om bygglov sker såväl som hanteras. 2009 
förändrades strandskyddlagstiftningen vilket bland annat innebär att 
det är kommunerna som i de flesta fall beslutar om dispens från 
strandskydd. Länsstyrelsen har i uppgift att granska kommunernas 
beslut om dispens och vid behov överpröva dessa. Eventuell sam-
ordning med en bygglovsansökan sker framför allt hos kommunen. 
Vissa kommuner fattar beslut om dispens och bygglov i samma 
beslutshandling, medan andra tar besluten separat. Länsstyrelsen 
fattar beslut om dispens och upphävande av strandskyddet i vissa 
områden, som till exempel inom statliga naturreservat och national-
parker. Det kan finnas behov av att förbättra informationen kring 
processen med olika ansökningsförfaranden, till exempel i vilken 
ordning ansökningarna lämpligen lämnas in. 

Majoriteten av de uppgifter som lämnas till Skatteverket, Bolags-
verket, SCB och många fall även till Försäkringskassan är kalender-
styrda och sker med en viss regelbundenhet. I andra fall, som anmälan 
om tv-innehav eller ansökan om vägvisning sker det vid händelse. 

Exempel på branschspecifika uppgiftskrav  

Kultur, sport och fritid12 omfattar företag som bedriver olika typer av 
verksamhet; såsom kulturell verksamhet, underhållningsverksamhet, 
sport- och fritidsverksamhet samt djurparker. Många av de bransch-
specifika krav som företagare möter är händelsestyrda. De enda 

                                                                                                                                                          
12 SNI-kod R. 
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kalenderstyrda kraven består av tillsyn av djur och liftanläggning samt 
inrapportering av antal får, getter och nötkreatur. Vid verksamheter 
där djur visas offentligt är länsstyrelsen ansvarig för tillstånd och 
tillsyn. Förevisning av djur för allmänheten minst sju dagar per år i en 
permanent anläggning räknas som offentlig förevisning och ska ha 
tillstånd. Vid offentliga tävlingar med djur ska det i vissa fall finnas en 
tävlingsveterinär som övervakar djurskyddet. Det krävs även tillstånd 
för verksamheter med vilda eller hotade djurarter. Jordbruksverket är 
sektorsmyndighet, men länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Tillsyn av 
djur ska ske med viss regelbundenhet men själva besöket av en 
inspektör från länsstyrelsen ska enligt Jordbruksverkets kontroll-
vägledning13 normalt inte meddelas i förväg. Inrapportering av getter 
eller får sker digitalt via Jordbruksverkets hemsida. 

För företag som har skidliftar är kommunen tillsynsmyndighet. 
Dock består kravet på att företaget ska utföra egen tillsyn samt att en 
ackrediterad aktör ska utföra besiktning årligen. 

Vid anordnande av evenemang med tävlingar på allmän väg eller 
som kräver att vattenområden spärras av är det länsstyrelsen som ger 
tillstånd. När vattenområden ska spärras av är dessutom Kustbevak-
ningen och Sjöfartsverket remissinstanser. För företagare som 
bedriver verksamhet som involverar båt eller annat fordon som 
används i verksamheten förekommer uppgiftsinlämning, anmälan och 
ansökningar till Transportstyrelsen. Ansökningar om tillstånd att 
parkera sker till kommunens enhet för trafikfrågor.  

Kravbilden för företag inom handel handlar om tillstånd och 
tillsyn som styrs av bland annat kemikalie- och livsmedelslagstiftning 
samt med koppling till miljö- och hälsa och brandskydd. Det kan 
handla om krav på personalliggare, och en stor del av uppgiftskraven 
rör försäljning av alkohol, tobak, lotter, mat och receptfria läkemedel. 
Det är kommunen som ansvarar för att ge tillstånd och utöva tillsyn 
vid försäljning av dessa varor. Företagare som importerar varor måste 
lämna uppgifter till Tullverket. Uppgifter som lämnas med återkom-
mande frekvens är statistik till SCB och köldmedierapport14 till kom-
munen. 

                                                                                                                                                          
13 jordbruksverket.se/amnesomraden/tillsyn/ 
14 Ett köldmedium är en energibärare som används för att transportera värme från en kallare 
plats till en varmare, vanligen mellan två så kallade reservoarer. Köldmedium används som 
arbetsmedium i bland annat kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar. Exem-
pel på olika köldmedier är propan, ammoniak och olika hydrofluorkarboner. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Energib%C3%A4rare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kylsk%C3%A5p
https://sv.wikipedia.org/wiki/Frys
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmepump
https://sv.wikipedia.org/wiki/Luftkonditionering
https://sv.wikipedia.org/wiki/Propan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ammoniak
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Logiverksamhet räknas som hotell om det erbjuds minst nio 
sängplatser eller minst fem rum för övernattning. För att bedriva 
hotell- eller pensionatverksamhet krävs ett tillstånd som söks hos 
Polisen. För alla som bedriver logiverksamhet, från camping till 
hotell, samlas inkvarteringsstatistik in månadsvis från SCB. En hotell-
företagare har även ett stående krav från polisen att registrera de 
gäster som är utländska medborgare separat. Företag som driver 
logiverksamhet har sannolikt kontakt med kommunen som är 
ansvarig för tillstånd och tillsyn kopplat till miljö och hälsa, brand-
skydd och dricksvattenanläggningar. Vid start av hotellverksamhet 
lämnas en ansökan om köldmedia in till kommun och därefter lämnas 
årligen kontrolluppgift för köldmedier. 

Företag som bedriver restaurangverksamhet möter en rad händelse-
styrda uppgiftskrav, främst från kommunen. Det rör bland annat 
ansökan om olika typer av serveringstillstånd, anmälan om fett-
avskiljare, tillsyn från miljö- och hälsa och köldmedierapport. Om 
företagaren har stadigvarande15 serveringstillstånd lämnas en restau-
rangrapport in till Folkhälsomyndigheten, ofta via kommunens 
hemsida. Andra krav på uppgiftslämnande rör livsmedelshantering, 
att en personalliggare måste finnas i verksamhetslokalen och fyllas i 
rätt och användande av offentlig plats. 

Uthyrning och småhus/fritidshus är två områden med få bransch-
specifika uppgiftskrav16. Rörande uthyrning av småhus/ fritidshus rör 
det sig om tillsyn från kommunen kring miljö och hälsa samt brand-
skydd, tillstånd för dricksvattenanläggning samt uppgiftlämnande om 
inkvartering till SCB. 

Företag som bedriver uthyrning av fordon har kontakt med Trans-
portstyrelsen gällande anmälan om fordon i yrkestrafik, tillstånd för 
uthyrning samt intyg om yrkeskunnande för personen som hyr ut 
fordon. Med andra ord är det vid uthyrning av bilar eller terräng-
fordon som en företagare har krav på att lämna branschspecifika 
uppgifter. 

                                                                                                                                                          
15 Ett tillstånd som gäller tills vidare. 
16 Tillväxtverket (2016): Ökad digitalisering för en blomstrande besöksnäring. 
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14.4.2 En utmaning att navigera bland kraven  

Som framgår av kravbilden möter företagare i besöksnäringen många 
olika krav, av vilka majoriteten är händelsestyrda uppgiftskrav. Detta 
medför att företagarna har svårt att förutse när olika krav uppstår. 
Det bör även tas i beaktande att en stor del av besöksnäringens före-
tagare bedriver säsongsverksamheter som kan medföra att en del av 
de händelsestyrda uppgiftskraven måste sökas på nytt varje gång 
verksamheten startar för säsongen. Att navigera bland de uppgifts-
krav som finns, förstå vilka krav som ställs på verksamheten och 
effektivt kunna lämna in informationen är utmaningar som företagare 
i besöksnäringen ställs inför. Den tid som företagen lägger ner på 
detta, liksom tillsynsavgifter och regler som är kostsamma påverkar 
företagens lönsamhet.17 18 

I en nyligen genomförd kartläggning av vanliga uppgiftskrav som 
företagare i besöksnäringen möter, identifierades över 370 krav från 25 
olika aktörer19. Kartläggningen visade att Skatteverket, Försäkrings-
kassan och Jordbruksverket erbjuder möjligheten att sköta hela ären-
det digitalt för en stor del av de uppgifter som de begär in. Polisen 
erbjuder vanligtvis pappers- eller e-blanketter för sina uppgiftskrav 
men har dock påbörjat ett arbete med att digitalisera inlämningen och 
har till dags dato ett mindre antal e-tjänster. Inlämningssätt till kom-
mun och länsstyrelse varierar stort. Några har e-tjänster för inläm-
ning av uppgifter medan andra i högre utsträckning använder 
pappers- eller e-blanketter.  

Utöver de uppgiftskrav som ställs av offentliga aktörer finns även 
uppgiftskrav från branschorganisationer. Dessa hanterar viss tillsyn 
eller statistikinhämtning när de anser att det gagnar den fortsatta 
utvecklingen av branscherna. Det rör sig om organisationer som 
SLAO20 som genomför årlig tillsyn av liftanläggningar, SCR21 som gör 
regelbunden tillsyn av miljö och hälsa på sina medlemmars camping-
platser och stuguthyrningar, samt upphovsrättsorganisationerna 
                                                                                                                                                          
17 Näringslivets Regelnämnd (2016): Serveringstillstånd – Handläggning, servicegarantier, av-
gifter och tillsyn. Delrapport 3 om regeltillämpning på kommunal nivå. Undersökning av 
Sveriges kommuner. 
18 Näringslivets Regelnämnd (2016): Livsmedelskontroll – Tillämpning, klassning, avgifter och 
samverkan. Delrapport 5 om regeltillämpning på kommunal nivå. Undersökning av Sveriges 
kommuner. 
19 Tillväxtverket (2016): Ökad digitalisering för en blomstrande besöksnäring. 
20 Svenska skidanläggningars organisation. 
21 Svensk Camping. 
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Stim22 och SAMI23. Från de två sistnämnda krävs det licenser för att 
få spela upphovsrättsskyddad musik i offentliga sammanhang. År-
ligen lämnas en redovisning av musikanvändandet där redovisningen 
skiljer sig åt beroende på verksamhet och plats. I vissa fall är det antal 
besökare som ska redovisas, i andra fall är det antal spelade timmar 
eller lokalens yta. 

14.5 Effekter av uppgiftslämnande och tillsyn 

Utifrån kravbilden blir det tydligt att företagare möter ett antal ut-
maningar i det dagliga uppgiftslämnandet som måste hanteras. I vilken 
grad och på vilket sätt som företagaren upplever dessa problem beror 
på företagets förutsättningar. Problemen summeras i en förstudie 
genomförd på uppdrag av SKL som att: 24 

– navigera bland och upptäcka vilka uppgiftskrav som ställs av vilka 
aktörer – ett navigationsproblem 

– förstå vilka krav det är som ställs på verksamheten – ett infor-
mationsproblem 

– förstå i vilken ordning som uppgiftskrav behöver genomföras och 
om det finns beroenden mellan olika krav – ett koordinations-
problem 

– förstå vilken information som behöver lämnas och att lämna rätt 
uppgifter – ett informationskravsproblem 

– lämna samma eller liknande information till flera myndigheter – ett 
redundansproblem 

– kunna lämna informationen på ett effektivt sätt – ett trans-
aktionsproblem 

– kunna verifiera att krav att lämna information till myndigheten är 
fullgjort och följa processen om det krävs handläggning – ett 
transparensproblem. 

                                                                                                                                                          
22 Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. 
23 Svenska artisters och musikers intresseorganisation. 
24 Svensson, B., Persson, A., Arvidsson, S. (2015): Förstudie för verksamt.se/kommun – Förut-
sättningar för kommunerna att delta i ett huvudprojekt, dnr 14/6691.  
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Utöver dessa sju problem är ett ytterligare problem vanligt före-
kommande för företagare att: 

– förstå varför en viss ansökan, anmälan eller tillsyn behövs och hur 
det gagnar verksamheten per se – ett syftesproblem.  

För att i pilotprojektform testa lösningar för att stödja företagen i 
restaurangbranschen att hantera problemområdena ovan finns ut-
vecklingsprogrammet Serverat. Programmet vilar på en överens-
kommelse mellan regeringen och SKL samt anslutande uppdrag till 
Tillväxtverket och Bolagsverket. 

För att hantera problemen kring navigation och koordination 
finns inom ramen för Serverat en guide och checklista framtagen på 
verksamt.se. Denna guide och checklista togs fram av Tillväxtverket 
och Bolagsverket och lanserades i maj 2016. Cirka 40 000 företagare 
har använt guiden för att hitta stöd i sin företagsetablering. För att 
hantera utmaningarna med information, skapa förståelse för syftet 
med olika tillståndsförfaranden samt inte minst hantera bristen att 
tillstånden beskrivs och hanteras olika i kommunerna har nationella 
informationstexter tagits fram. Dessa texter går även igenom en 
standardiserings- och valideringsprocess där sektorsmyndigheterna 
Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och MSB är aktiva sam-
arbetsparter. 

Problemet kring redundans – som innebär att samma uppgifter 
lämnas till flera myndigheter – hanteras genom den sammansatta 
bastjänsten (SSBTGU) där Bolagsverket, Skatteverket, och SCB 
lämnar uppgifter som synkroniseras och fylls i e-tjänsterna för till-
ståndsansökningar automatiskt. Redundans mellan kommunala 
tillståndsprocesser hanteras inte i första skedet. 

Problemet kring transaktion hanteras genom att SKL ensat till-
ståndsansökningarna så att samma uppgifter ska begäras in av samt-
liga kommuner. Mängden bilagor kopplade till serveringstillståndet 
har minskat från 36 i den kommun som hade det mest omfattande 
uppgiftslämnandet till fem som ett resultat av såväl den sammansatta 
bastjänsten och ensningsarbetet som SKL drivit. E-tjänsterna för 
kommunala tillstånd tas fram som innehålls- och teknikstandarder 
som kommunerna implementerar i sina tekniska lösningar. På detta 
sätt driver Serverat digitaliseringsutvecklingen i kommunerna och 
underlättar ansökningsprocesser som är digitala hela vägen in i verk-
samhetssystemen på kommunerna. 
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Kring transparensproblemet arbetar Serverat för att företagen ska 
kunna se status och återkoppling från processerna i samtliga kom-
muner och myndigheter i checklistan på verksamt.se. 

Serverat har under 2017 utökats från att starta restaurang och café 
till att även inrymma besöksnäringen i bredare bemärkelse. 

14.6 Den vitala kontakten mellan företag och kommun 

Bedömning: Det är av stor vikt att regeltillämpning gällande 
tillstånd och avgifter är och upplevs likvärdig i hela landet. Här har 
Sveriges kommuner ett stort ansvar.  

En viktig förutsättning för att kommunerna ska kunna ta 
fram rättvisa och tydliga taxor är att tillsynsvägledningen från de 
centrala myndigheterna blir mer samlad över lagstiftnings-
områden och olika statliga verk. 

Det är främst på kommunal nivå som många företag möter de regel-
verk som påverkar deras vardag. Företag och organisationer vittnar 
om att det är stora skillnader i handläggningstider, rättstillämpning av 
samma regelverk och stora skillnader i tillsynsavgifter beroende på i 
vilken kommun företaget befinner sig. Detta innebär en stor rätts-
osäkerhet för företagen. Rättstillämpning ska inte skilja mellan olika 
kommuner utan rättslig grund för detta. Upplevelsen hos företagen 
är också att det varierar om tillsynsavgiften har en koppling till mot-
prestation från kommunens sida. 

Hur företagens kontakt med sin kommun fungerar påverkas i hög 
grad av hur kommunen är organiserad, politiska prioriteringar och 
hur tillgängliga tjänstemän och politiker är. Sättet på vilket företag 
kan få tag i information om gällande regler, vilka personer som 
ansvarar för tillstånd och tillsyn och hur kommunen hanterar före-
tagets ärende är av mycket stor vikt för företagens verksamhet. Det är 
kommunernas förutsättningar som framför allt bör utvecklas, och 
förståelsen för hur regler och tillsyn påverkar företagen behöver öka i 
många kommuner. Ett sätt att få en bättre bild är om varje kommun 
gör en sammanställning av den totala regel- och tillsynsbördan för 
besöksnäringens företag i den egna kommunen. 

Det har växt fram olika goda modeller för att förenkla kontakten 
mellan företag, kommun och myndigheter. Ett exempel är Dukat 
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Bord i Strängnäs där tjänstemän från kommunens olika nämnder och 
förvaltningar står till förfogande vid en stående tid varje vecka. 
Företagarna kan då träffa berörda tjänstemän vid ett tillfälle för att få 
sitt ärende behandlat. Ett annat exempel är Tillväxt och tillsyn, en 
modell utvecklad av Rättviks kommun med syfte att se över kom-
munens företagarservice. Bland annat betalar företagen när de får 
tillsyn från myndigheter i stället för att, som är normalfallet, betala i 
förväg utan att vara garanterad tillsyn. Detta har lett till en ökad 
dialog mellan företag, kommun och myndighet. 

Sveriges Kommuner och Landsting bedriver sedan närmare tio år 
insatser som tar sikte på att ge kommuner förutsättningar att för-
bättra det kommunala företagsklimatet och förenkla för företagen. 
Sedan 2010 har SKL erbjudit kommuner utbildningen Förenkla – helt 
enkelt. Utbildningen är en plattform för kommuner att utveckla sina 
företagskontakter och 135 av 290 kommuner har deltagit. SKL 
erbjuder även kommuner att delta i en NKI-mätning25 av den kom-
munala organisationens service till företagen, för att säkerställa att 
förbättringsarbetet är väl förankrat i företagens behov. Resultaten 
presenteras som en så kallad öppen jämförelse. Sedan första mät-
ningen 2010 har mätresultaten ständigt förbättrats med ett undantag, 
bygglov. Exempelvis har miljö- och hälsoskydd ökat från ett NKI på 
63 till 70 på sex år. SKL har också konstaterat att de kommuner som 
genomfört utbildningen Förenkla – helt enkelt får högre resultat i 
NKI-mätningen än övriga kommuner. 

14.7 Förenkling för företagare i besöksnäring  

Bedömning: Pågående insatser för regelförenkling kommer på sikt 
att gagna besöksnäringens företag, där satsningar på digitalisering, 
fortsatt utveckling av verksamt.se, att korta handläggningstiderna 
och att göra det enklare att ha anställda är mest angeläget.  

Regeringens förenklingsarbete bör växlas upp vilket kräver 
fortsatt fokus på samverkan och lärande mellan myndigheter, och 
att de tjänster och lösningar som utvecklas utgår från företagens 
behov. 

                                                                                                                                                          
25 NöjdKundIndex-mätning. 
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Tillväxtverket genomför vart tredje år enkätundersökningen Före-
tagens villkor och verklighet där myndigheten bland annat ställer 
frågor om företag upplever lagar och myndighetsregler som hinder 
för sin utveckling och tillväxt. Resultaten för 2017 visar att 
24 procent av de tillfrågade företagen upplevde lagar och myndighets-
regler som ett stort hinder för utveckling och tillväxt. Detta är en 
ökning sedan 2014 med drygt 2 procentenheter. De branscher som 
bidrar till ökningen är Bygg och Handel, flertalet av de övriga 
branscherna upplever lagar och myndighetsregler som ett mindre 
hinder än 2014.26 Gruppen turismföretagare som upplever tillgång på 
arbetskraft och lagar och regler som ett stort hinder för tillväxt har 
minskat sedan 2014. En studie som Näringslivets regelnämnd 
genomförde i december 2016 pekar på att många företag, 32 procent, 
upplever att det har blivit krångligare att följa statliga regler jämfört 
med för ett år sedan. Endast två procent av företagen tycker att det 
har blivit enklare än för ett år sedan.27 

Det finns ett antal områden som behöver stärkas upp för att fler 
företag ska startas och de existerande företagen ska anställa fler: 

• Digitalt stöd för uppgiftslämnandet. Möjligheten att lämna in 
uppgifter och att hantera pågående ärenden digitalt är, givet 
besöksnärings företagares kravbild och förutsättningar, ett område 
som skulle bidra till effektivisering och frigöra tid till möjlig-
heterna att driva och utveckla sina verksamheter. En studie som 
Tillväxtverket har tagit fram visade att företagarna generellt har en 
god vana att använda digitala tjänster och att de föredrar att 
använda uppgiftslämnandet digitalt.28  

• Ökad koordinering av uppgiftslämnande mellan myndigheter 
för att minska uppgiftslämnandet för företagare. Upplevelsen 
och det faktum att samma uppgifter lämnas om och om igen till 
olika aktörer är ett område i behov av förändring. Detta är ett av 
flera områden där uppgiftslämnandet bättre kan samordnas med 
myndigheter. 

                                                                                                                                                          
26 Tillväxtverket (2017): Företagens villkor och verklighet, Rapport 0232, s.  20–21.  
27 Näringslivets regelnämnd (2017): Företagens syn på regelförbättringsarbetet, SKOP-under-
sökning med svenska företagare, februari 2017. 
28 Tillväxtverket (2016): Ökad digitalisering för en blomstrande besöksnäring. 
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• Förbättrade förutsättningar för att ha anställda och att anställa. 
För att få tillväxt i besöksnäringen är kompetensförsörjning 
avgörande. Tillgång till lämplig arbetskraft framkommer som ett 
hinder för företagens utveckling och tillväxt.29 I besöksnäringen, 
jämfört med andra näringar, är det vanligare att ha säsongs-
anställda och deltidsanställda vilket innebär mer uppgiftslämnande 
för företagarna. Studier från Tillväxtverket visar att uppgiftsläm-
nande till Försäkringskassan rörande exempelvis SGI30 och 
beräknad årslön är mer komplicerad för besöksnäringen än för 
andra grupper av företagare. Den 31 mars 2016 började Arbets-
miljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social 
arbetsmiljö att gälla. Syftet med föreskrifterna är att främja en god 
arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisato-
riska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. För att minska 
företagarnas uppgiftslämnarbörda som en följd av den nya före-
skriften kan åtgärder vidtas. Arbetsmiljöverket kan till exempel 
tydliggöra vilka krav en arbetsgivare bör prioritera samt se över 
hur dokumentationen kring kraven kan minimeras utan att arbets-
miljön blir lidande. I en studie från Tillväxtverket framkom flera 
förslag på hur tillgången på lämplig personal kan öka. Företagen 
och deras branschorganisationer föreslår insatser som att åter-
införa sänkt arbetsgivaravgift för personer under 25 år, förbättrat 
stöd från Arbetsförmedlingen för att ha praktikanter och för-
bättrade möjligheter att annonsera efter personal hos Arbets-
förmedlingen.31 Den relativt höga personalomsättningen i besöks-
näringen medför en hög administrativ börda för anmälan av 
serveringsansvariga. Denna anmälan bör digitaliseras så långt 
möjligt.  

• Minskade handläggningstider. Handläggningstider behöver 
minskas generellt och särskilt beträffande bygglov. Långa hand-
läggningstider hämmar tillväxt och expansion i besöksnäringen. 

Besöksnäringen domineras av små och medelstora företag i olika 
branscher med verksamhet i hela Sverige. Att förenkla för före-
tagen är av stor vikt för besöksnäringens tillväxt och utveckling. 
                                                                                                                                                          
29 Tillväxtverket (2017): Företagens villkor och verklighet, Rapport 0232. 
30 Sjukpenninggrundande inkomst. 
31 Tillväxtverket (2016): Ökad digitalisering för en blomstrande besöksnäring. 
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Samtidigt finns stora utmaningar med att identifiera och rikta in-
satser till olika delar av besöksnäringen, som består av flera bran-
scher som i sin tur är heterogena och består av företag med olika 
verksamhetsinriktning och med aktivitet under olika delar av året. 

14.8 Företagens villkor som strategiskt insatsområde 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att regler, tillstånd och tillsyn 
utgör en viktig del av företagens villkor och påverkan på svensk 
besöksnärings konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.  

Inom området regelgivning är det inte minst av stor vikt att 
konsekvensutredningars kvalitet ökar för att de regler som beslutas av 
det offentliga ska bli så enkla och ändamålsenliga som möjligt. I 
regelgivningsarbetet är det viktigt att företagsperspektivet finns med i 
samtliga förslag som rör företagen. 

Det finns en uppenbar risk för suboptimeringar i form av att 
många olika regelverk sammantaget leder till omfattande kostnader 
för företag. Det är ofta tillämpningen av regler som avgör hur stor 
den sammantagna kostnaden till följd av regler blir för företagen. 

Mer än hälften av regelbördan för svenska företag är en följd av 
EU-rätten. Näringslivets regelnämnd (NRN) har lyft behovet av en 
förbättrad process för det svenska arbetet med EU-lagstiftning.32 
Gold-plating är ett begrepp som används när EU-lagstiftning tolkas 
och överimplementeras på nationell nivå. Utöver Regelrådets 
granskningar av EU-konsekvensbedömningar ser NRN ett behov av 
att skapa rutiner för tidiga och återkommande samråd med närings-
livet och andra intressenter för att tydliggöra och undvika eventuell 
överimplementering. 

Utredningen föreslår i kapitel 3 att regeringen antar en nationell 
strategi för hållbar turism och växande besöksnäring och att före-
tagens villkor ingår som ett strategiskt insatsområde i strategin. Vi ser 
att det finns utrymme för att sätta mätbara delmål för nationellt 
regelgivnings- och förenklingsarbete som berör besöksnäringens 
företag inom ramen för det föreslagna strategiarbetet. 

                                                                                                                                                          
32 Näringslivets Regelnämnd (2017): Rätt underlag för rätt beslut. Åtgärder för bättre konsekvens-
utredningar. 



SOU 2017:95 Regler, tillstånd och tillsyn 

365 

14.9 Konsekvenser 

Förslaget i kapitlet avser ett uppväxlat arbete med regelförenkling för 
företag inom besöksnärigen och väntas innebära en kostnad för 
staten på 40 miljoner kronor. Förslaget väntas ge positiva effekter på 
företagen genom ökad effektivitet, reducerade kostnader samt 
indirekt ökad sysselsättning. Förslaget påverkar företag i alla besöks-
näringens branscher i hela landet. 

Små företag kan i något i högre grad påverkas positivt, då dessa 
utgår ifrån en lägre kapacitet att hantera regel- och uppgiftslämnar-
krav. Vidare väntas företag med kombinationsverksamheter, med 
exempelvis både djurhållning, servering och butik, i högre grad på-
verkas positivt eftersom de har fler regelverk att förhålla sig till. Dessa 
företag finns ofta i landsbygder. 

Förslagets genomförande väntas bidra både till fler nystartade 
företag och tillväxt i befintliga företag och stimulera sysselsättning i 
båda dessa kategorier. 
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15 Samlade konsekvenser 
av utredningens förslag 

15.1 Krav på konsekvensbeskrivningar 

Särskilda utredare ska enligt kommittéförordningen (1998:1474) 
beskriva konsekvenserna av de förslag som lämnas.1 Om förslagen i 
ett betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, 
kommuner, landsting, företag eller andra enskilda ska en beräkning 
av dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen inne-
bär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt ska dessa också redo-
visas. Om förslagen medför kostnadsökningar eller intäktsminsk-
ningar för staten, kommuner och landsting, ska utredaren föreslå en 
finansiering. 

Om förslagen i ett betänkande har betydelse för den kommunala 
självstyrelsen ska dessa konsekvenser beskrivas i betänkandet. Det-
samma gäller för förslag som har betydelse för brottsligheten och det 
brottsförebyggande arbetet, sysselsättning och offentlig service i 
olika delar av landet, små företags arbetsförutsättningar, konkurrens-
förmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags, för 
jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheterna att nå 
de integrationspolitiska målen. 

Enligt utredningens direktiv ska utredaren vidare bedöma vilken 
påverkan på andra myndigheter och organisationer de lämnade för-
slagen får om de genomförs. Om målkonflikter uppstår med anled-
ning av förslagen, ska en redovisning lämnas över vilka intressen som 
behöver vägas samman. Slutligen ska utredaren analysera och redo-
                                                                                                                                                          
1 Om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler ska förslagens kostnads-
mässiga och andra konsekvenser anges i betänkandet, motsvarade även de krav som finns i 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Utredningens förslag 
är dock inriktade på samlad politik genom mål, strategier, organisation samt ett antal 
myndighetsuppdrag och inte nya eller ändrade regler. 
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visa vilka konsekvenser förslagen får för kvinnor respektive män, 
flickor respektive pojkar, särskilt de delar av förslagen som rör 
arbetsmarknad, innovation, sysselsättning och företagande. 

I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av konsekven-
serna av utredningens förslag utifrån dessa krav. Dessutom avslutas 
kapitel 3–14 med en kort konsekvensbeskrivning för förslagen i 
respektive kapitel. Utredningens uppdrag är mycket brett och mer-
parten av förslagen består av myndighetsuppdrag för vidare beredning. 
Det gör att de relevanta konsekvenserna av förslagen till övervägande 
del är indirekta, dvs. det är vad uppdraget är tänkt att leda till som 
skapar den eftersträvansvärda effekten, snarare än genomförandet av 
förslaget i sig. Vi har utgått ifrån detta resonemang när vi har analy-
serat förslagens konsekvenser inom de respektive områdena. 

Storleken av turismkonsumtionen, lönsamheten i företagen och 
ytterst de samhällsekonomiska effekterna av turism och besöks-
näring påverkans av en mängd omvärldsfaktorer, exempelvis världs-
konjunktur, demografi, migration, klimat och teknisk utveckling. 
Utredningens konsekvensbeskrivningar ska förstås utifrån en situa-
tion där dessa omvärldsfaktorer antas vara konstanta. Det är inte en 
prognos om hur vi tror att framtiden kommer att te sig, utan en 
metod för att förstå vilken effekt förslagen kan ha, isolerat från dessa 
omvärldsfaktorer. 

15.2 Samhällsekonomiska konsekvenser 

Utredningens sammantagna bedömning är att förslagen leder till 
positiva samhällsekonomiska effekter genom att möjliggöra att de 
samlade resurserna inom den svenska besöksnäringen och besöks-
näringens omgivande aktörssystem används mer effektivt än i dag. 

Samlad politik 

Utredningens förslag om en samlad politik för besöksnäringen syftar 
till att de offentliga resurserna ska användas mer effektivt. Det 
handlar bland annat om resurser som avsätts direkt för att stödja 
besöksnäringen, som strukturfondsmedel, nationella projektmedel 
och investeringsstöd samt motsvarande stöd på regional nivå. Som 
utredningens karta över aktörssystemet visar finns det därtill många 
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offentliga aktörer som har uppgifter som påverkar, eller har potential 
att påverka, hållbar turism och besöksnäring. Utredningens bedöm-
ning är att den samlade politiken även kan effektivisera insatser hos 
alla dessa. I nästa led förväntas dessa resurser och insatser ge bättre 
förutsättningar för företagande i alla besöksnäringens branscher. Det 
kan allt annat lika förväntas leda till ökad sysselsättning och tillväxt 
vilket ger positiva samhällsekonomiska effekter. 

Vidare är en central del av förslagen om en samlad politik att dessa 
ska leda mot en hållbar besöksnäring och turism, ur såväl ekono-
miskt, socialt som miljömässigt perspektiv. Detta är viktigt för att de 
samhällsekonomiska effekterna ska vara positiva även på lång sikt. 

Ny utvecklingsfunktion 

Vad gäller förslaget om en ny utvecklingsfunktion syftar det till att 
företag i alla besöksnäringens branscher ska utveckla bättre tjänster, 
produkter och upplevelser för besökare. Det antas stimulera efter-
frågan och öka förädlingsvärdet och därigenom skapa lönsamhet i 
företagen. Konsekvenserna är liknande för de tre alternativen, det 
som skiljer dem åt är graden av engagemang från regioner och före-
tag. För alternativ 1 bedömer utredningen att det regionala engage-
manget kommer att leda till att effekterna sprids snabbare i hela 
landet och potentiellt blir större än i de övriga alternativen. Även i 
alternativ 2 finns ett regionalt engagemang men eftersom funktionen 
ligger i ett mindre bolag med ett mer avgränsat uppdrag förväntas 
effekterna på företagens lönsamhet bli något lägre än i alternativ 1. 
Vad gäller alternativ 3 förväntas även detta förslag leda till högre 
lönsamhet i företagen än om ingen utvecklingsfunktion etableras. 
Däremot bedömer vi att det sker i mindre utsträckning på grund av 
svagare engagemang från det privata näringslivet än i alternativ 1 
och 2. Därtill saknar alternativ 3 tydliga kopplingar till forsknings- 
och innovationsstödssystemet, vilket också begränsar möjligheten 
att utveckla produkter och tjänster och därigenom lönsamheten i 
företagen. 

Turismkonsumtion och lönsamma företag har positiva samhälls-
ekonomiska effekter bland annat genom möjligheten till ökad syssel-
sättning i hela landet. 
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Utredningens samtliga förslag 

Utredningen ger ett stort antal förslag inom ett brett fält av om-
råden, som syftar till att stärka den svenska turismen och besöks-
näringen. Utredningens bedömning är att förslagen har positiva sam-
hällsekonomiska effekter, framför allt genom att de förväntas leda 
till hållbart växande turismkonsumtion och företagande, vilket bidrar 
till ökad sysselsättning för kvinnor och män i hela landet. 

Behov av offentliga åtaganden brukar härledas från termer om 
marknadsmisslyckanden i form av exempelvis ofullständig informa-
tion, externaliteter och kollektiva nyttigheter. I sådana fall, för exem-
pelvis ren luft, behov av brandförsvar eller utbildning, kommer sam-
hällets samlade resurser annars inte fördelas på ett effektivt sätt. 
Teorier om marknadsmisslyckanden är ett sätt att förklara de sam-
hällsekonomiska motiven till offentliga åtaganden i sammanhang 
som rör turism och besöksnäring. Exempelvis kan verksamhet i 
naturmiljöer medföra positiva eller negativa externaliteter, dvs. att 
ett affärsbeslut som fattas av en aktör kan påverka tredje part. En 
markägares val av förvaltning av en skog eller betesmark kan inne-
bära högre eller lägre affärsmöjligheter för hotellägare, naturturism-
företag, transportföretag och handlare i närheten. På motsvarande vis 
kan ett naturturismföretags beslut medföra åverkan på naturen som 
framför allt drabbar andra. Utredningens förslag syftar övergripande 
till att skapa förutsättningar för samhällsekonomisk effektivitet i en 
rad situationer där enskilda aktörer inte själva, utan offentligt in-
gripande, fattar beslut som leder till att samlade resurser fördelas 
effektivt eftersom dessa som enskilda aktörer inte kan ”räkna hem” 
nyttan av beslutet.  

Utredningens förslag om att stärka forskningen inom turism och 
besöksnäring kommer leda till större kunskap om exempelvis mål-
grupper, modeller för samhällsekonomiska beräkningar, hållbarhets-
aspekter och effekter av reglering. Denna kunskap möjliggör beslut 
om resursfördelningar inom såväl privat som offentlig verksamhet 
som leder till större samhällsekonomisk effektivitet än om ingen 
forskning gjorts. 

På liknande sätt kan utredningens förslag om utveckling av data 
och statistik ge tillgång till bättre beslutsunderlag som i sin tur kan 
leda till mer faktabaserade investeringsbeslut vad gäller bland annat 
offentlig infrastruktur, projektstöd och företags produktutveckling 
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och marknadsföring. Sammantaget är konsekvensen att samhällets 
resurser kan användas på ett effektivare och mer hållbart sätt. 

Utredningen fokuserar på effekter för sysselsättning och företag. 
Turismen har självfallet har stora effekter även för enskilda individer 
och samhället i ett bredare perspektiv. Både internationella och in-
hemska besöksupplevelser ger positiva effekter i termer av rekreation, 
hälsa, kunskap och kulturutbyte mellan människor från olika platser. 

Miljö- och klimatpåverkan av förslagen 

Transporter är grundläggande i det samlade tjänsteutbudet inom 
turism, som definitionsenligt handlar om just resande. Transporter 
är ett område med betydande konsekvenser för miljö och klimat. 
Förväntade indirekta och långsiktiga effekter av utredningens förslag 
är att fler besökare väljer mer miljömässigt hållbara transporter till 
besöksnäringsstarka regioner och kommuner. Vidare är den om-
fördelning av trafik från personbil till tåg eller buss som förslagen 
kan leda till positiv ur ett klimat- och miljöperspektiv. 

Utredningen har även förslag för att utveckla den svenska natur-
turismen. Utveckling av naturturism har synergier med skydd av 
naturmiljöer, inklusive skydd av vatten och kustområden och håll-
bart jord-, skogs- och vattenbruk. Därför bidrar insatserna i till 
positiva effekter för klimat och miljö under förutsättning att arbetet 
sker med krav på hållbar utveckling och styrning av besökare på ett 
sätt som skyddar särskilt värdefulla områden. 

Ett annat område där utredningen bedömer att det kan finnas 
påverkan på miljön är förslagen som avser evenemang och stora 
möten. Utredningen ser en möjlighet med utveckling av hållbara 
evenemang som kan bidra till förändrade konsumtionsmönster hos 
dem som besöker eller arbetar med evenemangen. 

I utredningens förslag om en samlad politik för hållbar turism 
och växande besöksnäring föreslås som övergripande politiskt mål 
att öka besöksnäringens bidrag till hållbar utveckling. Utredningen 
föreslår ett särskilt statligt ansvar för samordning och kunskaps-
spridning om hållbar utveckling inom turism och besöksnäring. 
Avsikten är att kunna hjälpa regioner och näringslivsaktörer med 
praktiskt hållbarhetsarbete inom turism. 
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Förslagen om forskning samt utvecklad data och statistik förvän-
tas leda till ny och viktig kunskap, vilket kan ge olika aktörer verktyg 
för att arbeta för en växande besöksnäring och samtidigt bidra till de 
svenska miljö- och klimatmålen. 

15.3 Konsekvenser för kostnader och intäkter 

Utredningen innehåller ett stort antal förslag inom ett flertal 
politikområden. Som totala kostnader för samtliga förslag i betän-
kandet skattas årliga kostnader till mellan 50 och 110 miljoner 
kronor samt engångskostnader till cirka 275 miljoner kronor enligt 
tabellerna 15.1–15.3. Kostnaderna som vi anger gäller staten. En 
förutsättning för flera av förslagen är att branschorganisationer och 
andra representanter från näringslivet och civilsamhället medverkar. 
Det medför kostnader för dessa aktörer såväl nationellt, regionalt 
som lokalt. På motsvarande sätt förutsätter flertalet förslag att 
kommuner och regioner aktivt deltar i olika insatser. Utredningen 
har avgränsat sig till att uppskatta dessa kostnader för förslaget om 
en ny utvecklingsfunktion. 

Tabell 15.1 Uppskattade kostnader ny utvecklingsfunktion, alt 1–3 

Belopp i miljoner kronor  

Förslag Finansiär Engångs-
kostnader 

Löpande 
kostnader/år 

Kommentar 

Alt 1 Näringsdep. 
Regioner 
Näringslivet 

- 
- 
-  

50 
25 
25 

 

Alt 2 Näringsdep 
Regioner 
Näringslivet 

- 
- 
- 

40 
10 
10 

 

Alt 3 Näringsdep. - 40  
Totalt   40 – 100 Beroende av alternativ 
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Tabell 15.2 Uppskattade kostnader samlad politik 

Belopp i miljoner kronor  

Förslag Aktör Engångs-
kostnader 

Löpande 
kostnader/år 

Kommentar 

Nationellt besöks-
näringsforum 

Regeringskansliet 20  Avser total budget för 
5-8 år (4 mkr/år) 

Övergripande politiskt 
mål och vision 

Regeringskansliet   Ingår i budget för natio-
nellt besöksnäringsforum 

Nationell strategi 
inklusive delmål och 
delstrategier  

Regeringskansliet   Ingår i budget för 
nationellt besöks-
näringsforum 

Stöd för etablering av 
samverkansarena för 
branscherna 

Tillväxtverket 4  Tvåårigt uppdrag 

Samordning och 
ledning av Besöks-
näringens myndig-
hetsgrupp 

Tillväxtverket  1 Lånsiktigt uppdrag 

Totalt  24 1  
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Tabell 15.3 Uppskattade kostnader av övriga förslag 

Belopp i miljoner kronor  

 Förslag Aktör Engångs-
kostnader 

Kommentar 
Ka

pi
te

l 4
 

Ändring av Tillväxtverkets instruktion 
avseende kunskap om hållbarhet 

Närings-
departementet 

 Ingår i ordinarie 
arbete 

Organisering av offentligt utvecklings-
arbete för turism i Sthlm 

Länsstyrelsen i 
Stockholms län 

2 Tvåårigt 
uppdrag 

Pilotsatsning på Hållbar destinations-
utveckling genom samarbete mellan stad 
och landsbygd 

Tillväxtverket 30 Fyraårigt 
uppdrag 

Ka
pi

te
l 5

 

Kartläggning och förslag på accelerator 
med inriktning på delningsekonomi inom 
turism 

Vinnova 1 Ettårigt uppdrag 

Förstudie om delningsekonomins 
påverkan på besöksnäringen 

 1 Ettårigt uppdrag 

Information och vägledning om 
delningsekonomins transaktioner 

Konsumentverket  Inkluderas i 
annat uppdrag 

Uppdrag att följa utveckling inom 
delningsekonomin 

Konsumentverket  Inkluderas i 
annat uppdrag 

Ka
pi

te
l 6

 

Insatser för strategisk kompetens-
utveckling i företag och organisationer 

Tillväxtverket och 
regionalt utveck-
lingsansvariga 

15 Treårigt 
uppdrag 

Kartlägga och föreslå kompetens-
utvecklande insatser för offentliga 
myndighetsutövare 

Tillväxtverket  3 Tvåårigt 
uppdrag 

Kartlägga och föreslå kompetens-
utvecklande insatser för destinations-
organisationer 

Tillväxtverket 3 Tvåårigt 
uppdrag 

Ka
pi

te
l 7

 

Uppföljning av regeringsuppdrag om 
immateriella tillgångar i företag 

Patent- och 
registreringsverket 

1 Ettårigt uppdrag 

Identifiera och definiera arbetssätt i 
innovationsstrukturer och skapa program 
och projekt 

RISE AB 25 Tvåårigt 
uppdrag 

Utvärdering av Statens Jordbruksverks 
och Tillväxtverkets insatser avseende 
innovation i företag 

Tillväxanalys 1 Ettårigt uppdrag 

Inventering av bedömargruppers 
kompetens 

Forsknings- och 
innovations-
myndigheter 

 Ingår i grund-
uppdrag 

Analysera forskningsbehov samt stödja 
strategisk FoU med relevans för besöks-
näringen 

Formas 60 Fyraårigt 
uppdrag 



SOU 2017:95 Samlade konsekvenser av utredningens förslag 

375 

 Förslag Aktör Engångs-
kostnader 

Kommentar 
Ka

pi
te

l 8
 Stärkt mandat och ansvar för det 

nationella arbetet med turismstatistik 
Tillväxtverket 10 

Löpande 
årliga 

kostnader 

Förstärkning av  
grundanslag 
tillsvidare 

Ka
pi

te
l 9

 

Förstudie om hur en växande turism ska 
kunna möta klimatutmaningarna 

Tillväxtverket 1 Ettårigt uppdrag 

Undersökning av hur kollektivtrafik-
myndigheterna bättre kan fånga 
besöksnäringens behov 

Tillväxtverket och 
Trafikverket 

1 Inom ramen för 
myndighets-
samverkan 

Integrera effekter kopplade till turism i 
utveckling av metoder och modeller för 
samhällsekonomisk analys på trans-
portområdet 

Trafikverket  Inom ramen för 
befintligt anslag 

Informera om regelverk vid ”enkla 
transporter”, när företag transporterar 
besökare till och från sin anläggning 

Tillväxtverket 1 Ettårigt uppdrag 
inom ramen för 
ansvar för regel-
förenkling 

Ka
pi

te
l 1

0 

Utveckling av modeller för turism i 
skyddad natur och biosfärområden 

Naturvårdsverket 1 Ettårigt uppdrag 

Informationsinsatser om allemansrätten Naturvårdsverket 1 Tvåårigt 
uppdrag 

Översyn av Sveaskogs ägardirektiv Regeringskansliet   
Ansvar för kunskapsutveckling om 
förutsättningar för företagande inom 
fisketurism 

Statens 
Jordsbruksverk 

 Inkluderas i 
befintligt anslag 

Ansvar för kunskapsutveckling om förut-
sättningar för företagande inom vilt- och 
jaktturism 

Naturvårdsverket  Inkluderas i 
befintligt anslag 

Ansvar för kunskapsutveckling om förut-
sättningar för företagande inom 
naturturism i skog 

Skogsstyrelsen  Inkluderas i 
befintligt anslag 

Ka
pi

te
l 1

1 

Analysera och beskriva samband mellan 
KKN och besöksnäring 

Tillväxtverket  Ettårigt upp-
drag, befintligt 
anslag 

Utveckla förslag på arbete kring 
finansieringsmodeller i kulturmiljö 

Riksantikvarie-
ämbetet 

1 Ettårigt uppdrag 

Se över SFV:s uppdrag Finans-
departementet 

  

Utveckla affärs- och samarbetsmodeller 
för besöksmålsutveckling 

Statens 
fastighetsverk 

2 Tvåårigt 
uppdrag 

Utveckla plan för hållbar besöks-
målsutveckling i världsarv 

Riksantikvarie-
ämbetet 

2 Tvåårigt 
uppdrag 
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 Förslag Aktör Engångs-
kostnader 

Kommentar 

Stödja branschnätverk för samisk turism Sametinget 1 Tvåårigt 
uppdrag 

Ka
pi

te
l 1

2 

Utreda och ge förslag på insatser för 
koordinering, effektivisering, tillstånds-
givning och kontroller inom måltidsturism 

Livsmedelsverket 2 Tvåårigt 
uppdrag 

Samla och tillgängliggöra den samlade 
kunskapen inom måltidsturism 

Statens 
Jordbruksverk 

1 Ettårigt uppdrag 

Ka
pi

te
l 1

3 

Förstudie avseende nationella mål och 
insatsområden för stora möten 

Tillväxtverket 1 Ettårigt uppdrag 

Pilotinsats inom utmaningsdriven 
innovation inom hållbara evenemang med 
fokus på säkerhet 

Vinnova 
 

25 Treårigt 
uppdrag 

Tydliggöra ansvaret för nationell väg-
ledning inom evenemangssäkerhet 

RK + utpekade 
aktörer med 
ansvar för 
evenemangs-
säkerhet 

20 Implementering 
= treårigt 
uppdrag  

Stärkt samordning av insatser från berörda 
departement avseende stora evenemang 
och möten 

Regeringskansliet  Ingår i budget 
för Nationellt 
besöksnärings-
forum 

Ta fram fakta och verktyg samt 
kompetenshöjande insatser inom 
internationella evenemang och möten 

VS Visit Sweden 
AB 

10 Avser tvåårigt 
uppdrag 

Genom representationsstöd aktivt visa att 
nationen ställer sig bakom arrangörer och 
städer 

Regeringskansliet   

Ka
pi

te
l 1

4 

Förenkling för besöksnäringens företag, 
fortsättning på pågående arbete med 
målgång 2020 

Tillväxtverket 40 Tvåårigt 
uppdrag 

 Totalt, engångskostnader  252 Tillkommer 
10 mkr i löpande 
årliga kostnader 

 
Förslagen förväntas inte skapa några direkta intäkter. Däremot 
bedömer vi att förslagen kan leda till indirekta intäkter för såväl en-
skilda, företag, kommuner och staten. Konkurrenskraftiga företag 
ger intäkter både till företagen själva, enskilda samt stat och kom-
mun via skatter. För den inkommande turismen genereras ett bety-
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dande exportvärde, som till skillnad från annan export inkluderar 
momsintäkter för staten. 

15.3.1 Förslag finansiering 

Utredningen föreslår att de förslag som gäller forskning finansieras via 
en omprioritering av de statliga forskningsmedlen i utgiftsområde 3 i 
statens budget. Utredningen föreslår att de övriga förslagen, inklu-
sive förslaget om en ny funktion för utveckling och innovation, 
finansieras via prioriteringar inom utgiftsområde 24, Näringsliv, i 
statens budget. Vad gäller alternativ ett och två för den nya funk-
tionen för utveckling och innovation förutsätter förslagen även med-
finansiering från regioner och näringsliv. Eftersom det är en frivillig 
möjlighet för ett fåtal regioner att delta har utredningen avgränsat sig 
från att i detta tidiga skede utreda och föreslå detaljerad finansiering 
inom dessa regioner. 

15.4 Konsekvenser för sysselsättning och offentlig 
service i olika delar av landet 

Utredningens bedömning är att en samlad politik för turism och 
besöksnäring och stärkt förmåga till utveckling och innovation 
kommer att skapa bättre förutsättningar för företagande och högre 
sysselsättning än om utredningens förslag inte genomförs. Turism är 
till sin natur platsbunden, och det geografiska perspektivet spelar 
därför stor roll för att förstå besöksnäringens effekter på samhället. 
Förutsättningarna för att bedriva verksamhet inom, eller arbeta med 
främjande relaterat till, turism och besöksnäring varierar beroende på 
var i landet och i vilken typ av miljö som verksamheten bedrivs även 
om målet är detsamma.  

Vår övergripande bedömning är att förslagen kommer påverka 
olika delar av landet på liknande sätt som turismen och besöks-
näringen geografiskt ser ut i dag. Vissa av de områden som förslagen 
omfattar kan dock antas ha en relativt större positiv effekt i lands-
bygder än i storstäder eftersom landsbygderna är särskilt centrala för 
utveckling av natur-, kultur- och måltidsturism samt vissa typer av 
evenemang. 
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I kapitel 4 finns ett utvecklat resonemang om besöksnäringens 
regionala effekter. Nedan återges detta sammanfattat. Sedan följer en 
beskrivning av några av de förslag som utredningen bedömer får 
konsekvenser för sysselsättningen i olika delar av landet. 

15.4.1 Besöksnäringskommuner och städer 

SKL delar in Sveriges kommuner i tre övergripande kommun-
grupper. Dessa tre kommuntyper är i sin tur indelade i undergrupper 
där gruppen mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner inklu-
derar undergruppen landsbygdskommuner med besöksnäring, som 
omfattar 15 kommuner. Dessa präglas av en hög andel besöksnäring, 
baserat på bland annat hotellövernattningar och omsättning inom 
detaljhandel, restaurang och hotell per invånare. I vissa kommuner, 
främst dessa som SKL definierar som landsbygdskommuner med 
besöksnäring, är besöksnäringen direkt avgörande för kommunens 
arbetsmarknad och livskraft.  

Totalt sett är omsättning, förädlingsvärden, antal arbetstillfällen 
och tillväxt inom besöksnäringen lägre i landsbygdskommunerna än 
i storstäderna. Besöksnäringens relativa roll, där varje enskild 
möjlighet att etablera ett företag eller att anställa fler personer i 
landsbygder har dock större betydelse här än i de snabbväxande 
städerna. Besöksnäringen bidrar även med kommersiell service som 
inte bara kommer besökare till del utan även lokalboende. 

En intressant analys av besöksnäringens roll i lokala ekonomier har 
nyligen gjorts, där turismens betydelse i Funäsfjällen och Vemdalen 
utretts.2 Analysen visar att den direkta effekten av turism som andel 
av näringslivets totala omsättning är 64 procent i Funäsfjällen och 
68 procent i Vemdalen. Inklusive indirekta effekter så ökar siffran 
med 10 procentenheter i båda dessa destinationer, till 74 respektive 
78 procent. 

Storstäderna3 har nyckelroller i besöksnäringen på flera sätt. De 
växer och utvecklas snabbare än övriga landet, med en tillväxt som 
inkluderar olika målgrupper och ändamål: att bo och arbeta; studera; 
driva företag; investera eller att besöka i arbete eller privat. Dessa 
                                                                                                                                                          
2 Nordanalys (2016): Spritprojektet, En utredning av turismens betydelse i Funäsfjällen och 
Vemdalen. 
3 Kommuner som har över 200 000 invånare i kommunens största tätort (SKL:s gruppering). 



SOU 2017:95 Samlade konsekvenser av utredningens förslag 

379 

städer har också stor betydelse som transportnav, genom flygplatser, 
hamnar och för Malmös del broförbindelse. Det är i hög grad till 
storstäderna som internationella besökare först kommer. De kom-
mersiella övernattningarna i storstadsregionerna stod under 2016 för 
52 procent av samtliga kommersiella övernattningar i landet. 

15.4.2 Besöksnäringen som länk mellan stad och landsbygd 

Besöksnäringen är en näring som bidrar till att länka samman olika 
delar av Sverige med varandra. Resande innebär att besökare för-
flyttar sig mellan platser. Besöksnäringen och fortsatt utveckling av 
turismen i Sverige har potential att fungera som ett kitt mellan olika 
delar av landet, och inte minst mellan stad och landsbygd. Få näringar 
har ett så utpräglat ”hela-landet-perspektiv” som besöksnäringen. Vi 
bedömer att det finns en stor potential i tätare samarbeten mellan 
regioner och destinationer. Ett av utredningens förslag är just en 
pilotsatsning på Hållbar destinationsutveckling i samarbete mellan 
stad och landsbygd. Vi bedömer att förslaget kan ge positiva 
sysselsättningseffekter i både stad och landsbygd, för i första hand 
de medverkande i piloten och senare, om piloten är framgångsrik, för 
flera destinationer. 

15.4.3 Sysselsättningseffekter av utredningens förslag 

Utredningens förslag syftar till att öka förutsättningarna till syssel-
sättning i hela landet. Förslagen om en samlad politik samt inom de 
strategiska insatsområdena digitalisering, kompetensförsörjning, 
utveckling, innovation och forskning, tillgänglighet, naturturism, 
kulturturism, måltidsturism, evenemang och stora möten och företagens 
villkor förväntas ge högre sysselsättning. Det kan ske genom såväl 
större efterfrågan från inkommande och inhemska besökare som 
större förmåga hos företagen att utveckla produkter och tjänster för 
att möta denna efterfrågan, än om förslagen inte genomförs. 

Förslagen är generellt hållna och effekterna är beroende av vad 
föreslagna strategier och myndighetsuppdrag leder till. Utredningen 
har därför inte underlag för att uppskatta storleken på effekterna 
utan att tvingas göra alltför långtgående antaganden om förslagens 
påverkan på besökare och företag. Vi har även avgränsat oss från att 
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analysera eventuella utträngningseffekter av förslagens förväntade 
förändringar av sysselsättningen. Nya och växande företag förväntas 
öka efterfrågan på arbetskraft. I hur stor grad denna efterfråge-
ökning kommer påverka övriga arbetsmarknaden och om arbets-
kraften kan antas komma från andra branscher eller utgöras av 
kvinnor och män som i dag har svag anknytning till arbetsmarknaden 
har vi inte analyserat. 

För några av förslagen ser vi regionala effekter som på något vis 
skiljer sig från de övergripande mönstren för besöksnäringen. De 
beskrivs kortfattat nedan. 

Utredningen föreslår tre alternativ för en ny utvecklingsfunktion. 
Samtliga alternativ förväntas bidra till högre lönsamhet hos företag 
verksamma inom besöksnäringen och därmed ökad sysselsättning, 
jämfört med om ingen utvecklingsfunktion finns. Alternativ 1 
bedöms kunna bidra till att effekter sprids snabbare i hela landet än 
alternativ 2 och 3 tack vare en stark regional koppling. Även altern-
ativ 2 bygger på ett starkt engagemang från regionala aktörer, medan 
alternativ 3 innebär lägre krav på regionernas medverkan i utveck-
lingsfunktionen. 

Ett av förslagen i utredningen rör specifikt utveckling av sam-
verkansstrukturer och ansvarsfördelning i Stockholm. Förslaget 
väntas leda till att de samlade resurserna inom länets besöksnäring 
används mer effektivt samt att insatser kommer till stånd för att 
stärka och komplettera strukturen där behov finns. Att Stockholm 
blir en mer samlad besöksnäringsregion med de funktioner och 
arbetsformer som behövs är ett nationellt intresse och bedöms få en 
positiv inverkan på hela landet. En tydligare formerad struktur under-
lättar för företagen, exempelvis genom fler insatser för företags-
utveckling och kompetensutveckling. 

Utredningens förslag inom trafikområdet handlar bland annat om 
att integrera turism i trafikplaneringen. Utredningen ser att det finns 
stora potentiella långsiktiga effekter för att detta ska kunna bidra till 
fler besökare, dvs. ökad efterfrågan på turismtjänster vilket ger 
underlag till fler och växande företag och därigenom ökad syssel-
sättning. Det gäller särskilt i de regioner och delar av Sverige som i 
dag lider av svag transporttillgänglighet. Förslagen förväntas skapa 
arbetstillfällen både inom transportsektorn och i andra branscher 
inom besöksnäringen. 
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Ett annat tematiskt område för samverkan som föreslås är mål-
tidsturism. Utredningens bedömning är att det finns outnyttjad 
potential inom måltidsturism. Förslag om att samla och tillgänglig-
göra kunskap inom området kan indirekt leda till fler och växande 
lönsamma företag, vilket ger positiva sysselsättningseffekter. Vidare 
väntas förslag som avser koordinering och effektivisering av 
tillståndsgivning och tillsyn inom livsmedels- och måltidsområdet 
bidra i samma riktning. Måltidsturism bedöms kunna tillföra nya 
typer av arbetstillfällen framför allt i landsbygder. Det beror på att 
både primärproduktion av livsmedel för måltidsturism och erbjudan-
det till besökare i stor utsträckning finns på landsbygderna i dag. 

Förslaget som avser uppväxlat arbete med regelförenkling för 
företag inom besöksnäringen är en fortsättning av tidigare genom-
förda insatser som uppfattas ha varit effektiva och välriktade och 
som inkluderat konstruktiv partssamverkan mellan statliga myndig-
heter och kommuner. Förslaget väntas leda till minskad administra-
tiv börda för företagen, vilket leder till effektivisering i företagens 
verksamheter och på längre sikt möjligheter till tillväxt och ökad 
sysselsättning. Förslaget avser insatser som påverkar hela landet i lika 
hög utsträckning. 

Utredningen har konstaterat att det i dag finns brister inom 
statistik om turism och besöksnäring på regional och kommunal 
nivå. Utredningen föreslår utveckling av sådan statistik. Tillgång till 
bättre beslutsunderlag stöder tillväxt i hela landet, och mer resurs-
svaga regioner och kommuner förväntas få en stärkt situation 
jämfört med nuläget och jämfört med mer resursstarka regioner. 

På liknande vis kan förslagen om att stärka forskningen om 
besöksnäringen bidra till kunskap om exempelvis hur turismens 
förutsättningar och effekter varierar i olika delar av landet, vilket i sin 
tur leder till beslutsfattande inom såväl privat som offentlig verksam-
het som tar större hänsyn till hela landets varierande behov. 

15.5 Konsekvenser för jämställdheten 

Utredningens förslag är könsneutralt utformade och det finns inte 
några förslag som särskilt riktar sig till kvinnor, män, flickor eller 
pojkar. Däremot kan kvinnor och män beröras i olika utsträckning, 
exempelvis i branscher där fler män än kvinnor är anställda. 
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Dagens uppskattningar av turismkonsumtion görs med hjälp av 
det så kallade turismsatellitkontot (TSA) och i det finns inte statistik 
på hur turismen ser ut fördelat på män och kvinnor. Däremot finns 
könsuppdelad statistik för bland annat anställda och företagare i 
besöksnäringens branscher. I brist på annat underlag antar vi att 
könsfördelningen är densamma inom de delar av branscherna som 
tillhandahåller turismkonsumtion som i branscherna totalt. 

Av de branscher som ingår i TSA är det fler förvärvsarbetande 
män än kvinnor både totalt och inom alla branscher, förutom hotell 
och restaurang samt ”annan serviceverksamhet” (bland annat skön-
hetsvård och frisörer).4 Om handel delas upp i parti- och detalj-
handel framgår att det är fler kvinnor än män som är förvärvs-
arbetande inom detaljhandeln. Den bransch som har störst köns-
skillnader är transport, där nästan 8 av 10 förvärvsarbetande är män. 
I de övriga branscherna är könsfördelningen jämnare. Könsfördel-
ningen på så här aggregerad nivå visar inte könsfördelning mellan 
yrkesroller, chefsbefattningar etc. inom branscherna. Andra källor 
visar dock till exempel att män är överrepresenterade i chefsbefatt-
ningar inom hotell och restaurang.5 

Vad gäller transportföretagen påverkar förändringar hos dessa fler 
män än kvinnor sett till de anställda och egenföretagarna. Sett till 
könsfördelningen bland besökarna förväntas förbättrade möjligheter 
till kollektivtrafik, tåg och cykel påverka kvinnor i större utsträck-
ning än män, eftersom män i större utsträckning än kvinnor äger och 
kör personbil. 

Utredningen föreslår ett övergripande politiskt mål om att turis-
men och besöksnäringen ska bidra till bland annat social hållbarhet. 
Utredningens bedömning är att målet får positiva konsekvenser för 
jämställdheten mellan kvinnor och män, som en del i social håll-
barhet. Vidare föreslås ett uppdrag om samordning och kunskaps-
spridning om hållbarhetskriterier för turism och besöksnäring. 
Syftet är att kunna hjälpa regioner och näringslivsaktörer med håll-
barhetsarbete i praktiken, vilket förväntas få en positiv effekt på 
jämställdheten mellan kvinnor och män. 

                                                                                                                                                          
4 Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, Antal förvärvsarbetande (dagbefolk-
ning) efter näringsgren. Data för år 2015. 
5 Tillväxtverket (2016): Den svenska besöksnäringen – kompetensförsörjning och kompetens-
behov, Rapport 0197. 
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Utredningens förslag om ökad forskning om turism och besöks-
näring kan leda till kunskap om exempelvis hur turismen påverkar 
kvinnor och män, flickor och pojkar, som leder till beslutsfattande 
inom såväl privat som offentlig verksamhet som kan bidra till jäm-
ställdhet. 

Även utredningens förslag om utvecklad data och statistik om 
turism syftar till att förstå besöksnäringens strukturer, inklusive hur 
de kan påverka jämställdheten mellan kvinnor och män. 

15.6 Konsekvenser för de integrationspolitiska målen 

Det av riksdagen beslutade målet för integrationspolitiken är lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och 
kulturell bakgrund. Målet ska uppnås främst genom generella åt-
gärder för hela samhället, bland annat inom arbetsmarknadsområdet. 
Några av de indikatorer som används för att redovisa resultat för 
integrationen på arbetsmarknaden är andel sysselsatta6 av befolk-
ningen bland inrikes och utrikes födda (ålder 15–74 år), andel perso-
ner i arbetskraften7 av befolkningen bland inrikes och utrikes födda 
(ålder 15–74 år) samt andel utrikes födda i åldern 20–64 år som för-
värvsarbetar 2–4 år efter folkbokföring. 

Förslag som påverkar förutsättningarna för exempelvis utbud och 
efterfrågan på arbete, vuxenutbildning och högre utbildning kan 
därmed få konsekvenser möjligheten att nå de integrationspolitiska 
målen. 

Syftet med utredningen, och utredningens förslag, är att stärka 
besöksnäringen och skapa arbetstillfällen i hela landet. En utgångs-
punkt för att analysera vilka konsekvenser detta får på integrationen 
är att studera andelen inrikes- och utrikesfödda kvinnor och män 
som arbetar inom besöksnäringens branscher i dag. I tabellen 15.4 
återges förvärvsarbetande inom detaljhandel, transport, hotell och 
restaurang samt kultur, nöje och fritid uppdelat i utrikes och inrikes 
födda samt kvinnor och män. 
                                                                                                                                                          
6 Som sysselsatta räknas personer som arbetar samt personer som har en anställning eller är 
egen företagare men tillfälligt är frånvarande pga. t.ex. föräldraledighet, sjukdom eller 
tjänstledighet. 
7 I arbetskraften ingår personer som kan och vill arbeta och som har eller söker arbete. Ej i 
arbetskraften omfattar personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa, t.ex. studerande, 
pensionärer och långvarigt sjuka. 
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Tabell 15.4 Förvärvsarbetande efter födelseregion och kön  

Andel av totalt antal förvärvsarbetande i respektive bransch8 

 Män födda i 
Sverige 

Kvinnor födda i 
Sverige 

Män födda 
utanför Sverige 

Kvinnor födda utanför 
Sverige 

Totalt 

Detaljhandel 31 % 56 % 6 % 7 % 100 % 
Transport 62 % 17 % 18 % 3 % 100 % 
Hotell och 
restaurang 

24 % 38 % 24 % 14 % 100 % 

Kultur, nöje, 
fritid 

45 % 44 % 6 % 5 % 100 % 

Hela 
näringslivet 

44 % 40 % 8 % 8 % 100 % 

 
Endast en del av de förvärvsarbetande i dessa branscher uppskattas 
arbeta med turism (se kapitel 2 för mer detaljerad beskrivning). Det 
finns inte någon statistik över fördelningen av förvärvsarbetande 
födda inom respektive utanför Sverige vad gäller specifikt turism-
delen av branscherna. Vi förutsätter att det följer hur fördelningen 
ser ut i branscherna totalt sett. 

De branscher som uppskattas sysselsätta flest personer med turism 
är hotell och restaurang samt handel. Inom hotell och restaurang är 
andelen anställda som är utlandsfödda högre än i näringslivet totalt, 
särskilt gäller det utlandsfödda män. Andelen anställda män födda i 
Sverige är väsentligt mindre inom hotell och restaurang än i närings-
livet i stort. Inom detaljhandeln är andelen anställda kvinnor relativt 
män markant större än i näringslivet totalt. I jämförelse med närings-
livet totalt är andelen anställda inom detaljhandeln som är födda i 
Sverige är något högre än andelen utlandsfödda. Det gäller både 
kvinnor och män. 

Givet att utredningens förslag sammantaget kommer leda till 
ökad sysselsättning inom turism som följer dessa mönster kommer 
förslagen således att påverka kvinnor födda i och utanför Sverige och 
män födda utanför Sverige i högre utsträckning i jämförelse med 
åtgärder som påverkar hela näringslivet. 

I utredningens förslag om en samlad politik föreslås som över-
gripande politiskt mål att bland annat öka besöksnäringens bidrag till 
social hållbarhet. Vår bedömning är att förslaget kommer att bidra 
                                                                                                                                                          
8 SCB: Antal förvärvsarbetande 16+ år i SNI 47, 49–52, 55–56 och 90–93, enligt Register-
baserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Gäller år 2015. 
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till lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett 
etnisk och kulturell bakgrund. Vidare ser utredningen en möjlighet 
för regeringen att i den föreslagna nationella strategin vid behov än 
tydligare styra insatser för att bidra till exempelvis nyanländas 
inträde och etablering på arbetsmarknaden. På liknande sätt kan för-
slaget om att ge Tillväxtverket ansvar för samordning och kunskaps-
spridning inom hållbar utveckling hjälpa regioner och näringslivs-
aktörer med praktiskt hållbarhetsarbete, vilket inkluderar social 
hållbarhet. Utredningens bedömning är det indirekt kan bidra till 
lika möjligheter oavsett kulturell bakgrund för både anställda och 
företagare i besöksnäringen samt för besökare. 

En förutsättning för att såväl kunna följa upp som att bidra till 
integration inom besöksnäringen är tillgång till kunskap. Utred-
ningens förslag om ökad forskning om besöksnäring förväntas bland 
annat leda till ökad kunskap om turismens effekter vilket i sin tur 
kan leda till både privat och offentligt beslutsfattande som kan på-
verka möjligheten att nå de integrationspolitiska målen. Även för-
slaget om utvecklad data och statistik syftar till att ge olika aktörer 
verktyg för att förstå besöksnäringens strukturer, vilket i sin tur kan 
antas bidra till möjligheten att nå integrationsmålet. 

I ett större perspektiv kan turism och besöksnäring bidra till ett 
inkluderande samhälle. Turismen är till sin natur gränsöverskridande 
och kan bidra till nyfikenhet inför och förståelse för samhällen utan-
för vars och ens vardagliga omgivning. Inte minst inom kultur och 
kulturhistoria stimuleras lärande och socialt utbyte mellan männi-
skor från olika kulturer. Den här styrkan i turism gör det extra ange-
läget att arbeta med ett hållbart perspektiv, så att inte motsättningar 
byggs upp mellan lokalbefolkningens behov och vardagsliv och 
besökare. 

15.7 Konsekvenser för små företag 

I kapitel 2 finns en beskrivning av de branscher som ingår i besöks-
näringen. Det framgår att i samtliga branscher är det bara enstaka 
procent av antalet företag som har 20 anställda eller fler. Generellt 
har därför förändringar inom den svenska turismen och besöks-
näringen betydande påverkan på små företag. Några av utredningens 
förslag riktar sig särskilt till mindre företag. 
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Förslaget om en ny nationell utvecklingsfunktion kommer kunna 
ha särskild betydelse för små företag. Det beror på att små företag i 
besöksnäringens branscher enligt utredningens bedömning har lägre 
tillgång till forskning och innovation jämfört med mer mogna och 
kunskapsintensiva företag och branscher och därför kan ha större 
nytta av en ny utvecklingsfunktion. 

Utredningens bild är att små och medelstora företag generellt har 
mer begränsad kapacitet att satsa på forskning och utveckling och att 
tillgodogöra sig ny kunskap än stora företag. Förslagen om att stärka 
forskning om besöksnäringen kan mot den bakgrunden förväntas ha 
störst nytta för stora företag, samtidigt som förslagen om att utvär-
dera insatser för innovation och att inkludera besöksnäringens 
aktörer i befintliga innovationsstödstrukturer i större omfattning än 
i dag stor potential för små företag eftersom de anses vara extra svaga 
på att omsätta forskning till lönsam affärsutveckling. Utredningen 
förslår även en analys av just små och medelstora företags hantering 
av immateriella tillgångar inom besöksnäringen. 

Vi bedömer att det förslag som har störst potential för effekt för 
små företag är det som handlar om att växla upp arbetet med regel-
förenkling för företag i besöksnäringen. Det kan handla om digita-
liserade tillståndsprocesser, förenkla lagstiftning, förbättra service 
och handläggningsprocesser. Utredningen föreslår vidare kompe-
tensutveckling hos myndighetsutövare som jobbar med tillstånd och 
tillsyn, i syfte att underlätta för företag att göra rätt. Vår bedömning 
är att myndighetskontakter och administrativa krav är ett större 
hinder för små företag eftersom dessa generellt har lägre administra-
tiv kapacitet än stora företag. 

Ett annat område där förslagen kan vara av särskild betydelse för 
små företag är digitalisering. Små företag har i dag sämre förutsätt-
ningar att bygga digital kompetens än stora företag och det är därför 
rimligt att anta att förslagen inom det här insatsområdet kommer ha 
större konsekvenser för små än stora företag. 

Inom transportområdet föreslår utredningen klargörande av vad 
som gäller vid ”enkla transporter” samt kollektivtrafik för besöks-
näringen. Vår bedömning är att både dessa förslag framför allt har 
positiva konsekvenser för småföretag i landsbygder, eftersom det är 
dessa företag som beskrivit för utredningen hur dagens situation är 
ett hinder i verksamheten. 
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Förslaget om en delstrategi för utveckling av måltidsturism och 
tillgängliggörande av samlad kunskap på området förväntas i för-
längningen leda till konkurrenskraft framför allt för små företag. Det 
beror på att en stor andel småföretag är verksamma inom måltids-
turism. Detsamma gäller för förslagen om natur- och kulturturism. 

15.8 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen 

Kommuner och landsting har en grundlagsfäst självstyrelse. I reger-
ingsformen fastslås att en inskränkning i den kommunala själv-
styrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till 
de ändamål som föranlett den. Utredningens förslag har stor på-
verkan på landsting och kommuner eftersom turismen och besöks-
näringen till sin natur är lokal och platsbunden. Flera förslag förut-
sätter engagemang och medverkan från regioner och landsting. För-
slagen utgår från en frivillighet för dessa att delta. Det gör att de inte 
påverkar den kommunala demokratin eller uppgiftsfördelningen 
mellan staten och kommunsektorn. Förslagen bejakar snarare än 
försvårar en lokal anpassning. I vissa frågor, exempelvis framtagande 
av statistik, föreslår utredningen en högre grad av samordning. Det 
kan ses som en likriktning och därför lägre grad av möjlighet till 
lokal anpassning. Utredningen gör dock bedömningen att detta är 
efterfrågat av kommunerna och den frivilliga formen gör att det inte 
begränsar det kommunala självstyret. Inget av förslagen i utred-
ningen innebär en utökning av den statliga tillsynen över kommunal 
verksamhet eller någon begräsning av kommunernas möjlighet att 
bedriva och organisera sin verksamhet. 

15.9 Påverkan på andra myndigheter 
och organisationer 

Utredningen gör en bred ansats att samla ett stort antal aktörer i 
besöksnäringsfrågor. Inte minst kommer förslagen att få betydande 
konsekvenser för Tillväxtverket som, oavsett vilket av utredningens 
tre organisationsalternativ som väljs, föreslås få en starkare roll och 
ett utökat uppdrag. Utifrån de förslag som läggs om uppdrag och 
insatser bedömer utredningen att Tillväxtverket behöver tillföras en 
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betydande resursförstärkning, och att krav därför kommer att ställas 
på myndighetens kompetensförsörjning och styrning av området. 

Vidare påverkar förslagen regeringskansliet som föreslås inrätta ett 
nationellt besöksnäringsforum och resurssätta detta. 

Andra statliga aktörer som påverkas av förslagen är länsstyrelser, 
ett antal statliga myndigheter och statliga bolag, bland annat Jord-
bruksverket, Konsumentverket, Naturvårdsverket, Patent- och 
registreringsverket, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Statens fastig-
hetsverk, Sveaskog, Trafikverket, Vinnova, Visit Sweden och övriga 
aktörer som ingår i Besöksnäringens myndighetsgrupp. 

Regioner, landsting och kommuner kommer också att i hög grad 
beröras av förslagen liksom SKL som gemensam intresseorganisation 
för dessa. Regionalt utvecklingsansvariga och kompetensplattformarna 
är vidare berörda, liksom de regionala turismorganisationerna/-
funktionerna. 

Besöksnäringen berörs i form av branschorganisationer, fack-
förbund och företag som förväntas bidra i utveckling av en nationell 
strategi och där en lång rad av utredningens förslag inkluderar dialog 
med besöksnäringen. Även näringslivsägda destinationsorganisa-
tioner förväntas påverkas genom att strategiarbete och dialoger med 
näringslivet kan komma att omfatta dessa. 

Bland intresseorganisationer och föreningar berörs bland annat 
Riksidrottsförbundet, Svenska turistföreningen, Svenskt Friluftsliv, 
Sveriges museer, Swedish Network of Convention Bureaus och 
Världsarv i Sverige. 

Bland aktörer inom akademi och forskning berörs en rad läro-
säten med utbildning och forskning inom turism, besöksnäring och 
hospitality, Formas, RISE, Swedish Incubators and Science Parks 
(SISP), liksom branschernas forskningsråd HUR och BFUF. 

Bland politiskt tillsatta plattformar berörs bland annat Team 
Sweden och Samverkansprogrammet nästa generations resor. 

För alla dessa kommer, i mer eller mindre hög utsträckning, ett 
utökat engagemang i nationellt strategiarbete att ställa krav på resur-
ser som innebär antingen en omprioritering i befintlig verksamhet 
eller ökade kostnader. Syftet med arbetet är dock att kostnaderna 
ska kunna minska i nästa steg, genom en starkare samordning och 
genom tydligare uppdrag och roller som minskar suboptimerade 
resurser. 
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15.10 Målkonflikter 

I utredningens uppdrag har bland annat ingått att föreslå hur sam-
verkan och samordning kan ske, liksom hur kontaktytor mellan 
myndigheter och andra offentliga aktörer, näringsliv, akademi och 
civilsamhället kan utvecklas. Utredningens förslag om en samlad 
politik inkluderar strategiarbete i samverkan mellan alla dessa aktörs-
grupper, ett nationellt forum, en funktion för utveckling och innova-
tion samt en mängd konkretiserade uppdrag med förslag på nya eller 
förstärkta samverkans- och kontaktytor. Förslagen väntas påverka 
många aktörer att göra både egna insatser och till en gemensam 
kraftsamling, som utredningen bedömer är helt nödvändig för fram-
tida möjligheter att både styra utvecklingen och utvärdera effekter 
inom hållbar turism och besöksnäring i Sverige. 

Detta innebär att roller och relationer kommer att sättas på prov 
och behöva intensifieras och utvecklas. De betyder också att olika 
politiska mål och andra mål kommer att ställas mot varandra, med 
utredningens analyser och underlag som stöd. 

Utredningen bedömer att det kan uppstå målkonflikter i detta 
arbete, inte minst när frågor kopplat till tillväxt ställs mot frågor 
kopplat till miljömässig och social hållbarhet och när resurser ska 
prioriteras mellan olika delar av landet. Här kommer bland annat 
styrning mot Agenda 2030 och mot hållbarhetsmål i de tre hållbar-
hetsaspekterna att ha stor betydelse för om arbetet blir fram-
gångsrikt.  

Vidare innebär utredningens förslag att en del av statsbudgeten 
föreslås prioriteras för utvecklingsinsatser inom samordning, utveck-
ling, forskning och innovation inom besöksnäringen. Detta innebär 
målkonflikter med hänsyn till alternativanvändningen av dessa 
resurser.  

15.11 Konsekvenser för brottsligheten 

Två av utredningens förslag har som tydligt syfte att förebygga 
brott, nämligen de förslag som avser evenemangssäkerhet. Vi 
bedömer att genomförandet av dessa kan leda till minskad brotts-
lighet avseende olika typer av brott som mer eller mindre ofta begås i 
samband med evenemang, exempelvis sexualbrott, stölder, skade-
görelse, våldsbrott och potentiellt även terroristbrott. 
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Vi bedömer vidare att förslagen om att öka kunskapen bland 
offentliga aktörer om delningsekonomi och digitala plattformar kan 
vara ett sätt att bemöta och förebygga brottslighet avseende främst 
regelverk för uthyrning och beskattning, men möjligen också it-
säkerhetsbrott. 

Förslagen som avser regelförenkling för företagen och kompe-
tensutveckling av offentligt sysselsatta kan ha en brottsförebyggande 
effekt då de innebär att myndighetsutövare ökar sin kompetens 
avseende att underlätta för företag att göra rätt. 

Inget förslag väntas leda till att brottsligheten ökar. 
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Kommittédirektiv 2016:83 

En sammanhållen politik för hållbar 
turism och växande besöksnäring 

Beslut vid regeringssammanträde den 13 oktober 2016 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska föreslå en sammanhållen politik för hållbar 
turism och växande besöksnäring. Syftet med utredningen är att ge 
regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och 
jobbmotor i hela landet. 

Utredaren ska bl.a. analysera utvecklingen och bedöma framtida 
utmaningar och möjligheter för besöksnäringen. Utredaren ska läm-
na förslag till en politik som skapar förutsättningar för tillväxt, före-
tagande och sysselsättning och som bidrar till att aktörerna gemen-
samt kan kraftsamla inom besöksnäringen. 

Ett jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv ska genomsyra utred-
ningen. 

Utredaren ska bl.a. göra följande: 

• Analysera målet för turismpolitiken, och om det finns skäl till 
det föreslå tillägg eller nytt mål för politiken. 

• Kartlägga besöksnäringens behov och hinder för en hållbar ut-
veckling och därefter föreslå insatser. 

• Föreslå hur samverkan och samordning mellan besöksnäringen 
och offentliga aktörer kan utvecklas för att stärka det gränsöver-
skridande turistiska erbjudandet ”äta-resa-göra-bo”. 

• Föreslå hur kontaktytorna mellan bl.a. myndigheter, näringsliv, 
akademi och civilsamhället kan utvecklas. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2017. 
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Turismens och besöksnäringens utmaningar idag 

Svensk turism och besöksnäring var senast föremål för genomlys-
ning genom propositionen En politik för en långsiktigt konkurrens-
kraftig svensk turistnäring (prop. 2004/05:56). 

Turismens exportvärde ökar. Utländska besökares konsumtion i 
Sverige uppgick till 112,6 miljarder kronor under 2015. Den var 
därmed högre än den svenska järn- och stålexporten (50,9 miljar-
der kronor). Turismens exportvärde har sedan 2000 ökat med 
177 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som ökningen av 
Sveriges totala export av varor och tjänster, som har vuxit med 
78,2 procent under motsvarande period. Turismens exportvärde 
som andel av Sveriges totala export av varor och tjänster har ökat 
från 3,9 procent 2000 till 6,0 procent 2015. Besöksnäringen skapar 
stor potential för tillväxt, sysselsättning och utveckling såväl i städ-
er som på landsbygden. Det råder dock hård konkurrens om den 
växande internationella turismen och det krävs gemensamma kraft-
tag och samverkan över både branscher och sektorer för att Sverige 
ska kunna vara konkurrenskraftigt, hävda sig och ta till vara den 
potential som finns inom sektorn. Därför behövs en sammanhållen 
politik för en hållbar turism och besöksnäring. Ett fokus på ökad 
hållbarhet innebär att alla komponenter som utgör hållbarhet, så-
som t.ex. kvalitet, ekonomi, miljö, jämställdhet, arbetsvillkor och 
sysselsättningsmöjligheter behöver utvecklas vidare. Branschens 
parter är viktiga intressenter för denna utveckling, inte minst när 
det gäller sysselsättningsutvecklingen inom besöksnäringen samt 
möjligheterna för branschen att tillgodogöra sig den kompetens 
som nyanlända för med sig. 

Förenkling och digitalisering 

Besöksnäringen är en regeltung bransch där företagen behöver ha 
omfattande kontakter med myndigheter på nationell, regional och 
kommunal nivå för att få nödvändiga tillstånd på plats. För att för-
enkla för företagen är arbetet med att identifiera och åtgärda om-
råden där det i dag finns särskilda utmaningar och hinder för just 
besöksnäringen i form av regler och uppgiftslämnande av vikt för 
besöksnäringens tillväxt och utveckling. Digitaliseringens möjlig-
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heter bör i det sammanhanget användas fullt ut för att skapa trans-
parens, enklare myndighetskontakter och ökad rättssäkerhet. 

Kunskapssamhället och utvecklingen av informations- och kom-
munikationsteknik öppnar nya möjligheter. Digitalisering och auto-
matisering påverkar redan i dag affärsmodeller och förutsättningar i 
sektorn. Den digitala transaktionsekonomin ökar och ställer högre 
krav på digital åtkomst i hela landet. Resor är också något som 
ligger högt på sökningar på internet. I Sverige är fyra av de 20 van-
ligaste aktiviteterna på internet relaterade till resor. 

Sysselsättning 

Besöksnäringen växer. År 2015 var 165 400 personer sysselsatta 
inom turismen, vilket är en ökning med 5,8 procent jämfört med 
föregående år. Detta kan jämföras med att den totala sysselsätt-
ningen i Sverige ökade med 1,5 procent. I takt med besöksnäring-
ens tillväxt ökar också konkurrensen om de mest kompetenta med-
arbetarna. Sektorn har en relativt låg snittålder och hög personal-
omsättning. Att hitta, utveckla och upprätthålla spetskompetens 
kommer att bli en överlevnadsfaktor och framtida konkurrensför-
del, likväl som att skapa tydligare karriärvägar inom näringen. 

Besöksnäringen lyfts i flera sammanhang som en näring som har 
en bättre könsbalans sett till antalet sysselsatta. Dock finns det en 
utmaning i att män är överrepresenterade i ledningspositioner. 
Besöksnäringen skapar arbetstillfällen i alla delar av landet, särskilt 
för unga och personer med utländsk bakgrund. Utrikes födda är väl 
representerade i näringen – 36 procent jämfört med 14 procent på 
övriga arbetsmarknaden. Andelen utrikes födda företagare är också 
högre än i andra branscher. 

Forskning, innovation och finansiering 

För att öka marginalerna i besöksnäringen, som domineras av små 
och medelstora företag, är det av vikt att turistiska produkter, 
tjänster och system når ännu högre upp i värdekedjan, vilket i sin 
tur bidrar till ökad konkurrenskraft och sysselsättning. Forskning 
och innovation samt ett kontinuerligt utvecklingsarbete är viktiga 
delar i arbetet för att tillvarata sektorns tillväxt och potential. 
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Kartläggningar visar att de större nationella forskningsfinansiär-
erna tillsammans med aktörer lägger cirka 35 miljoner kronor årli-
gen på forskningsprojekt inom besöksnäringen. 

Kapitalförsörjning generellt är en utmaning för företag, inte 
minst för företag inom besöksnäringen. Många företag inom när-
ingen finns utanför storstadsområdena och i delar av landet där det 
kan vara svårare att få finansiering. Det finns också ett behov av att 
förbättra tillgången till lån för växande företag i hela landet då ban-
kernas riskbenägenhet har minskat och många företag har svårig-
heter att få finansiering via bank, t.ex. i områden där fastighetspris-
erna är för låga för att kunna användas som säkerhet. 

Globaliseringen ökar resandet 

Globaliseringen och förbättrad ekonomisk standard gör att resan-
det ökar, vilket har konsekvenser för miljö och klimat. Detta ställer 
högre krav på bl.a. hållbara transporter. Ett besöksnäringsperspek-
tiv är av vikt i samband med infrastrukturplanering. Hög tillgäng-
lighet är attraktivt för besökare. Om besöksnäringen ska kunna 
växa i takt med efterfrågan, måste turister hitta till Sverige och lätt 
kunna resa inom landet. I glest befolkade delar av landet kan turis-
men ibland vara den enda växande sektorn. Därför är tillgången till 
goda kommunikationer avgörande för företag och besökare i dessa 
delar av landet. Regeringen har påbörjat arbetet med att ta fram en 
ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastruk-
turen och ramar för nya länsplaner för perioden 2018–2029. Reger-
ingen har nyligen lagt fram propositionen Infrastruktur för fram-
tiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar 
utveckling (prop. 2016/17:21) som underlag för riksdagens beslut 
om inriktning och ekonomiska ramar för planperioden. I åtgärds-
planeringen, som följer efter riksdagens beslut, är besöksnäringen 
ett av de perspektiv som ska beaktas. Den nationella trafikslags-
övergripande planen för transportinfrastruktur fastställs sedan av 
regeringen medan respektive länsplan fastställs regionalt. 
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Naturturism och hållbarhetscertifiering 

Sverige har en stark position som naturnation. I takt med att in-
tresset för natur- och kulturturism ökar och får nya utvecklade 
användningsområden ökar också efterfrågan på hållbara turismupp-
levelser. Det finns flera hållbarhets- och kvalitetssystem som rör 
besöksnäringen, t.ex. Svanen, Naturens Bästa, Krav, Bra miljöval, 
ISO-standarder, Green Key, EMAS, Blå Flagg, Swedish Welcome 
och Visitas klassificeringssystem. Inom t.ex. Svanen finns ett 
nordiskt kvalitets- och hållbarhetssystem som omfattar besöksnä-
ringen i form av kriterier och en lång rad licenser för hotell, van-
drarhem och konferensanläggningar. Dessutom finns den EU-
gemensamma märkningen EU Ecolabel (Blomman), som har kri-
terier för logi- och campingplatstjänster. Naturturismen är ett av de 
snabbast växande områdena inom global turism i dag. Sveriges 
natur är en av de viktigaste anledningarna till resor hit med stor 
potential att skapa unika reseupplevelser. Stora satsningar görs för 
att tillgängliggöra Sveriges natur för besökare, bl.a. genom infor-
mation och fysisk tillgänglighet. Skyddade naturområden som natio-
nalparker och naturreservat är viktiga besöksmål och bidrar till 
utveckling och tillväxt lokalt och regionalt. Därför är det också 
viktigt att beakta de nationella miljömålen, det övergripande gene-
rationsmålet och friluftslivsmålen. 

Kulturturism 

Hållbara mötes-, idrotts- eller kulturevenemang utgör också viktiga 
reseanledningar. Den lokala kulturen och det lokala kulturutbudet 
och kulturarvet i form av exempelvis museer och teatrar är ofta vik-
tiga besöksmål som attraherar besökare och driver resandet framåt. 
Samspelet mellan besöksnäringen och kulturinstitutionerna och 
kulturmiljöerna samt de kulturella och kreativa näringarna bidrar 
också i många fall till tillväxt och utveckling på en ort. De svenska 
kulturella och kreativa näringarna har länge haft en mycket stark 
tillväxt, inte minst internationellt. Detta har bidragit både till en 
ökad kunskap om Sverige och till en positiv Sverigebild, vilket 
stärkt svensk besöksnäring. Allt oftare är kulturevenemang och 
kulturupplevelser i Sverige en huvudsaklig besöksanledning. Denna 
utveckling har inte bara förstärkt betydelsen av kulturturism utan 
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även skapat nya resemönster som exempelvis design- eller filmdriv-
en turism. Fler utländska turister innebär samtidigt att konsumtio-
nen av varor och tjänster inom kultur och de kulturella och kreativa 
näringarna ökar. Detta ömsesidigt berikande samspel blir allt mer 
betydelsefullt både för besöksnäringen och för aktörer inom kultur-
området och de kulturella och kreativa näringarna. 

Fragmenterad näring 

Företagen i besöksnäringen rår oftast inte själva över besöksmålets 
attraktionskraft utan det krävs samverkan med andra företag, civil-
samhället och offentlig sektor lokalt, regionalt och över bransch-
gränser för att kunna utveckla en attraktiv destination. Besöks-
näringen är dessutom fragmenterad och beroende av flera områden 
som exempelvis landsbygdsutveckling, infrastruktur och digitalise-
ring. Samarbete lokalt, regionalt och internationellt och över 
branschgränser är ofta nödvändigt för att åstadkomma en attraktiv 
destination eller upplevelse. Det kan handla om att utveckla både 
produkter och tjänster från såväl privata som offentliga aktörer. 
Både privata och offentliga aktörer har uttryckt behov av att främja 
gränssnittet näringsliv, akademi och offentlig sektor, och att stärka 
och öka medvetenheten om besöksnäringen inom forskning och 
innovation. Det kan t.ex. röra sig om offentliga miljöer, transport-
er, rekreationsområden och lokal service, men även branscher och 
företag kan behöva komma varandra närmare för att kunna skapa 
bättre helhetsupplevelser, exempelvis små researrangörer och it-
företag. 

Besöksnäringen har höga tillväxtmål 

I näringens egen strategi ”Nationell strategi för svensk besöks-
näring – strategi 2020” (Svensk Turism i dialog med näringens 
aktörer) slås målet fast att besöksnäringen ska fördubbla sin om-
sättning och öka antalet sysselsatta med 50 procent under en tio-
årsperiod (2010–2020). Besöksnäringen har stor potential och det 
finns ett stort engagemang hos företagare och anställda som verkar 
i sektorn. Men det finns också viktiga utvecklingsområden då det är 
en näring med många småföretag och generellt sett låg lönsamhet. 
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Insatser för turism och besöksnäringen i dag 

I syfte att lyfta besöksnäringen och kraftsamla över branschgräns-
erna initierade regeringen ett dialogforum med aktörer från besöks-
näringen våren 2016. Vidare har regeringen tilldelat Tillväxtverket 
särskilda medel för fortsatta insatser för destinationsutveckling, 
och särskilda medel till V.S VisitSweden AB för att öka marknads-
föringen av Sverige som turistland utomlands. Inom ramen för 
regeringens exportstrategi genomför regeringen insatser för fler 
direkta flygförbindelser och fler internationella evenemang vilket 
gynnar besöksnäringen. Ett av dessa är Team Sweden som har till 
uppgift att samordna exportstödet och stödja företag som vill ut på 
exportmarknaden. En del av Team Sweden riktar särskilt in sig på 
möten och evenemang just för att stärka besöksnäringen. Reger-
ingen har också avsatt medel till upprustningen av Göta kanal. 
Regeringen har slutit en överenskommelse med Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) om ett samarbete för förenklingar av-
seende restaurangföretagande med hjälp av nya gemensamma natio-
nella digitala lösningar, och har samarbetat med arbetsmarknadens 
parter kring snabbspår vilket innebär bl.a. kortare hantering av vali-
dering av utbildning och kompetens av exempelvis kockar. Reger-
ingen gör även insatser inom ramen för de europeiska investerings- 
och strukturfonderna som riktar sig mot besöksnäringen. Bland 
annat finns särskilda medel avsatta för utveckling av turism på 
landsbygderna samt för insatser riktade mot att utveckla måltiden 
som en större del av upplevelsen inom ramen för landsbygdspro-
grammet. 

Uppdraget 

En särskild utredare ska föreslå en sammanhållen politik för hållbar 
turism och växande besöksnäring. Syftet med utredningen är att ge 
regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och 
jobbmotor i hela landet.  

En sådan politik ska utgå från strukturella frågor, utmaningar 
och möjligheter som besöksnäringen möter, såväl nationellt som 
med en internationell utblick. Politiken ska utgå från nuläget med 
avsikt att möta inte bara nuvarande utan även kommande utma-
ningar och möjligheter. Politiken ska bidra till konkurrenskraftiga, 
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innovativa växande företag och destinationer samt ökad samverkan 
mellan privata och offentliga aktörer, ökad sysselsättning och en 
hållbar utveckling i hela landet.  

Utredarens förslag ska kunna omsättas i konkreta insatser från 
regeringens sida, men också bidra till att mobilisera andra aktörers 
insatser för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor. 
Det är också viktigt att analysen görs utifrån ett geografiskt per-
spektiv och att analysera olika behov, utmaningar och möjligheter 
som finns inom besöksnäringen i olika delar av landet samt utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv. Utredaren ska också föreslå en prio-
ritering av föreslagna insatser. 

Utredaren ska göra följande: 

• Analysera det befintliga målet för turismpolitiken, och om det 
finns skäl till det föreslå tillägg eller nytt mål för politiken samt 
lämna förslag på inriktning av politiken för att nå målet. 

• Kartlägga besöksnäringens behov, utmaningar och hinder för en 
hållbar utveckling på följande områden och därefter föreslå in-
satser och möjliga förenklingar: 

– digitalisering inklusive digital tillgänglighet, 

– forskning och innovation, 

– kompetensförsörjning och kompetensutveckling, 

– trafikutbud i befintlig infrastruktur i fråga om besöksnäringen, 

– nyttjande av exempelvis stads-, natur- och kulturmiljöer, 

– sysselsättning, samt 

– företag inom naturturism och kulturturism. 

• Föreslå hur samverkan och samordning mellan besöksnäringen 
och offentliga aktörer kan utvecklas för att stärka det gränsöver-
skridande turistiska erbjudandet ”äta-resa-göra-bo”, och identi-
fiera eventuellt svaga samband som hämmar besöksnäringens 
utveckling. 

• Föreslå hur kontaktytorna mellan myndigheter och andra offent-
liga aktörer, näringsliv, akademi och civilsamhället kan utvecklas. 

• Lämna förslag på hur vidareutvecklad samordning mellan politik-
områden och politiknivåer, nationellt, regionalt och kommunalt 
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bör se ut för att öka effekterna av en sammanhållen politik för 
turism och besöksnäring. 

• Undersöka vilken typ av data och statistik som behövs för att 
öka kunskaperna om besöksnäringen samt föreslå hur befintliga 
data och befintlig statistik kan kompletteras och utvecklas ur ett 
nationellt, regionalt, och kommunalt perspektiv. 

Det ingår inte i utredarens uppdrag att föreslå insatser för hur 
Sverige kan marknadsföras i utlandet. Uppdraget omfattar inte hel-
ler en översyn av skatte- och avgiftsreglerna. Utredaren ska därför 
inte föreslå förändrad beskattning av fysiska eller juridiska personer 
eller förändringar i skatteförfarandet. 

Konsekvensbeskrivningar 

En noggrann kartläggning av vilka konsekvenser som ett genom-
förande av utredarens förslag får är ett nödvändigt led i utrednings-
arbetet. Om de förslag utredaren lämnar påverkar kostnaderna eller 
intäkterna för staten, kommuner, landsting, företag eller andra en-
skilda, ska en beräkning av dessa konsekvenser redovisas. Om de 
förslagen förväntas leda till kostnadsökningar ska utredaren lämna 
förslag till hur dessa ska finansieras. Om utredaren föreslår nya 
eller ändrade regler, ska förslagens kostnadsmässiga och andra konse-
kvenser anges i betänkandet. Utredaren ska bedöma vilken påverkan 
på andra myndigheter och organisationer som de lämnade förslagen 
får om de genomförs. Om målkonflikter uppstår med anledning av 
förslagen, ska en redovisning lämnas över vilka intressen som behöver 
vägas samman. Utredaren ska även analysera och redovisa vilka kon-
sekvenser förslagen får för kvinnor respektive män, flickor respektive 
pojkar, särskilt de delar av förslagen som berör arbetsmarknad, innova-
tion, sysselsättning och företagande. 

Samråd och redovisning av uppdraget 

Under genomförandet av uppdraget ska utredaren inhämta syn-
punkter från berörda myndigheter, landsting, samverkansorgan, 
kommuner, organisationer, näringslivet och övriga intressenter i 
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den utsträckning som utredaren finner lämpligt. Utredaren ska 
hålla sig informerad om och beakta relevant arbete som pågår inom 
Regeringskansliet samt beakta utredningen om en sammanhållen 
politik för Sveriges landsbygder. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2017. 
       
      (Näringsdepartementet)
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Sammanhållen politik för hållbar turism och växande 
besöksnäring 
N2016:04 
 

Till samtliga landshövdingar  
i samarbete med regionalt tillväxtansvariga 
 
 
Inbjudan till inspel till utredningen 

I oktober 2016 fick jag uppdraget att som särskild utredare leda 
utredningen En sammanhållen politik för hållbar turism och växande 
besöksnäring. Utredningsdirektivet är brett formulerat, och inne-
håller dels övergripande frågor som en översyn av det turistpolitiska 
målet och hur samverkansstrukturer bäst utvecklas framöver, dels 
analys och förslag inom en rad sakområden såsom trafikutbud, 
digitalisering, statistik, forskning och innovation, där arbetet ska 
inkludera perspektiven geografisk spridning, jämställdhet och håll-
barhet. Ett färdigt betänkande ska presenteras den 1 december 2017.  
 

En viktig del i arbetet är att fånga upp inspel från olika delar av 
Sverige och från besöksnäringens aktörer. Till vår hjälp har vi en 
expertgrupp med 26 företrädare för olika delar av besöksnäringens 
aktörssystem. Som viktigt komplement vill vi även att du som lands-
hövding, i samarbete regionalt tillväxtansvarig/regionala utvecklings-
plattformar, ska ha möjlighet att samla nyckelaktörer från ditt län till 
ett möte med utredningen om era prioriteringar, utmaningar och 
möjligheter. 

Brev/inbjudan 

 

  

2017-01-25  
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Vår förhoppning är att du vill åta dig att samla relevanta aktörer och 
arrangera ett sådant möte hos dig. Vi räknar med att det behövs 
2-3 timmars mötestid, och föreslår ett upplägg med följande innehåll, 
där ni själva bestämmer detaljerna i er egen medverkan: 
  

1. Kort presentation av utredningsuppdraget(cirka 15 minuter) 

2. Länets/regionens inspel till utredningen: 
 

a) Besöksnäringens roll i strategiska plattformar för regional 

utveckling? 

b) Utmaningar, möjligheter och goda exempel ur ett regionalt 

perspektiv 

c) Regionens roll för besöksnäringen i ett nationellt perspektiv 

(särskilda styrkor och möjligheter) 

d) Konkreta inspel och förslag avseende 

i. övergripande strukturfrågor (besöksnäringens 

organisering, samverkanslösningar och finansiella 

struktur, främst på nationell nivå, samt det 

nationella turistpolitiska målet) 

ii. 2-5 prioriterade förslag kring övriga fråge-

områden i utredningsdirektivet (enligt bilaga) 

3. Diskussion 
 

Vi tror att det kan vara aktuellt att samla cirka 20 aktörer/personer, 
förslagsvis ur nedanstående grupper: 

– Landshövding samt regionalt tillväxtansvariga tjänstemän 

– Ansvariga politiker 



SOU 2017:95 Bilaga 2 

403 

– Strategiska plattformar för regionalt utvecklingsarbete

– Ansvariga för utveckling och marknadsföring av destinationer

– Näringsliv (besöksnäring och ev. angränsande näringsliv)

– Ev högskola/universitet i regionen med koppling till besöksnäring

– Andra viktiga aktörer för regionens profil och attraktivitet (t.ex.
civilsamhälle och föreningsliv, kultur, evenemang och idrott)

Vi har redan hunnit boka in ett par regioner/län och ser helst att ni 
kontaktar oss snarast för mer information och för att hitta ett datum. 

Kontakta: 
Kristina Algotson, huvudsekreterare, 
kristina.algotson@regeringskansliet.se, tel 08-405 57 12 
eller 
Erika Rosander, sekreterare, erika.rosander@regeringskansliet.se, 
tel-08-405 57 39 

Med vänliga hälsningar 
Britt Bohlin 
utredare 



Statens offentliga utredningar 2017
Kronologisk förteckning

1. För Sveriges landsbygder 
–  en sammanhållen politik för 
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. N. 

2. Kraftsamling för framtidens energi. M.

3. Karens för statsråd och statssekreterare.
Fi.

4. För en god och jämlik hälsa. 
En utveckling av det 
folkhälsopolitiska ramverket. S.

5. Svensk social trygghet i en 
globaliserad värld. Del 1 och 2. S.

6. Se barnet! Ju.

7. Straffprocessens ramar och 
domstolens beslutsunderlag 
i brottmål – en bättre hantering av 
stora mål. Ju.

8. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. 
Kärnavfallet – en fråga i ständig 
förändring. M.

9. Det handlar om oss.
– unga som varken arbetar eller studerar. U.

10. Ny ordning för att främja god sed 
och hantera oredlighet i forskning. U.

11. Vägskatt. Volym 1 och 2. Fi.

12. Att ta emot människor på flykt. 
Sverige hösten 2015. Ju.

13. Finansiering av infrastruktur med 
privat kapital? Fi.

14. Migrationsärenden 
vid utlandsmyndigheterna. Ju.

15. Kvalitet och säkerhet 
på apoteksmarknaden. S.

16. Sverige i Afghanistan 2002–2014. UD.

17.  Om oskuldspresumtionen och rätten att 
närvara vid rättegången. Genomförande 
av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. Ju.

18. En nationell strategi för validering. U.

19. Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen 
mot fördjupad lokal samverkan 
för unga arbetslösa. A.

20. Tillträde för nybörjare – ett öppnare 
och enklare system för tillträde till 
högskoleutbildning. U.

21. Läs mig! Nationell kvalitetsplan för 
vård och omsorg om äldre personer. 
Del 1 och 2. S.

22. Från värdekedja till värdecykel – så får 
Sverige en mer cirkulär ekonomi. M. 

23. digitalforvaltning.nu. Fi.

24. Ett arbetsliv i förändring – hur 
påverkas ansvaret för arbetsmiljön? A.

25. Samlad kunskap – stärkt 
handläggning. S.

26. Delningsekonomi. På användarnas 
villkor. Fi.

27. Vissa frågor inom fastighets- och 
stämpelskatteområdet. Fi.

28. Ett nationellt centrum för kunskap 
om och utvärdering av arbetsmiljö. A.

29. Brottsdatalag. Ju.

30. En omreglerad spelmarknad. 
Del 1 och 2. Fi.

31. Stärkt konsumentskydd 
på bostadsrättsmarknaden. Ju.

32. Substitution i Centrum
– stärkt konkurrenskraft med 
kemikalie smarta lösningar. M.

33. Stärkt ställning för hyresgäster. Ju.

34. Ekologisk kompensation – Åtgärder 
för att motverka nettoförluster av 
biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster, samtidigt som behovet av 
markexploatering tillgodoses. M.

 35. Samling för skolan. Nationell strategi 
för kunskap och likvärdighet. U.

36. Informationssäkerhet för samhälls-
viktiga och digitala tjänster. Ju.

37. Kvalificerad välfärdsbrottslighet 
– förebygga, förhindra, upptäcka och 
beivra. Ju.



38. Kvalitet i välfärden – bättre 
upphandling och uppföljning. Fi.

39. Ny dataskyddslag. Kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning. Ju.

40. För dig och för alla. S.

41. Meddelarskyddslagen – fler verksam- 
heter med stärkt meddelarskydd. Ju.

42. Vem har ansvaret? M.

43. På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet 
och effektivitet i hjälpmedelsförsörj-
ningen. S.

44. Entreprenad, fjärrundervisning
och distansundervisning. U.

45. Ny lag om företagshemligheter. Ju.

46. Stärkt ordning och säkerhet i domstol. 
Ju.

47. Nästa steg på vägen mot en mer jämlik 
hälsa. Förslag för ett långsiktigt arbete 
för en god och jämlik hälsa. S.

48. Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Förutsättningar för en lärande hälso- 
och sjukvård. S.

49. EU:s dataskyddsförordning 
och utbildningsområdet. U.

50. Personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål. U.

51. Utbildning, undervisning och ledning 
– reformvård till stöd för en bättre 
skola. U.

52. Så stärker vi den personliga 
integriteten. Ju.

53. God och nära vård. En gemensam
färdplan och målbild. S.

54. Fler nyanlända elever ska uppnå 
behörighet till gymnasiet. U.

55. En ny kamerabevakningslag. Ju.

56. Jakten på den perfekta ersättnings-
modellen. Vad händer med med-
arbetarnas handlingsutrymme? Fi.

57. Lag om flygpassageraruppgifter 
i brottsbekämpningen. Ju.

58. Amerikansk inresekontroll vid utresa 
från Sverige – så kan avtalen genom-
föras. Ju.

59. Reglering av alkoglass m.fl. 
produkter. S. 

60. Nästa steg? Förslag för en stärkt 
minoritetspolitik. Ku.

61. Villkorlig frigivning – förstärkta 
åtgärder mot återfall i brott. Ju.

62. Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s 
Fud-program 2016. M.

63. Miljötillsyn och sanktioner 
– en tillsyn präglad av ansvar, respekt 
och enkelhet. M.

64. Detaljplanekravet. N.

65. Hyran vid nyproduktion 
– en utvärdering och utveckling av 
modellen med presumtionshyra. Ju.

66. Dataskydd inom Socialdepartementets 
verksamhetsområde – en anpassning 
till EU:s dataskyddsförordning. S.

67. Våldsbejakande extremism.
En forskar antologi. Ku.

68. Barnets rättigheter i ett straffrättsligt
förfarande m.m. Genomförande av 
EU:s barnrättsdirektiv och två andra 
straffprocessuella frågor. Ju.

69. Marknadskontrollmyndigheter 
– befogenheter och 
sanktionsmöjligheter. UD.

70. Förstärkt skydd för uppgifter 
av betydelse för ett internationellt 
samarbete för fred och säkerhet 
som Sverige deltar i. Ju.

71. Bostäder på statens mark 
– en möjlighet? N.

72. Genomförande av vissa 
straffrättsliga åtaganden för att 
förhindra och bekämpa terrorism. Ju.

73. En gemensam bild av bostads- 
byggnadsbehovet. N.

74. Brottsdatalag – kompletterande 
lagstiftning. Ju.

75. Datalagring – brottsbekämpning 
och integritet. Ju.

76. Enhetliga priser på receptbelagda 
läkemedel. S.

77. En generell rätt till kommunal 
avtalssamverkan. Fi.

78. En sammanhållen budgetprocess. Fi.

79. Finansiering av public service – för 
ökad stabilitet, legitimitet och stärkt 
oberoende. Ku.



80. Stärkt integritet i Rättsmedicinal- 
verkets verksamhet. Ju.

81. Rättslig översyn 
av skogsvårdslagstiftningen. N.

82. Vägledning för framtidens 
arbetsmarknad. A.

83. Brännheta skatter! Bör avfallsför-
bränning och utsläpp av kväveoxider 
från energiproduktion beskattas? Fi.

84. Uppehållstillstånd på grund av 
praktiska verkställighetshinder 
och preskription. Ju.

85. Rekrytering av framtidens domare. Ju.

86. Hyresmarknad utan svarthandel och 
otillåten andrahandsuthyrning. Ju.

87. Finansiering, subvention och pris- 
sättning av läkemedel – en balansakt. 
S.

88. Nästa steg? Del 2. Förslag för 
en stärkt minoritetspolitik. Ku

89. Hemlig dataavläsning 
– ett viktigt verktyg i kampen mot 
allvarlig brottslighet. Ju.

90. Makars, registrerade partners och 
sambors förmögenhetsförhållanden 
i internationella situationer. Ju.

91. Nationella minoritetsspråk i skolan 
– förbättrade förutsättningar till 
undervisning och revitalisering. U.

92. Transpersoner i Sverige. 
Förslag för stärkt ställning och bättre 
levnadsvillkor. Ku.

93. Klarlagd identitet. 
Om utlänningars rätt att vistas 
i Sverige, inre utlänningskontroller 
och missbruk av identitetshandlingar. 
Ju.

94. Beräkning av skattetillägg 
– en översyn av reglerna. Fi.

95. Ett land att besöka.
En samlad politik för hållbar turism
och växande besöksnäring. N.



Statens offentliga utredningar 2017
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen 
mot fördjupad lokal samverkan 
för unga arbetslösa. [19]

Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas 
ansvaret för arbetsmiljön? [24]

Ett nationellt centrum för kunskap om 
och utvärdering av arbetsmiljö. [28]

Vägledning för framtidens arbetsmarknad. 
[82]

Finansdepartementet

Karens för statsråd och statssekreterare. [3]

Vägskatt. Volym 1 och 2. [11]

Finansiering av infrastruktur med 
privat kapital? [13]

digitalforvaltning.nu. [23]

Delningsekonomi. På användarnas villkor. 
[26]

Vissa frågor inom fastighets- och stämpel-
skatteområdet. [27]

En omreglerad spelmarknad. Del 1 och 2. 
[30]

Kvalitet i välfärden – bättre  
upphandling och uppföljning. [38]

Jakten på den perfekta ersättningsmodel-
len. Vad händer med medarbetarnas 
handlingsutrymme? [56]

En generell rätt till kommunal 
avtalssamverkan. [77]

En sammanhållen budgetprocess. [78]

Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning 
och utsläpp av kväveoxider från energi-
produktion beskattas? [83]

Beräkning av skattetillägg – en översyn 
av reglerna. [94]

Justitiedepartementet

Se barnet! [6]

Straffprocessens ramar och domstolens 
beslutsunderlag i brottmål 
– en bättre hantering av stora mål. [7]

Att ta emot människor på flykt.  
Sverige hösten 2015. [12]

Migrationsärenden  
vid utlandsmyndigheterna. [14]

Om oskuldspresumtionen och rätten att 
närvara vid rättegången. Genomförande 
av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. [17]

Brottsdatalag. [29]

Stärkt konsumentskydd 
på bostadsrättsmarknaden. [31]

Stärkt ställning för hyresgäster. [33]

Informationssäkerhet för samhällsviktiga 
och digitala tjänster. [36]

Kvalificerad välfärdsbrottslighet 
– förebygga, förhindra, upptäcka och
beivra. [37]

Ny dataskyddslag. Kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning. [39]

Meddelarskyddslagen – fler verksam- 
heter med stärkt meddelarskydd. [41]

Ny lag om företagshemligheter. [45]

Stärkt ordning och säkerhet i domstol. [46]

Så stärker vi den personliga integriteten. [52]

En ny kamerabevakningslag. [55]

Lag om flygpassageraruppgifter i brotts- 
bekämpningen. [57]

Amerikansk inresekontroll vid utresa från 
Sverige – så kan avtalen genomföras. [58]

Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder 
mot återfall i brott. [61]

Hyran vid nyproduktion 
– en utvärdering och utveckling av
modellen med presumtionshyra. [65]



Barnets rättigheter i ett straffrättsligt 
förfarande m.m. Genomförande av 
EU:s barnrättsdirektiv och två andra 
straffprocessuella frågor. [68]

Förstärkt skydd för uppgifter av 
betydelse för ett internationellt  
samarbete för fred och säkerhet 
som Sverige deltar i. [70]

Genomförande av vissa straffrättsliga 
åtaganden för att förhindra och 
bekämpa terrorism. [72]

Brottsdatalag – kompletterande 
lagstiftning. [74]

Datalagring – brottsbekämpning 
och integritet. [75]

Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets 
verksamhet. [80]

Uppehållstillstånd på grund av 
praktiska verkställighetshinder 
och preskription. [84]

Rekrytering av framtidens domare. [85]

Hyresmarknad utan svarthandel och 
otillåten andrahandsuthyrning. [86]

Hemlig dataavläsning 
– ett viktigt verktyg i kampen mot 
allvarlig brottslighet. [89]

Makars, registrerade partners och sambors 
förmögenhetsförhållanden i inter-
nationella situationer. [90]

Klarlagd identitet. 
Om utlänningars rätt att vistas  
i Sverige, inre utlänningskontroller  
och missbruk av identitetshandlingar. 
[93]

Kulturdepartementet

Nästa steg? Förslag för en stärkt 
minoritetspolitik. [60]

Våldsbejakande extremism.  
En forskar antologi. [67]

Finansiering av public service – för ökad 
stabilitet, legitimitet och stärkt 
oberoende. [79]

Nästa steg? Del 2. Förslag för 
en stärkt minoritetspolitik. [88]

Transpersoner i Sverige. 
Förslag för stärkt ställning och bättre 
levnadsvillkor. [92]

Miljö- och energidepartementet

Kraftsamling för framtidens energi. [2]

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. 
Kärnavfallet – en fråga i ständig 
förändring. [8]

Från värdekedja till värdecykel – så får 
Sverige en mer cirkulär ekonomi. [22]

Substitution i Centrum  
– stärkt konkurrenskraft med
kemikalie smarta lösningar. [32]

Ekologisk kompensation – Åtgärder för att 
motverka nettoförluster av biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster, sam-
tidigt som behovet av markexploatering 
tillgodoses. [34]

Vem har ansvaret? [42]

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s 
Fud-program 2016. [62]

Miljötillsyn och sanktioner 
– en tillsyn präglad av ansvar, respekt
och enkelhet. [63]

Näringsdepartementet

För Sveriges landsbygder 
– en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. [1]

Detaljplanekravet. [64]

Bostäder på statens mark 
– en möjlighet? [71]

En gemensam bild av bostadsbyggnads- 
behovet. [73]

Rättslig översyn 
av skogsvårdslagstiftningen. [81]

Ett land att besöka. 
En samlad politik för hållbar turism 
och växande besöksnäring. [95]

Socialdepartementet

För en god och jämlik hälsa. 
En utveckling av det  
folkhälsopolitiska ramverket. [4]

Svensk social trygghet i en globaliserad 
värld. Del 1 och 2. [5]

Kvalitet och säkerhet 
på apoteksmarknaden. [15]

Läs mig! Nationell kvalitetsplan 
för vård och omsorg om äldre personer.  
Del 1 och 2. [21]



Samlad kunskap – stärkt handläggning. [25]

För dig och för alla. [40]

På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och 
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen. 
[43]

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa.  
Förslag för ett långsiktigt arbete för en 
god och jämlik hälsa. [47]

Kunskapsbaserad och jämlik vård. 
Förutsättningar för en lärande hälso- 
och sjukvård. [48]

God och nära vård. En gemensam färdplan 
och målbild. [53]

Reglering av alkoglass m.fl. produkter. [59]

Dataskydd inom Socialdepartementets 
verksamhetsområde – en anpassning 
till EU:s dataskyddsförordning. [66]

Enhetliga priser på receptbelagda 
läkemedel. [76]

Finansiering, subvention och prissättning 
av läkemedel – en balansakt.[87]

Utbildningsdepartementet

Det handlar om oss. 
– unga som varken arbetar eller studerar. [9]

Ny ordning för att främja god sed 
och hantera oredlighet i forskning. [10]

En nationell strategi för validering [18]

Tillträde för nybörjare – ett öppnare och 
enklare system för tillträde till hög-
skoleutbildning. [20]

Samling för skolan. 
Nationell strategi för kunskap och 
likvärdighet. [35]

Entreprenad, fjärrundervisning 
och distansundervisning. [44]

EU:s dataskyddsförordning och 
utbildningsområdet. [49]

Personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål. [50]

Utbildning, undervisning och ledning 
– reformvård till stöd för en bättre
skola. [51]

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet 
till gymnasiet. [54]

Nationella minoritetsspråk i skolan  
– förbättrade förutsättningar till
 undervisning och revitalisering. [91]

Utrikesdepartementet

Sverige i Afghanistan 2002–2014. [16]

Marknadskontrollmyndigheter 
– befogenheter och
sanktionsmöjligheter. [69]
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Fördelning av statliga bidrag inom 
samverkansmodellen för år 2018
Förslag till beslut
 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
 godkänner förslag till fördelning av statsbidrag.

Sammanfattning
Kulturrådet har för 2018 beviljat Region Jönköpings län bidrag med 35 316 tkr 
kronor att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av 
vissa statsbidrag.
I jämförelse med 2017 års statsbidrag, har Kulturrådet tillfört ytterligare 1 746 tkr 
i utökad ram. 

Information i ärendet
Kulturrådet har i enlighet med förordningen om statsbidrag till regional kultur-
verksamhet tilldelat Region Jönköpings län ett statligt bidrag på 35 316 tkr för 
2018 (KUR 2018/7451 och KUR 2018/968).
 
Bidraget är i jämförelse med 2017 basuppräknat med 1,54 % vilket motsvarar 502 
tkr. I bidraget ingår även en riktad satsning på 1 200 tkr i syfte att öka utbudet och 
tillgängligheten till biblioteksverksamheten samt en utökning av tidigare riktat 
bidrag till scenkonstverksamheten om ytterligare 44 tkr (totalt 1 244 tkr).

Föregående års utökning på 1 500 tkr ingår med samma fördelning som 
föregående år (Länsmuseet 500 tkr och Vandalorum 1 000 tkr).

Finansiering av kulturverksamheterna i länet sker dels via riktade statliga bidrag 
som regionen erhåller via Kulturrådet och dels via regionens egna skattemedel. 
Den totala nivån på anslagen till kulturverksamheterna fastställs via ordinarie 
budgetbeslut.  

Regionstyrelsen ansvarar för att det för varje riktat statsbidrag görs en prövning 
om förändringar i bidragets storlek ska föranleda någon justering av berörd 
nämnds utgiftsområde. Den utökning av statsbidraget som nu beviljats via 
Kulturrådet förutsätts leda till motsvarande förändringar av berörda budgetanslag.
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Fördelning av det statliga bidraget till kulturverksamheterna i länet:
(tkr)

2017 2018
- Professionell teater-, dans- och musikverksamhet            

Smålands Musik och Teater/Teater och dans          7 949              8 072
Smålands Musik och Teater/Länsmusikuppdrag    12 092 12 302
Smålands Musik och Teater/Sinfoniettan               2 379 2 441

- Regional museiverksamhet
   Jönköpings läns museum                                     6 814 6 919
- Konst- och kulturfrämjande verksamhet
     Centrum för konst och design - Vandalorum 1 000      1 000

Riksteatern Jönköpings län 315 315
Dans 210 213
Bild och form 209 212

- Regional enskild arkivverksamhet
Jönköpings läns folkrörelsearkiv                               305 310

- Filmkulturell verksamhet 411 417
- Hemslöjdsfrämjande verksamhet 643 653
- Regional biblioteksverksamhet     1 243 2 462
TOTALT 33 570 35 316

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-02-12 
 Beslut Statens kulturråd 2018-01-25
 Beslut Statens kulturråd 2018-02-06

Beslut skickas till
 Utbildning och kultur stab
 Regionledningskontoret/ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson
Direktör Utbildning och Kultur
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Ärende

Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för år 2018 inom
ramen for kultursamverkansmodellen

Sökande

Region Jönköpings län, org.nr. 232100-0057, Box 1024, 551 11 Jönköping

Kulturrådets beslut

Statens kulturråd beviljar Region Jönköpings län bidrag om 34 072 000 kronor att
fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag
till regional kulturverksamhet.

Bidraget ska även användas iSr kvalitetsforstärkande insatser inom
scenkonstområdet. Landstinget ska fördela dessa medel till verksamheter som
främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet.

Kulturrådets villkor for mottagandet av bidraget framgår av bilaga l. Bidraget
betalas ut kvartalsvis.

Ansökan

Region Jönköpings län inkom den 13 november 2017 med en regional kulturplan for
perioden 2018-2020. Kulturplanen har beslutats av regionfullmäktige. Planen är
framtagen i samverkan med länets kommuner och efter samråd med bland andra
företrädare för regionens professionella kulturliv och den ideella sektorn.

Kulturplanen kommer att kompletteras med uppfoljningsbara handlingsplaner utifrån
regionala prioriteringar och fokusområden samt uppdragsbeskrivningar for de
verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. Enligt uppgift från Region
Jönköpings län pågår framtagande av dessa dokument för planperioden och kommer
att beslutas av Nämnden for arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i början av
2018. Med anledning av det hänvisar regionen till handlingsplaner och
uppdragsöverenskommelser som inkommit till myndigheten i samband med ansökan
om 2017 års statsbidrag

Region Jönköpings län har tagit fram sex olika kulturpolitiska prioriteringar i syfte
att nå de nationella och regionala mål. Dessa prioriteringar är kulturell infrastruktur,
villkor för konstnärligt skapande, fokus på barn och unga, tillgängligt kulturliv,
interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete samt samverkan och
dialog.

Den 20 december inkom Region Jönköpings län med ytterligare kompletteringar
rörande uppdrag till verksamheter med statligt stöd och regionens samråd med
företrädare för det civila samhället.
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Region Jönköpings läns pris- och löneomräkning uppgår till 3,2 procent i förhållande
till föregående år.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Kulturrådet och med det samverkansråd som finns vid
myndigheten med uppgift att samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom
ramen for kultursamverkansmodellen. Samverkansrådet består av:

Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket. Länsstyrelserna (representerade av
Länsstyrelsen i Hallands län), Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet,
Riksarkivet, Riksteatern, Svenska Filminstitutet och Kulturrådet.

Samråd har skett i samverkansrådet och samtliga parter ställer sig bakom kansliets
beslutsforslag.

Aktuella bestämmelser och krav på Kulturrådets verksamhet
Kulturrådet beslutar om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
med stöd av förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet (nedan kallad förordningen) under anslag l :6 ap. l i
Kulturrådets regleringsbrev för budgetår 2018. Ändamålet med bidraget är att bidra
till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt att ge ökade möjligheter till
regionala prioriteringar och variationer.

I 5-8 §§ förordningen anges följande. En regional kulturplan ska beskriva de
prioriteringar som landstinget vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som
avses få statligt stöd, prioriteringarnas förhållande till de nationella kultuqiolitiska
målen samt uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan finansiering av
verksamheterna.

Ett landsting får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om en
kulturplan har upprättats av landstinget och kulturplanen överensstämmer med
förordningen.

Den regionala kulturplanen ska utarbetas i samverkan med länets kommuner och
efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället.

Bidragsgivningen ska främja en god tillgång för länets invånare till:
l. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
2. museiverksamhet och museernas kultunniljöarbete,
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
4. professionell bild- och formverksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
6. filmkulturell verksamhet och

7. främjande av hemslöjd.

Kulturrådet beslutade den 17 maj 2017 (Sty 2017:3) att upp till två procent av
anslaget i dess helhet kan komma att omprioriteras inför fördelning av 2018 ars
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statsbidrag till regional kulturverksamhet for att kunna möta satsningar som
långsiktigt verkar i enlighet med Kulturrådets styrelses prioriteringar. Vägledande för
prioriteringarna är en regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten till och
skapar förutsättningar for ökad kvalitet och förnyelse genom att:
- ta tillvara och digitaliseringens och teknikens möjligheter,
- utveckla den regionala infrastrukturen, använda nya arbetssätt och samverka samt
- ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur.

Vidare beslutade Kulturrådet att viktiga förutsättningar iBr utveckling är att de
regionala kulturverksamheterna ger goda förutsättningar for kulturskapare och att de
samverkar med fria aktörer.

Den 2 oktober 2017 beslutade Kulturrådet (Sty 2017:5) att tillämpa en huvudprincip
for pris- och löneomräkning, men med prövning i varje enskilt fall. Under
förutsättning att huvudmannens finansiering ökar i förhållande till föregående års
nivå kommer det statliga bidraget räknas upp med pris- och löneomräkning. Om
huvudmannens insats ligger på samma nivå som föregående år förblir även det
statliga bidraget oförändrat. Vid en sänkning av huvudmannens ekonomiska insats
åtföljs denna av en sänkning av det statliga bidraget med motsvarande andel.
Kulturrådet har informerat berörda landsting och regioner om detta.

Regeringen ställer krav på att Kulturrådet ska ha ett jämställdhets-, mångfalds- och
barn- och ungdomsperspektiv i sin bidragsgivning. Kulturrådet har även ett särskilt
ansvar for funktionshinderfrågor inom kulturområdet och ska också främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
Detta framgår av förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd. Det
är därför viktigt att dessa olika aspekter ingår som en del i bedömningen av de olika
ansökningarna.

Av Kulturrådets regleringsbrev for budgetåret 2018 framgår att Kulturrådet särskilt
ska uppmärksamma landstingens arbete for att främja de nationella minoriteternas
och i synnerhet romers kultur och kulturarv i sin bedömning och uppföljning av
regionala kulturplaner.

Kulturrådets bedömning
Kulturrådet bedömer att Region Jönköpings läns regionala kulturplan uppfyller
kraven på vad en sådan plan ska innehålla.

Kulturrådet konstaterar vidare att kulturplanen har tagits fram i samverkan med
kommunerna i länet och efter samråd med länets professionella kulturliv och det
civila samhället. Verksamhetsområden som finns angivna i 8 § förordningen finns
också beskrivna i kulturplanen och Kulturrådet anser att regionens bidragsgivning
kommer att främja en god tillgång for länets invånare till dessa verksamhetsområden.
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I budgetpropositionen for år 2018 har regeringen aviserat en förstärkning av
budgeten under perioden 2018-2020 i syfte att öka utbudet och tillgängligheten till
biblioteksverksamheten i hela landet. Av denna satsning avsätts 25 000 000 kronor
till kultursamverkansmodellen. I enlighet med regeringens ambition att öka
tillgången till biblioteksverksamheten i hela landet tillförs Region Jönköping län
l 200 000 kronor. Vid denna fördelning har Kulturrådet tagit hänsyn till antal
kommuner i varje län, antal invånare och länets yta.

Mot bakgrund av tillgängliga medel och med hänsyn tagen till ändamålen med
bidraget samt de principer och prioriteringar som har redovisats ovan bedömer
Kulturrådet att Region Jönköpings län bör beviljas bidrag med 34 072 000 kronor,
som Region Jönköpings län enligt förordningen ska fördela till verksamheter som
också får bidrag från landsting, kommun eller annan huvudman. För medel som
regionen avsätter for kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet gäller
särskilda villkor, se bilaga l .

Region Jönköpings län ska ansvara för att statsbidrag endast fördelas till
verksamheter som uppfyller delmålen i arbetet med förverkligandet av
funktionshindeqiolitikens mål, se bilaga l.

Handläggningen av ärendet
Detta beslut har fattats av Kulturrådet styrelse genom ordförande Ulrika Stuart
Hamilton och ledamöterna: Kjell Englund, Malena Emman, Aris Fioretos, Ann-Sofie
Köping Olsson, Måns Wrange och generaldirektören Staffan Forssell. Ärendet
föredrogs for styrelsen av handläggaren Jelena Jesic och koordinatom Erik Åström.

I beredningen av ärendet har verksamhetsstrategen Signe Westin, enhetscheferna
Magnus Boström, Lotta Brilioth Biömstad och Bongi MacDermott samt
handläggama Margareta Brilioth, Nardin Crisbi, Jenny Löfström Ellverson, Magnus
Lemark, Maria Lewenhaupt, Elin Rosenström, Julia Sundberg, Jerk Sörenson, Anna
Liven West, Andreas Åberg och Maria Åhgren deltagit.

På Kulturrådets vägnar

ri^yi-.
Ulrika Stuart Hamilton

.J
Erik Åström
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Bilaga 1; Villkor för bidrag från Kulturrådet
1 Bidragsmottagarens åtaganden
Om innehållet i verksamheten förändras väsentligt jämfört med ansökan måste
bidragsmottagaren meddela Kulturrådet så snart som möjligt.

1. 1 Särskilda villkor

När bidragsmottagaren har fattat beslut om preliminär fördelning av de statliga
verksamhetsmedlen ska beslutet snarast, dock senast den 30 mars 2018, skickas in
till Kulturrådet. Av beslutet ska fi-amgå vilka organisationer som erhållit statsbidrag
samt hur mycket varje organisation erhållit. Även den regionala finansieringen för
dessa organisationer ska meddelas till Kulturrådet vid samma tillfälle.

Bidraget ska även användas för kvalitetsförstärkande insatser inom
scenkonstområdet. Regionen ska fördela dessa medel till verksamheter som främjar
utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet. Medlen ska
i första hand fördelas till de institutioner som till och med den 31 december 2014 var

iSrtecknade i bilaga A till förordningen (2003:56) om tjänstepension och
tjänstegrupplivforsäkring for vissa arbetstagare med icke-statlig anställning.
Bidragsmottagaren ska senast den 30 mars 2018 rapportera till Kulturrådet hur medel
for kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet har fördelats.

1.2 Återkrav
Om bidragsmottagaren inte genomfor det som den åtagit sig kan Kulturrådet besluta
att kräva tillbaka hela eller delar av bidraget.

Bidragsmottagaren blir återbetalningsskyldig om

l. mottagaren lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakar att
bidraget har beviljats felaktigt eller med for högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och
mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller om det inte använts för det
ändamål som låg till gmnd for att bidraget beviljades,

4. mottagaren inte lämnar in en korrekt redovisning, i enlighet med informationen i
avsnitt 1. 6 nedan,

5. eller i övrigt inte följt villkoren for bidraget.
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1.3 Budget
Om Kulturrådet har godkänt en specifik budget som grund for bidraget så ska den
budgeten följas.

1.4 Att följa gällande rätt
Bidragsmottagaren ansvarar for att projektet eller verksamheten bedrivs i enlighet
med gällande svensk lagstiftning.

1.5 Att tillhandahålla information

Bidragsmottagaren är skyldig att ge Kulturrådet information och svara på de frågor
som Kulturrådet ställer i samband med uppföljning av ett projekt eller en verksamhet
Det gäller både under och efter avslutat bidragsperiod.

1.6 Rätt att besöka verksamheten

Kulturrådet har rätt att besöka verksamhet eller projekt som finansierats med medel
från Kulturrådet.

1. 7 Redovisning
Bidragsmottagaren ska lämna redovisningen av verksamheten på avsett sätt och den
ska innehålla de uppgifter som efterfrågas av Kulturrådet.

Bidragsmottagaren ska senast den 17 maj 2019 redovisa till Kulturrådet hur det
statliga stödet använts samt på iBrfrågan delta i en separat uppgiftsinsamling i
enlighet med Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet (S 2018:1).

Bokslut, årsredovisning och verksamhetsberättelser för verksamheter som mottagit
statsbidrag 2018 ska bifogas redovisningen.

1. 8 Återbetalning av outnyttjade medel
Bidragsmottagaren ska betala tillbaka eventuella outnyttjade medel till Kulturrådet.
Den ansvarige bidragshandläggaren på Kulturrådet ska informeras i förväg om att
återbetalning kommer att göras. Bidragsbeslutets diarienummer ska anges som
referens vid återbetalning.

1.9 Förlängning av perioden för medlens användning
Om bidragsmottagaren inte hinner använda medlen inom utsatt tid kan
bidragsmottagaren ansöka om förlängning av den tid som bidraget får användas.
Ansökan om att förlänga perioden ska skickas in till Kulturrådet så snart
bidragsmottagaren inser att perioden behöver förlängas och som senast när den
ursprungliga bidragsperioden går ut. Kulturrådet beslutar om eventuell förlängning.

2 Informera om att Kulturrådet bidragit med medel
I relevant informationsmaterial, till exempel affischer och programblad, ska det
framgå att Kulturrådet har beviljat bidrag for projektet. Kulturrådets logotyp kan
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laddas ned från Kulturrådets webbplats. Kulturrådet ska aldrig anges som
medarrangör.

3 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar
3. 1 Organisationer som arrangerar publik verksamhet
Alla organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet
och via kultursamverkansmodellen ska ha infomiation om tillgängligheten till sin
publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, i sociala medier eller i
fristående evenemangskalendrar som används.

3.2 Organisationer med egen lokal för publik verksamhet
Alla organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet eller via
kultursamverkansmodellen, och har egen lokal för publik verksamhet, ska ha
åtgärdat så kallade enkelt avhjälpta hinder i sina publika lokaler.

3.3 Kulturinstitutioner

Kulturinstitutioner med statligt bidrag via Kultursamverkansmodellen, eller bidrag
direkt från Kulturrådet ska ha:

Handlingsplaner for tillgänglighet
Tillgängliga webbsidor, inklusive applikationer så långt som möjligt, och e-
tjänster (lägst WCAG 2. 0 nivå A. Nivå AA bör eftersträvas)
Infonnation om tillgängligheten till publik verksamhet på webbplats,
och/eller på de olika sociala medier eller fnstående evenemangskalendrar
som används

Ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder i sina publika lokaler

Läs mer i Boverkets broschyr Enkelt avhjälpta hinder. Länk: http://www. boverket. se/sv/om-
boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/enlcelt-avhjalpt-i-lokaler/
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Arende
FOrdelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet fOr fcirstarkning av
scenkonsten, ar 2018

Kulturradets beslut
Statens kulturad beviljar bidrag och bidragsbelopp enligt bilaga 1.

Totalt beviljat belopp vid denna fOrdelning ar 50 000 000 honor.

Kulturradets villkor for mottagande av bidraget framgar av bilaga 2. Om villkoren
inte fobs kan Kulturradet komma att krava tillbaka hela eller delar av bidraget.

Bakgrund
Enligt Kulturradets regleringsbrev fOr budgeta'ret 2018 far hogst 50 000 000 honor
av anslagsposten 1:6 ap.1 Bidrag till regional kulturverksamhet, anvandas for en
forstarkning av scenkonsten, som syftar till ett fortsatt brett utbud av musik av hog
kvalitet och god tillganglighet fill musikverksamheter i hela landet. Under perioden
2017- 2020 far medel, utover verksamhet room kultursamverkansmodellen samt
verksamheter i Stockholms lan, even utbetalas till Berwaldhallen och Stockholms
konserthusstiftelse room ramen for denna satsning.

Sammanlaggning av arenden
Alla ansokningar har lagts samman till detta arende (se GD nr ovan) eftersom
ansokningarna jamfOrs med varandra och bedoms i ett sammanhang.

Aktuella bestammelser och krav pa Kulturradets verksamhet
Kulturradet beslutar om vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet till regioner
och landsting Mom kultursamverkansmodellen med stod av fOrordningen
(2010:2012) om fOrordning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet under
anslag 1:6 ap.1 i Kulturradets regleringsbrev for budgeter 2018. For regionala och
lokala kulturinstitutioner i de lan som inte omfattas av lagen (2010:1919) om
fOrdelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet galler fOrordningen
(1996:1596) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Andamalet med bidraget,
enligt fOrordningen 2010:2012 ar att bidra till att de nationella kulturpolitiska malen
uppnas samt att ge okade mojligheter till regionala prioriteringar och variationer.
Enligt fdrordningen 1996:1598 ska statsbidraget till musikinstitutioner syfta till att
mojliggora en mangsidig verksanihet av hog kvalitet.

Kulturradets bedomning
Kulturradet har prioriterat regional kulturverksamhet. Mot bakgrund av tillgangliga
medel och med hansyn tagen till andamalet med bidraget bedomer Kulturradet att
medlen bor fOrdelas enligt bilaga 1.
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Handlaggningen av arendet
Detta beslut har fattats av generaldirektor Staffan Forssell efter foredragning av
handlaggaren Jelena Jesic. I beredningen av arendet har enhetschefen Magnus
Bostrom, koordinatorn Erik Astrom och handlaggarna Jerk Sorenson och Maria
Ahgren deltagit.

' ulturrhdets vagnar
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Vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet for forstarkning av scenkonsten, 2018 Bilaga 1

Dnr GD 2018:32

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Dnr KUR SOkancle Org.nr Sat belopp Beviljat belopp

2017/7630 Berwaldhallen - Sveriges Radios Symfoniorkester 556419-3232
j

5 400 000 3 510 000

2017/7629 Folkoperan 556193-5312 j
1 037 000 870 000

2017/7627 Landstinget i Dalarna 232100-0180 j 1 350 000 1 132 000

2017/7626 Landstinget i Kalmar Ian 232100-0073 160 000 134 000

2017/7625 Landstinget Sormland 232100-0032 210 000 176 000

2017/7628 Lansmusiken i Stockholm 232100-0016 560 000 470 000

2017/7624 Region Blekinge 222000-1321 362 739 304 000

2017/7623 Region Gotland 212000-0803 502 000 421 000

2017/7621 Region Gavleborg 232100-0198 2 800 000 2 348 000

2017/7619 Region Jamtland Harjdalen 232100-0214 1 311 308 1 100 000

2017/7618 Region Jonkopings Ian 232100 -0057 1 483 000 1 244 000

2017/7617 Region Norrbotten 232100-0230 j
893 706 750 000

2017/7616 Region Skane 232100-0255 13 094 000 10 983 000

2017/7615 Region Uppsala 232100-0024 750 000 629 000

2017/7614 Region Varmland 222000 - 1362
;

1 977 943 1 659 000

2017/7613 Region Vasterbotten 222000-2436
'

1 834 000 1 538 000

2017/7612 Region Vasternorrland 232100-0206 900 000 755 000

2017/7611 Region Vastmanland 232100-0172 791 000 663 000

2017/7610 Region Orebro 232100-0164 1 800 000 1 510 000

2017/7609 Region Ostergotland 232100-0040 4 609 521 3 866 000

2017/7608 Stockholms konserthus - Stockholms filharmoniker 802001 -8266
1

4 600 000 2 990 000
2017/7606 Vastra Gotalandsregionen 232100-0131 i

15 438 000 12 948 000

1

Totalt: 50 000 000
1

1 (1)
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Villkor fOr bidrag fran Kulturradet
1 Bidragsmottagarens fitaganden
Alla som far bidrag fran Kulturradet maste fol.* vara villkor. Om innehallet i
projektet eller verksamheten forandras vasentligt jamfart med ansokan maste
bidragsmottagaren meddela Kulturradet sa snart som mojligt. Detta galler
exempelvis vasentliga farandringar av budget. I ovrigt galler faljande:

1.1 Att tillhandahalla information
Bidragsmottagaren ar skyldig aft ge Kulturradet information och svara pa fragor som
Kulturradet staller i samband med uppfoljning. Det galler bade under och efter
ayslutat bidragsperiod.

1.2 Aft to emot besok fran Kulturradet
Kulturradet har raft aft besoka verksamhet eller projekt som finansierats med medel
fran Kulturradet.

1.3 Att folja gallande raft
Bidragsmottagaren ansvarar for aft verksamheten bedrivs i enlighet med gallande
svensk lagstiftning.

1.4 Redovisning
RedogOrelse for utfall av finansiering och kostnader ska framga av respektive

—
verksarnhets-Arsredovisning:

1.5 Forlangning av perioden for medlens anviindning
Om bidragsmottagaren inte hinner anvanda medlen Mom utsatt tid kan
bidragsmottagaren ansoka om farlangning av den tid som bidraget far anvandas.
Ansokan om aft farlanga perioden ska skickas in till Kulturradet sa snart
bidragsmottagaren inner aft perioden behover farlangas och som senast nar den
ursprungliga bidragsperioden gar ut. Kulturradet beslutar om eventuell farlangning.

1.6 Aterbetalning av outnyttjade medel
Eventuella outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kulturradet. Den ansvarige
bidragshandlaggaren pa Kulturradet ska informeras i forvag om att aterbetalning
kommer att goras. Bidragsbeslutets diarienummer ska anges som referens vid
aterbetalning.

1.7 Aterkrav
Om bidragsmottagaren inte genomfar det som den atagit sig kan Kulturradet besluta
aft krava tillbaka hela eller delar av bidraget.

Bidragsmottagaren blir aterbetalningsskyldig om
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1. mottagaren har lamnat oriktiga uppgifter eller pa nagot annat satt orsakat att
bidraget har beviljats felaktigt eller med for hogt belopp,

2. bidraget av nagot annat skal har lamnats felaktigt eller med for hogt belopp och
mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller om det inte anvants for det
andamal som lag till grund fOr att bidraget beviljades,

4. mottagaren inte lamnar in en korrekt redovisning, i enlighet med informationen
aysnitt 1.4 Redovisning ovan,

5. i ovrigt inte %tit villkoren for bidraget.

2 Kontrolluppgifter
Kulturradet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket om bidrag som utbetalas till
enskilda naringsidkare. Kontrolluppgiften skickas ocksa med e-post till den
kontaktperson som angivits.

3 Informera om att Kulturradet bidragit med medel
Det ska framga av projektets informationsmaterial aft Kulturradet har beviljat bidrag
till verksamheten, exempelvis pa webbplats i programblad eller pa affischer.
Kulturradet ska daremot aldrig anges som medarrangor. Kulturradets logotyp kan
laddas ned fran Kulturradets webbplats.

4 Tillganglighet for personer med funktionsnedsattningar
4.1 Organisationer som arrangerar publik verksamhet
Alla organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag fran Kulturradet
och via kultursamverkansmodellen ska ha information om tillgangligheten till sin
publika verksamhet eller sift arrangemang pa sin webbplats, i sociala medier eller i
fristaende evenemangskalendrar som anvands.

4.2 Organisationer med egen lokal for publik verksamhet
Alla organisationer som har verksamhetsbidrag fran Kulturradet eller via
kultursamverkansmodellen, och har egen lokal for publik verksamhet, ska ha
atgardat sh kallade enkelt avhjalpta hinder' i sina publika lokaler.

Las mer i Boverkets broschyr Enkelt avhjalpta hinder. Lank: http://www.boverket.se/sviom-

boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/enkelt-avhjalpt-i-lokaler/
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Plats: Regionens hus, sal B

§41 Uppdragsbeskrivningar regionala 
kulturverksamheter 2018-2020
Diarienummer: RJL 2018/456

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna uppdragsbeskrivningar för samtliga 
verksamheter inom ramen för kultursamverkansmodellen. 

Presidiet
 ger Regionledningskontoret i uppdrag att inför 

nämndsammanträdet göra mindre justeringar och 
förtydliganden i texterna samt att se över ordvalen.

Sammanfattning 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar 
för uppdrag till och uppföljning av regionala kulturverksamheter 
inom ramen för kultursamverkansmodellen. Uppdragen följer 
kulturplanen och innebär ett särskilt ansvar att långsiktigt planera 
och agera enligt de nationella och regionala kulturpolitiska målen, 
den regionala utvecklingsstrategin samt kulturplanens 
prioriteringar.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-13
 Regional kulturplan 2018-2020
 Uppdragsbeskrivningar 2018-2020

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Lars Johansson redogör för ärendet. Verksamheterna har i dialog 
med utbildning och kultur arbetat fram uppdragsbeskrivningarna.

Presidiet ger Regionledningskontoret i uppdrag att inför 
nämndsammanträdet göra mindre justeringar och förtydliganden i 
texterna samt att se över ordvalen.

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Uppdragsbeskrivningar regionala 
kulturverksamheter 2018-2020
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 godkänner uppdragsbeskrivningar för samtliga verksamheter inom ramen 
för kultursamverkansmodellen.

Sammanfattning
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar för uppdrag till 
och uppföljning av regionala kulturverksamheter inom ramen för 
kultursamverkansmodellen. Uppdragen följer kulturplanen och innebär ett särskilt 
ansvar att långsiktigt planera och agera enligt de nationella och regionala 
kulturpolitiska målen, den regionala utvecklingsstrategin samt kulturplanens 
prioriteringar.

Information i ärendet
Uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar har tagits fram i enlighet med vad som 
beskrivs i nuvarande kulturplan avseende mål och inriktning. Bifogade förslag till 
uppdragsbeskrivningar förtydligar verksamheternas regionala uppdrag samt anger 
en struktur för årlig uppföljning.  

Föreliggande förslag omfattar följande verksamheter: 
 Smålands Musik och Teater
 Kultur och utveckling
 Jönköpings läns museum
 Riksteatern Jönköpings län
 Jönköpings läns folkrörelsearkiv 
 Vandalorum Museum för Konst och Design

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-13
 Regional kulturplan 2018-2020
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Bilagor
Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Smålands Musik och Teater
Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Kultur och utveckling
Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Jönköpings läns museum
Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Riksteatern Jönköpings län
Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Vandalorum Museum för Konst och Design

Beslut skickas till
Utbildning och kultur stab

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson 
Direktör utbildning och kultur
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Uppdragsbeskrivning 2018–2020 
Jönköpings läns museum

Följande uppdragsbeskrivning har tagits fram för Jönköpings läns museums 
regionala uppdrag 2018–2020, med möjlighet för årlig revidering. 
Uppdragsbeskrivningen grundas i den regionala kulturplanen, nationella 
kulturpolitiska mål samt regional utvecklingsstrategi.

Regional kulturplan 2018–2020

Region Jönköpings läns övergripande kulturpolitiska mål: 
 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både 

bredd och spets.

I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga 
verksamhetsområden ska arbeta:

 kulturell infrastruktur
 villkor för konstnärligt skapande
 fokus på barn och ungas kultur
 tillgängligt kulturliv
 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog. 

Nationella kulturpolitiska mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de regionala verksamheter som erhåller 
medel inom kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till följande 
horisontella mål som är relaterade till modellen: 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 
sina skapande förmågor

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas
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 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Regional utvecklingsstrategi>>2025
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län ska planeras och 
genomföras i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2025. De 
kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig därför till den regionala 
utvecklingsstrategin. Den regionala kulturplanen och den regionala 
utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar.

I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns sex horisontella perspektiv
som länets aktörer ska förhålla sig till oavsett vilket utvecklingsområde de är
verksamma inom:
• hållbarhet - människan, miljön, ekonomin
• jämlikhet
• jämställdhet
• mångfald
• attraktivitet
• internationellt perspektiv.

Verksamhetsbeskrivning
Jönköpings läns museum är en stiftelse bildad av huvudmännen Landstinget, 
Jönköpings kommun och Jönköpings läns hembygdsförbund. 
 
Stiftelsens ändamål är ”att förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader 
och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen ska huvudsakligen i 
Jönköpings län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet 
liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet” (ur stiftelsestadgar stadgar § 
3)  
 
Museet verkar brett och inkluderande kring människans livsvillkor genom ett 
historiskt som samtida perspektiv. Förutom museets samlingar, som är centralt för 
institutionens verksamhet, är verksamheten generellt relaterad till regionens 
kulturmiljö och historia.
 
Kunskapsutveckling och uppdraget som rådgivande expertis, med sakkunskap 
kring discipliner som dokumentation och samling, etnologi, kulturhistoria, 
arkeologi, byggnadsvård, konservering och konstvetenskap, är en viktig del i 
institutionens verksamhet.
 
Museet har också en väl utvecklad pedagogiskverksamhet där samverkan med 
skola, länskommunernas engagemang via ”skapande skola” samt samverkan med 
civilsamhället och föreningslivet står i fokus.  
 
Regionen har en varierande struktur av kommunala museer, konsthallar, och 
kulturhistoriska föreningar som länsmuseet samverkar med. 
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Sedan 2010 är verksamheten baserad på statens kulturpolitiska mål. Särskilt det 
mål som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och 
utvecklas”. En utveckling som i museets strävan leder till att människor får 
möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. 

Koppling till andra styrdokument
Utöver de regionala och nationella styrdokument och mål som varit grund för 
uppdragsbeskrivning finns verksamhetsspecifika styrdokument som påverkar 
verksamhetens inriktning. Utöver de som listas här finns övergripande 
styrdokument och lagar, exv. FN:s barnkonvention, lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, diskrimineringslagen etc.

Stiftelsen Jönköpings läns museums verksamhet påverkas bland annat av 
Museilagen (SFS nr: 2017:563) och Kulturmiljölagen (SFS nr 1988:950). 
Detta innebär bland annat att museets verksamhet utifrån sitt ämnesområde ska 
bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, 
kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Att museet ska bidra till forskning och 
annan kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att ha hög kompetens inom sitt 
ämnesområde och att institutionen ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå 
verksamhetens mål samt vara ett aktivt kunskapsstöd kring länets 
kulturmiljöarbete.

Uppföljningsprocess
 Årlig uppföljning. I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en 

kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat 
utifrån uppdragsbeskrivningen. 

 Årlig dialog. I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det 
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat i 
mars. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och 
tjänstemän och verksamheten representeras av 
ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen 
bedömer som viktiga för samtalet.

 Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten 
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts. 
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar 
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall 
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.
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Tidplan
Mars Årlig uppföljning/planrapport:

Kvantitativ och kvalitativ redovisning 
som förs vidare till Kulturrådet, med 
verksamhetsberättelse som relaterar till 
uppdragsbeskrivningen. 

April Årlig dialog.
Maj-oktober Region Jönköpings läns fortsatta 

budgetprocess, revidering av kulturplan 
samt dialog med staten.

November Politiskt beslut om revidering av 
kulturplan/uppdragsbeskrivning.

Uppdrag 2018–2020
Jönköpings läns museum ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella och 
regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens 
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens 
egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de 
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018–2020 för aktuellt 
verksamhetsområde.

Det regionala uppdraget för Jönköpings läns museum 2018–2020 innefattar att: 

Bredda kulturarvssynen och lärprocesserna
 Stärka sin identitet som kunskapsutvecklande institution och därigenom 

bidra till forskning.
 Ansvara för att lyfta, förtydliga och utveckla begreppet kulturarv via 

varierande samverkansformer.
 Verka för att barn och unga ska kunna ta del av kulturarv och erbjudas 

möjlighet till eget skapande, delaktighet och inflytande.

Främja tvärsektoriellt arbete för att nå och angå nya målgrupper 
 Samverka och samarbeta med civilsamhället, med det fria kulturlivet samt 

med andra regionala kulturverksamheter.
 Ge alla möjlighet att ta del av kulturarv genom konst och kultur i hela 

Jönköpings län.

Främja fortsatt digitalisering för tillgänglighet, delaktighet och 
lärande 

 I samverkan med nationella och internationella aktörer arbeta för digital 
tillgänglighet, delaktighet och lärande.
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 Utgöra ett kunskapscentrum för digitalisering av kulturarvet i mötet med 
medborgare.

Stärka samspelet inom kulturmiljöarbetet 
 Inom ramen för ett lokalt, nationellt och internationellt sammanhang 

prioritera följande områden: kulturmiljövård, kunskapsförmedling, publika 
aktiviteter.

 Utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet utifrån 
nationella mål för kulturmiljöarbete.

 Stärka sin roll som regional och nationell resurs och samarbetspartner.

Utveckla samlingstillväxt för materiellt och immateriellt kulturarv. 
 Förvalta och utveckla sina samlingar på ett hållbart och tillgängligt sätt 

och uppnå en medveten samlingstillväxt.

Övergripande uppdrag
 Utveckla strukturer för samråd med länets aktörer inom berört 

konst/bildningsområde.
 Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s 

barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
 Främja interkulturella möten som återspeglas i verksamheten.
 Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens 

roll för god hälsa.

Handlingsplaner
 Jönköpings läns museum har en handlingsplan för tillgänglighet för enkelt 

avhjälpta hinder samt tillgänglig webb och e-tjänster som följs upp och 
uppdateras under planperioden.

 Jönköpings läns museum har handlingsplaner för likabehandling samt 
nationella minoriteter och minoritetsspråk som följs upp och uppdateras 
under planperioden. 

 Under 2018 ska likabehandlingsplanen vid behov uppdateras med aktuella 
åtgärder för att förebygga och motverka sexuella trakasserier.  
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Uppdragsbeskrivning 2018-2020 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Följande uppdragsbeskrivning har tagits fram för Jönköpings läns 
folkrörelsearkivs regionala uppdrag 2018-2020, med möjlighet för årlig 
revidering. Uppdragsbeskrivningen grundas i den regionala kulturplanen, 
nationella kulturpolitiska mål samt regional utvecklingsstrategi. 

Regional kulturplan 2018-2020
Region Jönköpings läns övergripande kulturpolitiska mål: 

 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både 

bredd och spets.

I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga 
verksamhetsområden ska arbeta:

 kulturell infrastruktur
 villkor för konstnärligt skapande
 fokus på barn och ungas kultur
 tillgängligt kulturliv
 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog. 

Nationella kulturpolitiska mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de regionala verksamheter som erhåller 
medel inom kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till följande 
horisontella mål som är relaterade till modellen: 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 
sina skapande förmågor

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
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Regional utvecklingsstrategi >>2025
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län ska planeras och 
genomföras i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2025. De 
kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig därför till den regionala 
utvecklingsstrategin. Den regionala kulturplanen och den regionala 
utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar.

I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns sex horisontella perspektiv
som länets aktörer ska förhålla sig till oavsett vilket utvecklingsområde de är
verksamma inom:
• hållbarhet - människan, miljön, ekonomin
• jämlikhet
• jämställdhet
• mångfald
• attraktivitet
• internationellt perspektiv.

Övriga styrdokument
Utöver de regionala och nationella styrdokument och mål som varit grund för 
uppdragsbeskrivning finns verksamhetsspecifika styrdokument som påverkar 
verksamhetens inriktning. Utöver de som listas här finns övergripande 
styrdokument och lagar, exv. FN:s barnkonvention, lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, diskrimineringslagen etc.

Verksamhetsbeskrivning
Jönköpings läns folkrörelsearkiv är ett regionalt arkiv med uppgift att inventera, 
insamla, förteckna, vårda och bevara arkivalier från folkrörelser och föreningsliv i 
Jönköpings län. Folkrörelse- och föreningslivet har en mer än hundrafemtioårig 
historia. Föreningarna utgör en viktig del av civilsamhället och bidrar till 
medborgarnas demokratiska skolning och engagemang. Jönköpings läns 
folkrörelsearkiv är en ideell förening, vars medlemmar består av läns- och 
distriktsorganisationer, Region Jönköpings län och länets samtliga kommuner 
genom sina kulturnämnder (eller motsvarande). 

Uppföljningsprocess
 Årlig uppföljning. I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en 

kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat 
utifrån uppdragsbeskrivningen. 

 Årlig dialog. I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det 
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat i 
mars. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och 
tjänstemän och verksamheten representeras av 
ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen 
bedömer som viktiga för samtalet.
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 Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten 
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts. 
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar 
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall 
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

Tidplan
Mars Årlig uppföljning/planrapport:

Kvantitativ och kvalitativ redovisning 
som förs vidare till Kulturrådet, med 
verksamhetsberättelse som relaterar till 
uppdragsbeskrivningen. 

April Årlig dialog.
Maj-oktober Region Jönköpings läns fortsatta 

budgetprocess, revidering av kulturplan 
samt dialog med staten.

November Politiskt beslut om revidering av 
kulturplan/uppdragsbeskrivning.

Uppdrag 2018-2020
Jönköpings läns folkrörelsearkiv ska långsiktigt planera och agera enligt de 
nationella och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt 
regionens utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med 
verksamhetens egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från 
de viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 för aktuellt 
verksamhetsområde.

Det regionala uppdraget för Jönköpings läns folkrörelsearkiv 2018-2020 innefattar 
att:
påbörja samtal om att inrätta en ny arkivorganisation

 Tillsammans med relevanta aktörer undersöka möjligheterna till 
samordning mellan olika verksamheter och kunskapsbärare inom arkiv i 
Jönköpings län i syfte att förbereda för en eventuell ny regional 
arkivorganisation.  

 Verka som en rådgivande funktion inom arkivfrågor i länet.
 I samverkan med relevanta aktörer utveckla förståelsen och kunskapen om 

länets arkiv och dess verksamheter.
 Bidra till förståelsen för det demokratiska samhället och främja 

medborgarnas intresse och engagemang.

säkerställa den tekniska utvecklingen inom föreningsarkiven
 Tillsammans med relevanta aktörer göra en översyn av den tekniska 

situationen inom föreningsarkiven, både vad gäller insamling och 
tillgängliggörande.
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 I samband med en översyn fokusera på nya slag av föreningar, nätverk och 
aktionsgrupper som inte är organiserade på traditionellt sätt. 

 Stimulera forskning om länets föreningshistoria.

Övergripande uppdrag
 Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s 

barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
 Utveckla strukturer för samråd med länets aktörer inom berört 

konst/bildningsområde.
 Främja interkulturella möten som återspeglas i verksamheten.
 Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens 

roll för god hälsa.

Handlingsplaner
 Jönköpings läns folkrörelsearkiv har en handlingsplan för tillgänglighet för 

enkelt avhjälpta hinder samt tillgänglig webb och e-tjänster som följs upp 
och uppdateras under planperioden. 

 Jönköpings läns folkrörelsearkiv har handlingsplaner för likabehandling 
samt nationella minoriteter och minoritetsspråk som följs upp och 
uppdateras under planperioden. 

 Under 2018 ska likabehandlingsplanen vid behov uppdateras med aktuella 
åtgärder för att förebygga och motverka sexuella trakasserier.  
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Förvaltningsnamn

     

Uppdragsbeskrivning 2018-2020 
Riksteatern Jönköpings län
Följande uppdragsbeskrivning har tagits fram för Riksteatern Jönköpings läns 
regionala uppdrag 2018-2020, med möjlighet för årlig revidering. 
Uppdragsbeskrivningen grundas i den regionala kulturplanen, nationella 
kulturpolitiska mål samt regional utvecklingsstrategi. 

Regional kulturplan 2018-2020
Region Jönköpings läns övergripande kulturpolitiska mål: 

 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både 

bredd och spets.

I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga 
verksamhetsområden ska arbeta:

 kulturell infrastruktur
 villkor för konstnärligt skapande
 fokus på barn och ungas kultur
 tillgängligt kulturliv
 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog. 

Nationella kulturpolitiska mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de regionala verksamheter som erhåller 
medel inom kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till följande 
horisontella mål som är relaterade till modellen: 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 
sina skapande förmågor

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
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Regional utvecklingsstrategi >>2025
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län ska planeras och 
genomföras i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2025. De 
kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig därför till den regionala 
utvecklingsstrategin. Den regionala kulturplanen och den regionala 
utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar.

I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns sex horisontella perspektiv
som länets aktörer ska förhålla sig till oavsett vilket utvecklingsområde de är
verksamma inom:
• hållbarhet - människan, miljön, ekonomin
• jämlikhet
• jämställdhet
• mångfald
• attraktivitet
• internationellt perspektiv.

Övriga styrdokument
Utöver de regionala och nationella styrdokument och mål som varit grund för 
uppdragsbeskrivning finns verksamhetsspecifika styrdokument som påverkar 
verksamhetens inriktning. Utöver de som listas här finns övergripande 
styrdokument och lagar, exempelvis FN:s barnkonvention, lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, diskrimineringslagen etc.

Riksteatern Jönköpings län styrs - som en del av den nationella folkrörelsen 
Riksteatern - av Riksteaterns kongressmål samt regeringens regleringsbrev. 

Verksamhetsbeskrivning
Riksteatern Jönköpings läns uppgift är att stärka scenkonstens ställning genom att 
stötta länets scenkonstarrangörer samt främja scenkonstens utveckling i sin helhet. 

Riksteatern Jönköpings län har som uppgift att främja spridningen av 
professionella teater- och dansföreställningar.

Riksteatern har som vision att skapa och förmedla scenkonst som sätter tankar och 
känslor i rörelse – för alla, överallt.
Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger
en framgångsrik teater, en turnerande nationalscen för alla. 
Riksteaterns verksamhet utgår från medlemmarnas engagemang, delaktighet och 
medskapande och är öppen för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter 
och nya samarbetspartners. 
Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, 
oavsett var man bor i landet, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, social 
eller etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsförutsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 
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Riksteatern ska bidra till att alla ska kunna delta, ha inflytande och känna 
delaktighet i konsten och samhället och ska på så sätt vara en föregångare i att 
utöva, utveckla och skapa morgondagens demokrati.

Riksteatern Jönköpings län är ett samverkansorgan för länets ideella 
scenkonstarrangörer och stöttar även utveckling av nya arrangörsföreningar. 
Länets elva lokala teaterföreningar och den regionala teaterföreningen är en del av 
Riksteatern som arrangerar, förmedlar och utvecklar scenkonst.

Uppföljningsprocess
 Årlig uppföljning. I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en 

kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat 
utifrån uppdragsbeskrivningen. 

 Årlig dialog. I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det 
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat i 
mars. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och 
tjänstemän och verksamheten representeras av 
ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen 
bedömer som viktiga för samtalet.

 Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten 
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts. 
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar 
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall 
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

Tidplan
Mars Årlig uppföljning/planrapport:

Kvantitativ och kvalitativ redovisning 
som förs vidare till Kulturrådet, med 
verksamhetsberättelse som relaterar till 
uppdragsbeskrivningen. 

April Årlig dialog.
Maj-oktober Region Jönköpings läns fortsatta 

budgetprocess, revidering av kulturplan 
samt dialog med staten.

November Politiskt beslut om revidering av 
kulturplan/uppdragsbeskrivning.

Uppdrag 2018-2020
Riksteatern Jönköpings län ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella 
och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens 
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens 
egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de 
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 för aktuellt 
verksamhetsområde.
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Det regionala uppdraget för Riksteatern Jönköpings län 2018-2020 innefattar att:

säkra konstnärlig utveckling och fördjupning inom scenkonsten
 Stödja och utveckla lokala föreningars arrangörsroll/medverka till att öka 

och bredda kompetensen hos de lokala riksteaterföreningarna.
 Stärka det interregionala och nationella samarbetet för att skapa 

konstnärlig förnyelse och ett bredare utbud.
 Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
 Initiera och driva aktiviteter i form av utbudsdagar, seminarier och 

konferenser lokalt, regional, nationellt och internationellt.

öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas 
verksamheter

 Ansvara för förmedling av arrangörsbidrag till riksteaterföreningar 2018. 
 Utveckla strukturer för ett stärkt samarbete mellan kulturområden, samt 

mellan kultur- och andra samhällsområden och civilsamhället.
 Stärka tillgängligheten till dans i länet.
 Främja arbetet med digital tillgänglighet.

främja barns och ungas möte med scenkonsten
 Genom projekt och insatser stimulera och engagera ungas möten med den 

levande scenkonsten.
 Ansvara för förmedling av arrangörsbidrag riktat till barn och unga till 

riksteaterföreningar 2018.
 Främja samarbeten mellan teaterföreningar, skolor och övriga arrangörer.
 Erbjuda kompetensutveckling inom scenkonstområdet för relevanta 

aktörer.

främja samverkan mellan institutionerna, det fria professionella och 
ideella scenkonstlivet och kommunerna.

 Vara en aktiv del i att främja och bilda regionala nätverk inom 
scenkonstområdet.

 Utveckla interregionala samarbeten.

Övergripande uppdrag
 Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s 

barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
 Utveckla strukturer för samråd med länets aktörer inom berört 

konstområde.
 Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens 

roll för god hälsa.
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Handlingsplaner
 Riksteatern Jönköpings län har en handlingsplan för tillgänglighet för 

enkelt avhjälpta hinder samt tillgänglig webb och e-tjänster som följs upp 
och uppdateras under planperioden. 

 Riksteatern Jönköpings län har handlingsplaner för likabehandling samt 
nationella minoriteter och minoritetsspråk som följs upp och uppdateras 
under planperioden. 

 Under 2018 ska likabehandlingsplanen vid behov uppdateras med aktuella 
åtgärder för att förebygga och motverka sexuella trakasserier.  
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Förvaltningsnamn

     

Uppdragsbeskrivning 2018-2020 
Smålands Musik och Teater

Följande uppdragsbeskrivning har tagits fram för Smålands Musik och Teaters 
regionala uppdrag 2018-2020, med möjlighet för årlig revidering. 
Uppdragsbeskrivningen grundas i den regionala kulturplanen, nationella 
kulturpolitiska mål samt regional utvecklingsstrategi.

Regional kulturplan 2018-2020
Region Jönköpings läns övergripande kulturpolitiska mål: 

 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både 

bredd och spets.

I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga 
verksamhetsområden ska arbeta:

 kulturell infrastruktur
 villkor för konstnärligt skapande
 fokus på barn och ungas kultur
 tillgängligt kulturliv
 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog. 

Nationella kulturpolitiska mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de regionala verksamheter som erhåller 
medel inom kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till följande 
horisontella mål som är relaterade till modellen: 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 
sina skapande förmågor

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
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 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Regional utvecklingsstrategi >>2025
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län ska planeras och 
genomföras i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2025. De 
kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig därför till den regionala 
utvecklingsstrategin. Den regionala kulturplanen och den regionala 
utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar.

I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns sex horisontella perspektiv
som länets aktörer ska förhålla sig till oavsett vilket utvecklingsområde de är
verksamma inom:
• hållbarhet - människan, miljön, ekonomin
• jämlikhet
• jämställdhet
• mångfald
• attraktivitet
• internationellt perspektiv.

Koppling till andra styrdokument
Utöver de regionala och nationella styrdokument och mål som varit grund för 
uppdragsbeskrivning finns verksamhetsspecifika styrdokument som påverkar 
verksamhetens inriktning. Utöver de som listas här finns övergripande 
styrdokument och lagar, exv. FN:s barnkonvention, lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, diskrimineringslagen etc.

Som en del av Region Jönköpings län styrs och påverkas Smålands Musik och 
Teater av de regionala styrdokument som finns, exempelvis budget med 
verksamhetsplan. 

Verksamhetsbeskrivning
Smålands Musik och Teater är sedan november 2011 etablerade i Kulturhuset 
Spira. Verksamheten verkar för ett bra liv i en attraktiv region genom att i första 
hand med egna ensembler producera professionell scenkonst. Varje säsong 
presenterar Smålands Musik och Teater ett varierat utbud av musikaler, musik, 
teater och dans för barn, ungdomar och vuxna, i och utanför Jönköpings län. För 
att nå en bred variation i utbudet kompletteras de egna produktionerna med 
gästspel och uthyrning av scener till externa arrangörer. En del av verksamheten 
sker utanför Kulturhuset Spiras väggar genom turnéverksamhet och en mängd 
olika samarbeten lokalt och nationellt. Smålands Musik och Teater bedriver även 
konferensverksamhet där kulturinslag om möjligt inkluderas.
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Uppföljningsprocess
 Årlig uppföljning. I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en 

kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat 
utifrån uppdragsbeskrivningen. 

 Årlig dialog. I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det 
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat i 
mars. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och 
tjänstemän och verksamheten representeras av 
ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen 
bedömer som viktiga för samtalet.

 Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten 
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts. 
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar 
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall 
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

Tidplan
Mars Årlig uppföljning/planrapport:

Kvantitativ och kvalitativ redovisning 
som förs vidare till Kulturrådet, med 
verksamhetsberättelse som relaterar till 
uppdragsbeskrivningen. 

April Årlig dialog.
Maj-oktober Region Jönköpings läns fortsatta 

budgetprocess, revidering av kulturplan 
samt dialog med staten.

November Politiskt beslut om revidering av 
kulturplan/uppdragsbeskrivning.

Uppdrag 2018-2020
Smålands Musik och Teater ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella 
och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens 
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens 
egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de 
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 för aktuellt 
verksamhetsområde.

Det regionala uppdraget för Smålands Musik och Teater 2018-2020 innefattar att:

säkra konstnärlig utveckling och fördjupning inom scenkonsten
 Utgöra en professionell scenkonstinstitution samt ett nav för scenkonsten i 

länet.
 Producera och/eller arrangera musik, teater och dans av hög kvalitet med 

både spets och bredd.
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 Arbeta för att främja tvärkonstnärliga uttryck och konstformer.
 Arbeta för att öka jämställdhet i produktion och de konstnärliga 

processerna.
 Tydliggöra sin regionala roll som utvecklingsansvarig för musik och teater 

i länet.

öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas 
verksamheter

 I samarbete med relevanta aktörer genomföra projekt med fokus på digital 
tillgänglighet.

 Utifrån Kulturhuset Spira verka och bedriva turnéverksamhet i länets 
samtliga kommuner samt på den nationella och internationella 
kulturarenan.

 Samverka med det fria kulturlivet.
 Verka för ett inkluderande arbetssätt för konstnärer med 

funktionsvariationer.

främja barns och ungas möte med scenkonsten
 Stärka och utveckla sin verksamhet för barn och unga.
 Medverka till att stärka det kulturpedagogiska arbetet, i samverkan med 

länets kulturskolor.

främja samverkan mellan institutionerna, det fria professionella och 
ideella scenkonstlivet och kommunerna.

 Vara delaktiga i kunskapsutveckling och produktionssamarbete inom 
dansområdet i Regionsamverkan Sydsverige.

 Samverka och samarbeta med civilsamhället, det fria kulturlivet samt med 
andra regionala och interregionala kulturverksamheter.

 Främja samverkan med andra samhällsområden, till exempel näringsliv, 
skola, vård och omsorg och utbildning.

Övergripande uppdrag
 Utveckla strukturer för samråd inom berört konst/bildningsområde. 
 Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s 

barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
 Främja interkulturella möten.
 Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens 

roll för god hälsa.

Handlingsplaner
 Smålands Musik och Teater har en handlingsplan för tillgänglighet för 

enkelt avhjälpta hinder samt tillgänglig webb och e-tjänster som följs upp 
och uppdateras under planperioden. 
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 Smålands Musik och Teater har handlingsplaner för likabehandling samt 
nationella minoriteter och minoritetsspråk som följs upp och uppdateras 
under planperioden. 

 Under 2018 ska likabehandlingsplanen vid behov uppdateras med aktuella 
åtgärder för att förebygga och motverka sexuella trakasserier.  
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Förvaltningsnamn

     

Uppdragsbeskrivning 2018-2020 
Vandalorum Museum för Konst och 
Design
Följande uppdragsbeskrivning har tagits fram för Vandalorum Museum för Konst 
och Designs regionala uppdrag 2018-2020, med möjlighet för årlig revidering. 
Uppdragsbeskrivningen grundas i den regionala kulturplanen, nationella 
kulturpolitiska mål samt regional utvecklingsstrategi.

Regional kulturplan 2018-2020
Region Jönköpings läns övergripande kulturpolitiska mål: 

 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både 

bredd och spets.

I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga 
verksamhetsområden ska arbeta:

 kulturell infrastruktur
 villkor för konstnärligt skapande
 fokus på barn och ungas kultur
 tillgängligt kulturliv
 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog. 

Nationella kulturpolitiska mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de regionala verksamheter som erhåller 
medel inom kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till följande 
horisontella mål som är relaterade till modellen: 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 
sina skapande förmågor

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
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 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Regional utvecklingsstrategi >>2025
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län ska planeras och 
genomföras i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2025. De 
kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig därför till den regionala 
utvecklingsstrategin. Den regionala kulturplanen och den regionala 
utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar.

I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns sex horisontella perspektiv
som länets aktörer ska förhålla sig till oavsett vilket utvecklingsområde de är
verksamma inom:
• hållbarhet - människan, miljön, ekonomin
• jämlikhet
• jämställdhet
• mångfald
• attraktivitet
• internationellt perspektiv.

Koppling till andra styrdokument
Utöver de regionala och nationella styrdokument och mål som varit grund för 
uppdragsbeskrivning finns verksamhetsspecifika styrdokument som påverkar 
verksamhetens inriktning. Utöver de som listas här finns övergripande 
styrdokument och lagar, exv. FN:s barnkonvention, lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, diskrimineringslagen etc.

Vandalorum Museum för Konst och Design påverkas av MU-avtalet. 

MU-avtalet är ett ramavtal för konstnärers ersättning för medverkan vid 
utställningar och har tecknats mellan svenska staten, representerad av Statens 
kulturråd, och Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveriges 
Konsthantverkare och Industriformgivare, Föreningen Svenska Tecknare och 
Svenska Fotografers Förbund. Avtalet trädde i kraft 2009 och reviderades 2014. 
Syftet med avtalet är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer 
att få betalt för utfört arbete och är bindande för statliga institutioner, men 
principerna i avtalet är vägledande för samtliga utställningsarrangörer som mottar 
offentligt stöd.

Verksamhetsbeskrivning
Vandalorum är en kunskapsbaserad icke vinstdriven verksamhet. Syftet är att 
genom utställningar, programverksamhet och pedagogik främja och sprida 
intresse för aktuella strömningar, yttringar och frågeställningar inom samtida 
svensk och internationell konst och design. 
Genom utställningar av och med nationellt och internationellt etablerade aktörer 
är målet att utveckla den regionala såväl som den nationella konst- och 
formscenen.
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Verksamheten drivs utifrån en övertygelse att kunskaperna om konst och design 
ökas i regionen och i landet genom aktiva kontakter mellan institution, konstnärer, 
formgivare, lärosäte, näringsliv, vård, skola och allmänhet.
Vandalorums placering i en av landets mest produktionsstarka regioner är vald 
med omsorg. I arbetet med att vara mer än ett museum är målet att främja 
utveckling. Det är Vandalorums övertygelse att den fria konsten är en 
inspirationskälla för design och arkitektur såväl som för innovationer inom 
näringsliv, industri och samhället i stort.

Uppföljningsprocess
 Årlig uppföljning. I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en 

kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat 
utifrån uppdragsbeskrivningen. 

 Årlig dialog. I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det 
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat i 
mars. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och 
tjänstemän och verksamheten representeras av 
ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen 
bedömer som viktiga för samtalet.

 Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten 
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts. 
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar 
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall 
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

Tidplan
Mars Årlig uppföljning/planrapport:

Kvantitativ och kvalitativ redovisning 
som förs vidare till Kulturrådet, med 
verksamhetsberättelse som relaterar till 
uppdragsbeskrivningen. 

April Årlig dialog.
Maj-oktober Region Jönköpings läns fortsatta 

budgetprocess, revidering av kulturplan 
samt dialog med staten.

November Politiskt beslut om revidering av 
kulturplan/uppdragsbeskrivning.

Uppdrag 2018-2020
Vandalorum Museum för Konst och Design ska långsiktigt planera och agera 
enligt de nationella och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens 
prioriteringar samt regionens utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska 
samspela med verksamhetens egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika 
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uppdrag utgår från de viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 
för aktuella verksamhetsområden.

Det regionala uppdraget för Vandalorum Museum för Konst och Design 2018-
2020 innefattar att:

främja intresset för och tillgången till bildkonst, form och design
 Vara en ledande utställningsplats för regional, nationell och internationell 

samtidskonst och design.
 Utvecklas som länets konstpedagogiska centrum och verka för en ökad 

förståelse för samtidskonst och design.
 Verka för att ge fler möjlighet att ta del av samtidskonst och design.

stärka länet som bildkonst-, form- och designregion
 Verka som en rådgivande funktion inom samtidskonst- och designfrågor i 

länet.
 Utveckla sin roll som en regional, nationell och internationell 

samarbetspartner.

stärka villkoren för konstnärligt skapande och förbättra konstnärers 
förutsättningar inom bildkonst, form och design.

 Främja forskning och utbildning inom samtidskonst och design.

främja tvärsektoriellt arbete för att nå och angå nya målgrupper 
 Samverka och samarbeta med civilsamhället, med det fria kulturlivet samt 

med andra regionala kulturverksamheter.
 Samarbeta med länets näringsliv samt bidra till dess utveckling.

Övergripande uppdrag
 Utveckla strukturer för samråd med länets aktörer inom berört 

konst/bildningsområde.
 Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s 

barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
 Främja interkulturella möten som återspeglas i verksamheten.
 Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens 

roll för god hälsa.

Handlingsplaner
 Vandalorum Museum för Konst och Design har en handlingsplan för 

tillgänglighet för enkelt avhjälpta hinder samt tillgänglig webb och e-
tjänster som följs upp och uppdateras under planperioden. 



   

2018-03-01 RJL 2018/456

 Vandalorum Museum för Konst och Design har handlingsplaner för 
likabehandling samt nationella minoriteter och minoritetsspråk som följs 
upp och uppdateras under planperioden.

 Under 2018 ska likabehandlingsplanen vid behov uppdateras med aktuella 
åtgärder för att förebygga och motverka sexuella trakasserier.  
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Förvaltningsnamn

     

Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Kultur 
och utveckling
Följande uppdragsbeskrivning har tagits fram för kultur och utvecklings regionala 
uppdrag 2018-2020, med möjlighet för årlig revidering. Uppdragsbeskrivningen 
grundas i den regionala kulturplanen, nationella kulturpolitiska mål samt regional 
utvecklingsstrategi. 

Regional kulturplan 2018-2020

Region Jönköpings läns övergripande kulturpolitiska mål: 
 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både 

bredd och spets.

I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga 
verksamhetsområden ska arbeta:

 kulturell infrastruktur
 villkor för konstnärligt skapande
 fokus på barn och ungas kultur
 tillgängligt kulturliv
 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog. 

Nationella kulturpolitiska mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de regionala verksamheter som erhåller 
medel inom kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till följande 
horisontella mål som är relaterade till modellen: 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 
sina skapande förmågor

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
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Regional utvecklingsstrategi >>2025
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län ska planeras och 
genomföras i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2025. De 
kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig därför till den regionala 
utvecklingsstrategin. Den regionala kulturplanen och den regionala 
utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar.

I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns sex horisontella perspektiv
som länets aktörer ska förhålla sig till oavsett vilket utvecklingsområde de är
verksamma inom:
• hållbarhet - människan, miljön, ekonomin
• jämlikhet
• jämställdhet
• mångfald
• attraktivitet
• internationellt perspektiv.

Övriga styrdokument
Utöver de regionala och nationella styrdokument och mål som varit grund för 
uppdragsbeskrivning finns verksamhetsspecifika styrdokument som påverkar 
verksamhetens inriktning. Utöver de som listas här finns övergripande 
styrdokument och lagar, exv. FN:s barnkonvention, lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, diskrimineringslagen etc.

Som en del av Region Jönköpings län styrs och påverkas Kultur och utveckling av 
de regionala styrdokument som finns, exempelvis budget med verksamhetsplan. 
Kultur och utveckling påverkas av och förhåller sig även till bibliotekslagen (SFS 
2013:801) samt MU-avtalet. 

MU-avtalet är ett ramavtal för konstnärers ersättning för medverkan vid 
utställningar och har tecknats mellan svenska staten, representerad av Statens 
kulturråd, och Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveriges 
Konsthantverkare och Industriformgivare, Föreningen Svenska Tecknare och 
Svenska Fotografers Förbund. Avtalet trädde i kraft 2009 och reviderades 2014. 
Syftet med avtalet är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer 
att få betalt för utfört arbete och är bindande för statliga institutioner, men 
principerna i avtalet är vägledande för samtliga utställningsarrangörer som mottar 
offentligt stöd.

Verksamhetsbeskrivning
Kultur och utveckling utgör en samlande kunskapskraft gentemot regionens 
övriga kulturverksamheter. Verksamheten har att vara stödjande och 
kunskapsbärande i dialog med och mellan civilsamhället och de konstnärliga 
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utövarna. Kultur och utveckling ska även initiera publika arrangemang med god 
konstnärlig kvalitet inom litteratur, konst, film, hemslöjd, dans och främja samtal 
om yttrandefrihet. Samarbetet med regionens kommuner utgör en vital del av 
verksamheten i vilken man med hjälp av riktad kunskap främjar kulturell 
verksamhet av god kvalitet över hela länet. Kultur och utveckling deltar också i 
internationell samverkan och de nationella och regionöverskridande samtalen om 
kulturens möjligheter och utveckling. Kultur och utveckling består av 
verksamhetsområdena bild och form, bild och form/gestaltning, dans, film, 
hemslöjd, regionbibliotek, litteratur samt yttrandefrihet.    

Uppföljningsprocess
 Årlig uppföljning. I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en 

kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat 
utifrån uppdragsbeskrivningen. 

 Årlig dialog. I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det 
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat i 
mars. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och 
tjänstemän och verksamheten representeras av 
ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen 
bedömer som viktiga för samtalet.

 Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten 
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts. 
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar 
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall 
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

Tidplan
Mars Årlig uppföljning/planrapport:

Kvantitativ och kvalitativ redovisning 
som förs vidare till Kulturrådet, med 
verksamhetsberättelse som relaterar till 
uppdragsbeskrivningen. 

April Årlig dialog.
Maj-oktober Region Jönköpings läns fortsatta 

budgetprocess, revidering av kulturplan 
samt dialog med staten.

November Politiskt beslut om revidering av 
kulturplan/uppdragsbeskrivning.

Uppdrag 2018-2020
Kultur och utveckling ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella och 
regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens 
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens 
egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de 
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 för aktuella 
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verksamhetsområden. Då verksamheten omfattar flertalet verksamhetsområden 
har delar av uppdraget sammanfattats att gälla samtliga.

Det regionala uppdraget för kultur och utveckling 2018-2020 innefattar att:

Övergripande uppdrag
 Utveckla interregionala samarbeten inom berörda konst- och 

bildningsområden.
 Utveckla det internationella och interkulturella samspelet inom berörda 

konst- och bildningsområden.
 Utveckla tvärkonstnärlig samverkan.
 Arbeta för förbättring av villkor och förutsättningar för professionella 

konstnärliga utövare, och för konstnärligt skapande, inom berörda konst- 
och bildningsområden.

 Genom kunskapsöverföring och stödjande insatser främja utveckling av 
berörda konst- och bildningsområden i länet.

 Bredda intresset för berörda konst- och bildningsområden.
 Främja samverkan mellan konst- och kulturaktörerna i länet.
 Stödja och utveckla konstnärliga residensprogram i länet.
 Driva och stödja projekt om yttrandefrihet, mångfald och demokratiska 

rättigheter samt väcka uppmärksamhet för frågorna.
 Främja interkulturella möten som återspeglas i verksamheten.
 Samverka och samarbeta med civilsamhället, med det fria kulturlivet samt 

med andra regionala kulturverksamheter.
 Delta i arbetet med att stärka barns och ungas möjligheter att ta del av och 

skapa kultur i Jönköpings län.
 Utveckla strukturer för samråd med länets aktörer inom berörda 

konst/bildningsområden. 
 Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s 

barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
 Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens 

roll för god hälsa.

Bild och form
 Bevaka, tillgängliggöra samt stärka samtidskonsten i länet.

Dans
 Stärka danskonstens ställning som konstnärlig uttrycksform.
 Utveckla dansens infrastruktur och strukturer för samverkan i länet.

Regionbibliotek
 Verka utifrån den regionala biblioteksplanens mål och prioriteringar.
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Hemslöjd
 Stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur kultur-, närings- och 

hållbarhetsperspektiv.
 Tillvarata och utveckla hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, 

formspråk, tradition, kvalitet och betydelser.

Film
 Vara en samordnande kraft för regionens filmkulturella insatser inom 

pedagogik, produktion samt visning.
 Delta i arbetet med att etablera en regional filmpolitik för länet. 
 Stärka barns och ungas möjligheter att skapa, se och analysera film och 

rörlig bild. 
 Utveckla hållbara strukturer för visning och spridning av film och rörlig 

bild. 

Litteratur
 Bevaka, tillgängliggöra samt stärka litteraturen och det litterära skapandet 

i länet.
 Främja litterära verksamheter för unga mellan 13 och 19 år.
 Främja utvecklingen av litterära mötesplatser för länets författare. 
 Utveckla nätverk för författare och förlag enskilt och i möte med andra 

konstformer. 
 Stärka verksamheter som arbetar med professionella författare.

Yttrandefrihet
 Verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela 

länet.

Handlingsplaner
 Kultur och utveckling har en handlingsplan för tillgänglighet för enkelt 

avhjälpta hinder samt tillgänglig webb och e-tjänster som följs upp och 
uppdateras under planperioden. 

 Kultur och utveckling har handlingsplaner för likabehandling samt 
nationella minoriteter och minoritetsspråk som följs upp och uppdateras 
under planperioden. 

 Under 2018 ska likabehandlingsplanen vid behov uppdateras med aktuella 
åtgärder för att förebygga och motverka sexuella trakasserier.  



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 33-49
Tid: 2018-03-08 kl. 09.00-12.30

Plats: Regionens hus, sal B

§42 Läsårstider 2018/2019 för 
naturbruksgymnasierna
Diarienummer: RJL 2018/417

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Fastställa läsårstider för 2018/2019 för Tenhults 
Naturbruksgymnasium och Stora Segerstad 
Naturbrukscentrum.

Sammanfattning 
Enligt skollagen ska beslut om läsårets början och slut tas av 
huvudmannen för skolorna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-12

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-02-12 RJL 2018/417

Utbildning och kultur

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Läsårstider 2018/2019 för 
naturbruksgymnasierna
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Fastställer läsårstider för 2018/2019 för Tenhults Naturbruksgymnasium 
och Stora Segerstad Naturbrukscentrum.

Sammanfattning
Enligt skollagen ska beslut om läsårets början och slut tas av huvudmannen för 
skolorna.

Information i ärendet
Läsårstiden för eleverna Tenhults Naturbruksgymnasium fastställs till
Höstterminen 2018: 2018-08-21 – 2018-12-21
Vårterminen 2019: 2019-01-07 – 2019-06-14

Lovdagar
Vecka 44
Vecka 7
Vecka 16
31 maj och 7 juni

Läsårstiden för eleverna på Stora Segerstad Naturbrukscentrum fastställs till 
Höstterminen 2018 åk 1: 2018-08-15 – 2018-12-20
Höstterminen 2018 åk 2-3: 2018-08-20 – 2018-12-20
Vårterminen 2019 åk 1: 2019-01-08 – 2019-06-11
Vårterminen 2019 åk 2-3: 2019-01-08 – 2019-06-13

Lovdagar
Vecka 44
Vecka 7
Vecka 16
31 maj och 7 jun



BESLUT 2(2)

RJL 2018/417

Beslut skickas till
Tenhults Naturbruksgymnasium
Stora Segerstad Naturbrukscentrum
Utbildning och kultur stab

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson
Direktör för utbildning och kultur



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 33-49
Tid: 2018-03-08 kl. 09.00-12.30

Plats: Regionens hus, sal B

§43 Jönköpings läns museum - Formellt avslut av 
utredning om stiftelsens organisation
Diarienummer: RJL 2016/655

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 besluta att överläggningarna med Jönköpings kommun 
och Jönköpings läns hembygdsförbund om att avveckla 
Stiftelsen Jönköpings läns museum avslutas.

Sammanfattning 
Förutsättningar och möjligheter för effektivisering av Stiftelsen 
Jönköpings läns museums verksamhet har utretts. Därefter har 
förutsättningarna prövats för att genom avtal överlämna samlingar 
och drift till Region Jönköpings län och därmed avveckla 
stiftelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-27
 Ärende i nämnden 2016-12-13 med utredning
 Ärende i nämnden 2016-03-16 med utredningsuppdrag

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Regionledningskontoret
Avsändare

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet         

Stiftelsen Jönköpings läns museum – 
vägval för framtida samverkan och 
organisation

Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet         

 beslutar att överläggningarna med Jönköpings kommun och Jönköpings 
läns hembygdsförbund om att avveckla Stiftelsen Jönköpings läns museum 
avslutas.

Sammanfattning
Förutsättningar och möjligheter för effektivisering av Stiftelsen Jönköpings läns 
museums verksamhet har utretts. Därefter har förutsättningarna prövats för
att genom avtal överlämna samlingar och drift till Region Jönköpings län och 
därmed avveckla stiftelsen. 

Information i ärendet
Nämnden beslutade 13 december 2016 att pröva förutsättningarna för att genom 
avtal med övriga stiftare avveckla Stiftelsen Jönköpings läns museum.

Bakgrund
Efter beslut i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
2016-03-16, § 44 har förutsättningar och möjligheter för
effektivisering av Stiftelsen Jönköpings läns museums verksamhet utretts.
Bakgrund till utredningen är dels de överväganden om tydlig
ansvarsfördelning som i samband med regionbildningen genomfördes
för några verksamheter och dels resursbrist som för 2016 har resulterat
i en tillfällig utökning av regionens bidrag till museet.

En utredning har gjorts, av vilken det framgick att det finns betydande 
effektiviseringsmöjligheter i att verksamheten inordnas i regionen och att 
stiftelsen avvecklas.

Efter samråd med Jönköpings kommun var inriktningen för ett fortsatt
arbete att tillsammans med samtliga stiftare pröva förutsättningarna för
att genom avtal överlämna Jönköpings läns museums samlingar och
drift till Region Jönköpings län och att stiftelsen därmed avvecklas.
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Nuläge
Samtal har hållits med Hembygdsförbundet, som ställde sig positiva till fortsatta 
samtal. Samtal har också hållits med företrädare för Jönköpings kommun 
avseende Länsmuseets utveckling och framtida samarbete samt finansiering.
Vid senaste samtalet våren 2017 fanns enighet om att i nuläget inte gå vidare med 
avveckling av stiftelsen. 

Hembygdsföreningen informerades i juni 2017 om ställningstagandet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-27

 Ärende i nämnden 2016-12-13 med utredning

 Ärende i nämnden 2016-03-16 med utredningsuppdrag

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret, regional utveckling
Jönköpings kommun
Jönköpings läns hembygdsförbund
Jönköpings läns museum

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och                                                                                                                                 
attraktivitet §§ 142-163
Tid: 2016-12-13 kl.10.30 – 15.35

Plats: Qulturum, Originalet

§154 Stiftelsen Jönköpings läns museum – vägval 
för framtida samverkan och organisation
Diarienummer: RJL 2016/655

Beslut 
Nämnden beslutar att:

1. Pröva förutsättningarna för att genom avtal med övriga stiftare 
avveckla Stiftelsen Jönköpings läns museum 

2. Förslag till avtal återrapporteras senast 1 april 2017

Sammanfattning 
Efter beslut i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
2016-03-16, § 44 har utretts förutsättningar och möjligheter för 
effektivisering av Stiftelsen Jönköpings läns museums verksamhet.

Bakgrund till utredningen är dels de överväganden om tydlig 
ansvarsfördelning som i samband med regionbildningen genomfördes 
för en rad verksamheter och dels resursbrist som för 2016 har resulterat 
i en tillfällig utökning av regionens bidrag till museet.

Föreligger av nämnden begärd utredning (bilaga) av vilken framgår att 
det finns betydande effektiviseringsmöjligheter i att verksamheten 
inordnas i regionen och att stiftelsen avvecklas.
Efter samråd med Jönköpings kommun är inriktning för ett fortsatt 
arbete att tillsammans med samtliga stiftare pröva förutsättningarna för 
att genom avtal överlämna Jönköpings läns museums samlingar och 
drift till Region Jönköpings län och att stiftelsen därmed avvecklas. 
Avtalet ska innehålla hur regionen även fortsättningsvis ska samråda/ge 
inflytande för nuvarande stiftare och hur finansieringsansvar ska 
fördelas. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-23
 Utredning med bilaga

Beslutet skickas till 
Stiftelsen Jönköpings läns museum



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och                                                                                                                                 
attraktivitet §§ 142-163
Tid: 2016-12-13 kl.10.30 – 15.35

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson ordförande Jonas Lindahl

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet
Tid: 2016-03-16 13:00-15:45

Plats: Regionens hus, sal A

§ 44 Utredningsuppdrag avseende Jönköpings läns 
museum
Diarienummer: RJL 2016/655.

Beslut 
Nämnden godkänner utredningsuppdraget avseende Jönköpings läns 
museum med tillägg. 

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade i budget och verksamhetsplan 2016 med 
flerårsplan 2017-2018 att tillsammans med övriga stiftare inleda ett 
arbete med målsättning att verksamheten integreras i regionkommunen 
från och med 2017. Regionledningskontoret överlämnar ett förslag till 
utredningsuppdrag med frågeställningar och tidsplan.

Förslag på sammanträdet:
Raymond Pettersson (C)
Ett tredje utredningsalternativ läggs till: att stiftelsen behålls som 
juridisk person i nuvarande form men att verksamheten samordnas med 
Regionen. 

Beslutsgång:
På ordförandens fråga beslutar nämnden att godkänna yttrandet med 
föreslaget tillägg.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Vid protokollet

Charlotte Jerkelund

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet
Tid: 2016-03-16 13:00-15:45

Malin Wengholm Anders Berglund

Rätt utdraget,
Intygar

Charlotte Jerkelund



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 33-49
Tid: 2018-03-08 kl. 09.00-12.30

Plats: Regionens hus, sal B

§44 Svinhus Stora Segerstad
Diarienummer: RJL 2018/99

Beslut 
Presidiet föreslår att nämnden

 Återkommer med synpunkter i ärendet att överlämna till 
regionstyrelsen.

Sammanfattning 
Lokaler och utrustning för svinproduktion på Stora Segerstad är 
idag i dåligt skick, vilket skapar arbetsmiljöproblem, höga 
underhållskostnader samt höga driftskostnader. Renovering och 
ombyggnad av befintliga lokaler är inte möjlig, varför investering 
i nybyggnation föreslås för att upprätthålla verksamheten.
Ärendet har remitterats från Regionstyrelsens arbetsutskott till 
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet för att 
inhämta synpunkter.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-02-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid: 2018-02-20, kl 09:00-16:00

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 30 Svinhus – Stora Segerstad
Diarienummer: RJL 2018/99

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna nybyggnation av svinhus vid Stora Segerstad 
naturbruksgymnasium till en total kostnad på maximalt 
29 300 000 kronor. 

Sammanfattning
Lokaler och utrustning för svinproduktion på Stora Segerstad är 
idag i dåligt skick, vilket skapar arbetsmiljöproblem, höga 
underhållskostnader samt höga driftskostnader. Renovering och 
ombyggnad av befintliga lokaler är inte möjilg, varför investering 
i nybyggnation föreslås för att upprätthålla verksamheten. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink och Rune Backlund yrkar bifall till förslaget. 
Sibylla Jämting yrkar bifall till förslaget under förutsättning att 
svinproduktionen är ekologisk. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid: 2018-02-20, kl 09:00-16:00

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(4)

2018-01-15 RJL 2018/99

Regionfullmäktige

Nybyggnad av svinhus vid Stora 
Segerstad naturbruksgymnasium
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige 

 Godkänna nybyggnation av svinhus vid Stora Segerstad 
naturbruksgymnasium till en total kostnad på maximalt 29 300 000 kronor.

Sammanfattning
Utifrån genomförd utvärdering och prioritering av produktionsområden inom 
skoljordbruket med utgångspunkt i förutsättningar, övergripande mål och 
näringens behov av kompetenser under kommande 10-årsperiod är svinproduktion 
tillsammans med mjölk och växtodling de områden som har högst prioritet ur 
såväl utbildningsperspektiv som totalt sett.

Lokaler och utrustning för svinproduktionen på Stora Segerstad är idag i dåligt 
skick, vilket skapar arbetsmiljöproblem, höga underhållskostnader samt höga 
driftskostnader. Renovering och ombyggnad av befintliga lokaler inte är möjlig, 
varför investering i nybyggnation föreslås för att upprätthålla verksamheten. 

Information i ärendet
Svinproduktionen har varit föremål för diskussion under en rad år och 2013 
beslutades en avveckling av suggstallet med lönsamhetsproblem och omfattande 
renoveringsbehov som grund. Detta genomfördes dock aldrig av följande 
huvudsakliga anledningar: 

 Smågrisproduktionen har ett mycket stort värde ur ett 
utbildningsperspektiv.

 Svinproduktionen har genom ett intensivt arbete utvecklats till det mest 
lönsamma produktionsområdet, undantaget växtodling, trots orationella 
system och lokaler.

 Det är allt färre skolor som kan ge utbildning inom svinproduktion.
 Det finns behov och intresse av att öka självförsörjandegraden nationellt 

och regionalt.

Verksamheten har utvärderat och prioriterat produktionsområden inom 
skoljordbruket utifrån förutsättningar, övergripande mål och näringens behov av 
kompetenser under kommande 10-årsperiod. Utvärderingen visar att 
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svinproduktionen tillsammans med mjölk och växtodling är de områden som har 
klart högst prioritet ur såväl utbildningsperspektiv som totalt sett. Bedömning har 
därför gjorts att dessa bör vara hörnstenarna i skoljordbruk och därmed bör 
prioriteras.

Lokaler och utrustning för svinproduktionen är idag i dåligt skick, vilket skapar 
arbetsmiljöproblem, höga underhållskostnader samt höga driftskostnader. I 
samråd med regionfastigheter är den samlade bedömningen att möjligheter till 
renovering och ombyggnad av befintliga lokaler inte är möjlig, varför investering 
i nybyggnation är enda lösningen för att upprätthålla verksamheten. 
Nybyggnationen ska skapa förutsättningar för mer rationell produktion samt bättre 
miljö för ökad lönsamhet, utbildningskvalitet och djurhälsa.

Omfattningen i den nya anläggningen kommer i stort motsvara dagens med 
avseende på antal djurenheter. Det innebär drygt 80 suggor i en halvintegrerad 
produktion det vill säga hälften av smågrisarna behålls och föds upp till slaktsvin. 
Detta är en förhållandevis liten anläggning jämfört med snittet på moderna 
svinproduktionsanläggningar i landet. Verksamhetens bedömning är dock att med 
denna omfattning kunna ge en bra utbildning inom modern grisproduktion till en 
rimlig investeringskostnad och lönsamhetsnivå.

Verksamhetens bedömning av effekter:

Bilaga till ärende svinhus Stora Segerstad – DNR 
2018/99
Kund-/patientperspektiv: (0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan) 

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för 
(kunden/patienten) eleven?

4

Innebär investeringen förbättrad kvalité för 
(kunden/patienten) eleven?

5

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller 
(patientsäkerhet) elevernas säkerhet?

5

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning? 4

Innebär investeringen möjlighet att förbättra produktionen? 5

Ökad konkurrenskraft/attraktivitet 5

Process- och produktionsperspektiv: (0 = Ingen påverkan – 5 = Hög 
påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta 
behandlingstider? 

0

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt? 4

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i 
basenhetens processer?

4
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Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö? 5

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:

Bemanning, personalkostnader hos klinik: Minskar

Servicekostnader för städ: Minskar

IT-kostnader: Ingen påverkan

Möbler: Ingen påverkan

Media (El, värme): Minskar

Underhåll (fastighetsrelaterat): Minskar

Avkastning svinproduktion Ökar

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för 
investeringen:

Avfall: Ingen påverkan

Energianvändning: Minskar

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet): Ingen påverkan

Transporter: Ingen påverkan

Transporter av farligt gods: Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning: Ingen påverkan

Finansiering
Nybyggnationen har förankrats i Utvecklingsrådet där länets kommuner finns 
representerade. Utbetalningsutrymme finns med i budget 2018.
Det nya svinhuset kommer att innebära en ökad hyra för Stora Segerstads 
naturbruksgymnasium vilket ryms inom ramen för den intäkt som skolan har för 
eleverna. Det innebär att nettokostnaden för Region Jönköpings län inte ökar i och 
med åtgärden.

Rivningskostnader för befintliga byggnaden beräknas uppgå till cirka 3 500 000 
kronor. Inom Region Jönköpings län finns centralt avsatta medel för rivningar, 
vilket gör att den delen ligger utanför detta projekt.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15
 Ritning

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service - Regionfastigheter
Utbildning och Kultur
Regionledningskontoret - Ekonomi
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 33-49
Tid: 2018-03-08 kl. 09.00-12.30

Plats: Regionens hus, sal B

§45 Utbildningslokal och omklädningsrum Stora 
Segerstad
Diarienummer: RJL 2018/100

Beslut 
Presidiet föreslår att nämnden

 Återkommer med synpunkter i ärendet att överlämna till 
regionstyrelsen.

Sammanfattning 
Det tidigare mjölkrummet används som omklädningsrum för 
elever och personal för vård av arbetskläder. Rummet är inte 
anpassat för detta och är i dåligt skick vilket ger en dålig 
arbetsmiljö med ökad risk för smittspridning. Bedömningen är att 
mjölkrummet är i så dåligt skick att renovering eller ombyggnad 
inte är försvarbar. Planen är därför att riva denna del och uppföra 
en ny tillbyggnad så samma plats i liknande storlek och utförande.

Ärendet har remitterats från Regionstyrelsens arbetsutskott till 
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet för att 
inhämta synpunkter.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-02-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 33-49
Tid: 2018-03-08 kl. 09.00-12.30

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid: 2018-02-20, kl 09:00-16:00

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 35 Omklädningsrum/utbildningslokal Stora 
Segerstads naturbruksgymnasium 
Diarienummer: RJL 2018/100

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna tillbyggnad och ombyggnad av tidigare 
mjölkrum vid Stora Segerstad naturbruksgymnasium till 
omklädningsrum/utbildningslokal till en total kostnad på 
maximalt 5 900 000 kronor. 

Sammanfattning 
Det tidigare mjölkrummet används som omklädningsrum för 
elever och personal för vård av arbetskläder. Rummet är inte 
anpassat för detta och är i dåligt skick vilket ger en dålig 
arbetsmiljö med ökad risk för smittspridning. Bedömningen är att 
mjölkrummet är i så dåligt skick att renovering eller ombyggnad 
inte är försvarbar. Planen är därför att riva denna del och uppföra 
en ny tillbyggnad så samma plats i liknande storlek och utförande. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid: 2018-02-20, kl 09:00-16:00

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen

Omklädningsrum/utbildningslokal Stora 
Segerstad naturbruksgymnasium
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner tillbyggnad och ombyggnad av tidigare mjölkrum vid Stora 
Segerstad naturbruksgymnasium till omklädningsrum/utbildningslokal till 
en total kostnad på maximalt 5 900 000 kronor.

Sammanfattning
Det tidigare mjölkrummet används som omklädningsrum för elever och personal 
samt för vård av arbetskläder. Rummet är inte anpassat för detta och är i dåligt 
skick vilket ger en dålig arbetsmiljö med ökad risk för smittspridning. 
Bedömningen är att mjölkrummet är i så dåligt skick att renovering eller 
ombyggnad inte är försvarbar. Planen är därför att riva denna del och uppföra ny 
tillbyggnad på samma plats i liknade storlek och utförande.           

Information i ärendet
Det tidigare mjölkrummet används i huvudsak som omklädningsrum för elever 
och personal samt för vård av arbetskläder. Det är dock inte anpassat för detta
och det saknas riktiga omklädningsrum, duschmöjligheter, klädvårdutrymme samt 
anvisad plats för veterinär. Nuvarande lokal är dåligt isolerad, fuktigt och saknar 
sluss till djurstall. Tillsammans skapar det en dålig arbetsmiljö, ökad risk för 
smittspridning och ger inte de möjligheter som krävs för att bedriva en attraktiv 
utbildning med hög kvalitet.

Det är i den delen av verksamheten som eleverna får vara med vid kalvningar, ta 
hand om djur under konvalescens samt träffa och följa med veterinär som kommer 
på besök. Det är också i dessa lokaler man byter om och börjar sina 
arbetspass/lektioner i mjölkkostallet. Detta kräver väl anpassade utrymmen för 
omklädning med tydliga slussar mellan djurstallar och ”rena” utrymmen. 
Utrymmen för klädvård och beredning av mjölk till kalvar samt utrymme för 
veterinär med plats för elever är andra delar är viktiga för att skapa goda 
förutsättningar för en attraktiv utbildning med hög kvalitet. 
I samråd med regionfastigheter har verksamheten gjort bedömningen att det gamla 
mjölkrummet är i så dåligt skick att ombyggnad av densamma inte är möjlig. 
Planen är därför att riva denna del och uppföra ny tillbyggnad på samma plats och 
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i liknade storlek och utförande. Därmed kan ändamålsenliga utrymmen för 
omklädning och klädvård byggas. Detta för att skapa bästa förutsättningar ur
utbildningssynpunkt och samtidigt minska risk för smittspridning och underlätta
renhållning. Ett speciellt rum inrättas även för veterinär med separat ingång både 
utifrån och in till djurstall. 

Verksamhetens bedömning av effekter:
Bilaga till ärende om 
omklädningsrum/utbildningslokal Stora Segerstad– 
DNR 2018/100
Kund-/patientperspektiv: (0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan) 

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för (kunden/patienten) 
eleven?

4

Innebär investeringen förbättrad kvalité för (kunden/patienten) 
eleven?

5

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning? 5

Innebär investeringen möjlighet att förbättra produktionen? 4

Process- och produktionsperspektiv: (0 = Ingen påverkan – 5 = Hög 
påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider? 0

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt? 3

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i 
basenhetens processer?

4

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö? 5

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:

Bemanning, personalkostnader hos klinik: Ingen påverkan

Servicekostnader för städ: Minskar

IT-kostnader: Ingen påverkan

Möbler: Ökar

Media (El, värme): Minskar

Underhåll (fastighetsrelaterat): Minskar

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för 
investeringen:

Avfall: Ingen påverkan

Energianvändning: Minskar

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet): Ingen påverkan

Transporter: Ingen påverkan

Transporter av farligt gods: Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning: Ingen påverkan



TJÄNSTESKRIVELSE 3(3)

RJL 2018/100

Finansiering
Byggnationen har förankrats i Utvecklingsrådet där länets kommuner finns 
representerade. Utbetalning för omklädningsrum/utbildningslokal finns med i 
utrymmet för budget 2018. Byggnationen kommer att innebära en ökad hyra för 
Stora Segerstads naturbruksgymnasium vilket ryms inom ramen för den intäkt 
som skolan har för eleverna. Det innebär att nettokostnaden för Region 
Jönköpings län inte ökar i och med åtgärden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-01-17
 Ritning

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service - Regionfastigheter
Utbildning och Kultur
Regionledningskontoret - Ekonomi 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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