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Sammanfattning 

Avsändare: Högskolan i Jönköping 

- En studie av Jönköpings profil i förhållande till dess image 

Lisa Ekström och Sandra Furulund  

Svenska högskolor spenderar allt mer pengar på marknadsföring som används i arbetet med att 
attrahera studenter. Konkurrensen om studenterna är hård högskolorna emellan och resurser 
satsas på marknadsföring för att överleva i kampen om studenterna. Som i all marknadsföring 
bör den egna produkten särskiljas från konkurrenter och numera är det inte endast program och 
kurser som ägnas uppmärksamhet. Staden och dess attraktioner där den aktuella högskolan är 
belägen får idag en plats i den marknadsföring som sker. 

Högskolan i Jönköping presenterar Jönköping som stad i sin programkatalog med presumtiva 
studenter som målgrupp. Det förefaller oss som studenter vid Högskolan i Jönköping intressant 
att undersöka den bild som sprids av vår stad i programkatalogen. Vårt syfte är därmed att 
konkretisera en profil utifrån programkatalogens innehåll samt att undersöka huruvida denna 
profil överensstämmer med inflyttade studenters bild av Jönköping, det vill säga stadens image.  

Då det fokuseras på tolkning för att nå en ökad förståelse inom området utgår vi från en 
kvalitativ ansats och använder en sympatisk tolkningsstrategi samt arbetar i samklang med den 
hermeneutiska cirkeln. Syftet kräver en process av analyser och undersökningar som bryts ned i 
fyra frågeställningar. Genom dessa når vi följande: en konkretisering av en profil utifrån det 
innehåll som Högskolan i Jönköping använder i sin programkatalog 08/09, en konkretisering av 
Jönköpings image, en avstämning av profil och image med den faktiska verkligheten samt 
förhållandet mellan profil och image. Någon liknande undersökning har tidigare inte genomförts 
vilket gör vår undersökning relevant för att nå en förståelse för hur profilen förhåller sig till 
imagen.  

Resultatet ger en klar och aktuell bild av hur profil och image förhåller sig till varandra. Det 
framträder att Högskolan i Jönköping presenterar relevanta områden för studenten om 
Jönköping. Framträdande i undersökningen är att de konkreta exempel som ges i profilen till stor 
del är irrelevanta för studenten. Exemplen är formade efter en alltför vid målgrupp och stämmer 
inte överens med studentens bild av vad de olika områdena innefattar. Detta framträdande 
resultat bidrar till rekommendationer om hur innehållet i programkatalogen kan förbättras. 
Undersökningen är till nytta för informations- och marknadsföringsavdelningen vid Högskolan i 
Jönköping att ta del av i arbetet med sin marknadsföring för att sprida en sanningsenlig profil 
som överensstämmer med studenters bild av Jönköping. 
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1 Inledning 

Svenska högskolor spenderar idag allt mer pengar på sin marknadsföring som används i arbetet 
med att attrahera presumtiva studenter. Som exempel kan nämnas att Umeå Universitet under 
2007 spenderade nära sju miljoner kronor på marknadsföring, vilket är en ökning med en och en 
halv miljon sedan 2004 (playrapport.se). 

Konkurrensen om studenterna är hård högskolorna emellan och det satsas pengar på 
marknadsföring för att överleva i kampen om de presumtiva studenterna. Som i all 
marknadsföring bör den egna produkten särskiljas från konkurrenter och numera är det inte 
endast program och kurser som ägnas uppmärksamhet. Staden och dess attraktioner där den 
aktuella högskolan är belägen får idag en plats i den marknadsföring som sker. För att detta 
arbete ska ge lön för mödan krävs att marknadsföringen sker på ett framgångsrikt sätt och 
resulterar i rekrytering av nya studenter. Då program och kurser inte längre är de enda 
beståndsdelarna som spelar en roll i denna marknadsföring, ser vi som studenter och 
Jönköpingsbor i vår undersökning till hur just vår stad presenteras av vår högskola i den 
programkatalog som sprids i samband med dess marknadsföring. 

Marknadsföring av en plats tillhör området Place branding som i sin tur hör hemma i Place 
marketing. Place marketing har sina rötter i USA och kan användas för olika syften, däribland 
för att skapa en positiv bild av en plats i syfte att attrahera turister, företag och nya invånare. Idag 
råder en ökad konkurrens på den globala arenan mellan städer, orter och kommuner, för att stå 
sig stark i denna konkurrens krävs att en plats utvecklar en strategi för marknadsföring.  

Strategier från traditionell marknadsföring har tagit steget in i marknadsföring av platser, vilka 
idag tänker allt mer på vad de vill förmedla till omvärlden och dess intressenter. Många städer, 
orter och kommuner arbetar med att särskilja sig från mängden i konkurrensen om intressenter. 
Här väger det tungt att den profil som sprids överensstämmer med den bild som invånare och 
andra intressenter har av platsen ifråga, det vill säga dess image. Det är viktigt att profilen är 
attraktiv för intressenterna samt att den överensstämmer med deras behov och önskemål.  

Högskolan i Jönköping presenterar Jönköping i sin programkatalog med presumtiva studenter 
som målgrupp. Då vi är uppvuxna i Jönköping samt studerar vid ovan nämnda högskola 
förefaller det oss ytterst intressant att undersöka den bild som sprids av vår stad genom att 
konkretisera en profil utifrån programkatalogens innehåll. Vad som är än viktigare är att 
undersöka huruvida denna profil överensstämmer med inflyttade studenters egen bild av 
Jönköping, det vill säga dess image. Högskolan i Jönköping har endast stämt av sin redan färdiga 
programkatalog, i vilken Jönköping presenteras, med fokusgrupper bestående av studenter. 
Någon undersökning av studenters uppfattning om staden har tidigare inte genomförts. Vår 
undersökning är därför ytterst relevant för att nå en förståelse för hur dess profil förhåller sig till 
dess image. Vi avstämmer även huruvida innehållet i profilen och nya relevanta aspekter som 
kan framkomma i imagen är trovärdiga och sanningsenliga, vilket vi benämner en avstämning 
med den faktiska verkligheten. 
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1.1 Disposition 

I Motiv för ämnesområde presenterar vi en motivering för vårt valda ämnesområde, därefter 
följer Bakgrund där det tillhandahålls nödvändig bakgrundsinformation för läsning av uppsatsen. 
I Syfte och frågeställningar beskrivs undersökningens syfte samt de frågeställningar som är 
utvecklade för att nå vårt syfte. I Teoretiska utgångspunkter presenteras de teorier och begrepp 
som ligger till grund för undersökningens uppbyggnad och genomförande. I Metod ges en 
genomgång av uppsatsens ansats, dess metodval samt en diskussion kring undersökningens 
tillförlitlighet och giltighet. I Resultat presenteras nådda resultat inom undersökningens samtliga 
delområden. Avslutningsvis diskuterar vi i Diskussion kring syfte och frågeställningar, val av 
teoretiska utgångspunkter och metod samt det resultat som har nåtts, därefter ges förslag på 
Vidare forskning. 

1.2 Motiv för ämnesområde 

Då Högskolan i Jönköping utbildar kommunikatörer och marknadsförare anser vi det intressant 
att se till hur deras egen marknadsföring ser ut. Vi väljer att angripa ett område, Place marketing, 
i deras marknadsföring eftersom det är ett växande område för oss som kommunikatörer. 
Framträdande auktoriteter inom Place marketing påtalar vikten av att aktivt använda 
påverkningsbara faktorer, vilka är profil och image, i sin marknadsföring. Genom att undersöka 
förhållandet dem emellan samt då Place marketing är ett växande område inom det medie- och 
kommunikationsvetenskapliga fältet, anser vi utgöra goda skäl för att genomföra denna 
undersökning. Ingen tidigare undersökning av detta slag har genomförts vid Högskolan i 
Jönköping, varför vi anser det ytterst relevant att genomföra en sådan. 

1.3 Begreppsdefinition 

Följande begrepp definieras nedan på det sätt som vi använder dem i denna uppsats. 

1.3.1 Jönköping 

Jönköping innefattar Jönköping som stad med dess stadskärna och stadsdelar samt Jönköpings 
kommun. 

1.3.2 HJ 

HJ är en förkortning av Högskolan i Jönköping. 

1.3.3 Profil  

Profil innefattar den bild som en plats vill förmedla av sig själv till dess omvärld då 
marknadsföring av en plats sker. Utöver detta innefattar begreppet även det som nämns i 
teoretiska utgångspunkter om profil. 
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1.3.4 Image 

Image innefattar människors verkliga upplevelse, tro, idéer samt intryck av en plats. Utöver detta 
innefattar begreppet även det som nämns i teoretiska utgångspunkter om image. 

1.3.5 Faktisk verklighet 

Med utgångspunkt i det innehåll som återfinns i profil och image stämmer vi av med fakta om 
Jönköping. Som exempel kan nämnas att det i profilen sägs att Jönköping har ett rikt 
restaurangutbud. Vi ser då till den mängd restauranger som finns registrerade i Jönköping samt 
dess variation av kök för att göra en bedömning av huruvida detta överensstämmer med profilen 
eller inte. Resultatet benämns faktisk verklighet och utgår från vår subjektiva tolkning av fakta 
som berör Jönköping. 

1.3.6 Ämnesområden 

Ämnesområden innefattar de delar som arbetats fram i resultatet av profilen och imagen. Dessa 
är följande: Campusområdets läge, Framkomlighet i staden, Jönköping i relation till andra städer 
i Sverige, Motion och andra aktiviteter, Kultur, Shopping, Uteliv, Natur, Utveckling och 
förändring i Jönköping, Bostad, Jönköping som stad, Jönköping som studentstad samt Platser i 
Jönköping. 

1.4 Bakgrund 

I detta avsnitt tillhandahålls nödvändig bakgrundsinformation för läsning av uppsatsen. 

1.4.1 En plats 

En plats är enligt ett västerländskt synsätt lokaliserat i rummet, både i materiell och i symbolisk 
mening. Det innebär att en plats kan placeras på en karta och stå i geografisk relation till en 
annan plats. Ek och Hultman (2007) menar att en plats är lokaliserad någonstans på jordytan, 
exempelvis ett mindre område, en stadsdel, en stad eller ett större landskap.  

1.4.2 Högskolan i Jönköping 

Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med rätt att ge forskarutbildning, där 
stiftelsestyrelsen tillsammans med rektor har det övergripande ansvaret (hj.se).  

Verksamheten omfattar utbildning, forskning och forskarutbildning samt uppdragsverksamhet 
vid fyra fackhögskolor. Fackhögskolorna är följande: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande 
och kommunikation, Tekniska högskolan och Internationella handelshögskolan (hj.se). 

Högskolan i Jönköping har omkring 9 500 studenter och 800 anställda. De erbjuder cirka 60 
program och inriktningar samt närmare 400 fristående kurser. Högskolan i Jönköping omsätter 
omkring 634 miljoner kronor per år (hj.se). 
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Högskolan i Jönköping använder olika informationskanaler vid sin rekrytering av nya studenter. 
Dessa är: Programkatalog, Masterkatalog, Kurskatalog, Internationell programkatalog, 
utställning vid åtta olika mässor, studentambassadörsbesök i och strax utanför länet, 
annonsering, öppet hus samt högskolans hemsida www.hj.se. Vid framställandet av 
programkatalogen görs en avstämning av innehållet med fokusgrupper som består av studenter.  
Högskolans budget för marknadsföring uppgick år 2007 till knappt två och en halv miljoner 
kronor. Denna summa används i arbetet med att framställa bland annat reklam- och 
informationsbroschyrer (B Wall personlig kommunikation 10 november och 16 december 2008). 

Den roll som programkatalogen spelar vid studentens val att flytta till Jönköping är svårbestämd. 
Detta då det finns en mängd komplexa orsaker som påverkar valet av studiestad. Som exempel 
kan nämnas att studenten söker närhet till familj och vänner, rykten från tidigare studenter på 
orten samt önskemål om att kombinera idrott och studier. Programkatalogen spelar en central roll 
i den marknadsföring som HJ bedriver gentemot presumtiva studenter då den presenterar en 
koncentrerad bild av Högskolan i Jönköping. Som en del i programkatalogen lämnas även plats 
åt en presentation av Jönköping som sänds till målgruppen. Trots att det för oss är svårt att 
bedöma den roll som programkatalogen spelar vid val av studieort finns det anledning att 
förmoda att den har betydelse bland andra faktorer när en student ska välja studieort. Denna 
förmodan grundar sig på att HJ väljer att satsa resurser på programkatalogen och sprider den 
bland presumtiva studenter som en del av sin marknadsföring. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Genom att konkretisera en profil av det innehåll som återfinns i programkatalogen 08/09 ämnar 
vi undersöka hur den förhåller sig till Jönköpings image. Detta för att nå en förståelse för 
huruvida HJ presenterar en lämplig och sann profil av Jönköping som överensstämmer med 
målgruppens behov och önskemål.  

Syftet är att ge en bild av hur Jönköping profileras i programkatalogen 08/09, som ges ut av 
Högskolan i Jönköping, och undersöka inflyttade studenters uppfattning om Jönköping för att nå 
dess image. Vidare syftar undersökningen till att se huruvida det innehåll som här återfinns är 
sanningsenligt samt att jämföra profil och image för att nå en förståelse för hur de förhåller sig 
till varandra. 

För att nå vårt syfte utvecklas fyra frågeställningar: 

1. Hur profileras Jönköping i programkatalogen 08/09 genom text och bild? 
2. Hur uppfattar inflyttade studenter Jönköping, med utgångspunkt från profilens innehåll? 
3. Överensstämmer innehållet i profil och image med den faktiska verkligheten? 
4. Hur ser förhållandet ut mellan profil och image? 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt tillhandahålls de teorier och begrepp som ligger till grund för undersökningens 
uppbyggnad och genomförande.  

3.1 Profil och image 

Då organisationer idag kommunicerar med och marknadsför sig gentemot omvärlden krävs 
strategiskt uppbyggd kommunikation. I denna kommunikation ingår både fysiska och 
symboliska värden där gränsen mellan dessa är svår att dra. För att tydliggöra och kommunicera 
dessa värden används profil och image allt mer. Profil avser här det som organisationen vill 
kommunicera till omvärlden och därmed hur de vill bli uppfattade. Image innebär här hur 
omvärlden uppfattar organisationen och det som organisationen kommunicerar (Falkheimer & 
Heide, 2003). Eriksson (2005) påtalar vikten av att profil och image ska överensstämma då målet 
är att omvärlden uppfattar organisationen på det sätt som organisationen vill bli uppfattad. Detta 
är en del av det övergripande syftet med kommunikativa insatser. Då vår uppsats behandlar 
förhållandet mellan profil och image utvecklar vi vidare vad dessa områden innebär nedan, samt 
går vidare in i dess roll inom Place marketing.  

3.1.1 Profil 

Profil innebär en organisations önskade bild av sig själv så som den kommuniceras gentemot 
dess omvärld, där både externa och interna intressenter är inkluderade (Larsson, 2001). Det 
optimala är att profilen ska överensstämma med dess image, det vill säga att omvärlden uppfattar 
organisationen på det sätt som organisationen vill bli uppfattad. När en organisation vill 
marknadsföra sig gentemot omvärlden används profilbyggandet för att konkretisera de fysiska 
och symboliska värden som organisationen besitter och vill framhäva (Falkheimer & Heide, 
2003).   

3.1.2 Image 

Image innebär den uppfattning som omvärlden har om en organisation (Heide et al., 2005). Idag 
skapas snarare en relation mellan människor och organisationer samt dess varumärke än med 
dess produkter och tjänster. Detta stöder vikten av att skapa en god image för att organisationen 
ska stå sig stark i den konkurrens som råder (Larsson, 2001). Hur en image tar form beror 
framförallt på hur den tillfälliga och medierade kommunikationen ser ut. Om mottagaren besitter 
mindre kunskap om organisationen kan en image lättare påverkas, på ett från organisationens 
önskvärt sätt, för att den ska överensstämma med organisationens profil (Heide et al., 2005). 

3.2 Place marketing 

Då en plats ska marknadsföras kan teori och praktik från strategisk marknadsföring användas 
eftersom platser i många fall kan ses som företag och organisationer. Detta innebär att begrepp 
från marknadsföring kan appliceras på Place marketing, där begreppen profil och image ingår 
(Kotler et al., 1999). 
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Syftet med Place marketing är att överföra den önskade profilen till den utvalda målgruppen för 
att en positiv image ska skapas (Rainisto, 2003 & Asplund, 1993). 

En plats bör ha en väl fungerande infrastruktur och de hårda attraktionsfaktorerna bör vara på en 
tillfredsställande nivå som går väl ihop med målgruppens behov. Det är först när detta är uppfyllt 
som Place marketing kan påbörjas och en strategisk marknadsföring av platsen genomföras 
(Rainisto, 2003 & Asplund, 1993).  

Inom Place marketing finns fyra breda målgrupper som är intressanta att attrahera, vilka är: 
besökare, invånare, företag och industrier samt exportmarknader (Kotler, 1993). Då 
målgrupperna ska attraheras till platsen är faktorer som dess attraktioner och infrastruktur 
relevanta att framhålla. För att attrahera målgruppen är det viktigaste att förstå dess behov och 
önskemål (Rainisto, 2003).  

Marknadsföring kan ske med olika syfte beroende på vad som ska marknadsföras samt vem 
sändaren och mottagaren är. Detta gör att det inom Place marketing återfinns delområden med 
olika mål och strategier som är utformade efter det specifika syfte som marknadsföringen har 
(Rainisto, 2003). Nedan följer delområden som med fördel används vid marknadsföring av en 
plats. 

3.2.1 Place branding 

Vid traditionell marknadsföring av exempelvis en produkt är varumärket i fokus. Varumärket 
gestaltar bland annat de kärnvärden som önskas förmedlas för att skapa mervärde och 
medvetenhet om sändaren hos kunden. Processen bakom detta benämns med termen Branding. 
Place branding är en del av den process som Place marketing innebär. Då verktyg från 
traditionell marknadsföring kan appliceras på Place marketing är Branding en bra utgångspunkt. 
Branding kan då användas för att underlätta arbetet med att finna och bestämma de faktorer som 
är representativa för platsen ifråga och som då kan användas vid marknadsföring av platsen, 
vilket är en liknande process som används då kärnvärden ska bestämmas vid Branding. Det 
huvudsakliga syftet med Place branding är att öka platsens attraktionsfaktor, där en central del är 
att bygga en Brand identity åt platsen ifråga (Rainisto, 2003). Det är då viktigt att skapa en profil 
åt  platsen för att den ska kunna särskiljas från konkurrenter på den nationella och internationella 
marknaden. De faktorer som väljs ut för att spegla en plats originalitet och differentiering 
gentemot konkurrenter måste vara hållbara, trovärdiga och relevanta för att profilen ska bli 
lyckad (Morgan et al., 2002).  

Det är viktigt att vara medveten om sina konkurrenter och hur platsens varumärke på bästa sätt 
kan etableras och överleva bland dessa. Fler och fler platser väljer att marknadsföra sig och 
paralleller kan dras till hur produktmarknadsföring och varumärkesarbete sker på en stor 
marknad med många konkurrenter. Konkurrensen om kunderna innebär idag att företag söker 
skapa ett känslomässigt band mellan kunder och varumärke. Det innebär att marknadsföringen 
baseras till stor del på känslor gentemot målgruppen för att kunna skapa ett hållbart 
känslomässigt band med kunden för att denne ska förbli lojal gentemot varumärket. Vid Place 
branding används med fördel denna taktik då kunder ska attraheras till platsen. Användandet av 
känslomässiga attraktionsfaktorer är viktigt både för att skapa ett band mellan platsen och 
kunden, men även för att differentiera platsen från konkurrenter (Morgan et al., 2002).  
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Varumärket måste vara baserat på faktorer som är sanna och som faktiskt existerar i 
verkligheten. En av svårigheterna vid Place branding är externa influenser som existerar och som 
är svåra att kontrollera. Sådana externa influenser kan exempelvis vara bostadsmarknad och 
kulturella evenemang. Då förändringar kan ske bland dessa externa influenser är det viktigt att 
platsen visas upp så som den faktiskt är för att undvika att en falsk bild av platsen skapas 
(Morgan et al., 2002).  

3.2.2 Place improvement 

Kotler (1993) menar att Place improvement innebär en process då en plats görs attraktiv för dess 
intressenter. Syftet med Place improvement är att platsen ska investera i olika komponenter för 
att öka sin attraktivitet. Detta för att förbättra sina möjligheter för intressenter att leva på, 
investera i och besöka platsen på ett tillfredsställande sätt. 

Tre av dessa komponenter kan användas när grunden för en plats strategi ska skapas, vilka är: 
design, infrastruktur samt attraktioner. Design innebär att en plats behöver en god design som 
förhöjer dess attraktivitet och utvecklar de estetiska värdena och kvaliteterna. Infrastruktur 
innebär att en plats behöver utveckla och underhålla dess infrastruktur på ett sätt som är 
kompatibelt med dess naturliga miljö. Den tredje komponenten innebär att en plats behöver 
framhäva attraktioner som dess invånare och besökare finner attraktiva. Komponenten 
attraktioner delas upp i olika attraktionsfaktorer som med fördel kan användas vid 
marknadsföring av en plats, vilka är: Natursköna tillgångar och områden, Historia och berömda 
personligheter, Handelsplatser, Kulturella attraktioner, Platser för rekreation och nöje, 
Sportarenor, Speciella händelser och evenemang samt Byggnader, monument och skulpturer (se 
bilaga 7). 

3.2.3 Place hunting  

Då organisationer och företag söker en plats där de kan etablera kontor, lagerlokaler och 
produktionsfabriker benämns processen Place hunting. För att en plats ska vara intressant krävs 
att den är attraktiv och tillfredsställer de behov som organisationen eller företaget har. Under 
denna process vägs olika faktorer in, vilka benämns hårda och mjuka faktorer. De hårda 
faktorerna kan beskrivas som konkreta, objektiva och mätbara. De mjuka faktorerna kan 
beskrivas som abstrakta, subjektiva och är inte mätbara (Asplund 1993). Fem av dessa faktorer 
förklaras nedan. 

3.2.3.1 Kommunikation 
Inom den hårda faktorn kommunikation ryms infrastrukturen på en plats. Här inkluderas 
exempelvis vägar, cykelbanor, flygplatser och hamnar (Asplund, 1993).  

3.2.3.2 Livskvalitet 
Inom den mjuka faktorn livskvalitet är det viktigt att se till individen och dess egen identitet. Det 
innebär att en plats bör framhäva faktorer som kan ses öka livskvaliteten hos målgruppen som 
önskas attraheras (Asplund, 1993). 

3.2.3.3 Kompetens 
Inom den mjuka faktorn kompetens ryms akademisk och hantverksyrkesmässig kompetens som 
finns intill eller på platsen. Det är viktigt att dess kvalitet och relevans överensstämmer med 
målgruppens behov (Asplund, 1993).  
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3.2.3.4 Kultur 
Inom den mjuka faktorn kultur definieras rum där målgruppen kan ta del av kultur som finns 
intill eller på platsen som överensstämmer med målgruppens intressen. Här inkluderas 
exempelvis museum, konserthus och biografer (Asplund, 1993).  

3.2.3.5 Flexibilitet och dynamik 
Inom den mjuka faktorn flexibilitet och dynamik ryms huruvida en plats har öppenhet för 
förändringar och därmed förmåga att ta emot nya idéer (Asplund, 1993). 

3.3 Påverkningsbara faktorer 

Rainisto (2003) argumenterar för ett framgångsrikt användande av Place marketing eftersom det 
ökar en plats attraktivitet och värde. Rainisto gör ett försök till en strategi inom Place marketing 
och Place development genom att utveckla ett teoretiskt ramverk där olika centrala 
framgångsfaktorer integreras. I detta ramverk är Branding i fokus. I studien utreds vilka av dessa 
faktorer som en plats har möjlighet att påverka för att nå en framgångsrik marknadsföring. 
Rainisto påpekar dock att kontexten är en avgörande faktor för framgång och att en allmän 
definition för framgång inom Place marketing därmed inte kan skapas.  

Rainistos studie resulterar i att ramverket får tre dimensioner av framgångsfaktorer. Detta 
ramverk ger en tydlig bild av vikten med Place identity och Place image, där profil och image 
ingår, då de är centralt placerade bland de framgångsfaktorer som aktivt kan påverkas vid en 
Place marketing process (Rainisto, 2003).  
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4 Metod 

I detta avsnitt tillhandahålls en genomgång av uppsatsens ansats, dess metoder samt en 
diskussion kring undersökningens tillförlitlighet och giltighet. 

Vi fokuserar på tolkning för att nå en ökad förståelse för området, varför vi utgår från en 
kvalitativ ansats där vi använder en sympatisk tolkningsstrategi samt arbetar i samklang med den 
hermeneutiska cirkeln. Vårt syfte kräver en process av analyser och undersökningar som bryts 
ned i fyra frågeställningar. Genom dessa når vi följande: en konkretisering av den profil som HJ 
använder i sin programkatalog, en konkretisering av inflyttade studenters image av Jönköping, 
en avstämning av profil och image med den faktiska verkligheten samt förhållandet mellan profil 
och image.  

4.1 Kvalitativ ansats  

Vi anser att en kvalitativ ansats lämpar sig för vårt forskningsområde och det sätt på vilket vi 
ämnar angripa fenomenet. Detta då vår undersökning utgör en process där vi bryter ned text och 
bild från programkatalogen samt resultatet från intervjuerna i mindre delar för analys. Resultatet 
slås samman till en helhet för att nå en förståelse för hur profil och image förhåller sig till 
varandra. Detta innebär att vår tolkning och förståelse står i centrum.  

4.1.1 Sympatisk tolkningsstrategi 

Gripsrud (2002) menar att det i en sympatisk tolkningsstrategi ryms en strävan att finna 
upphovsmannens intention. I den sympatiska tolkningsstrategin anses det vara upphovsmannen 
som skapar och ger upphov till texten. Det innebär att det inte är samhället eller endast språket i 
sig som skapar texten. Då strategin används strävas det efter en identifiering med författaren för 
att bestämma och presentera textens mening, tolkaren ska därmed försöka bortse från sig själv 
och sin egen förförståelse. Vi förhåller oss till tolkningsstrategin på det sätt att vi försöker nå 
upphovsmannens intention genom att försöka sätta oss in i dennas situation.  

Den sympatiska tolkningsstrategin är individcentrerad där upphovsmannen i första hand utgör 
och garanterar enhetligheten och det inre sammanhanget hos texten. Den sympatiska 
tolkningsstrategin appliceras i vår undersökning vid analys av text och bild. Det innebär att vi 
som tolkare söker efter samtliga delar som berör Jönköping i text och bild, för att nå 
enhetligheten och det inre sammanhanget, vilket utstrålar i den profil som indirekt är skapad av 
upphovsmannen. 

För att en tolkning av denna art ska bedömas som giltig krävs att tolkningen som nås 
överensstämmer med upphovsmannens intention. Detta sannings- och giltighetskriterium innebär 
att vi ämnar avstämma vår tolkning av profilen med upphovsmannen för att se om vi förstår 
upphovsmannens intention på ett korrekt sätt. Det är först när tolkningen överensstämmer med 
upphovsmannens intention som processen kan fortlöpa. 

Gripsrud (2002) behandlar även den kritik som finns gentemot den sympatiska 
tolkningsstrategin, vilken framförallt består av att texten är skapad av samhället, psykologiska 
faktorer eller språket och inte subjektet. Vi anser att text och bild i programkatalogen medvetet 
är skapad av HJ och inte av samhället. Vi är medvetna om att innehållet kan vara påverkat av de 
samhällsnormer som gäller, detta är dock inget vi ämnar gå vidare in på. 
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En central hermeneutisk insikt är att vi som tolkare aldrig fullt ut kan göra oss fria från vår 
förförståelse när vi söker nå meningen med ett fenomen. Vid tolknings- och förståelseprocesser i 
hermeneutisk mening möts fenomenet med tolkarens förförståelse, vilket gör att den mening som 
skapas har inblandning från både tolkarens förförståelse och de element som återfinns i 
fenomenet.  

Vi är medvetna om att vår förförståelse påverkar oss då vi tolkar text och bild. Vi anser att det är 
en fördel att här använda delar av vår förförståelse för att nå upphovsmannens intention och ser 
därmed till Popper. Popper benämner forskares förkunskaper och antaganden inom ett visst 
område med begreppet förväntningshorisont. Popper menar att forskaren måste veta något om 
det område som ska undersökas innan undersökningen tar sin start. Detta för att veta var 
undersökningen ska genomföras samt vad det ska sökas efter. Det som forskaren söker efter 
måste i sin tur förstås utifrån dess förkunskaper och teoretiska antaganden (Gripsrud, 2002).  

Samhället och kulturen påverkar betydelsen hos ord och tecken vid läsning och studie av en text. 
Vår tolkningsprocess påverkas av att vi är studenter vid HJ samt att vi är uppvuxna och bosatta i 
Jönköping. Vi är medvetna om att vår tolkning av ord och tecken i text och bild som ingår i vår 
undersökning påverkas av vår bakgrund. Vid analys av text och bild i första fasen hjälper vår 
förväntningshorisont oss då vi kan se de delar som berör Jönköping.  

4.1.2 Hermeneutisk cirkel 

Den hermeneutiska cirkeln innebär en ständig växling mellan del- och helhetsförståelse av ett 
fenomen. ”Man måste förstå delen för att förstå helheten, och man måste förstå helheten för att 
förstå delarna” (Gripsrud, 2002 s. 176). 

I vår undersökning ses den hermeneutiska cirkeln som ett genomgående drag. Vi börjar med 
programkatalogen som en helhet för att bryta ut aktuella delar som behandlar Jönköping. Detta 
för att nå faktorer som leder oss till den profil som HJ presenterar. Efter tolkning av text och bild 
i utbrutna delar samt analys av dessa utifrån olika perspektiv sätter vi dem åter samman i en 
helhet för att nå en profil som HJ indirekt har skapat. Profilen blir ny kunskap som framkommer 
under denna process. 

Därefter genomförs intervjuer med inflyttade studenter som tolkas och sammanställs i en text, 
vilken visar en image som återfinns hos inflyttade studenter vid HJ. Även denna process innebär 
att vi bryter ned en helhet, intervjuerna, till delar som sätts ihop till en ny helhet för att nå 
imagen. Denna image blir ny kunskap som framkommer under denna process. 

Syftet är att använda dessa helheter som delar till en ny helhet, vilket innebär att vi sätter profilen 
i förhållande till imagen. Detta då vi söker en förståelse för hur de två delarna förhåller sig till 
varandra. Resultatet av förhållandet dem emellan blir ny kunskap som framkommer under denna 
process. 

4.2 Frågeställning 1 - Konkretisering av profil 

För att nå en förståelse för hur HJ marknadsför Jönköping väljer vi att se till text och bild som 
återfinns i deras programkatalog 08/09. Denna del av processen innehåller därmed följande 
analyser: bildanalys, textanalys samt analys av resultatet från bild- och textanalyserna ur ett 
Place marketing perspektiv. Resultaten sammanställs i text som visar vår konkretisering av den 
profil som HJ indirekt använder.  
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4.2.1 Urval 

HJ använder olika kanaler i sitt informationsarbete för att rekrytera studenter (se 1.2.2). Vi anser 
att programkatalogen 08/09 är relevant att använda som material för vår undersökning. Detta då 
programkatalogen innehåller text och bild i tryckt format och är konstant under ett år och därmed 
även under undersökningsperioden. Denna programkatalog når ut till ett stort antal inom HJ:s 
målgrupp. Programkatalogen är dessutom en kanal som berör Jönköping på ett omfattande sätt. 

Jönköping marknadsförs som studentstad i den programkatalog som HJ har publicerat för år 
08/09, vilket innebär att staden presenteras med studenter som målgrupp. Vi utgår från text och 
bild i denna katalog med mål att nå en konkretisering av den profil som HJ använder. Vårt urval 
består av text och bild som på något sätt presenterar Jönköping som stad. 

Urvalet görs utifrån vår subjektiva tolkning av text och bild i programkatalogen för att avgöra 
vad som representerar Jönköping. Urvalet beror därmed på vår förkunskap och erfarenhet om 
staden. Vi ser det som en fördel då vi besitter kunskap om stadens olika delar och därmed kan 
sortera ut text och bild som på något sätt representerar Jönköping, eftersom vi känner till dess 
stadsdelar och stadsmiljöer. Vissa texter och bilder är svåra att ta ställning till, exempelvis bilder 
som endast representerar ett föremål utan att visa stadsmiljö. Trots att stadsmiljö inte visas kan vi 
med vår förförståelse veta att detta föremål finns i staden och är en del av den bild av Jönköping 
som visas för mottagaren. Föremålet är därmed en del av staden och är med i bildanalysen. Vi 
gör en avgränsning som innebär att vi inte använder bilder som representerar campusområdet 
med dess fackhögskolor och högskolebibliotek samt studentkårens verksamhet. Vi anser att det 
är ett eget område som framförallt representerar högskolans verksamhet och inte Jönköping per 
se. Denna avgränsning har gjorts då vi söker hur Jönköpings kvaliteter som stad för studenter 
utanför detta område skildras i text och bild. Målet är att nå de delar som sändaren använder för 
att marknadsföra staden, vilket kommer att leda oss till variabler inför undersökningarna.  

4.2.2 Bildanalys 

En bildanalys kan utformas på olika sätt beroende på syfte. I vårt fall lämpar sig en bildanalys 
som görs i två nivåer: en denotativ nivå och en konnotativ nivå, där vi använder en sympatisk 
tolkningsstrategi på den konnotativa nivån. 

I vår analys ligger fokus på bilden som kommunikationsobjekt där sökandet efter dess budskap 
är det viktigaste. Vid analys av en bilds budskap, innehåll eller mening är diskussionen kring 
dess form och innehåll väsentligt (Borgersen, 1994). För vår undersökning väljer vi att fokusera 
på bildens innehåll för att nå hur Jönköping presenteras. 

Vi analyserar var bild för sig genom att se till de denotativa och konnotativa nivåerna. Den 
denotativa nivån utgår från vår tolkning av det vi ser i bilden. Det är en beskrivande del där vi 
ser närmare på de enskilda elementen som finns i fokus genom att registrera, benämna och 
karakterisera dessa.  Det första steget i vår bildanalys innebär att beskriva bild för bild utefter 
fem analysvariabler. Dessa är: Plats, Stadsdel, Objekt, Människor och Årstid. Målet är att 
använda resultatet för att gå vidare till den konnotativa nivån. 
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Efter genomförande av bildanalys på denotativ nivå övergår vi till den konnotativa nivån. Den 
konnotativa nivån används för att nå bildens innehåll och budskap, vilket kräver en värdering av 
bilden som helhet. Det innebär att vi relaterar de olika elementen till varandra och associerar för 
att tolka vad bilden talar om (Bergström, 2006). Vi ser till resultatet från den denotativa nivån 
genom en sympatisk tolkningsstrategi för att nå HJ:s intention. Detta innebär att vi når den 
latenta nivån och därmed en förståelse för språket i bilderna. Genom denna tolkning når vi en 
beskrivning av de ord som upphovsmannen indirekt använder om Jönköping. Beskrivningen blir 
en grund utifrån vilken vi når kärnord som används i de kommande analyserna. 

4.2.3 Textanalys 

Vi läser texterna som behandlar Jönköping och gör en kategorisering efter dess innehåll där vi 
använder fem kategorier: Påstående om Jönköping från sändaren utan belägg, Jönköpings läge i 
Sverige, Campusområdets läge i Jönköping, Påstående om Jönköping från student och alumn 
samt Plats och aktivitet. Denna kategorisering strukturerar texten, vilket ger en god överblick av 
dess innehåll. Därefter analyseras texterna med sympatisk läsning som tolkningsstrategi för att 
nå en förståelse för de ord som upphovsmannen använder om Jönköping. Denna förståelse blir 
en grund utifrån vilken vi når kärnord som används i de kommande analyserna. 

4.2.4 Analys efter hårda och mjuka faktorer av text  och bild 

Vi placerar de kärnord som vi når genom den sympatiska läsningen av text och bild i kategorier 
som är baserade på följande hårda och mjuka faktorer: Livskvalitet, Kompetens, Kultur, 
Flexibilitet och dynamik samt Infrastruktur och kommunikation (se 3.2.3). Utöver dessa ser vi ett 
behov av att skapa ytterligare två faktorer, då det i text och bild återfinns innehåll som inte kan 
placeras i de ovan nämnda faktorerna samt då det är ett innehåll som används frekvent. Dessa två 
faktorer benämner vi Platser i Jönköping och Övrigt. Hårda och mjuka faktorer används inom 
Place hunting med syfte att framhäva fördelar på en plats när intressenter ska attraheras till 
platsen, därför anser vi det relevant att använda lämpliga faktorer från Place hunting i vår 
kategorisering. Detta för att se om HJ presenterar relevanta delar av Jönköping i sin profil sett ur 
ett perspektiv från Place marketing. Vi registrerar kärnord som återkommer fler än en gång för 
att nå en förståelse för det som HJ vill framhäva. 

4.2.5 Komponentanalys av text och bild 

För att stärka vår förståelse för huruvida HJ presenterar relevanta delar av Jönköping ur ett Place 
marketing-perspektiv, görs en analys som grundar sig på tre av Kotlers komponenter från Place 
improvement (se 3.2.2 ). Dessa komponenter är: Attraktioner, Infrastruktur och Stadsdesign. Vi 
anser att dessa komponenter lämpar sig som variabler i denna analys för att nå en förståelse för 
huruvida HJ presenterar relevanta delar av Jönköping, sett ur Kotlers synpunkt på delar som bör 
framhävas vid Place improvement. Detta perspektiv är relevant då komponenterna anger vad en 
plats bör investera i för att attrahera önskade intressenter. Då HJ har som mål att attrahera 
presumtiva studenter används dessa komponenter för att nå en förståelse för huruvida de 
presenterar lämpliga befintliga delar av Jönköping för sin målgrupp.  
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4.2.6 Konkretisering 

Genom att se till resultaten från samtliga analyser nås en bild av vad HJ förmedlar om Jönköping 
i programkatalogen, med utgångspunkt från perspektiv inom Place marketing. Samtliga resultat 
sammanställs i en text som delas in i lämpliga ämnesområden, vilket är resultatet av en 
konkretisering av HJ:s profil. Efter varje ämnesområde sammanfattas representativa ord som är 
signifikanta för det område som berörs. Dessa benämner vi ledord, vilka används för att 
tydliggöra kärnan inom varje ämnesområde. Denna profil låter vi Berit Wall, informationschef 
vid HJ och Ann-Sofie Lekenstam, informatör vid HJ läsa för att se om vi förstår 
upphovsmannens intentioner på ett korrekt sätt. Det är först när profilen godkänns som processen 
kan fortlöpa för att se hur den förhåller sig till Jönköpings image. 

4.2.7 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i den första delen av vår undersökning anser vi vara god. Vi utför noggranna 
bedömningar av vilka analyser och tillvägagångssätt som är relevanta för att nå en profil utifrån 
det innehåll som presenteras i programkatalogen. Dessa analyser och tillvägagångssätt finns 
dokumenterade och skulle därmed kunna användas av en tredje part för en liknande 
undersökning. Då vi utgår från en kvalitativ ansats står tolkning i fokus, vilket innebär att 
resultatet påverkas av den person som utför undersökningen. Analyserna är därmed beroende av 
tolkarens personlighet, åsikter och uppfattningar, det vill säga dennas förförståelse. 

4.2.8 Giltighet 

Giltigheten i den första delen av vår undersökning anser vi vara god. Vi utgår från relevant och 
tryckt material som används vid marknadsföring av HJ, där en del består av marknadsföring av 
Jönköping gentemot presumtiva studenter som flyttar till staden. Då vi använder både text och 
bild når vi en uttömmande helhet av innehållet som presenteras i programkatalogen. Vi 
koncentrerar oss endast på de delar som behandlar Jönköping som stad och vi anser därför att 
profilen som nås är giltig i förhållande till vårt syfte. 

4.3 Frågeställning 2 - Konkretisering av image 

För att se huruvida HJ:s profil är riktad mot den specifika målgruppen väljer vi att se till 
målgruppens bild av Jönköping, det vill säga dess image. För att nå en förståelse för imagen 
genomför vi kvalitativa intervjuer med studenter som har flyttat till Jönköping för att studera. 
Målet med intervjuerna är att nå en relevant image.  

4.3.1 Urval 

Vårt urval av informanter grundar sig på HJ:s målgrupp som står i fokus när Jönköping 
presenteras för presumtiva studenter i programkatalogen. Denna målgrupp består framförallt av 
avgångselever på gymnasieskolor utanför Jönköping (B Wall personlig kommunikation 10 
september 2008).  
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Urvalet görs utifrån följande kriterier: samtliga fackhögskolor ska representeras, informanterna 
ska representera båda könen, de ska vara mellan 19 och 30 år, de ska idag studera vid Högskolan 
i Jönköping, de ska vara inflyttade från annan ort i Sverige med en radie på minst fem mil från 
Jönköping samt vara bosatta i Jönköping sedan augusti 2007 för att de ska ha en uppfattning om 
Jönköping. Dessa kriterier specificerar vi utifrån vår tolkning av hur HJ:s målgrupp ser ut. Vi 
eftersträvar ett urval av informanter som är så likvärdigt som möjligt med HJ:s målgrupp. För att 
nå informanter tar vi kontakt med vänner på samtliga fackhögskolor som ger oss förslag på 
personer som uppfyller samtliga kriterier. Utifrån dessa förslag sker ett slumpmässigt urval som 
leder oss till våra informanter.  Antalet informanter bestäms till tjugo studenter, redan efter tio 
intervjuer märker vi dock en tydligt mättad bild och väljer därför att avsluta undersökningen. 
Antalet informanter i undersökningen är därmed tio stycken. Dessa representerar följande städer: 
Borås, Ulricehamn, Eksjö, Halmstad, Göteborg, Karlsborg, Stockholm, Malmö och Karlskrona. 
Samtliga kriterier som nämns ovan uppfylls av informanterna. 

För att på ett giltigt sätt sätta profilen i förhållande till en relevant image, anser vi att den bild 
som inflyttade studenter har bör undersökas. Då informanterna är inflyttade kan de tala om 
Jönköping utifrån reflektioner om staden i förhållande till tidigare upplevelser från en annan 
plats. Vi anser att de har närliggande upplevelser av Jönköping då de endast har bott här under en 
period, vilket gör att de kan delge sin uppfattning om Jönköping med ett utifrånperspektiv. En 
person som har bott i Jönköping större delen av sitt liv anser vi vara färgad av Jönköping och i 
viss mån förblindad av staden, vilket innebär att dennas bild av Jönköping är alltför subjektiv. Vi 
anser att detta urval är lämpligt för att profil och image ska kunna sättas i förhållande till 
varandra på ett giltigt sätt.  

4.3.2 Kvalitativ intervju 

Vi genomför kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär (Østbye, 2004), vilket innebär att 
vi på förhand definierar ämnesområden utifrån profilen med öppna frågor. Detta för att kunna 
jämföra resultatet från imagen med profilen, men samtidigt skapa en möjlighet för informanten 
att komma med ytterligare tankar och funderingar. Det används även frågor som inte återfinns 
direkt i profilen, dessa tillkommer för att nå en tydlig och enhetlig helhet av informanternas bild 
av Jönköping (se bilaga 5). Vi skapar en intervjuguide som vi använder under intervjuerna, där 
ämnesområden och frågor grundar sig på HJ:s profil (se bilaga 3). I det ämnesområde som 
behandlar specifika platser i Jönköping låter vi informanterna delge sina associationer till 
respektive plats. Detta för att nå en förståelse för huruvida studenten har kännedom om platsen 
ifråga samt nå dess uppfattning om platsen. Dessa associationer presenteras som en 
sammanfattning av samtliga ord utan att formulera meningar av dem. Detta då vi önskar behålla 
informantens ursprungliga ord och därmed deras uppfattning om platsen. En pilotintervju 
genomförs för att stämma av intervjuguiden med en informant för att se om frågorna är 
utformade på ett förståeligt sätt samt för att se om de är gångbara. Det är först när pilotintervjun 
är genomförd på ett tillfredsställande sätt som vi går vidare med intervjuerna. 
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Vi dokumenterar intervjuerna på kassettband för att få med allt material som skapas under 
intervjun. Informanterna informeras om att intervjun tas upp på band samt att de är anonyma, 
vilket samtliga informanter godkänner. Intervjuerna sker i en lämplig miljö där informanterna 
känner sig trygga. Tre intervjuer genomförs skriftligt via mail då dessa informanter fick 
förhinder att delta vid intervjutillfället. Samtliga muntliga intervjuer transkriberas och läses 
därefter igenom, tillsammans med de skriftliga, för att sammanställa ett resultat. Resultatet nås 
då vi sammanställer samtliga svar fråga för fråga för att få en helhetsbild av informanternas bild 
av Jönköping. Utifrån detta resultat skapar vi en image i en text som delas in i ämnesområdena 
från profilen. Efter varje ämnesområde väljer vi att sammanfatta åsikter som frekvent 
uppkommer hos informanterna för att nå ord som är signifikanta för det område som berörs. 
Dessa benämner vi studenters ledord, vilka används för att tydliggöra kärnan inom varje 
ämnesområde. 

Då intervjuerna sammanställs och tolkas för att nå en konkretisering av imagen använder vi oss 
av en skala som grundar sig på vår tolkning av samtliga studenters svar vid respektive fråga. Vi 
ser till helheten av samtliga svar vid den fråga som ställs för att nå en förståelse för studenternas 
åsikter. Skalan består av fyra nivåer som ger en bild av hur studenternas uppfattning ser ut i 
förhållande till varandra. Dessa nivåer är: en svag uppfattning, en uppfattning, en stark 
uppfattning samt en mycket stark uppfattning. Denna skala ger oss möjlighet att på ett 
överskådligt sätt redovisa resultatet. 

4.3.3 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i den andra delen av vår undersökning anser vi vara väldigt god. Detta då vi 
utformar en tydlig intervjuguide och definierar tydliga kriterier för informanter som väljs ut för 
att delta i intervjuerna. En tredje part skulle därmed kunna genomföra en intervju av likvärdig art 
med en informant som uppfyller de definierade kriterierna. Vad gäller resultat och 
sammanställning av en image är vi medvetna om att det kan se annorlunda ut. Detta då 
informanterna ger svar utifrån en subjektiv upplevelse samt då vår förförståelse kan påverka 
resultatsammanställningen. Detta innebär att en tredje part skulle kunna nå ett resultat med 
nyansskillnader från vårt resultat. Då vår undersökning ger en tydligt mättad bild anser vi att 
skillnaderna skulle kunna synas i nyanserna och inte i helheten.   

Då vi genomför ljudupptagning på samtliga intervjuer finns ingen risk för bortfall av material, 
vilket innebär att tillförlitligheten stärks. Tre av intervjuerna genomförs skriftligt vilket medför 
en risk för missförstånd av frågor samt att möjligheten till direkta följdfrågor försvinner. För att 
minska dessa risker skapar vi möjlighet till kontakt från informanternas och från vår sida, vilket 
vi anser till viss del väga upp dessa risker. Då informanten får frågorna skriftligt och svarar vid 
en tidpunkt som passar dem anser vi att det inte finns risk för bortfall av material samt att 
informanten har möjlighet att ge uttömmande svar. Därför anser vi att de skriftliga intervjuerna 
inte påverkar tillförlitligheten på ett negativt sätt. 

4.3.4 Giltighet 

Giltigheten i den andra delen av vår undersökning anser vi vara väldigt god. Detta då vi anser att 
presumtiva studenter kan liknas vid inflyttade studenter, och därmed ingår i den målgrupp som 
HJ fokuserar på i den marknadsföring som görs av Jönköping i programkatalogen. Detta innebär 
att vi får en giltig bild av hur Jönköping uppfattas som stad av målgruppen. 
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4.4 Frågeställning 3 - Avstämning av profil och ima ge med den 
faktiska verkligheten 

För att nå en förståelse för huruvida det innehåll som presenteras i profil och image är 
sanningsenligt gör vi en avstämning med den faktiska verkligheten. Vi anser det vara relevant för 
att se om det innehåll som används i profilen och som framkommit i imagen faktiskt finns i 
Jönköping. Detta då de faktorer som används i en profil måste vara hållbara, trovärdiga och 
relevanta för att profilen ska vara lyckad (se 3.2.1).  

4.4.1 Urval 

Avstämningen med den faktiska verkligheten baseras på det innehåll om Jönköping som 
återfinns i profil och image. Syftet är enbart att kontrollera att det innehåll som finns i profil och 
image faktiskt finns i verkligheten. 

4.4.2 Avstämning 

För att nå den faktiska verkligheten utgår vi från det innehåll som visar sig i profil och image, 
vilket sammanställs för en avstämning gentemot verkligheten. Samtliga delar från denna 
sammanställning kontrolleras del för del, det vill säga de fakta som innehållet består av, med 
relevanta källor. Vi använder digitala och muntliga källor från auktoriteter samt vår egen 
kunskap om Jönköping. Då vi är bosatta i Jönköping har vi möjlighet att ta oss ut i staden för att 
kontrollera de uppgifter som inte finns som digitala eller muntliga källor från auktoriteter. Vi 
anser att vi är giltiga källor i denna undersökning då vi kan kontrollera med våra sinnen i dagens 
Jönköping. Vi avstämmer först profil med verkligheten, för att sedan avstämma de delar som 
återstår i imagen med verkligheten. Resultatet av detta blir den faktiska verkligheten. 

4.4.3 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i den tredje delen anser vi vara god. Detta då vi är uppvuxna och bosatta i 
Jönköping, vilket gör att vi har väldigt god kännedom om det innehåll som framkommer i profil 
och image. Vi använder muntliga och digitala källor från auktoriteter för faktakunskap som vi 
saknar kännedom om.  

4.4.4 Giltighet 

Giltigheten i den tredje delen anser vi vara god. Detta då vi har stämt av det innehåll som 
framkommer i profil och image med lämpliga källor. Vi har inte gått utanför ramarna av detta 
innehåll. 

4.5 Frågeställning 4 – Profil och image i förhållan de till varandra 

Efter en avstämning av det innehåll som presenteras i profil och image med den faktiska 
verkligheten går vi in i den slutliga fasen. Vi ämnar här undersöka om den profil som används är 
relevant för målgruppen samt nå en förståelse för huruvida profil och image presenterar 
Jönköping på ett likvärdigt sätt. Det visar då huruvida målgruppen uppfattar Jönköping på det 
sätt som HJ vill att Jönköping ska bli uppfattad. Vi sätter därmed profil i förhållande till image. 
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4.5.1 Jämförande analys 

För att se hur profilen förhåller sig till imagen gör vi en jämförande analys. Vi utgår från profilen 
och imagen i text och gör en jämförelse ämnesområde för ämnesområde. Vi ser till huruvida 
helheten och de konkreta exempel som ges överensstämmer med varandra. Resultatet från denna 
analys gör att vi når en förståelse för hur profil och image förhåller sig till varandra. 

4.5.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i den fjärde delen anser vi vara väldigt god. Detta då en jämförelse av 
ämnesområdena i profilen och imagen görs, vilket innebär att de stegvis sätts i förhållande till 
varandra. Vid denna jämförelse står tolkning i centrum. En tredje part skulle kunna genomföra 
en jämförande analys av liknande art, dock skulle resultatet kunna skilja eftersom det grundas på 
tolkning.  

4.5.3 Giltighet 

Giltigheten i den fjärde delen anser vi vara väldigt god. Detta då vi genomför en jämförande 
analys av profilen och imagen, vilket innebär att de sätts i förhållande till varandra.  

4.5.4 Konklusion av undersökningens tillförlitlighe t och giltighet 

4.5.4.1 Tillförlitlighet 
Vi anser att tillförlitligheten av samtliga delar i vår undersökning är mycket god. Detta gör att 
delarna tillsammans utgör en helhet som skulle kunna användas av en tredje part för en 
undersökning av liknande art vid HJ. Vår undersökning kan appliceras på andra högskolor som 
marknadsför sin stad i en programkatalog. Dock skulle då profilens ämnesområden kunna vara 
annorlunda, vilket innebär att variabler som är skapade med utgångspunkt i profilen skulle vara 
annorlunda. Detta påverkar dock inte undersökningens process.  

4.5.4.2 Giltighet 
Vi anser att giltigheten av samtliga delar i vår undersökning är mycket god. Detta då samtliga 
delar i processen undersöker områden som är relevanta för att se hur profil och image står i 
förhållande till varandra i detta fall.   
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5 Resultat 

I detta avsnitt redovisas nådda resultat inom undersökningens samtliga delområden. Vi väljer att 
presentera den konkretisering som har nåtts av profil och image,  en sammanfattning av vår 
avstämning med den faktiska verkligheten samt en presentation av förhållandet mellan profil och 
image. Slutligen tillhandahålls en konklusion av de  mest framträdande resultaten som nås då 
profil och image sätts i förhållande till varandra. 

5.1 Hur profileras Jönköping i programkatalogen 08/ 09 genom text 
och bild? 

Med utgångspunkt i text och bild som återfinns i programkatalogen nås följande konkretisering 
av den profil som HJ indirekt har skapat. 

Jönköping 
Jönköping ligger centralt i södra Sverige och är en av Sveriges tio största kommuner med 
122 000 invånare. Tidigare inflyttade studenter finner att Jönköping är en bra studentstad då den 
är lagom stor och har mycket att erbjuda.  

Ledord: Lagom stort, bra rykte, läget 

Camusområdets läge 
Campusområdet är beläget mitt i staden vilket gör att du som student har nära till det mesta. 

Ledord: Läget, närhet 

Framkomlighet i staden 
Jönköping är väl anpassad för dig som student vad gäller framkomlighet i staden. Det är 
nämligen lätt att ta sig fram till fots och med cykel, både mellan stadsdelar och i stadskärnan. Det 
finns bussförbindelser mellan stadskärnan och A6 Center. Du behöver inte ha tillgång till bil då 
Jönköping är en koncentrerad stad. 

Ledord: Lättframkomligt 

Jönköping i relation till andra städer i Sverige 
Om du som student kommer utifrån är det lätt att ta sig till Jönköping med bil, buss, tåg och flyg. 
Buss- och tågstationen är belägen nära campusområdet. Jönköping har ett bra läge då staden 
ligger mellan Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. 

Ledord: Lättillgängligt 
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Motion och andra aktiviteter 
I Jönköping finns goda möjligheter för dig som student att motionera, både utomhus och 
inomhus. Det är viktigt att röra på sig för att orka studera heltid, vilket gör Jönköping till en bra 
stad att studera i. Den vida bredd av aktiviteter som finns tillgänglig gör att studenter med olika 
intressen kan aktivera sig i staden. Jönköping med omnejd har nämligen tre slalomanläggningar, 
spår för längdskidåkning och sjöar där du som student kan åka långfärdsskridskor. Det finns 
även möjlighet att utöva sportfiske, vattensport samt paddla kanot på sjöarna runt om i 
Jönköping. Du kan spela golf på någon av de åtta golfbanorna, boule, beachvolleyboll på 
Vätterstranden och fotboll på någon av de 50 gräsplanerna. Du kan även cykla mountainbike och 
downhill, vandra på någon av de 25 mil långa vandringslederna eller cykla på någon av de 20 
mil långa cykellederna. Föredrar du att vara inomhus finns ett rikt utbud av racketanläggningar, 
ridanläggningar och fullstora sporthallar. Är du som student intresserad av österländska 
träningsformer har du bland annat möjlighet att utöva yoga och tai chi. För dig som tycker om 
styrke- och konditionsträning finns gott om alternativ då Jönköping har ett rikt utbud av 
motionsanläggningar och gym. Många av dessa har speciella studenterbjudanden. 

Ledord: Frihet, gemenskap, andrum, friskhet, glädje, sundhet  

Om du som student har tid över erbjuder Jönköping även andra spännande aktiviteter såsom 
ballongflygning, klätterväggar, bangolf samt fiske i någon av sjöarna. För dig som tycker om att 
sola och bada finns Vätterstranden mitt i staden och även andra badplatser runt om i Jönköping, 
varav tre är tempererade utomhusbad. Är det för kallt att bada utomhus finns Rosenlundsbadet 
med ett äventyrsbad. 

Ledord: Frihet, gemenskap, friskhet, glädje, sundhet, lekfullhet 

Om du som student vill kombinera studier med elitsatsning på en idrott finns goda möjligheter 
att göra det i Jönköping eftersom HJ samarbetar med olika elitföreningar i staden. Dessa är: 
Brahe Basket, Habo Wolley, Hallby IF, kanotklubbarna i Jönköping och Huskvarna, HV71, 
Hakarpspojkarna, JIK och JSS. Nöjer du dig med att titta på sport på elitnivå finns möjlighet att 
göra detta då Jönköping har elitlag inom fotboll, bandy, handboll, volleyboll samt ishockey. 

Ledord: Studenten viktig för staden, sundhet, gemenskap 

Jönköpings kommun är en av Sveriges mest föreningstäta kommuner där du som student kan 
välja att gå med i någon av de 600 föreningar som finns. Tycker du om att sjunga finns det 
många körer att delta i. 

Ledord: Gemenskap 
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Kultur 
Om du som student tycker om kultur är Jönköping en bra stad då den ligger i en levande 
kulturkommun. Jönköping har gott om museer, exempelvis Jönköpings Länsmuseum där du 
finner Carl Nyréns spännande arkitektur. Här finns bland annat en fast temautställning om 
sagokonstnären John Bauer och hans värld. John Bauer är bland annat känd för Tuvstarr samt 
sina tomtar och troll. Konserthuset i Jönköping erbjuder konserter av olika genrer och tycker du 
om klassisk musik har Smålands Musik och Teater ett rikt utbud av detta. Det finns goda 
möjligheter för filmälskande studenter att gå på bio i den nybyggda Filmstaden eller Folkets Bio 
i Kulturhuset, som båda är belägna mitt i staden. Danskonsten i regionen stimuleras genom ett 
dansprojekt som heter Dansnät Jönköping, vilket gynnar dig som har ett dansintresse. I 
Jönköping arrangeras regelbundet festivaler och konserter. Som exempel kan nämnas tre 
festivaler som arrangeras årligen: Jönköpings Filmfestival, Dansfesten och Popadelica. Om du 
som student tycker om teater finns möjlighet att se utomhusteater i Stadsparken. Jönköpings 
kommun har 16 bibliotek. 

Ledord: Gemenskap, variation  

Shopping 
Jönköping har goda möjligheter för shopping både inomhus och utomhus. I närheten av 
stadskärnan finns Jönköpings eget shoppingmecka: A6 Center. Detta köpcentrum besöks av över 
åtta miljoner människor per år och har över 80 butiker och restauranger. Du som student kan här 
hitta både stora kedjor och mindre specialbutiker. Hit kan du ta dig från campus med buss eller 
cykel. I stadskärnan finns shoppingstråk och butiker utmed gågatorna. Smedjegatan är en av 
dessa gågator som med sina kullerstenar, trähus och butiker är mysig att strosa på. I stadskärnan 
finner du fackbutiker, bland annat inom mode. Tycker du om att fynda second hand finns butiker 
för detta som drivs ideellt av olika hjälporganisationer. På Tändsticksområdet finns Jönköpings 
största loppmarknad, vilken är en av Sveriges största.  

Ledord: Variation, gammeldags, genuint 

Uteliv 
I Jönköpings stadskärna finner du som student gott om caféer och restauranger och Jönköping 
hör till en av Sveriges mest restaurangtäta städer. I närheten av campus finns ett 40-tal mysiga 
caféer i olika storlek. Restaurangerna har kök för olika smaker och plånböcker, såväl budget- 
som lyxalternativ. Det finns bland annat japanskt, kinesiskt, libanesiskt, thai och amerikanskt att 
välja mellan. I stadskärnan finns även pubar. 

Ledord: Inbjudande, mångkulturellt, gemenskap 

Natur 
Jönköping är en stad med närhet till natur där du som student kan vandra utmed Dunkehallaleden 
som ligger i anknytning till staden. Stadsparken består av en stor naturpark med lövskog och 
grönytor. Här finns även bangolf, lekplatser, serveringar samt Stadsparksvallen där du kan titta 
på fotboll. För dig som tycker om att vandra och har möjlighet att ta dig en bit utanför staden 
finns naturreservatet Dumme Mosse, nationalparken Store Mosse samt andra skogar som sägs ha 
inspirerat John Bauer.  

Ledord: Naturnära, lugn, frihet, gemenskap, andrum, stressfritt 
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Det finns även möjlighet för dig som student att få natursköna upplevelser i stadskärnan, då 
staden är uppbyggd kring tre sjöar: Munksjön, Rocksjön och Vättern. Du som student kan enkelt 
ta dig till Vätterstranden som är en kilometerlång sandstrand mitt i staden.  

Ledord: Öppenhet, svensk genuinhet, oändligt, ren, frihet, avslappnat 

Utveckling och förändring i Jönköping 
Det byggs mycket i Jönköpings stadskärna, både nya bostadsområden, affärscentra samt 
mötesplatser för kultur och nöje. Jönköping är en mysig stad med parker, bänkar att slå sig ner 
på, kullerstensbelagda gågator att strosa på samt många restauranger och caféer att besöka.  

Ledord: Framåtanda, förändring, målmedvetenhet, nyskapande, utveckling 

Platser i Jönköping 
I Jönköping finns kända mötesplatser för studenter och Jönköpingsbor. Vi har valt att beskriva de 
mest frekvent representerade i programkatalogen tillsammans med associationer som har kommit 
ur våra analyser. 

Piren i småbåtshamnen 
Piren är en av Jönköpings mest populära mötesplatser under vår och sommar. Piren ligger i 
Jönköpings småbåtshamn och här finns både restauranger och fiskrökeri. Här kan du som student 
ta det lugnt, här finns ingen stress. Trots att du precis har kommit från campusområdet gör 
närheten till vattnet i kombination med dess atmosfär att du kan få en känsla av att vara på 
semester en varm sommardag. Här finns Sveriges längsta soffa som är en given plats för 
Jönköpingsborna att lapa sol på. Under sommarkvällar är Piren en mysig plats för dig som 
student att sätta dig på en uteservering och känna en härlig skärgårdsatmosfär. Vattnet och 
stenarna som finns runt omkring inger ett lugn och en känsla av frihet, samtidigt som du befinner 
dig på stadig grund. 

Hamnkanalen 
Hamnkanalen ligger mitt i Jönköping där du under en fin dag kan se fullt av folk som sitter och 
solar, softar och äter glass på bryggan. Atmosfären som råder här kan liknas vid den som kan 
infinna sig under en semester i någon europeisk stad. En riktigt varm dag kan fontänens 
vattenstänk svalka dig i ansiktet och närheten till vattnet ger en känsla av öppenhet och frihet. 

Science Park 
I nära anslutning till campusområdet finns Science Park. Här finns utrymme för att låta 
intelligensen och nytänkandet frodas. Om du som student är intresserad av eget företagande kan 
du här förverkliga dina idéer och få stöd genom företagandets olika faser. Science Park erbjuder 
dig kostnadsfritt projektarbetsplatser, rådgivning och vägledning av erfarna affärsutvecklare. Här 
kan du även träffa andra studenter och företagare som befinner sig i samma situation. Science 
Park är en plats för friska fläktar och nya idéer. 

A6 Center 
A6 Center är ett köpcentrum som ligger nära stadskärnan och hit kan du som student ta dig från 
campusområdet med buss eller cykel. Köpcentret har både stora kedjor och mindre 
specialbutiker för dig som är sugen på shopping. 
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Rosenlundsbadet 
Rosenlundsbadet vid Elmia mässområde erbjuder dig som student möjlighet att bada inomhus 
året om. Här kan du roa dig i äventyrsbadet eller se på de sportarrangemang som regelbundet 
hålls. 

Filmstaden 
Om du som student är intresserad av film har Jönköping en nyöppnad Filmstad som ligger mitt i 
staden. Den har sju salonger med den allra senaste tekniken. 

5.2 Hur uppfattar inflyttade studenter Jönköping, m ed utgångspunkt 
från profilens innehåll? 

Med utgångspunkt i de genomförda intervjuerna nås följande konkretisering av den image som 
inflyttade studenter indirekt har av Jönköping. 

Campusområdets läge 
Campusområdet är centralt beläget i staden med närhet till det mesta vilket många studenter 
uppfattar som viktigt och väldigt bra. Närheten gör att det är möjligt att ta sig till fots överallt då 
det är korta avstånd. Campusområdet ligger fint och har studentbostäder i anslutning till campus 
på väster. 

Nackdelen med citycampus är att möjligheten att bygga billiga studentbostäder i anslutning till 
campus försvinner. Det uppfattas även som negativt att ett av lärosätena, Hälsohögskolan, är 
beläget på andra sidan av Munksjöleden. 

Studenternas ledord: Centralt campusområde, närhet till det mesta, mycket bra läge 

Framkomlighet i staden 

Buss 
I Jönköping finns ett trelinje-system med stadsbussar som uppfattas som väldigt bra. Under 
vardagar, från morgon till tidig kväll, går dessa bussar oftast var tionde minut vilket uppfattas 
som lagom frekvent och att det inte är långa väntetider på bussen. Det finns en mycket stark 
uppfattning om att det fungerar bra att åka buss i staden, att det går snabbt samt att linjerna knyts 
ihop på ett bra sätt vid Juneporten. 

Det finns en svag uppfattning om att bussarna har få avgångar per timma, att de slutar gå tidigt 
på kvällen samt att priset är lite väl högt. Det finns även en svag uppfattning om att bussarna går 
dåligt på söndagar. 

Det finns en stark uppfattning om att det fungerar bra att åka buss mellan stadskärnan och 
ytterområdena, som exempel ges A6 Center och Dalvik.  

Det finns en svag uppfattning om att det är dåligt att det inte finns någon hållplats för de största 
linjerna i direkt anslutning till campusområdet. 

Till fots 
Många studenter promenerar ofta i staden eftersom avstånden är korta. Det finns en mycket stark 
uppfattning om att det fungerar bra att ta sig fram i staden till fots.  
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Cykel 
Det råder delade uppfattningar om möjligheten att ta sig fram med cykel i staden, det är spridda 
åsikter om huruvida det är väldigt bra, ganska bra och dåligt. Vissa studenter cyklar men inte alla 
och dessa har därmed ingen åsikt om cykelframkomligheten. Det finns en uppfattning om att 
cykelbanorna utvecklas vilket då uppfattas som positivt eftersom det ses som ett försök till 
förbättring, men även negativt då det skapar hinder i framkomligheten när det byggs om samt att 
det inte anses vara tillräckligt mycket förbättring. 

Bil 
Vissa studenter tar sig ibland fram med bil i staden och av dessa är det endast en som är nöjd 
med framkomligheten. Annars uppfattas staden som krånglig, som exempel nämns stadsdelen 
Väster med många enkelriktade gator. Även hos studenter som inte använder bil finns en 
uppfattning om att staden har problem med biltrafiken då det finns många bilar i rörelse med en 
dålig framkomlighet. 

Studenternas ledord: Väldigt lätt att ta sig fram till fots, bra bussförbindelser, spridda åsikter om 
framkomlighet med cykel, biltrafiken fungerar inte på ett tillfredsställande sätt 

Jönköping i relation till andra städer i Sverige 
Det finns en stark uppfattning om att Jönköping har ett bra läge i Sverige, då framförallt i 
förhållande till Göteborg, Stockholm och Malmö. Det finns en uppfattning om att staden ligger 
bra till strategiskt sett då staden ligger centralt mellan storstäder i södra Sverige.  

Det finns en stark uppfattning om att det finns goda möjligheter att enkelt ta sig till större städer, 
såsom Göteborg och Stockholm, med antingen tåg eller buss. Det finns dock en uppfattning om 
att tågförbindelserna är sämre än bussförbindelserna till vissa städer. Det finns en stark 
uppfattning om att buss ofta är smidigare och går snabbare än tåg till exempelvis Göteborg. Vad 
gäller tågförbindelserna till mindre städer, exempelvis Halmstad och Karlsborg, finns en stark 
uppfattning om att det är svårt att på ett smidigt sätt ta sig till dessa städer. Det innebär ofta 
många byten och långa restider.   

Studenternas ledord: Bra läge i Sverige, centralt belägen, hyfsade kommunikationsmöjligheter 
till andra städer 

Motion 
Det finns en stark uppfattning om att studenter motionerar på något sätt i samband med 
studierna. Antalet motionstillfällen per vecka varierar mellan cirka två till fyra gånger.   

Motionsutbudet i Jönköping 
Det finns en stark uppfattning om att motionsutbudet i Jönköping domineras av gym och att det 
därmed finns goda möjligheter att träna på gym. Det finns god kännedom om att Friskis och 
Svettis erbjuder både gym och pass med studentrabatt, samt att det är centralt beläget med närhet 
från campusområdet. Bland dem som inte tränar på gym råder en stark uppfattning om att det 
finns goda möjligheter för att motionera utomhus, då framförallt löpning i motionsspår. 
Hallbyleden, Axamo, Stadsparken och rundorna runt Munksjön och Rocksjön är framstående 
exempel på motionsspår, där Hallbyleden ses som naturskön och mysig medan Munksjön ses 
som tråkig med mycket industriområden. Munksjön anses dock vara ett bra alternativ då den 
ligger nära stadskärnan.  
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Det finns en stark uppfattning om att motionssim på Rosenlundsbadet och racketsporter på 
Racketcentrum är bra motionsalternativ som utnyttjas av många, dock inte varje vecka. Vad 
gäller studentrabatter finns det delad kännedom om huruvida detta existerar på Rosenlundsbadet 
och Racketcentrum.  

Det finns en uppfattning om att studenter även har kännedom om andra motionsformer och gym 
utöver dem som de själva utövar. Som exempel ges Friskis och Svettis, Sense och andra gym 
som inte benämns med namn, att det finns möjlighet att starta lag inom Korpenverksamhet, 
cykel- och orienteringsklubbar, fotboll, hockey, rodd, kanot, olika racketsporter, bandy, 
volleyboll, kampsport, skridskoåkning inomhus och utomhus samt motionssim.  

Sport 
Det finns en uppfattning om att studenter engagerar sig i Korpenverksamhet, som exempel ges 
innebandy och hockeybockey. På sommaren utövas streethockey av dem som spelar 
hockeybockey under vinterhalvåret.  

Det finns en uppfattning om att intresset är svagt att titta på sport i Jönköping. Bland dem som 
gör det nämns matcher i handboll, innebandy, fotboll och hockey på olika nivåer.  

Det finns en stark uppfattning om att studenter inte utövar någon extremsport. Däremot finns det 
kännedom om möjligheten att utöva olika extremsporter, som exempel nämns då dykning, 
klättring på Racketcentrum och KFUM samt cross och speedway. 

Föreningslivet i Jönköping 
Det finns en stark uppfattning om att studenter inte känner till något specifikt om föreningslivet i 
Jönköping. Däremot upplever en del att de har hört att Jönköping har ett bra föreningsliv. De 
föreningar som studenter är medlemmar i är Korpen, Voces och Friskis och Svettis, dock känner 
inte de som är medlemmar i Friskis och Svettis till att detta är en förening.  

Studenternas ledord: Bra och varierat motionsutbud, motionsintresserade, inget engagemang i 
föreningar 

Andra aktiviteter 

Kör 
Det finns en stark uppfattning om att studenter inte sjunger i kör och inte har intresse för sång. 
Ett undantag finns och den studenten sjunger i kammarkören Voces. 

Bad  
Det finns en stark uppfattning om att studenter tycker om att bada både utomhus och inomhus. 
När de befinner sig i Jönköping väljer många att bada i framförallt Vättern vid Vätterstranden 
men även i Axamo, Västersjön och Bunn. 

Studenternas ledord: Vätterstranden, dåligt intresse för sång 
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Kultur 

Museum 
Det finns en stark uppfattning om att intresset för besök av museum är lågt, dock finns 
kännedom om att staden har museum. De museer som nämns är: Tändsticksmuseet, 
Radiomuseet, Länsmuseet med John Bauer, Försvarsmuseet på A6, Munksjömuseet, Huskvarna 
Vapenmuseum och Huskvarna Fabriksmuseum. De museer som har besökts är följande: 
Tändsticksmuseet, Länsmuseet med John Bauer, Försvarsmuseet och Huskvarna Vapenmuseum. 

Konsert 
Det finns en stark uppfattning om att studenter tycker om att gå på konsert i olika former. Det 
finns en uppfattning om att studenter inte ser konserter i Jönköping på Jönköpings Konserthus, 
vilket uppfattas bero på alltför dyra biljetter. Konserthusets utbud uppfattas ses som olika bra 
beroende på intresse. Det finns en stark uppfattning om att när studenter väl går på konsert i 
Jönköping besöks klubbspelningar på Bongo Bar APT.   

Bio 
Det finns en stark uppfattning om att studenter tycker om att gå på bio. Det finns en uppfattning 
om att frekvensen av biobesök är varierad, dock sker det inte ofta. Vilka slags filmer som ses är 
även det varierat. Det finns en mycket stark uppfattning om att studenter går på bio på 
Filmstaden. En anledning som nämns till varför biobesök inte sker oftare är att det anses vara för 
dyrt. 

Festival 
Det finns en uppfattning om att studenter känner till någon form av festival som arrangeras i 
Jönköping. De festivaler som nämns är: Popadelica, Jönköpings Kalajs, Rix FM-festivalen, 
Vätterfesten, Filmfestivalen, Kulturnatta samt Nordisk Gårdsbandsfestival. Det finns en stark 
uppfattning om att festivalerna inte har besökts.  

Bibliotek 
Det finns en mycket stark uppfattning att Högskolebiblioteket används frekvent. Det finns en 
stark uppfattning om att det finns god kännedom om Stadsbiblioteket, men det används dock inte 
i samma utsträckning som Högskolebiblioteket. Det finns en svag uppfattning om att studenter 
har kännedom om det övriga biblioteksutbudet i kommunen, vilket dock inte används. Det finns 
en mycket stark uppfattning om att studenter är väldigt nöjda med det utbud som erbjuds och att 
de hittar vad de söker. 

Övrigt kulturutbud 
Det finns en stark uppfattning om att studenter känner till det övriga kulturutbudet, men har inte 
kännedom om något specifikt. Det kulturutbud som det finns kännedom om är: Konserthuset och 
dess arrangemang, Technodisco, Teaterverksamheten på Tändsticksområdet, Smålands Musik 
och Teater med dess stråkensemble, lunchkonserter samt dansföreställningar. Det finns en stark 
uppfattning om att studenter inte utnyttjar det övriga kulturutbudet. 

Studenters ledord: Svagt intresse för en viss del av kulturutbudet, Högskolebiblioteket 
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Shopping 
Det finns en stark uppfattning om att shoppingutbudet är bra i förhållande till stadens storlek och 
studenter hittar oftast det de söker. Det finns en stark uppfattning om att studenter föredrar 
stadskärnan för shopping framför A6 Center. Det finns en stark uppfattning om att stadskärnan är 
mysig, lugn, fin och trevlig samt att det finns möjlighet att strosa runt. Smedjegatan nämns som 
en mysig gågata. Det ges exempel på kontrasten mellan väster med sina restauranger och 
besökstät verksamhet och öster med sin mysiga butiksmiljö, att butiker i stadskärnan får en 
personlig prägel i förhållande till A6 samt att det i stadskärnan finns nischade småbutiker. Det 
finns en svag uppfattning om att stadskärnan är för utspridd samt att det är svårt att hitta i den. 
Det finns en uppfattning om att A6 har bra utbud av butiker och att det är smidigt med allt under 
ett tak. Det finns dock en stark uppfattning om att atmosfären där upplevs som stressig, 
klaustrofobisk, hetsig och trång. 

Second hand 
Det finns en uppfattning om att studenter handlar second hand vid enstaka tillfällen. Det finns en 
stark uppfattning om att det finns kännedom om utbudet som erbjuds. Det finns en svag 
uppfattning om att det är ett väldigt bra utbud i förhållande till andra städer. 

Loppmarknad 
Det finns en stark uppfattning om att studenter känner till loppmarknaden som hålls vid 
Kulturhuset på Tändsticksområdet, det är dock ingen som frekvent besöker den. Som exempel på 
loppmarknader utöver den på Tändsticksområdet nämns även en vid Fjällstugan och en 
skivmässa. I samband med loppmarknader nämns även marknaden på Västra Torget, vilken 
uppfattas som bra. 

Studenters ledord: Bra shoppingutbud, mysig stadsmiljö, stressigt men bra köpcenter 

Uteliv 

Caféer 
Det finns en stark uppfattning om att det finns gott om caféer med variation i Jönköpings 
innerstad, att de är bra placerade, att de i huvudsak finns på väster samt att de är bra och mysiga. 
Det finns en stark uppfattning om att priserna är normala, det vill säga som på caféer i andra 
städer. Det finns en svag uppfattning om att caféerna på campusområdet har lägre priser, samt 
önskemål om fler caféer i city och på öster.  

Restauranger 
Det finns en stark uppfattning om att restaurangutbudet är bra, att det finns en bra variation av 
olika sorters mat, att restaurangerna är bra placerade samt att priserna är rimliga. Det finns en 
uppfattning om att väster och stadskärnan har ett bra utbud av restauranger jämfört med öster. 
Det finns en svag uppfattning om att det skulle kunna finnas fler restauranger i city och på öster, 
samt att pizzerior och asiatiska restauranger dominerar utbudet överlag.  

Nattliv 
Det finns en stark uppfattning om att nattklubbar är få till antalet samt att nattlivet är tråkigt och 
saknar variation. Det finns en svag uppfattning om att det finns ett bra utbud av pubar och 
krogar. Det finns en uppfattning om att priserna är för höga. Det finns en svag uppfattning om att 
klientelet är ungt och att musiken är för hög.  
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Det finns en uppfattning om att Akademien är det bästa stället att gå ut på vad gäller möjlighet 
att dansa, storlek och blandning av folk. Det finns en svag uppfattning om att Akademien är 
väldigt billigt men tråkigt.  

Studenters ledord: Mysiga caféer, bra utbud av caféer och restauranger med bra variation av 
mat, tråkigt nattliv utan variation  

Natur 
Natur för studenter är: svampplockning, vatten, landskap, skog, elljusspår, där det inte finns hus 
och människor, träd, mossa, grönområden, parker, stort utbud av flora och fauna, sjö, tyst och 
lugnt.  

Det finns en stark uppfattning om att studenter sällan är ute i naturen i Jönköping. Det finns en 
uppfattning om att studenter vill spendera mer tid ute i naturen.  

Naturområden som studenter känner till i Jönköping med omnejd är: Visingsö, 
Strömsbergsskogen, Vattenledningsparken, Stadsparken, Rådhusparken, Knektaparken, 
Vätterstranden, Vättern, strandpromenaden utmed Vättern, Dalvik och Hallby. Det finns en 
mycket stark uppfattning om att studenter inte känner till några naturreservat eller nationalparker 
i Jönköping med omnejd. 

Studenters ledord: Skog, Stadsparken, vatten 

Utveckling och förändring i Jönköping 
Det finns en mycket stark uppfattning om att staden har förändrats under tiden som studenterna 
har bott här och att det byggs mycket. Det finns en stark uppfattning om att det är positivt med 
den förändring som har skett, bland annat eftersom det behövs fler lägenheter samt då fler 
restauranger och krogar har tillkommit. Det finns en svag uppfattning om att det existerar en 
rädsla för att det genuina i staden kan försvinna i samband med nybyggen samt att öppenheten 
vid vattnet försvinner.  

Studenters ledord: Positiv förändring, byggs mycket 

Platser i Jönköping 
Här återges de ord som studenterna förknippar med respektive plats.  

Av följande platser är det endast en student av de svarande som inte har besökt samtliga platser, 
vilka är Science Park och Rosenlundsbadet. 

Piren i småbåtshamnen 
Öl, små restauranger, mycket folk, mysigt, glädje, god stämning, sommar, vår, glass, mat, 
pubmiljö, gemytlighet, helt fantastiskt på sommaren då man spenderar mycket tid där, sola, 
ganska tråkigt. 

Hamnkanalen 
Badkarsrace, vatten, vackert, ombyggnationer, sitter folk på bryggan och äter glass, sommar, vår, 
glass, jättemysigt, möjlighet att slå sig ned, expanderande område, Bishops Arms, utlänningar 
som fiskar mört, väldigt bra ställe att koppla av på, helt fantastiskt på sommaren, bra plats för en 
kaffe och en cigarett, fin och trevlig del av staden som piffar upp. 
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Science Park  
Entreprenörskap, studenter, utbildning, känner inte till verksamheten, billig lunch, eget företag, 
små värdelösa skitföretag, bottenskrapet som högskolan får, stöper alla i samma form, duktiga i 
Sverige, nytänkande, fina lokaler, en bra idé som hjälper nya företagare. 

A6 Center 
Bra shopping, tonårshäng, mycket liv och rörelse, mat, ska gå snabbt, stressigt, livligt, trevligt, 
lite trångt, köphysteri, mycket affärer, magknip, som ett vanligt shoppingcenter, dåligt med 
caféer, trevligt att gå runt här. 

Rosenlundsbadet 
SWE, gillar det, jättebra med relaxavdelning, motionssim, lekbad, träning, bad, småungar, blött, 
roligare när man var bad, trevligt, ligger lite långt från centrum. Relaxen: lugnt och harmoniskt, 
väldigt mysigt, nöjd, en bra upplevelse, trevligt. 

Filmstaden 
Dåligt utbud, stort, kanske lite för stort och opersonligt, jättefräscht, bra, bio, film, folk som inte 
har något annat att göra, nytt, gemensamt, som vilken biograf som helst, ligger väldigt bra med 
närhet till café, favoritställe, stor. 

Stadsparken 
Väldigt fint, gillar den, vackert, utsikt över staden, nära till naturen, skitbra för promenad, mysigt 
med djur, väldigt trevlig att ströva i, finns något för alla, nyrenoverad, mysig, Valborg, 
barnfamiljer, folkpark, trist. 

5.3 Överensstämmer innehållet i profil och image me d den faktiska 
verkligheten? 

Med utgångspunkt i profilens och imagens innehåll nås följande avstämning med den faktiska 
verkligheten. 

Vid avstämning av det innehåll som återfinns i profil och image med den faktiska verkligheten 
framkommer inga stora felaktigheter. Fakta som berör gräsplaner och föreningar saknar enhetlig 
information kring det exakta antalet, vilket kan bero på skilda områdesavgränsningar samt extern 
påverkan när föreningar startas upp och läggs ned. Den formulering som HJ använder angående 
möjlighet att cykla i Jönköping anser vi vara felaktig. Det finns väl fungerande cykelbanor intill 
stadskärnan men efter avstämning med den faktiska verkligheten är vår kunskap att det är svårt 
att ta sig fram med cykel i city då cykelbanor ofta saknas eller då vägar är under arbete (se bilaga 
6).  

Då vi inte finner stora felaktigheter vid avstämning med den faktiska verkligheten samt tar 
hänsyn till de undantag som finns, anser vi det möjligt att ge rekommendationer till HJ utifrån 
det innehåll som idag används i profilen samt det innehåll som framkommer i imagen (bilaga 6).  

5.4 Hur ser förhållandet ut mellan profil och image ? 

Med utgångspunkt i profil och image ses följande förhållande dem emellan.  
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Campusläget 
Profil och image stämmer överens med varandra då de båda framhåller att campusområdet är 
beläget mitt i staden och har en närhet till det mesta i staden.  

Jönköpings läge i Sverige 
Profil och image stämmer överens då båda framhåller att Jönköping ligger bra placerat mellan 
storstäder. Profil och image stämmer överens vad gäller goda möjligheter att ta sig till Jönköping 
från andra städer med buss, bil eller tåg.  

Infrastruktur och kommunikation 
Profil och image stämmer överens då båda framhåller att det är enkelt att ta sig fram i staden på 
olika sätt och därmed är väl anpassad för studenter.  

Profil och image stämmer överens vad gäller möjligheten att smidigt kunna ta sig fram till fots i 
stadskärnan och mellan stadsdelar. Profil och image stämmer till viss del överens vad gäller 
möjligheten att ta sig fram på cykel då imagen visar delade uppfattningar om detta. Profil och 
image stämmer överens vad gäller att det finns möjlighet att ta sig med buss från campus till A6 
Center. Profil och image stämmer överens då det i profilen framhålls att bil inte är nödvändigt i 
staden eftersom den är koncentrerad och att studenten istället kan ta sig fram till fots eller med 
cykel, vilket bekräftas av imagen.  

Motion 
Profil och image stämmer överens med varandra då de båda framhåller att det finns goda 
möjligheter att motionera både inomhus och utomhus i Jönköping. De stämmer även överens då 
båda säger att det finns en vid bredd av motionsformer att välja bland samt att 
motionsanläggningarna som utnyttjas har studenterbjudanden.  

Vad gäller de motionsformer som det ges exempel på att studenten kan utföra i profilen stämmer 
endast en viss del överens med de motionsformer som studenten faktiskt utövar. Profilen nämner 
många motionsformer som inte nämns i imagen, vilket gör att profil och image går isär på detta 
område.  

Extrema sporter och andra aktiviteter 
Profil och image stämmer överens då båda säger att det finns möjlighet att utöva extrema sporter 
och andra aktiviteter. Dock är det inte samma exempel på extrema sporter och andra aktiviteter 
som ges, vilket gör att profil och image här till viss del går isär.  

Sport som utövas av studenter 
Profil och image går här isär. I profilen talas det om att det finns möjlighet för studenten att 
utöva sport på elitnivå inom olika idrotter medan det i imagen talas om möjligheten för studenten 
att utöva sport på Korpennivå. 

Sport att titta på live 
Profil och image går här till viss del isär. I profilen talas det om möjligheten att se sport på 
elitnivå inom olika idrotter medan det i imagen talas om möjligheten att se sport både på elitnivå 
och på lägre nivåer.  
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Bad 
Profil och image stämmer överens vad gäller möjlighet för studenten att bada både inomhus och 
utomhus året runt. Dock ges inte samma exempel på var studenten kan bada någonstans. Profilen 
framhåller tempererade utomhusbad och äventyrsbadet på Rosenlundsbadet medan imagen 
framhåller Vättern och andra sjöar i Jönköping. Imagen framhåller även att Rosenlundsbadet 
besöks i samband med motionssim och relaxbad. Detta gör att profil och image går isär till viss 
del. 

Föreningsliv 
Profil och image stämmer överens då båda säger att Jönköping har ett rikt föreningsliv. Dock 
visar imagen att studenten inte har en specifik kännedom om föreningslivet. 

Kultur 
Det är svårt att avgöra huruvida profil och image stämmer överens vad gäller att Jönköping är en 
levande kulturkommun, eftersom det är en vag beskrivning. Profil och image stämmer överens 
vad gäller att Jönköping erbjuder kultur för studenten som intresserar sig för det. Detta sett till 
helheten av de olika kulturområden som följer nedan och finns representerade i både profil och 
image. 

Museum 
Profil och image stämmer överens då profilen säger att det finns gott om museum och i imagen 
presenteras ett stort antal, i relation till stadens storlek, exempel på museer som finns i staden. 
Profilen framhåller Jönköpings Länsmuseum och då framförallt utställningen om John Bauer, i 
imagen syns en god kännedom om Länsmuseet och denna utställning, vilket även har besökts. 
Detta gör att profil och image stämmer överens på detta område. 

Konsert 
Profil och image stämmer överens vad gäller kännedom om Jönköpings Konserthus och att dess 
utbud är varierat. I profilen nämns även att Smålands Musik och Teater har ett rikt utbud av 
klassisk musik. Det framkommer i imagen att studenten går på klubbspelningar på Bongo Bar 
APT men inte på konserter som ges på Konserthuset och på Smålands Musik och Teater. Detta 
gör att profil och image går isär vad gäller den plats som studenten väljer att besöka för att se en 
konsert. 

Bio 
Profil och image stämmer överens till viss del då det i profilen framhålls att Filmstaden är 
nyöppnad och placerad mitt i staden och då det framkommer i imagen att Filmstaden är fräsch 
och bra placerad. Profil och image går däremot isär då studenten inte besöker Folkets Bio som 
nämns i profilen. 

Festival 
Profil och image stämmer överens då profilen nämner att det arrangeras festivaler i Jönköping 
och då imagen visar på en kännedom om detta. Profil och image stämmer till viss del överens 
vad gäller de festivaler som det ges exempel på.  
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Bibliotek 
Profil och image stämmer inte överens då profilen framhåller att det finns 16 bibliotek i 
kommunen, medan imagen framhåller Stadsbiblioteket samt visar en svag kännedom om det 
övriga biblioteksutbudet som inte heller utnyttjas av studenten.  

Övrigt kulturutbud 
Profil och image stämmer överens då de båda nämner att det finns ett övrigt kulturutbud i staden 
som bland annat innefattar teater och dans. Dock går de isär vad gäller exempel av utbudet. 

Shopping 
Profil och image stämmer överens då båda framhåller att det finns goda möjligheter till shopping 
inomhus och utomhus.  

Profil och image stämmer överens då båda framhåller att det finns ett rikt utbud av butiker på A6 
Center samt att det är ett shoppingmecka då det upplevs som att A6 har allt under ett tak, är 
trångt och har mycket liv och rörelse. 

Profil och image stämmer överens då båda framhåller att det finns mysiga shoppingstråk med ett 
bra butiksutbud i stadskärnan. Smedjegatan nämns både i profil och image och framhålls som 
mysig.  

Profil och image stämmer överens vad gäller second hand utbudet i staden. Detta då båda påtalar 
att det finns möjlighet att handla second hand. Profil och image stämmer till viss del överens vad 
gäller loppmarknaden i Kulturhuset på Tändsticksområdet. Detta då profilen framhåller att den 
finns och att det är en av Sveriges största loppmarknader medan imagen endast framhåller dess 
existens. 

Uteliv 

Café 
Profil och image stämmer överens då båda framhåller att det finns gott om caféer i stadskärnan 
och att många ligger nära campusområdet. 

Restaurang 
Profil och image stämmer överens då båda framhåller att det finns gott om restauranger i staden, 
att det finns god variation på kök samt att priserna är rimliga.  

Nattliv 
Profil och image stämmer överens då båda framhåller att det finns pubar i staden. 

Natur 
Profil och image stämmer överens vad gäller att studenten i Jönköping har nära till natur både i 
stadskärnan och med omnejd. Dock går profil och image till viss del isär vad gäller de 
naturområden som presenteras samt då studenten inte känner till några naturreservat eller 
nationalparker.  
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Utveckling och förändring i Jönköping 
Profil och image stämmer överens då båda framhåller att det byggs mycket och därmed 
utvecklas och förändras. Dock går exemplen på vad som byggs till viss del isär. 

Stadsdesign 
Profil och image stämmer överens då båda framhåller att staden är mysig, har många 
restauranger och caféer samt att det finns möjlighet att slå sig ned på olika platser i stadskärnan.  

Platser i Jönköping 

Piren i småbåtshamnen 
Profil och image stämmer överens vad gäller beskrivningen av Pirens atmosfär, utbud samt de 
aktiviteter som människor sysselsätter sig med då de är där. De stämmer även överens vad gäller 
den tidpunkt på året som människor spenderar tid på Piren. 

Hamnkanalen 
Profil och image stämmer till stor del överens vad gäller beskrivningen av Hamnkanalens 
atmosfär och de aktiviteter som människor sysselsätter sig med då de är där. De stämmer även 
överens vad gäller den tidpunkt på året som människor spenderar tid vid Hamnkanalen. I imagen 
framhålls svagt att Hamnkanalen ses som en byggarbetsplats samt att det ges exempel på 
ytterligare aktiviteter som inte ges i profilen, vilket gör att profil och image här går isär. 

Science Park 
Profil och image går till stor del isär då imagen visar på spridda tankar och medvetenhet om 
verksamheten som sker i Science Park i förhållande till det som sägs i profilen. 

A6 Center 
Profil och image stämmer överens vad gäller beskrivningen som ges av utbudet och dess läge i 
förhållande till stadskärnan. I imagen framhålls starkt vilka känslor som förknippas med A6 
Center, något som inte framkommer i profilen. 

Rosenlundsbadet 
Profil och image stämmer till viss del överens vad gäller beskrivningen som ges av aktiviteter 
som besökare kan sysselsätta sig med på Rosenlundsbadet, i imagen framhålls starkt ytterligare 
aktiviteter i förhållande till profilen. Image och profil stämmer överens vad gäller den tidpunkt 
på året som Rosenlundsbadet besöks.  

Filmstaden 
Profil och image stämmer överens vad gäller beskrivningen som ges av Filmstadens läge och 
byggnad. I imagen framhålls starkt känslor och åsikter om Filmstaden, vilket inte framkommer i 
profilen.  

Stadsparken 
Profil och image stämmer överens vad gäller beskrivningen som ges av Stadsparkens utseende. 
Profil och image går däremot isär vad gäller de aktiviteter som besökare kan sysselsätta sig med i 
Stadsparken. 
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5.4.1 Konklusion 

Profil och image stämmer överens sett till hur de områden och platser som finns representerade i 
profilen är presenterade samt hur denna presentation överensstämmer med studenternas 
uppfattning om respektive område och plats.  

Däremot går profil och image många gånger till viss del eller helt isär vad gäller de exempel på 
vad studenten kan uppleva, göra och se inom respektive område och plats då profil och image 
ger olika exempel.  

I imagen framhålls ofta personliga känslor som förknippas med de platser som framhålls i 
profilen, vilket inte används i samtliga beskrivningar som ges av platserna i profilen. 

Sett till profilen som helhet stämmer den till viss del överens med imagen. Detta då det finns 
kännedom hos studenterna om de områden som presenteras i profilen. Detta ger en indikation på 
att det finns intresse hos studenterna av dessa områden, vilket visar att relevanta områden 
används i profilen. Däremot finns det exempel i profilen vilka kan ses som irrelevanta för just en 
student då dessa exempel inte sammanfaller med de exempel som framkommer i imagen.  
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6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi kring syfte och frågeställningar, val av teoretiska utgångspunkter 
och metod samt ges rekommendationer utefter det resultat som har nåtts. Slutligen ges förslag på 
vidare forskning. 

Vi anser att våra frågeställningar besvaras på ett tillfredsställande sätt, där val av metod och 
teoretiska utgångspunkter har varit till god hjälp i arbetet med att nå dessa svar. Då 
programkatalogen presenterar ett omfattande material om Jönköping har det varit många steg i 
processen för att nå en profil, vilken är grundstenen i vår undersökning och nödvändig att nå för 
ett vidare arbete. Valet av metod i denna process styrks då Wall bekräftar den nådda profilen, 
vilket innebär att resultatet tydligt visar att vi har nått en korrekt profil. Med utgångspunkt i den 
målgrupp som programkatalogen riktar sig till anser vi att vårt val av informanter är korrekt för 
att nå en image, vilket gör att en relevant jämförelse mellan profil och image kan genomföras. Vi 
anser att en uttömmande image har nåtts i denna undersökning då intervjuerna tidigare än väntat 
visade en mättad bild. Det har visat sig vara väsentligt att stämma av profil och image med den 
faktiska verkligheten eftersom det här har framkommit fakta som inte är sanningsenliga. Det 
innehåll som inte överensstämmer med den faktiska verkligheten ges det rekommendationer 
kring att förändra, då Morgan et al. (2002) påtalar vikten av att använda hållbara, trovärdiga och 
relevanta faktorer vid marknadsföring av en plats. Som exempel kan nämnas att det i profilen 
sägs finnas utomhusteater i Stadsparken, vilket i själva verket är barnteater och därmed inte är ett 
innehåll anpassat till målgruppen. En sådan avstämning är även väsentlig då det finns externa 
influenser som kan påverka innehållet i profil och image om det sker förändringar i den faktiska 
verkligheten. Som exempel kan nämnas det vägarbete som sker under en längre period och 
negativt påverkar framkomligheten med cykel i stadskärnan. 

Vi anser att vi uppnår vårt syfte på ett tillfredsställande sätt. Detta då vi genom att se till 
resultaten av frågeställningarna lyckas framställa en profil och image, vilket leder till att vi kan 
sätta dem i förhållande till varandra. Genom att jämföra ämnesområdena steg för steg med 
varandra ser vi tydligt hur profil och image står i förhållande till varandra, vilket vi anser visa att 
den valda metoden är lämplig. En avstämning av innehållet i profil och image med den faktiska 
verkligheten ger en tydlig bild av huruvida innehållet överensstämmer med vad som faktiskt 
finns i Jönköping. 

Sett till hur profil och image förhåller sig till varandra i vår undersökning använder HJ sig av 
relevanta ämnesområden i sin profilering av Jönköping. Detta då det i imagen har visat sig finnas 
en kännedom om och intresse för dessa områden. Däremot framkommer det tydligt i vår 
undersökning att de exempel som ges i profilen inte överensstämmer med studentens uppfattning 
om vad Jönköping erbjuder inom de olika ämnesområdena. Som Rainisto (2003) påtalar är det av 
yttersta vikt att förstå målgruppens behov och önskemål, vilket vår undersökning visar att HJ 
negligerar då de specificerar exempel i profilen. De exempel som ges är riktade mot en alltför 
vid målgrupp där studenten i de flesta fall försummas och får stå tillbaka för ett allmänintresse. 
Detta anser vi kan bero på att HJ endast har använt sig av fokusgrupper för att stämma av 
innehållet i programkatalogen. Det visar en indikation på att en väl utvecklad målgruppsanalys 
inte har använts i arbetet med programkatalogens innehåll. 
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Vår undersökning grundar sig i den programkatalog som publicerats för 08/09 och vi anser att de 
resultat som här har framkommit bör ses som en indikation på att målgruppens behov och 
önskemål inte tillfredsställs. Baserat på vår undersökning och med utgångspunkt i vårt resultat 
rekommenderar vi HJ att fortsätta använda de områden som idag används i profilen för att 
presentera Jönköping. Dock framkommer det tydligt i vår undersökning att programkatalogen 
har luckor. Detta då de exempel som specificeras inom dessa områden många gånger inte 
överensstämmer med studenternas exempel och därmed inte med deras behov och önskemål. De 
luckor som finns kan användas som startpunkt för en vidare utveckling av programkatalogens 
innehåll, där en utgångspunkt kan vara att genomföra en väl genomarbetad målgruppsanalys. En 
fokusering på målgruppen rekommenderas för att undvika att luckor uppstår. 

Baserat på det resultat som visar en bristande kännedom om målgruppens specifika behov och 
önskemål som framkommer i vår undersökning, kan rekommendationer ges till informations- 
och marknadsföringsavdelningen vid HJ för en utveckling och förbättring av programkatalogen. 
Dessa rekommendationer grundar sig i undersökningens samtliga resultat som delger en 
sanningsenlig och aktuell bild av Jönköping, vilket är av vikt vid marknadsföring av en plats. De 
är även utvalda efter Kotler (1993) som menar att syftet vid marknadsföring av en plats är att 
framhäva platsens fördelar samt de komponenter som särskiljer platsen från andra på ett positivt 
sätt. Rekommendationerna riktar sig mot en målgrupp som består av presumtiva studenter vid 
Högskolan i Jönköping som bor utanför Jönköping, för att på bästa sätt överensstämma med 
målgruppens behov och önskemål. 

6.1 Rekommendationer 

Följande rekommendationer ges utifrån vår undersöknings resultat och vi anser att HJ med fördel 
bör överväga att använda dessa vid en utveckling och förbättring av programkatalogen för att 
överensstämma med målgruppens behov och önskemål. 

− Då Kotler (1993) och Asplund (1993) framhåller vikten av en fungerande infrastruktur 
för målgruppen, bör HJ framhäva att Jönköping har ett väl utvecklat bussystem inom 
stadskärnan och mellan ytterområdena. Detta särskiljer staden på ett positivt sätt och 
visar även att studenten har god möjlighet att ta sig fram i Jönköping. 

− Asplund (1993) och Kotler (1993) menar att en plats bör framhäva faktorer som kan ses 
öka livskvaliteten hos dess målgrupp samt öka attraktionsvärdet hos staden. Detta gör att 
HJ bör framhålla stadens möjlighet och närhet till motion, aktivitet, kultur och natur. Det 
framkommer i imagen att det finns intresse för dessa områden och HJ bör se till de 
exempel som inflyttade studenter nämner i vår undersökning. Framträdande är att 
motionssim och relaxbad på Rosenlundsbadet, utövning av racketsport samt möjlighet till 
motionsspår utomhus nyttjas och därmed rekommenderas att använda i profilen. 

− Rainisto (2003) och Asplund (1993) framhåller vikten av att använda faktorer som 
överensstämmer med målgruppens behov och önskemål samt faktorer som kan bidra till 
en ökad livskvalitet. Då undersökningen visar att det erbjuds rabatt för studenter inom 
olika områden gör att denna ekonomiska aspekt med fördel kan presenteras då det svarar 
bra mot målgruppens ekonomiska situation och behov. HJ bör dock vara försiktiga med 
att nämna specifika platser som erbjuder rabatt då det kan ske förändringar bland externa 
influenser som HJ inte kan påverka, vilket Morgan et al (2002) påtalar relevansen av att 
ta hänsyn till. 
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− Det framhålls i imagen att Vättern och intilliggande sjöar ses som värdefulla tillgångar 
för studenten. Detta resultat i kombination med att Kotler (1993) menar att platser för 
rekreation och natursköna tillgångar är lämpliga attraktionsfaktorer vid marknadsföring 
av en plats, gör att HJ bör fortsätta framhålla Vättern och intilliggande sjöar i sin profil. 

− För att åter igen se till Kotler (1993) bör profilen presentera Jönköpings kulturutbud på 
ett sätt som överensstämmer med målgruppens intresse, varför HJ bör överväga att 
förändra de exempel som idag används i profilen och se till de exempel som framhålls i 
imagen. Sett till att studenten är i en ålder då besök av pub och nattklubb hör till dess 
intresseområde, bör det ges utrymme åt de positiva aspekter som berör Jönköpings nattliv 
som framhålls i imagen. Som exempel kan nämnas stadens pubutbud och 
klubbspelningar. 

− Det framkommer nackdelar om Jönköping i imagen, vilket inte är förvånansvärt då det är 
svårt för en stad att tillgodose samtliga individers intressen och önskemål. De negativa 
faktorerna som har framkommit är inte tydligt framträdande men bör uppmärksammas. 
Dessa faktorer nämns vid de berörda ämnesområdena i imagen och vi rekommenderar HJ 
att inte framhäva dessa i profilen. Vi anser att det är viktigt att vara medveten om de 
åsikter som finns om staden, både fördelar och nackdelar. Morgan et al. (2002) talar om 
vikten av att använda hållbara, trovärdiga och relevanta faktorer vid Place branding, 
varför en negligering av de nackdelar som finns för att istället framhållas som positiva 
kan resultera i att marknadsföringen framstår som felaktig när individen väl upplever den 
faktiska verkligheten. Som exempel kan nämnas att det i imagen framhålls vara krångligt 
att cykla i stadskärnan. Vi anser därför att det bör framkomma tydligt i profilen att det är 
lätt att ta sig med cykel till stadskärnan, men inte nämna att det är smidigt att cykla i 
stadskärnan. 

− Det framkommer starkt i imagen att studenter är nöjda med campusläget i Jönköping 
samt Jönköpings läge i förhållande till andra städer i Sverige. Detta kan ses som positiva 
och statiska aspekter, sett till Kotler (1993) och Asplund (1993) bör HJ fortsätta 
framhålla dessa då de är till fördel både för studenten och för Jönköping. Genom att se till 
samtliga komponenter och faktorer som på ett positivt sätt framkommer i imagen, och 
därmed kan användas vid marknadsföring av Jönköping, är det till fördel för HJ att 
reflektera kring dessa. Vi anser att dessa kan stärka profilen och samtidigt 
överensstämma med målgruppens behov och önskemål. En stärkt profil kan bidra till en 
positiv uppfattning om staden hos målgruppen, vilket i sin tur kan bidra till rekrytering av 
studenter. 

− Kotler (1993) menar att det inom Place marketing är viktigt att finna faktorer som 
särskiljer platsen från andra platser. Det finns faktorer som framhålls i profilen men inte i 
imagen. Vi anser ändå att vissa av dessa bör finnas kvar i profilen trots att de endast berör 
en liten andel studenter. Detta då de är särskiljande faktorer i positiv bemärkelse för 
Jönköping i förhållande till andra städer och bidrar till en god profil av staden. De 
faktorer som bör finnas kvar behandlar möjligheten för studenten att kombinera sport på 
elitnivå med studier, samt möjligheten att se sport på elitnivå när stadens lag spelar på 
någon av hemmaarenorna. 
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6.2 Konklusion av resultat och diskussion 

Resultatet av våra undersökningar ger en klar och aktuell bild av hur profil och image förhåller 
sig till varandra. Det framträder att Högskolan i Jönköping presenterar relevanta ämnesområden 
för studenten om Jönköping. Dock är de konkreta exempel som ges i profilen till stor del 
irrelevanta för studenten. Exemplen är formade efter en alltför vid målgrupp och stämmer 
därmed inte överens med studentens bild av vad de olika områdena innefattar. Resultatet och de 
rekommendationer som ges ovan är i första hand till nytta för Högskolan i Jönköping att ta del av 
i arbetet med att utveckla och förbättra sin marknadsföring. Vi anser även att Jönköpings 
Kommun har nytta av undersökningens resultat då de har ett intresse av att attrahera studenter till 
staden, exempelvis genom sin webbplats. 

Framträdande i vår undersökning är att HJ inte besitter tillräcklig kunskap om målgruppens 
behov och önskemål. Vår undersökning visar tydliga indikationer på detta då de specifika 
exempel som används i programkatalogen till stor del inte överensstämmer med studentens 
behov och önskemål. Nämnvärt är att vår undersökning omfattar endast en liten del av HJ:s 
studenter, vi anser dock att dessa indikationer är tillräckligt starka för en förståelse för att HJ 
behöver förbättra sin profil med utgångspunkt i de rekommendationer som vi presenterar ovan. 
Vi anser därför att HJ bör utveckla och förbättra den befintliga profilen för att nå en verkligt 
målgruppsanpassad profil. Då målgruppen består av individer och därmed är dynamisk samt då 
Jönköping förändras som stad, innebär att det krävs ett kontinuerligt arbete med både 
målgruppsanalys och uppdatering av profil för att profilen ska överensstämma med dess image 
och den faktiska verkligheten. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Vi anser det intressant och möjligt att utveckla våra undersökningar, framförallt för HJ men även 
för andra högskolor som marknadsför den stad som de är belägna i. Vad gäller HJ skulle det vara 
intressant att söka nå Jönköpings identitet i sin helhet för att se vad staden har att erbjuda, då 
med sin specifika målgrupp i åtanke. Detta för att få fram nya infallsvinklar om vad HJ kan 
framhålla i sin profil. 

Det skulle vara av stor nytta att genomföra en större undersökning hos studenter på HJ för att 
söka utveckla personas utefter de resultat som nås. Arbetet med personas skulle vara användbart 
för HJ då de skulle kunna utveckla mer personinriktade profiler.  

För att nå nya infallsvinklar i sitt arbete med marknadsföring ser vi en nytta och relevans för HJ i 
att undersöka hur olika högskolor i Sverige använder sin programkatalog vid marknadsföring av 
den stad som högskolan är belägen i. 

Vidare vore det intressant att söka nå en djupare förståelse för den relevans som 
programkatalogens information om Jönköping har då studenten väljer studieort. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Analys av hårda och mjuka faktorer 

Livskvalitet  

Andrum  Utövning av elitidrott  
Avslappnat 3 vara för sig själv  

Bara vara 3 
variation i staden (ej 
enformig)  

Campus mitt i staden 7 varm känsla 8 

Europeisk känsla  välkomnande 2 

Frihet 7 öppenhet 6 
Friskhet 3 sundhet 3 

Fritidsaktiviteter (utomhus- 
och inomhusaktivitet, ex 
sport, strandliv) 18 svalkande känsla  

Fräsch 4 trivsel 5 

gammaldagshet 3 trygghet 3 

Gemenskap 7 soft livsstil, ingen stress 2 

genuin känsla 3 stabilitet 5 

genuin svensk känsla(kyla, 
svensk sommar) 3 

staden lagom stor, 
cykelvänlig 2 

Glädje  
stadsmiljö med närhet 
till natur  

helhetskänsla  
Studenten viktig för 
staden  

hemmakänsla 3 

inbjudande  

ingen storstadsstress  

Jönköping har mycket att 
erbjuda som stad - utan 
definition på vad som erbjuds, 
variation av aktiviteter som 
inte är specificerade 2 

lantlig känsla  

Lekfullhet 2 

Lugn 4 

marknadskänsla  

Mysig stad 2 

mångkulturellt 3 
Närhet (till staden och dess 
utbud) 7 

Närhet till naturen 6 

Nöjesaktiviteter 6 

Oändlig 2 

Ren  

robust och hållbart 5 

Rolig studentstad  

semesterkänsla 4 

Shopping 6 

slacker-vis, det är en soft 
framtoning, strosa   
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Kompetens  

intelligens  
Jönköping har ett bra 
näringsliv  

nya idéer  

nytänkande 2 

Science Park 3 
 

Kultur  

Dansutbud  

Föreningsutbud  

Konsert- och festivalarrangemang 5 

Monument (soffan)  

Sportarrangemang 2 

Teaterutbud (inomhus och 
utomhus)  

Utbud av bibliotek  

Utbud av biografer 2 

Utbud av museum 2 

 

Flexibilitet och dynamik  

Det byggs mycket i centrala 
Jönköping  

framåtanda  

förändring  

Jönköping utvecklas och växer 
som stad 4 

målmedvetenhet  

nyskapande  
Regionens atmosfär 
(nytänkande och framtidstro, 
framåtanda) 3 

 

Infrastruktur/kommunikation  

Bra kollektivtrafik  

Enkel att ta sig fram i 2 

Kommunikationsmöjligheter från 
andra städer till Jönköping  

Lätt att ta sig fram med cykel 3 

Lätt att ta sig fram till fots  

Lätt att vara utan bil  

Möjlighet till boende 3 
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Övrigt  

Antalet invånare i 
Jönköping  

Jönköping har ett bra rykte 
som studentstad 2 
Jönköping är en bra stad  

Jönköpings kommun i 
förhållande till andra 
kommuners storlek  
Lagom stor stad 2 

staden är värd ett besök, 
man stannar gärna till  
Stadens läge i Sverige 2 

 

Negativt  

ansträngt 2 

barriär (uteslutande) 3 

B-känsla 2 

folktomt 2 

igenkännande saknas  

instängd 2 

intetsägande 2 

kallt 7 

mindervärdeskomplex  

orättvisa (slavhandel)  

oseriöst 2 

otrygghet  

panikfyllt  

pushiga personer  
skrämmande  

smutsigt 3 

stelhet 2 

stormigt 2 
tomhet 2 

tråkigt, grå 3 

trång  

väntande  

ångest 2 
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Platser i Jönköping (specifika) 

A6 Center 2 

Dumme Mosse  

Dunkehallaleden  

Elmia 2 
Filmstaden 3 
Folkets Bio (i kulturhuset) 2 
Hamnkanalen 2 
JTH:s flygel  
Jönköpings Länsmuseum  
Kinnarps Arena 2 

Konserthuset  
Munksjöbron 2 
Munksjön 2 

Piren i småbåtshamnen 4 

Racketcentrum med Bowling 
Arena  
Rocksjön  

Rosenlundsbadet 4 
Rådhusparken  

Science Park 3 
Smedjegatan  
Smålands Musik och Teater  
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Bilaga 2 Komponentanalys 

Attraktioner     

Natursköna tillgångar och 
områden 

Historia och berömda 
personligheter Handelsplatser Kulturella attraktioner 

Platser för rekreation och 
nöje 

Vätterstranden (kilometerlång 
sandstrand mitt i staden) 

John Bauer (Tuvstarr, tomtar 
och troll) Shopping 

Kultur ("Levande 
kulturkommun") Caféer (mysiga, Café Nyfiket) 

Vättern (öppenhet i staden)  Butiker utmed gågator 16 bibliotek i kommunen 

Restauranger (med kök för 
olika smaker och olika 
plånböcker) 

Dunkehallaleden   

Jönköpings Länsmuseum 
(fast temautställning om 
John Bauer och hans 
värld, museets spännande 
arkitektur av Carl Nyrén) 

Restauranger med mat från 
alla världens hörn: japanskt, 
kinesiskt, libanesiskt, thai, 
amerikanskt. 

Munksjön  

Loppmarknad (en av 
Sveriges största och 
Jönköpings största) 

Stadsparken 
(utomhusteater) Restaurang Twin City 

Rocksjön  Second Hand-butiker Gott om museer Pubar 

Stadsparken (stor naturpark med 
lövskog, grönytor)  Shoppingstråk 

Dansnät Jönköping 
(dansprojekt tänkt att 
stimulera danskonsten i 
regionen) 

Sport på elitnivå (titta på, 
HV71) 

Dumme Mosse (naturreservat)  
Fackbutiker (bla inom 
mode) 

Konserthuset erbjuder 
konserter med klassisk 
musik - rock 3 slalomanläggningar 

Store Mosse (nationalpark)  

A6 Center (Jönköpings 
eget shoppingmecka, 
köpcentrum med över 
80 butiker och 
restauranger, stora 
kedjor & mindre 
specialbutiker, 8 
miljoner besökare per 
år) 

Smålands Musik och 
Teater (rikt utbud av 
klassisk musik) Längdskidåkning 

Vandra i skogarna som 
inspirerade John Bauer  Smedjegatan Folkets Bio i Kulturhuset Vattensport 

   Biograf Filmstaden Badplatser 

    3 tempererade utomhusbad 

    8 golfbanor 

    

Vätterstranden (sola, bada, 
spela beachvolleyboll och 
anordna grillfester) 

    
Rosenlundsbadet 
(äventyrsbadet) 

    Tipshallen 

    Elmia (mässområde) 

    
Racketcentrum med Bowling 
Arena 

    12 fullstora sporthallar 
    50-tal gräsplaner för fotboll 

    

Möjlighet att kombinera 
studier med sport på 
elitnivå, HJ har samarbete 
med olika klubbar: Brahe 
Basket, Habo Volley, Hallby 
IF, Kanotklubbarna i Jkpg 
Huskvarna, HV71, 
Hakarpspojkarna, JIK, JSS 

    
Stadsparken (bangolf, 
lekplatser, serveringar)  

    
Österländska träningsformer 
(yoga, thai chi) 
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Piren (restauranger, 
fiskrökeri) 

    
Rikt utbud av 
motionsanläggningar 

    Rikt utbud av gym 

    
Rikt utbud av 
racketanläggningar 

    
Rikt utbud av 
ridanläggningar 

    

Gott om alternativ för 
styrka- och 
konditionsträning (många 
med studenterbjudanden) 

    Fiska i Vättern 

    Cykelutflykt på Visingsö 

    Klätterväggar 

    

600 föreningar i Jönköpings 
kommun (en av Sveriges 
mest föreningstäta) 

    Sportfiske 

    Ballongflygning 
    Bangolf (utöver Stadsparken) 

    Boule 

    Mountainbike 

    Downhill 

    20 mil cykelleder 

    25 mil vandringsleder 
    Otal antal körer (sjunga själv) 

    Långfärdsskridskor 

    
Utrymme för att "bara vara" 
(ex Hamnkanalen) 

    Paddla kanot 

    Åka båt 

 

Sportarenor, samt  

Speciella 
händelser och 
evenemang 

Byggnader, monument och 
skulpturer 

Kinnarps Arena 

Konserter och 
festivaler 
arrangeras 
regelbundet Munksjöbron 

Stadsparksvallen 

Jönköpings 
Filmfestival 
(arrangeras 
årligen) Parkeringshus 

 

Dansfesten 
(arrangeras 
årligen) Fontänen i Rådhusparken 

 

Popadelica 
(musikfestival i 
Folkets Park, 
Huskvarna) JTH:s nya flygel 

  Hamnkanalen 

  Sveriges längsta soffa 

  Tändsticksområdet 

  Science Park 

  Piren (småbåtshamnen) 

  

Filmstad (mitt i staden, 
rymmer 7 salonger med 
den senaste 
biograftekniken) 

  
Vattenledningsparken 
(konstgjord) 
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Infrastruktur 

Lätt att ta sig till Jönköping med bil, buss, 
tåg och flyg (järnväg) 
Lätt att ta sig fram till fots (mellan 
stadsdelar och i stadskärnan) 

Lätt att ta sig fram med cykel (ex. mellan 
stadskärna och A6 Center) 

Koncentrerad stad 

Bil behövs inte för att ta sig runt i staden 
(lämpligt för studenter) 

Bra bussförbindelser mellan stadskärna och 
A6 Center 

 

Stadsdesign 

Campusområdet finns mitt i staden 
(närhet till det mesta) 

Buss- och tågstation centralt placerat i 
Jönköping 

Koncentrerad stadskärna 

Sjöarna behålls till stor del öppna 
(öppenhet) 

Stadskärnans design skapar mys- hemma- 
och semesterkänsla (ex olika platser, 
parker, restauranger, caféer) 
Bostadsområden byggs i/med närhet till 
stadskärnan 
Affärscentra byggs i stadskärnan 

Mötesplatser för kultur och nöje byggs i 
stadskärnan 

Närhet till A6 Center (från stadskärnan) 

Vätterstranden bevarad och centralt 
belägen 
Bostadsmöjligheter i varierande läge 
(centralt och i ytterområden) 

Rosenlundsbadet, Kinnarps Arena och 
Konserthuset är beläget på Elmia 
mässområde (koncentrerat) 
Restaurang och fiskrökeri på Piren - 
utnyttjat det området till annat än bara 
småbåtshamn 

Parker i stadskärnan 

Parkbänkar i stadskärnan 

Kullersten 

Beachvolleybollplan vid Vätterstranden 
Gågata i gammaldags stil (Smedjegatan 
med kullersten och trähus) 

Kulturhus centralt beläget 

Filmstaden centralt belägen 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

Campusläget i Jönköping, stadens läge 

- Vad tycker du om campusläget i relation till staden? 

- Vad tycker du om framkomligheten i staden? Ex. cykel, till fots, buss och bil. 
- Vad tycker du om bussförbindelserna i staden? Mellan A6 Center och campus? 

- Vad finner du för för- och nackdelar med att bo i Jönköping vad gäller avstånd till andra städer, läget 

i Sverige som helhet? 
 

Motion 

- Vad tycker du om Jönköpings motionsutbud? 

- Motionerar du? I så fall hur ofta? 
- Vad motionerar du? Vart? Kostnad? Studentrabatt på det stället? 

- Känner du till andra motionsformer som är tillgängliga i staden? 

 
Andra aktiviteter 

- Badar du? På sommaren eller året runt? Ute eller inne? Vart? 
- Motionssimmar du? Vart? Hur ofta? 

- Känner du till andra mer extrema sporter/aktiviteter som man kan utöva i staden? 

- Sjunger du? I så fall vart? 
 

Sport 

- Utövar du någon sport? I så fall vilken? På vilken nivå? 

- Om elitnivå, får du hjälp med att kombinera den med skolan? På vilket sätt? 

 
- Går du och tittar på sport? Vad för någon och var någonstans? På vilken nivå? 

 
Föreningsliv 

- Känner du till något om föreningslivet i kommunen? 

- Är du med i någon förening i Jönköpings kommun? Vilken? 
 

Kultur 

- Känner du till vilka museum som finns i staden? 

- Har du besökt något av dessa? Gör du det regelbundet? 

 
- Tycker du om att gå på konserter? Vad för slags konserter? Vart? 

 
- Går du på bio? Hur ofta? Vilka slags filmer brukar du se? Vart? 

 

- Vad känner du till om det övriga kulturutbudet i staden? Ex. dans och teater 
 

- Känner du till någon festival som hålls i Jönköping? Har du varit på någon? Vilken? 
 

- Vilket/vilka bibliotek brukar du utnyttja?  
- Vad tycker du om biblioteksutbudet i kommunen? 
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Shopping 

- Vad tycker du om shoppingutbudet i Jönköping? 
- Föredrar du stadskärnan eller A6 Center? 

- Hur upplever du shoppingmiljön i stadskärnan och på A6 Center? 
- Handlar du second hand? Känner du till second hand-utbudet? Loppmarknad? 

 

Caféer, restauranger och nattliv 

- Vad tycker du om caféutbudet i Jönköping? Antal, typer, placering, priser? 

- Vad tycker du om restaurangutbudet i Jönköping? Antal, typer, placering, priser? 
- Vad tycker du om nattlivet (pubar, nattklubbar) i Jönköping? Antal, typer, placering, priser? 

 

Natur 

- Vad är natur för dig? 

- Är du ute i naturen? Vart någonstans? 
- Vet du vad Jönköping med omnejd har för naturområden? 

 
Utveckling 

- Tycker du att staden har utvecklats/förändrats under tiden du har bott här? Storleksmässigt, 

byggnader. 
 

Bostad 

- Vad tycker du om möjligheterna som student att skaffa bostad? Olika typer, lägen? 

 

- Vad tycker du om Jönköping som stad? Mysig, trevlig, öppen. Varför?  
 

Platser 

Vad förknippar du med följande platser? Atmosfären, vad man kan göra, tillgänglighet, vad får 
du för känsla, avstånd till campus. Har du besökt platsen? Gör du det regelbundet? 

- Piren 

- Hamnkanalen 

- Science Park 

- A6 Center 

- Rosenlundsbadet 

- Filmstaden 

- Stadsparken 

- Är det någon plats som du själv brukar besöka som du skulle rekommendera andra att ta 
sig till? 

- Vad skulle du nämna för attraktioner/aktiviteter i staden om du skulle locka en student att 
flytta hit? Vad skulle du inte nämna? 

- Beskriv Jönköping som studentstad med tre ord. 
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Bilaga 4 Sammanställning kvalitativ intervju 

Campusläget  

1. Gillar konceptet med Citycampus, föredrar citycampus framför campus utanför staden. 

Väldigt nöjd med campusläget och tycker det ligger väldigt bra. 

Nackdel är att det inte finns billiga studentbostäder i anslutning till campus då det ej går att 
byggas centralt. Samtidigt tappar man i det fallet närheten till staden och det blir då en sluten 
krets med bara studenter.  

Bussystemet med 3 linjer är bra. Anser att det är lite väl dyrt. Bussförbindelsen mellan staden 
och A6 fungerar bra, de går var tionde minut. 

Cykelbanor utvecklas lite grann men inte tillräckligt, tycker det är dåligt just nu vad gäller 
inlinesåkning på cykelbanorna. Men vad gäller cykel fungerar det rätt bra.  

Åker mycket inlines och det går inte inne i centrum, endast längs Vätterstrandens promenad. 

Går mest till fots. 

Finns ingen bra tågförbindelse till Gbg men en bra bussförbindelse. Avståndet till Gbg är bra 
men närheten påverkas negativt av att det inte finns någon bra tågförbindelse.  

Tågförbindelsen till Malmö och Sthlm fungerar bra med direktlinjen X2000. 

2. Väldigt centralt, nära till stan och city, närhet är jätteviktigt.  

Tycker att framkomlighet till fots och cykel är bra. 

Åker inte mycket buss men de gånger det sker är bussförbindelserna bra. 

Negativt med kommunikationsmöjligheten till Halmstad. Tycker det är jättebra till Gbg och bra 
till Sthlm. Jönköping har ett jättebra läge. 

3. Bra, nära in till staden, tråkigt att HHJ ligger på andra sidan. 

Framkomligheten är jättebra, cyklar inte mycket, går och åker buss mest och det fungerar bra. 

Åker mest bil, bussarna från Dalvik går bra särskilt vardagsmorgnar och på dagen, var tionde 
minut, söndagar är sämre då går de endast en gång i halvtimmen. Annars funkar det jättebra. 

Lätt att åka till Gbg, finns både buss och tåg. Nackdel att åka till Karlsborg, många byten med 
buss och tåg innebär längre tid än med bil. 

4. Helt ultimat campusläge, ligger precis inne i stan med nära till allt 

Tycker det är dåligt med cykelbanor, det är ju inte någon storstad så det går ju att gå till fots 
överallt. Stadsbussarna går var tionde minut och de går väldigt snabbt. 

Bussar går väldigt bra till andra städer, men anser att tågförbindelserna är sämre. 

5. Jättebra det är ju väldigt centralt och nära att gå in till stan.  

Det går väldigt bra med bussar, hon bor på Torpa och där går både 1an och 3an utanför, 
cykelbanorna är jättebra. Staden är inte så stor så det är gångavstånd överallt. Allt tillsammans är 
jättebra. 

Bussförbindelserna till ytterområdena är bra, positivt överraskad över hur mycket bussar det går 
och hur bra förbindelserna är. Mycket ligger centralt i Jönköping och det är inte långt till 
ytterområdena och det går väldigt bra med bussar, det är jättebra. 
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Staden ligger i mitten vilket är bra, det är inte långt varken till Gbg, Sthlm eller Malmö. Staden 
har ett bra läge vilket man kan se eftersom det finns mycket lager här. 

6. Ligger bra till, nära till i stort sett allt, nära till centrum. 

Till fots är det inga problem, det finns två gågator (kommentar förf: syftar på city), på öster är 
det bra men på väster kan det vara lite trångt. Kör mest bil på väster och det är mycket 
enkelriktat men överlag är det bra. Bussarna har bra förmåner med bussfiler så det flyter på 
ganska bra. 

Bor lite utanför och bussarna fungerar bra eftersom de går var tionde minut på vardagarna. Det 
funkar hur bra som helst. Vet inte hur det fungerar i andra ytterområden. Kollektivtrafiken är inte 
en personlig favorit men det är väl inget specifikt för Jönköping. 

Fördel att staden ligger strategiskt väldigt bra, det är centrum centrum. Det är en av de största 
städerna som har nära till storstäder vilket jag tycker är väldigt bra. 

7. Tycker att det ligger bra, överlag är det korta avstånd, man kan gå överallt. 

Finns mycket studentbostäder i anslutning till campus på väster vilket är bra. 

Jag har inte åkt buss mycket, det är väldigt lätt att förflytta sig i staden och det finns mycket 
cykelbanor. Tycker det fungerar bra.  

Tycker bussarna fungerar bra, de går ofta och det är inte långa väntetider mellan dem. 
Närområdena är bra förbindelser i, har ingen uppfattning om ytterområdena. 

Håller med om: ”Fördel att staden ligger strategiskt väldigt bra, det är centrum centrum. Det är 
en av de största städerna som har nära till storstäder vilket jag tycker är väldigt bra”. 

8. Ligger väldigt bra till i stan, det nära till allt. 

Framkomligheten är väldigt dålig i staden. Cykelbanorna flyttas och byggs väldigt mycket vilket 
påverkar framkomligheten negativt. Bussarna har väldigt dåliga tider, få avgångar per timma och 
slutar gå tidigt på kvällen. Staden har problem med biltrafiken, det finns väldigt mycket bilar 
med en dålig framkomlighet. Till fots fungerar det väldigt bra, det är nära att gå till allt. 

Bussförbindelserna är väldigt bra, allt knyts ihop vid Juneporten. Känner inte till förbindelsen 
mellan A6 och campus eftersom han går däremellan. 

Har ingen åsikt om hur Jönköping ligger i förhållande till andra städer. 

9. Det ligger väldigt fint med ett bra läge. 

Mycket bra både till fots, med cykel, buss och bil. 

Dåligt med bussförbindelser från campus till A6, överhuvudtaget är det konstigt att 
stadsbussarna inte går via campus.  

Jönköping ligger jättebra i landet, nackdelen är att man ofta behöver åka via Nässjö för att ta sig 
vidare ut i Sverige. 

10. Campusläget ligger bra i förhållande till staden.  

Tycker framkomligheten är bra när det gäller buss och till fots, lite krångligt med bil. Har ingen 
uppfattning om cykel eftersom hon in te cyklar. 

Tycker bussförbindelserna är bra i staden men det är synd att det inte finns någon hållplats för de 
största busslinjerna i närhet till campus. 
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Fördelen med Jönköping är att det är nära och enkelt att ta sig till Gbg med buss eller tåg, 
dessutom går det buss minst en gång i timmen till Gbg och det är positivt när man som henne 
åker ofta. Tycker dock det är negativt när hon ska åka hem till Halmstad, det blir problem 
eftersom det är svårt att ta sig dit, man får byta ofta och det tar väldigt lång tid. Till andra städer 
har hon ingen erfarenhet. 

 

Motion 

1. Verkar inte vara några brister på utbudet, tränar själv inte på gym. 

Spelar mest lagsporter. 

Spelar innebandy i Korpen, anser att det finns bra tillgänglighet med innebandy och syftar på 
Korpen och att det finns studentlag i lägre divisioner. På det planet fungerar det riktigt bra. 
Korpenmatcherna spelas i en hall på Kålgårdsområdet, för träning hyrs en gymnastikhall i 
Hovslätt som kostar ca 1500 kr per termin, de är 10 pers i laget som delar på denna kostnad. 

Känner till att det finns olika gym, kampsport hos KFUM på Rosenlund – anser att de där är 
nytänkande och syftar på att där finns KravMaga försvarsteknik, tycker det är mycket bra att det 
kommer nya grejer som detta.  

Uppfattar F&S som stort i jämförelse med Borås. 

Tycker om att bada men gör det inte ofta. 

Besöker mest relaxen på Rosenlundsbadet. 

På sommaren badar han i Västersjön, Axamobadet och då och då i Vättern.  

Känner till klättringsklubben hos KFUM då kompisar klättrar där, finns möjlighet att vara 
instruktör en gång i veckan och man får då träna gratis.  

Känner till en dykarklubb på Vätterstranden och möjlighet att dyka då en kompis gör det.  

Känner till rodd och kanot, anser att verkar stort här eftersom de kan ses i Rocksjön och 
Munksjön på sommaren. 

Sjunger inte i kör. 

Tränar innebandy på Korpennivå. 

Tittar på handbollsmatcher när Hallbys utvecklingslag spelar. Har startat en hejarklack för dem.  

Tittar på fotboll i division 3. 

Tittar på JIK elitnivå. 

Har hört att det finns extremt mycket föreningar, är endast medlem i Korpen. 

2. Motionerar på F&S, tycker det är bra att ligger mitt i centrum, närhet är väldigt viktigt. 

Tränar ca 2 gånger i veckan, gympar då på F&S, F&S har 10 % studentrabatt. 

Känner till Sense, har provat det. 

Tycker det är kul att bada, har varit på Rosenlundsbadet. 

Är varken positiv eller negativ till Vättern. 

Känner inte till några extrema sporter. 

Sjunger inte i kör. 

Utövar ingen sport. 
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Tittar inte på sport live. 

Känner inte till föreningsutbudet, har ej kommit i kontakt med det, intresse saknas. (Kommentar 
författarna: Är medlem i F&S som är en förening.) 

3. Tränar inte på gym, tycker det är jättefin natur där hon bor (kommentar förf: Dalvik), 
Hallbyleden och Axamo har löpspår och är jättefint, gillar inte att promenera i stan, tycker det är 
tråkigt, föredrar lederna. Har hört att det finns många bra träningscenter, hon är själv mest ute 
och promenerar. 

Löper när det inte är för kallt, då på Hallbyleden. Går fram och tillbaka till skolan. Känner till 
Munksjöleden som hon har promenerat någon gång. 

Motionssimmar på Rosenlundsbadet ca 1 gång i månaden, tycker det är jättebra på Rosenlund, 
gillar 50metersbassängen. Har badat lite vid Vätterstranden, det gillar hon.  

Känner till bergsklättring på Racketcentrum. 

Sjunger inte i kör. 

Utövar ingen sport. 

Tittar inte på sport live. 

Känner inte till föreningslivet i kommunen. 

Är inte med i någon förening. 

4. Bor på Dalvik så hon springer ofta på Hallbyleden, motionssimmar på Rosenlundsbadet tycker 
det är jättebra, tränar inte på gym men uppfattar att det verkar vara bra. Motionerar ca 5 gånger i 
veckan. 

Löper utomhus på Hallbyleden eller i Stadsparken, spelar badminton på Racketcentrum och 
simmar. Badminton kostar ca 120 kr per bana inkl racket och boll, tror inte att det finns 
studentrabatt. 

Känner till F&S och olika gym. 

Motionssimmar men har inte varit i Jönköping under sommaren och badat, om hon skulle bada 
skulle hon välja Vätterstranden. 

Tror att det finns en crossbana och en speedwaybana vid Hallby, men det är ingenting som hon 
har testat på. 

Sjunger inte i kör. 

Utövar ingen sport. 

Tittar inte på sport live. 

Känner inte till något om föreningslivet. Är inte med i någon förening. 

5. Har inte provat på så mycket, springer runt Munksjön ibland. Munksjön är jättebra, många 
uppskattar det eftersom det är en motionsrunda på 5 km mitt inne i stan, den kan blir uttjatad. 
Rocksjön finns också. Axamo och Hallby har fina spår med fin natur. Går dåligt med bussar upp 
till Axamo och Hallby, hon åker bil.  

Har spelat badminton på Racketcentrum, studentpriser finns. Motionerar ca 2-3 gånger i veckan 
när det inte är så mycket i skolan. Har ett 10kort på F&S men tränar inte ofta där, har varit någon 
gång på deras gym och pass. 

Känner till gymutbudet och att man kan starta Korplag. 
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Motionssimmar ibland på Rosenlundsbadet, tycker det är jättefint och inte dyrt, finns 
studentrabatt. Simmar där året runt, har varit där ca 10 gånger. 

På sommaren badar hon i Axamo och på Vätterstranden. 

Känner inte till några extrema sporter. 

Sjunger i kören Voces, som är en kammarkör som övar i Kristinegården, hör inte till någon 
församling, är en fristående förening. 

Utövar ingen sport. 

Tittar inte på sport live. 

Gällande föreningslivet, har hon hört talas om ett bra volleybollag i Habo, att innebandy är 
framstående i staden, J Södra och HV71. Är medlem i föreningen Voces. 

6. Det växer upp gym överallt, jag tycker stadens fritidssamfund är jäkligt bra eftersom de 
främjar fritidsaktiviteterna. Det finns en bandyrink med gratis åkning och bra öppettider (Råslätts 
bandyrink) och i Norrahammar finns en ishall med gratis åkning och i regel är där inte mycket 
folk. 

På Racketcentrum kan man när som helst hyra en bana för att spela tennis och badminton till 
väldigt bra priser. Tycker det är jättebra att kommunen satsar mycket på fritidsaktiviteter, tror att 
det behövs och kan hålla ungdomar borta från gatan. 

Spelar hockeybockey på vinterhalvåret och streethockey på sommarhalvåret. Hyr bana och 
spelar badminton, tränar på gym ibland. 

Känner till en framstående cykelförening och orienteringsklubb. 

Tycker om att bada. Har haft gymkort på Rosenlundsbadet och har då även simmat där, har även 
varit där och badat i andra sammanhang på vinterhalvåret. På sommaren badar han oftast i 
Axamo eller Vättern eller någon annan sjö som värms upp ganska snabbt. 

Känner inte till några extremsporter. 

Tittar ibland på sport live, då mest hockey på Kinnarps Arena. 

Utövar endast hockeybockey. 

Sjunger inte i kör. 

Tycker det känns som om det finns ett etablerat föreningsliv, att det satsas mycket på 
föreningslivet, framförallt hockeyn, märks att folk är internaliserade i föreningslivet. 

Är medlem i Korpen. 

Håller med om nummer 6. F&S i staden är väl det största i Sverige, känns som om alla 
tjejkompisar tränar där på pass. Korpverksamheten är väldigt stor här, det finns många allmänna 
isar att åka på, med bra öppettider och gratis, det tycker jag är jättebra. Tycker det är bra att 
Jönköping visar att om man vill idrotta så finns det bra möjligheter.  

Spelar hockeybockey, har tränat på gym när man får prova på gratis, 

Spelar hockeybockey i Korpen, träning på söndagar, mycket studenter i laget. 

Känner till större idrottsföreningar inom fotboll och hockey, roddteamet är väldigt framstående. 

Tycker det är helt ok att bada, men gör det inte så ofta. Vättern är kall och tycker det är onödigt 
att skada kroppen i den, är hellre på land. 

Känner inte till någon extremsport. 
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Utövar endast hockeybockey. 

Tittar ibland på hockey i Kinnarps Arena. 

Sjunger inte i kör. 

Tycker intresset för föreningslivet avspeglas i sportbutiksutbudet på Östra Storgatan där det finns 
3 stycken sportbutiker inom kort avstånd. Syns även i JNytt som har veckans supporter. Verkar 
finnas ett gott engagemang.  

Är medlem i Korpen. 

8. Tränar på F&S, känner till joggingstråk runt Munksjön och Rocksjön. Motionerar inte särskilt 
ofta, har blivit lat. Studentrabatt finns på F&S gym, tycker inte att det är dyrt.  

Känner till tennis, bandy, squash, hockey och fotboll. Prioritering av tid påverkar huruvida han 
tränar eller inte. 

Badar på sommaren i Vättern eller i Bunn. Besöker inte badhus och motionssimmar inte. 

Känner inte till några extremsporter. 

Sjunger inte i kör. 

Utövar inte någon sport. 

Tittar inte på sport live, endast fotboll på TV eller på O’Learys. 

Känner inte till föreningslivet då inget intresse finns. 

Är inte med i någon förening. 

9. Är inte insatt i stadens motionsutbud.  

Promenerar ca 3-4 gånger i veckan, och det är ju gratis. 

Känner till F&S såklart och massa gym, tycker dock att gym är tråkigt. 

Badar i sjön på sommaren, motionssimmar inte. 

Känner till att det finns en fin klättervägg vid Racketcentrum men har aldrig provat den. 

Sjunger inte i kör. 

Utövar ingen sport och går inte heller och tittar på sport. 

Känner inte till någon specifik förening men har fått för sig att det finns många i Jönköping. 

Är inte medlem i någon förening. 

10. Tycker att det finns många gym men inte så många som är studentanpassade. Tycker det är 
dåligt att det inte finns några trevliga rundor att springa utomhus.  

Motionerar ca 4 gånger per vecka. 

Springer utomhus runt Munksjön och det kostar ju inget. 

Känner till gym och simning men det är inget som intresserar henne. 

Tycker om att bada, har badat någon gång på Rosenlundsbadet men inte utomhus i någon sjö i 
Jönköping. 

Motionssimmar inte, känner inte till några extrema sporter. 

Sjunger inte i kör. 

Utövar ingen sport och går inte heller och tittar på någon sport. 
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Känner inte till något om föreningslivet och är inte heller med i någon förening. 

 

Kultur 

1. Känner till Tändstickmuseet, Radiomuseet, Länsmuseet, Försvarsmuseet på A6, tror att det 
finns fler. 

Har besökt samtliga förutom Radiomuseet, Försvarsmuseet 3 gånger, Länsmuseet ett flertal 
gånger med skolan. 

Tycker om att gå på konserter, går inte ofta men tycker det är kul. 

Har varit på Winnerbäck och många klubbspelningar som hålls på Bongo APT, tycker det är kul 
där. 

Har varit på Konserthuset 2-3 gånger, olika konserter. 

Går på konsert så ofta det går, då framförallt på Bongo APT. 

Går inte så ofta på bio, endast om det är någon kul premiär. 

Går på Filmstaden, tänker först att det bara finns den biografen men kommer senare på att även 
Folkets Bio finns. 

Ser alla slags genrer förutom skräck, anser att det endast är mainstream som visas på Filmstaden. 

Vad gäller övriga kulturutbudet känner han till att det finns arrangemang på Konserthuset 
förutom konserter, har själv sett ett uppträdande med Lunds Studentspex, tyckte det var häftigt, 
fick studentrabatt. 

Känner till att det finns mycket kulturarrangemang i staden, exempelvis technodisco, detta får 
han veta mouth to mouth på Bongo Bar.  

Känner inte till utställningsutbudet. 

Har ej varit på teater här, anser att det är ett riktigt bra utbud på Tändsticksområdet, exempelvis 
revyer. 

Känner till att Bounce har varit här, tycker det är häftigt. 

Känner till Popadelica, Vätterfesten, Nordisk Gårdsbandsfestival. Har endast varit på 
Gårdsbandsfestivalen och gillade den. 

Utnyttjar Högskolebiblioteket och Stadsbiblioteket, tycker de är bra. Saknas det böcker går det 
bra att fjärrlåna.  

Känner till och har varit på andra bibliotek i kommunen, framförallt skolbibliotek i samband med 
praktik. 

2. Känner till Tändsticksmuseet, har ej varit där. Känner till utställningar på Stadsbiblioteket 
(kommentar förf: Länsmuseet) har varit där vid ca 2 tillfällen. Går ej regelbundet på museum. 

Tycker om att gå på konserter, har ej varit på någon i Jönköping. Känner till att Lars Winnerbäck 
har varit här. Går mest på sommarkonserter. 

Gillar att gå på bio, hur ofta hon går beror på vilka filmer som visas. Ser de flesta genrer.  

Går på Filmstaden. 

Känner inte till något om det övriga kulturutbudet, tror det beror på brist av intresse. 

Känner inte till några festivaler. 
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Utnyttjar oftast Högskolebiblioteket, då hon bodde på Öster besökte hon även Stadsbiblioteket. 
Känner inte till det övriga biblioteksutbudet. 

3. Känner inte till några museer. 

Tycker om att gå på konserter, har varit på större konserter men inte någon i Jönköping. 

Tycker om att gå på bio och går på Filmstaden där hon har varit 3 gånger. 

Ser action. 

Känner till att det finns ett övrigt kulturutbud på Tändsticksområdet men utnyttjar det inte. 

Känner till Rix FM-festivalen men har inte varit där. 

Utnyttjar Högskolebiblioteket och Stadsbiblioteket, tycker det finns bra biblioteksutbud och 
tillräckligt många men besöker inte andra utöver de ovan nämnda. 

4. Känner till John Bauer museet och Tändsticksmuseet, men har inte besökt dessa. 

Tycker om att gå på konserter. Har varit på 2 konserter i Jönköping, dessa var på Bongo APT. 

Tycker om att gå på bio, går ca 2 ggr i halvåret. Går till Filmstaden och föredrar drama. 

Känner till att Smålands Teater har en del och har försökt leta upp något som kan locka henne 
men känner att utbudet är medelåldersanpassat, hon har inte varit på teater. Hon tycker att 
konsertutbudet för unga är dåligt. 

Känner till Filmfestivalen, Kulturnatta, Rix FM festivalen. Har inte varit på någon av dessa. 

Utnyttjar Högskolebiblioteket och Stadsbiblioteket. 

Känner till att det finns bibliotek på Råslätt men har inte kollat upp utbudet närmre utan 
använder endast de två ovan nämnda. 

5. Känner till John Bauermuseet, Munksjömuseet, Radiomuseet, något vapenmuseum i 
Huskvarna. Har besökt John Bauermuseet på Länsmuseet. 

Tycker om att gå på konserter, det blir inte så ofta. Ser konserter på Bongo APT, de har rock- 
och popband. Konserthuset har väldigt mycket konserter men har aldrig varit på någon, har 
sjungit på en julkonsert ihop med Charlotte Perrelli där. Tycker det är för dyrt att gå på konsert i 
Konserthuset som student. Tycker utbudet är bra, särskilt sett till de folkkära artisterna. 

Går på bio ibland på Filmstaden, ser olika genrer dock inte action. Går inte så ofta, tycker det är 
dyrt och för mycket prassel. 

Känner inte till dansutbudet, känner till att Smålands Musik och Teater har en jättebra 
stråkensemble eftersom hon sjungit ihop med dem men har aldrig sett dem uppträda, känner till 
att det finns lunchkonserter i närheten av högskolan eller på Solstickan men har inte varit på 
dessa.  

Känner till Popadelica Huskvarna men har inte varit där, tror att det är stora svenska band som 
spelar där. Känner till Vätterfesten, tycker den riktar sig mer mot ungdomar, har varit där för att 
se sin pojkvän spela och tyckte det var bra, men att det mest var högstadieelever. 

Utnyttjar högskolebiblioteket och tycker det räcker, känner till Stadsbiblioteket. Köper hellre 
böcker än lånar. 

6. Känner till ett vapenmuseum i Huskvarna, Huskvarnamuseum om fabrikens historia, det fanns 
ett Försvarsmuseum på A6. Har besökt Huskvarna vapenmuseum och Försvarsmuseet, det 
sistnämnda endast i samband med att han jobbade där som väktare. 

Tycker om att gå på konserter men har inte varit på någon i Jönköping. 
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Går på bio men inte särskilt ofta, går då på Filmstaden, han kan se vilken genre som helst. 

Känner till väldigt lite om det övriga kulturutbudet. 

Känner till Jönköpings Kalajs och Rix FM festivalen, har besökt båda. Han nämner även att han 
känner till de raggarbilskaravaner som ibland går genom staden. 

Utnyttjar högskolebiblioteket och är nöjd med det, känner inte till något annat. 

7. Känner till Länsmuseet, Tändsticksmuseet, har inte besökt något av dem. 

Har inte varit på någon konsert, känner till att det finns mycket intressant men det har aldrig 
blivit av att han har gått. 

Går på bio, då på Filmstaden, ser alla genrer.  

Känner till att både musik och teater är väldigt framstående, har varit på ett uppträdande i staden. 

Känner inte till några festivaler, endast de stora mässorna. 

Utnyttjar högskolebiblioteket, känner till Stadsbiblioteket. Har hittat det han söker på 
högskolebiblioteket så han har aldrig behövt söka sig till något annat. 

8. Känner till John Bauermuseet men har inte besökt det.  

Tycker om att gå på konserter, har varit en del i Huskvarna Folkets Park, Bongo Bar och på 
China Teatern.  

Går på bio någon gång i månaden eller när det visas en film han verkligen vill se. Vilka filmer 
han ser avgörs på om det är snygga specialeffekter som uppskattas i en biosalong. Går till 
Filmstaden. 

Känner till övriga kulturutbudet, är inte så insatt men har varit på någon utställning.  

Känner till Popadelica. 

Utnyttjar högskolebiblioteket, det mesta hämtas från Internet. Tycker utbudet är bra. 

9. Känner tyvärr inte till vilka museer som finns och har då inte heller besökt något. 

Tycker inte om att gå på konserter. 

Går på bio ca en gång i månaden och går då på Filmstaden, det fina vid Juneporten. 

Brukar se romantiska komedier. 

Känner inte till något om det övriga kulturutbudet. 

Känner inte till någon festival. 

Utnyttjar högskolebiblioteket, tycker att biblioteksutbudet i kommunen är BRA! 

10. Känner inte till några museer och har inte heller besökt något. 

Tycker om att gå på konserter och det blir då populärmusik. Har varit på någon konsert i 
Jönköping som Rix FM hade. 

Går på bio ca en gång varannan månad. Brukar se romantiska komedier och svenska filmer. Går 
då till den nya biografen vid Juneporten som hon inte minns namnet på. (kommentar förf: 
Filmstaden) 

Har fått intryck av att det finns en hel del teater- och dansföreställningar men har dock inte varit 
på någon. 

Känner inte till någon festival som hålls här. 

Utnyttjar endast högskolans bibliotek och det som hon har behövt har funnits på detta. 
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Shopping 

1. Anser att det är som i andra städer, hittar oftast det han behöver. 

Föredrar stadskärnan framför A6 Center. Tycker inte om köpcenter.  

Stadskärnan är mysig, framförallt Smedjegatan, gillar stadskärnan tycker det är fint, trevlig 
stadsmiljö. Kul med kontrasten mellan väster och öster, mysig butiksmiljö på öster och mer 
restauranger och besökstät verksamhet på väster.  

Handlar sällan second hand, men har koll på utbudet och vet att man kan fynda. Tycker second 
hand utbudet är grymt bra, tror att det beror på kyrkoverksamheter.  

Känner till Loppmarknaden på Tändsticksområdet, tror att den hålls ett fåtal gånger per år, har ej 
varit där. 

2. Anser att det är ganska torftigt, ingen höjdare i Jönköping, tycker att det finns större utbud på 
A6 än i stadskärnan men anser att många butiker finns på båda ställena. 

Hittar det hon söker, är inte ute efter märkeskläder, tycker det är kul med annat utbud men nöjer 
sig med det som finns. 

Tycker innerstaden är väldigt mysig, speciellt runt juletid. Har ingen åsikt om A6 miljön, men 
går hellre ute.  

Stadskärnan är mysigare än A6, tycker A6 är jättefint men föredrar staden, tycker Jönköping 
City är jättemysigt med små gator och gränder hit och dit. 

Handlar inte second hand och känner inte till utbudet. 

Känner till loppmarknaden på Tändsticksområdet men har inte varit där, känner till att det är stor 
aktivitet då hon bor där. 

3. Nöjd med det som finns, hittar det hon söker. 

Vid en ”riktig” shoppingtur besöks både city och A6, men oftast blir det city om hon ska ha 
något enstaka. 

A6 är väldigt trångt och instängt men skönt att allt är under ett tak. 

Stan är mysigt, Smedjegatan är mysig, hon gillar när det är lite trångt och mysigt, inte stort. 

Planerar en second hand tur men har inte kommit iväg. Känner till att det finns ganska många, 
har letat möbler second hand, känner till 3-4 st. 

Har sett skyltar om loppmarknader, men vet inte vart de ligger. 

4. Det är bra för att vara en så pass liten stad, tycker det är tråkigt att allt ligger på A6, 
innerstaden känns rätt död. Innerstaden har endast de stora affärerna, vill man ha annat får man 
ta sig till A6. Hittar det hon söker men kan inte hitta det som ingen annan har, hon shoppar hellre 
i Gbg än i Jönköping. 

Föredrar stadskärnan framför A6, miljön i stadskärnan är rätt lugn med bara en gata eller två med 
Smedjegatan, det går inte att strosa runt på olika gator utan det är en huvudgata där allt finns. A6 
är lite klaustrofobiskt och lågt i tak, hög ljudnivå. 

Handlar second hand om hon hittar något. Känner till lite om second hand utbudet, men har inte 
jättekoll. 

Känner till loppmarknaden i mars vid Fjällstugan som hon har besökt, känner till loppmarknaden 
vid Tändsticksområdet på lördagar. 
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5. Tycker utbudet är bra därför att A6 finns som har de stora kedjorna. Vill man ha mysiga 
butiker är stan bra. Nackdelen är att shoppingen finns på 2 ställen, men tycker utbudet är jättebra.  

Föredrar att gå på stan, tycker det är mysigt och att butikerna där får sin personliga prägel. Är det 
oväder är det skönt med A6.  

Vid fel tidpunkt på A6 kommer man hem med magsår så det kan upplevas som stressigt, men är 
man där på morgonen eller på vardagar fungerar det bra, på helgen väljer jag hellre stan. Går inte 
så mycket på stan med tanke på ekonomin men tycker att det är mysigt att gå på stan. 

Eftersom hon bor på Torpa försöker hon även besöka dessa butiker om det är något specifikt hon 
behöver, hon tycker det är mysigt att det finns butiker även där och vill att de ska finnas kvar 
därför försöker hon stödja dem. 

Har tänkt åka till Erikshjälpen men det var stängt vid det tillfället, har varit på Myrorna och 
handlat, tycker second hand butikerna är ett bra alternativ när man ska köpa möbler.  

Känner till loppmarknaden vid Kulturhuset och har varit där 2 gånger, tycker det är kul. Känner 
till marknaden på Västra torget, den är lagom stor och man slipper allt skräp, kan hitta bra grejer 
där och det är ett blandat utbud. 

6. Utbudet är bra, nöjer sig med de vanliga affärerna som finns på A6 och i stan. Det finns det 
man behöver. Mediemarkt finns också. 

Föredrar stadskärnan. 

A6 är bara kommers och stress, snabbt ut, McDonald’s, fik. I stan finns inte det trycket här kan 
man strosa runt och titta i nischade butiker vilket är trevligt. 

Handlar inte second hand. 

Känner till en del av utbudet, bla Myrorna. 

Känner inte till någon loppmarknad, känner till marknaden på Västra torget. 

7. Väldigt bra utbud med en del specialbutiker, såsom lyxbutiker med matdelikatesser, tycker det 
är kul när butiker riktar in sig på en grej. Tror det är bra med A6 eftersom den tunga 
kommersiella handeln kan koncentreras dit och det då blir lugnare i stadskärnan.  

(Nummer 6 håller med om detta) 

Föredrar absolut stadskärnan, gillar man hög hastighet på handeln är A6 bra men det är ingen 
lugn stämning där, bara hets och stress. 

Tycker staden är trevligare än A6 och det är stor skillnad mellan miljön på A6 och i stadskärnan. 

Har handlat second hand någon gång och tycker det är ganska spännande. 

Känner till att det finns väldigt många second hand butiker, känner till 3-4 stycken. 

Känner till loppmarknaden på Tändsticksområdet, känner även till en med skivor. 

8. Bra utbud, staden har ett väldigt bra basutbud.  

Föredrar city, har bara varit på A6 2 gånger sedan jag flyttade hit. 

City är väldigt utspritt, lite svårt att hitta i början. 

Handlar second hand, tycker att Jönköping har ett av Sveriges bästa utbud second hand. Tror det 
finns en loppmarknad i Kulturhuset.  

9. Hittar nästan alltid det hon söker och tycker att det är ett bra utbud.  
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Om hon vill gå och mysa, shoppa lite och titta så föredrar hon stadskärnan. Väljer A6 om hon 
verkligen ska handla och spara tid. 

Upplever miljön på väster som väldigt mysig, men det finns inte så mycket affärer där. I stan 
saknar hon fler mysiga fik och lunchställen.  

A6 är bra, där finns mycket men det är inte så mysigt där. 

Handlar inte second hand och känner inte till utbudet. 

Känner inte till om det finns någon loppmarknad. 

10. Tycker shoppingutbudet är sådär, det finns inte så mycket mer än de vanliga kedjorna, det 
hade varit kul med lite mer annorlunda affärer. Brukar inte handla så mycket i Jönköping 
eftersom hon inte alltid hittar det hon söker.  

Föredrar A6 framför stadskärnan. 

I city är det för utspritt, på A6 är det bättre med alla butiker samlade.  

Handlar inte second hand och känner heller inte till utbudet. 

Känner inte till någon loppmarknad. 

 

Nattliv 

1. Jättemycket caféer överallt, finns en ganska bra variation av olika koncept. 

Fikar oftast på Books & Coffe på campusområdet, beror till stor del på billiga priser. 

Bra utbud av restauranger, det finns varierad mat, tycker det är enkel mat jämfört med Borås. 
Känner till Karlssons och Hemma som har mer exklusiv mat, har inte varit där. Tycker det är en 
bra bredd på utbudet överlag.  

Tycker restaurangerna är bra placerade, priserna är rimliga, det finns ett bra lunchutbud, finns 
bra variation på lunchbufféer, finns nära campus, ger ex på En italienare och en grek samt 
Nyfiket. 

2. Tycker utbudet är jättebra och att det finns mycket caféer, jättetrevligt att fika här. Tycker att 
de är placerade bra och utspridda på öster och väster, hon besöker främst de caféer som ligger 
nära henne. 

Priserna är helt ok, vissa är dyrare än andra. 

Har inte varit på så jättemånga restauranger, tycker att de som hon har varit på är jättemysiga, 
var mycket på Piren under sommaren, tycker att utbudet är bra. 

Finns restauranger som har samma typ av mat, men även en del som utskiljer sig från mängden 
och dessa är jättemysiga, hon saknar ingenting, känner till att det finns en finare restaurang. 

Priserna känns helt ok, tycker det är värt att betala mycket för en bra middag. 

För att ha riktigt kul besöks Kåren eftersom hon är student. Känner till och har varit på Sliver 
men tycker inte det är kul. Var mycket på Twin de första 2 åren, idag lockar inte det tycker det är 
alldeles för litet.  

Har inte varit mycket på krogar, har varit på Bishops Arms och Pipes of Scotland, anser att det 
på den sistnämnda var hög medelålder och passade inte in.  

Går hellre ut för att dansa än för att ta en öl. 

Sliver är för dyrt, 120 kr, men Kåren passar bra för en student. 
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3. Finns jättemånga caféer, tycker det finns olika typer, finns utspridda på väster och några i stan, 
känner till att det finns på Öster men har inte varit där. 

Priserna är helt ok, det kostar vad det kostar. 

Finns massor av restauranger, har varit mest på väster och tycker det är bra, har varit på 
McDonalds inne i stan. 

Har inte jättemycket intryck av nattlivet, har varit på Kåren som hon tycker är det bästa vad 
gäller storlek, musik och blandning på folk. Har inte varit ute så mycket, har en uppfattning om 
att klientelet är ungt, mycket 18-årsgränser. Tycker Twin och Karlssons känns som en äldre 
publik. 

4. Tycker inte det finns många caféer (tror det beror på stadens storlek), de som finns är fina, 
finns rätt mycket variation både hippa, gammaldags och bagerier. 

Placeringen är strategisk, känns som om det finns fler på väster än på öster, många i stadskärnan. 
Priserna är normala, som på andra ställen. 

Tycker det finns ganska mycket restauranger, bra variation och det finns det som hon dras till, 
bra placerat mitt i kärnan, tror att priserna är rätt normala. 

Tycker nattlivet är lite tråkigt eftersom inget ställe har nischat sig och det finns mycket schlager 
och disco, det finns inte mycket rock. 

Antalet uteställen är bra med tanke på stadens storlek. 

Placeringen är bra eftersom de ligger i stadskärnan, priserna är som det brukar vara. 

Har varit på Kåren 5-6 gånger och tycker det är lite tråkigt eftersom det bara är disco och ingen 
variation. 

5. Tycker det är ett ganska bra utbud, speciellt på väster och då Barnarpsgatan där det finns 4 
caféer nära varandra i olika stilar, tycker det är mysigt. Det är ganska dyrt som alltid, eftersom 
hon pluggar blir det mycket fika hellre på skolfiket där kaffet är billigt. Träffas hellre hemma hos 
någon om hon ska fika. 

Restaurangutbudet är jättebra, det finns många att välja bland och är positivt överraskad av de 
som hon har besökt. Det är god mat och bra variation. Priserna är ganska bra, hon går dit på 
luncherna för att få en uppfattning om maten till ett bra pris. 

Nattlivet är lite sämre än det ovanstående utbudet. Sliver som nyss har öppnat är en riktig 
nattklubb, innan dess har det inte funnits något, kanske Centrum men där är det 18årsgräns så det 
är inte mycket blandade åldrar. Lite besviken på nattlivet eftersom det är mycket små lokaler och 
inga dansgolv. 

Har varit några gånger på Kåren och tycker att det är det roligaste och bästa stället i staden 
eftersom de har två olika dansgolv med olika teman och en lounge. Synd att det inte finns en 
motsvarighet för hela Jönköping. Har endast varit på Sliver en gång, tycker det är dyrt (120 kr 
inträde) det är inträden nästan överallt och tycker att det inte borde vara det, nämner som 
exempel Twin. För hög musik generellt på ställena. 

6. Tycker det finns alldeles för många caféer. Fikar inte så mycket, nöjd om jag bara kan få en 
kaffe och en macka, är varken positivt eller negativt inställd till caféerna. Tycker det finns 
mycket i alla fall. 

Tycker om restauranger med kött- och fiskrätter, vanlig mat som ex Twin City. Finns väldigt bra 
utbud av asiatisk och annan utländsk mat, men han föredrar traditionella restauranger vilka han 
tycker har hamnat i skymundan och skulle vilja ha fler av.  
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Jättebra utbud av pubar, ex Bishops Arms och Sir Simons. Nattlivet är inte lika bra, känns som 
att det inte finns någon balans i staden, ett ställe drar hela tiden allt folk vilket gör att det alltid 
endast finns ett ställe att gå till om man vill träffa folk. Tycker det är lite tråkigt och det blir 
trångt. Synd att det inte ges tillstånd att ha öppet längre. 

7. Tycker det är bra att det finns mycket caféer eftersom jag tycker om att fika, bra att de har 
öppet länge på kvällen. Finns väldigt stor variation, både modernare och mer gammaldags stil. 

Håller med nummer 6 angående traditionella restauranger. Tycker om sushi men kan förstå att 
man tycker att det är lite väl mycket asiatiska restauranger. Har dålig koll på det övriga 
restaurangutbudet, han håller sig till de ställena som han tycker är bra. 

Håller med nummer 6. 

8. Finns väldigt många, tycker en del är bra. Relativt bra priser, de är bra placerade men kan vara 
svårhittade.  

Väldigt dåligt restaurangutbud, känns som om det endast är pizzerior och asiatiskt. De som finns 
har relativt bra priser, finns inga studentpriser på restauranger men å andra sidan ska väl en 
student inte ha råd att äta på restaurang varje dag. 

Det finns egentligen inget utbud inom nattlivet, känns som om alla ställen är likadana. 
Placeringen är bra och priserna är ok. Kåren är sjukt billigt men det suger. Det blir ofta Bongo 
och det beror endast på att jag tycker om musiken där. 

9. Tycker det är superbra utbud av både caféer och restauranger på väster!! Jättemycket att välja 
mellan till bra priser, oftast är det då studentpriser. Det är lite sämre utbud i andra änden av stan 
(kommentar förf: öster) 

Har ingen uppfattning om nattlivet. 

10. Utbudet av caféer är bra, åtminstone på Väster, det finns ett stort antal olika typer av caféer, 
saknar fler caféer i city. Priserna är helt ok, som det normala. 

Det finns ett mindre antal restauranger och inte så många olika typer, placeringen på väster är bra 
om man bor där men hon saknar lite fler inne i city. Priserna är ok. 

Den erfarenhet hon har är att nattlivet inte är bra. Det finns inte så många ställen och de som 
finns är alla likadana. Placeringen är ok och priserna är för höga. 

Natur 

1. Natur är svampplockning. Är framförallt ute i naturen i augusti och september, har varit på 
Visingsö och i Strömsbergsskogen (Ljungarum) samt Vattenledningsparken. Tycker om naturen 
men är sällan ute. 

Känner ej till några naturreservat. 

Känner till Stadsparken, Rådhusparken och Knektaparken, brukar inte vara där, om det händer är 
det framförallt för promenad. 

2. Natur är vatten och landskap. Vättern är jättefin, tycker den är så pass stor att den känns som 
ett hav. Jättemysigt att promenera längs med Vätterstranden upp (kommentar författarna: mot 
Dalvik/Bymarken) ger en jätte frihetskänsla att kunna se vatten, tycker det är fint och bra. Tycker 
Jönköping ur natursynpunkt är väldigt vacker. 

Är inte ute i naturen så ofta som hon hade velat och borde, men när hon är ute går hon runt 
Munksjön – tycker dock inte det är särskilt mycket natur, finns ingen stämning där – hon 
föredrar att gå utmed Vätten och Vätterstranden, tycker det är fint där. 

Känner inte till några naturreservat eller andra naturområden. 
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3. Natur är skog typ elljusspår och sånt, det tycker hon är bra. 

Är ute i naturen vid Dalvik (där hon bor) rätt mycket, försöker gå ut och gå så mycket som 
möjligt.  

Känner inte till naturreservat eller naturområden, känner till Stadsparken. 

4. Natur är när det inte är fullt av hus och folk, där man kan känna att man kan peta sig i näsan 
utan att folk tittar ut genom fönstret. 

Försöker vara ute i naturen och det blir mest uppe i Hallby eftersom hon bor där, Vätterstranden 
är fint också men tycker det är för mycket folk där. 

Tror att det finns en del naturområden runt Huskvarna, men känner inte till det närmare. Tycker 
det finns mycket skog överallt, känner inte till några reservat. 

5. Natur är skog.  

Brukar vara ute i naturen men alldeles för lite. Vill man ha lite smak av skog går hon till 
Stadsparken. Hallbyspåret ger verkligen en skogskänsla, det är jättemysigt och väldigt fint.  

Känner inte till några andra naturområden. 

6. Natur är träd och mossa. 

Brukar inte vara ofta i naturen. Känner inte till andra naturområden i Jönköping med omnejd. 

7. Natur är väldigt mycket för mig och det är väldigt viktigt. Älskar friluftsliv, för mig är det 
viktigt att ha grönområden, riktiga skogar eller stora parker nära. I Jönköping är det inte så långa 
avstånd och Stadsparken är väldigt stor och känns naturlig, hade kanske velat ha mer skog men 
har inte koll på vart jag ska ta mig för att få det. Är inte ute i naturen i Jönköping. 

Känner inte till några andra naturområden. 

8. Natur är ett stort utbud av flora och fauna, där man kan njuta av ett grönområde utan att man 
störs av naturen. Är inte ute i naturen ofta, känner till att det finns fina områden borta vid 
Bäckalyckan/Stadsparken, har dock inte varit där så ofta. 

Promenerar ofta runt Munksjön men det är inget naturområde för mig. 

Känner inte till några andra naturområden. 

9. Natur är tyst, lugn, skogen och sjöar. 

Är inte ute i naturen i Jönköping och vet inte heller vilka naturområden och parker som finns i 
Jönköping med omnejd. 

10. Natur är skog och vatten, det ska vara lugnt och tyst. 

Hon har inte hittat någon plats i Jönköping som hon kan kalla natur, eftersom det överallt finns 
industriområden, järnvägar och vägar. 

Känner till Stadsparken. 

 

Stadsutveckling 

1. Tycker det har byggts fantastiskt mycket. Restaurang- och krogutbudet har förändrats och 
utökats. Tycker detta är positivt. 

2. Tycker det har byggts bytt, bla lägenheter vid brofästet, ser att de bygger och arbetar lite 
överallt. 
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Tycker utvecklingen är positiv så länge som det inte påverkar naturen och passar in i den 
befintliga stadsmiljön. 

3. Har kommit mycket mer lägenheter, både i stan och på Dalvik, märker verkligen skillnad. 
Tycker det är positivt eftersom det verkar som om det behövs. 

4. När hon flyttade hit började det byggas väldigt mycket och detta börjar bli klart nu. 

5. Det märks att det har byggts väldigt mycket, ex bron och nya lägenheter. Bron är positivt för 
att få bort trafiken från staden, lägenhetsbyggena förstör däremot utsikten vid sjöarna. Samtidigt 
behövs det bostäder och folk vill bo centralt, tycker då att det kan byggas på andra sidan 
Munksjön (kommentar förf: den södra sidan) 

6. Det har förändrats mycket, det byggs hela tiden. Det har kommit till en Filmstad, restauranger, 
blivit mer exploaterat sedan han flyttade dit.  

Tycker det är både positivt och negativt, det genuina försvinner lite och det kan vara trist att en 
stad tappar sin tradition, men efterfrågan måste ju mötas hos de studenter och andra människor 
som flyttar hit. 

7. Tycker det har förändrats, håller med nummer 6. Märks att det är mycket yngre som präglar 
staden. Det verkar som om folket är orädda för att satsa och det finns en ganska snabb 
entreprenörsanda. Näringslivet storsatsar väldigt mycket. 

8. Staden har förändrats, pga min utbildning märker jag allt som sker. 

9. Det byggs väldigt mycket men tyvärr har det inte blivit klart under tiden hon har bott i stan, 
men hon känner ändå att det satsas i stan. Tycker att det borde byggas fler bostäder och 
parkeringar. 

10. Centrum har blivit bättre sen hon flyttade till Jönköping, det finns fler byggnader.  

 

Bostad 

1. Är man smart är det nog inga problem att skaffa bostad. När han flyttade hit var det inga 
problem för honom, men han känner till situationen har förändrats. 

Tycker det finns ett väldigt varierat utbud vad gäller läget av bostäder. Tycker det saknas 
byggnader med små lägenheter centralt motsvarande det som finns på Dalvik. 

2. Har inte haft några problem med att skaffa bostad, har haft tur genom kontakter. Känner till att 
det råder bostadsbrist. 

Tycker bostadsutbudet är lite sådär, föredrar väster med tanke på närheten till campus och city. 

Uppfattar det som om det finns fler studentlägenheter på väster än på öster. Stor skillnad mellan 
att bo i studentlägenhet och vanlig lägenhet. 

3. Har inte haft problem med att skaffa bostad, bor på Dalvik och är sugen på att flytta in till 
staden, men tycker det är dyrt med studentlägenheter, har en uppfattning om att utbudet utöver 
Blocket inte är så bra.  

Tycker det finns olika bostadslägen, känner till att det finns studentområden som det på Dalvik 
på Råslätt och inne i staden. 

4. Har inte haft problem med att skaffa bostad, tycker i allmänhet att det inte verkar som om 
människor i hennes närhet har haft problem med att byta bostad, de flesta av dessa bor i vanliga 
lägenheter. 

Tycker att de flesta bostäder finns runt stadskärnan och att de är ganska lika. 
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5. Har inte behövt skaffa lägenhet eftersom hon flyttade direkt hem till sin pojkvän. Vad hon har 
hört av andra är det inte jättesvårt att skaffa bostad. 

Det finns studentlägenheter på Dalvik, små lägenheter med hög hyra. Andra kompisar bor i 
vanliga lägenheter, tycker i regel att det är ganska hög hyra i Jönköping jämfört med Örebro där 
hon pluggat tidigare. 

6. Har hört att det är svårt att skaffa bostad nu, men fick själv bostad ganska direkt. Anser att det 
finns både studentlägenheter och vanliga lägenheter. 

7. Har hört att det är svårt att skaffa bostad nu, han hade jättetur. Han sökte massor av lägenheter 
och fick en snabbt. Har hört av andra att det är väldigt svårt att skaffa bostad just nu och ger som 
exempel uppsatta baracker. 

Det finns många olika lägen att välja bland, studentlägenheterna är koncentrerade till väster men 
det finns ändå en god spridning på det. 

8. Är väl likadant som i andra städer, omöjligt att få lägenhet inne i stan men det finns lägenheter 
i förorterna. 

Tycker inte att det finns varierande bostäder, eftersom vissa områden endast har bostadsrätter. 

9.Tycker det är skitdåligt! Det är jättesvårt att få bra bostad, de lägenheterna som finns runt 
campus borde studenter ha första tjing på för att skapa en större campuskänsla.  

Tycker att det finns olika typer av bostäder på olika lägen, men det är väldigt utspritt över staden. 

10. För henne har det inte varit några problem att skaffa bostad. Som student finns det inte så 
mycket att välja på om man ska bo själv, hon tror att det finns olika lägen. 

 

Jönköping som stad 

1. Trivs väldigt bra, hade ingen uppfattning innan han flyttade hit. Är engagerad i mycket och 
tror att det kan ha påverkat att han har integrerats i staden och därför trivs. 

2. Tycker om staden jättemycket, är väldigt förtjust i den, hoppas på att komma tillbaka hit om 
hon flyttar härifrån efter studietiden. Tycker om närheten, folket, atmosfären i staden. 

3. Mysigt, lagom stort, finns det som behövs, som en storstad men ändå inte, finns skog om man 
vill gå ut och gå i skogen. 

4. Fint, mer fint är roligt, närhet till vatten, inte så grön stad men Vätterstranden och Piren ligger 
fint. 

5. Jättebra stad, staden lyfts fram på ett bra sätt, det som ska ta tillvaras tas tillvara på tex Vättern 
och Vätterstranden, tågbanan är väl sämre, men sen finns ju Piren dit många dras på sommaren 
och stadskärnan. Allt ligger väldigt centralt och det händer lite grejer också. Tycker den är 
jättebra, trevlig atmosfär, Jönköpingsborna är trevliga och hon gillar dialekten. 

6. Lagom stort, känner sig trygg här, värdesätter att man kan gå på stan på kvällen utan att 
behöva vara orolig, nära till storstaden. 

7. Det är en väldigt bra stad. Tycker de borde rensa upp runt Munksjöns och Rocksjöns 
industriområden att gå runt Munksjön påverkas av detta och gör att den rundan inte är så trevlig, 
den mysiga stämningen som finns i staden hade kunnat spridas till ett större område. Det finns 
mycket möjligheter och det är en trevlig stämning. 

8. Är inte jättepositiv till staden. 

9. Fin stad, trivs jättebra, trevligt folk, mysiga restauranger och lagom stor stad. 
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10. Tycker Jönköping är en tråkig stad, eftersom hon inte har funnit att det händer så mycket i 
staden och för att det inte finns så många ställen att gå till när det gäller ex shopping och nattliv. 

 

Jönköping som studentstad 

1. Eftersom staden är koncentrerad och avstånden är korta funkar det bra att gå eller cykla vilket 
är bra för en fattig student. Tycker det är dyrt att åka buss. Absolut en bra studentstad. 

2. Ser inte staden som en studentstad, men anser att det är en väldigt bra studentstad och pratar 
gott om den när folk frågar. 

3. Är ej engagerad i studentlivet, jämfört med Lund tycker hon inte det är en bra studentstad men 
säger samtidigt att hon inte har fått någon uppfattning av studentlivet i staden. 

4. Den är anpassad för studenter på ett sätt. Men vad gäller konsertutbudet riktat mot studenter är 
inte det särskilt bra, men det beror ju givetvis på vilka intressen man har. Det är mycket Kåren 
som gäller, hon tycker inte om Kåren. 

5. Det är nog också bra men hon är ingen student som hänger på Kåren eller deltar i nollningen 
men märker på sina kompisar som deltar i detta att de har väldigt roligt, det finns många 
möjligheter att gå på sittningar. Det anordnas mycket aktiviteter för studenter på skolan, som ex 
resor. 

6. Tycker det är bra med mycket möjligheter efter studierna, det finns möjlighet att göra det man 
vill, det borde dock finnas två ställen för studenter att gå till, alltså ett utöver Kåren. 

7. Det är väldigt bra, det finns mycket möjligheter även efter studierna. 

8. En bra studentstad eftersom den är liten, man får en känsla av att staden tar hand om 
studenterna. Tycker att det fungerar.  

9. Har ingen stark studentkänsla men tycker att det är en mysig stad. Tror att det beror på att det 
saknas ett riktigt campus med bostäder, fik och restauranger i anknytning till skolan. 

10. Tycker Jönköping är en mindre bra studentstad, finns inte något riktigt studentliv där alla kan 
samlas. Det känner inte som om någon har tagit tag i att ordna det för studenterna. 

 

Platser 

Piren 

1. Öl 

2. Sommar, restauranger, folk, mysigt, glädje, go stämning, mycket folk när solen skiner 

3. Mysigt, små restauranger, mycket folk 

4. Sommar eller snarare vår, glass 

5. Mat, restauranger, pubmiljö 

6. Sommar, gemytlighet 

7. Mat, öl och sommar. 

8. Helt fantastisk på sommaren då man spenderar mycket tid där. 

9. Sommar, äta glass, god mat, sola. 

10. En bra idé men ganska tråkigt. Dricka öl och äta kan man göra där 
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Hamnkanalen 

1. Badkarsrace 

2. Mycket båtar (kommentar förf: kan syfta på hamnen), vatten, vackert. 

3. Byggs om, sitter folk och äter glass vilket lockar henne men hon har själv inte suttit där 

4. Förknippar det med Piren och den känslan som finns där. 

5. Jättemysigt, kan sitta där och området utökas. 

6. Kanalen vid Bishops Arms 

7. Utlänningar som fiskar mört. Man kan sitta på bryggan om sommaren. Sommar  

8. Liknande som Piren, ett väldigt bra ställe att koppla av på, ta en kaffe och kanske en cigarett. 

9. Byggarbetsplats 

10. En fin del av staden som piffar upp det lite. Trevligt med inslag som dessa i centrum. 

Science Park 

1. Entreprenörskap 

2. Studenter, har endast varit där för lunch, utbildning 

3. Vet inte vad verksamheten innebär 

4. Vet inte riktigt vad det är, vet att där finns billig lunch. 

5. Eget företag, har varit där på föreläsning någon gång. 

6. Små värdelösa skitföretag. Bottenskrapet som högskolan får. 

7. Man stöper alla i samma form. Det finns folk som vill göra något, går in i SP och paketeras till 
ett företag. Vet att SP är duktiga i Sverige men… 

8. Har inte varit där. 

9. Nytänkande, fina lokaler, har varit där i samband med utbildningen. 

10. En bra idé som hjälper nya företagare.  

A6 Center 

1. Shopping, Tonårshäng 

2. Shopping, mycket liv och rörelse, mat, ska gå snabbt, stressigt, livligt 

3. Trevligt, lite trångt 

4. Köphysteri 

5. Mycket affärer 

6. Shopping 

7. Stress och magknip 

8. Spenderar inte mycket tid här, har inte mycket att säga om det. 

9. Som ett vanligt shoppingcenter 

10. Bra shopping men dåligt med caféer, trevligt att gå runt där. 

Rosenlundsbadet 

1. SWE 
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2. Har varit på relaxen – lugnt och harmoniskt, väldigt mysigt, nöjd, en bra upplevelse 

3. Gillar det, jättebra med relaxavdelningen, har besökt relaxen 

4. Motionssim 

5. Både motionssim och lekbad, känner till relaxen men har inte varit där. 

6. Träning, bad och småungar 

7. Blött 

8. Har inte varit där. 

9. Roligare när man var barn 

10. Trevligt med relaxavdelning och bad, ligger lite långt från centrum. 

Filmstaden 

1. Dåligt utbud 

2. Stort, kanske lite för stort och opersonligt 

3. Jättefräsch, bra, har varit både i en stor och i en mindre salong och tycker det är jättebra. 

4. Bio 

5. Bio, fräsch 

6. Bio. Film och även: ”antingen går man ut och festar eller går man på bio/vet inte riktigt vad 
man ska göra”-känsla. 

7. Nytt, fräscht, gemensamt 

8. Är som vilken biograf som helst, tycker den ligger väldigt bra. Är där någon gång i månaden. 

9. Mitt favoritställe! Jag älskar bio. Perfekt att fika innan också! 

10. Bra med en ny och stor bio, gör det roligt att gå på bio i Jönköping. 

Stadsparken 

1. Fint, gillar den. 

2. Vackert, väldigt fint, utsikt över staden, nära till naturen 

3. Skitbra om man ska ut och gå, mysigt med djur 

4. Väldigt trevlig att ströva i, finns något för alla. 

5. En jättefin stadspark med små djur, har renoverat nu, jättemysigt att gå runt och i parken. 

6. Valborg 

7. Barnfamiljer, folkpark 

8. Har bara varit där någon gång, har inte så mycket att säga om det. 

9. Har ingen åsikt, har knappt varit där 

10. Den delen som hon har varit i har varit trist, förväntade sig fler grönområden och 
promenadvägar. 

 

1. Har besökt samtliga platser. 

2. Har besökt samtliga platser. Piren framförallt på sommar/vår. 
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3. Har besökt samtliga platser (har endast fixat sitt Internet på Science Park) 

4. Har besökt samtliga platser, Science Park endast 1 gång, Stadsparken besöks regelbundet. 

5. Har besökt samtliga platser. 

6. Har besökt samtliga platser 

7. Har besökt samtliga platser. 

8. Har inte besökt SP och Rosenlundsbadet. 

9. Har besökt samtliga platser. 

10. Har besökt samtliga platser. 

Rekommendera 

1. Visingsö eftersom det är trevligt, ett perfekt sommardagsmål, kan vandra runt där. Kolla på 
Hallby Utvecklingslag. 

2. Runt Vättern, promenera längs med Vätterstranden för att man får närhet till vattnet vilket ge 
en slags frihetskänsla, får henne att hämta energi.  

3. De platser som nämnts ovan. 

4. Rosenlundsbadet för det är väldigt stort, där finns allt och det blir aldrig trångt. Har ej besökt 
relaxen. 

5. Stadsparken särskilt om man är ny student eftersom det är fin utsikt över staden och man kan 
då få ett grepp om staden. Är man ny student bör man besöka saker och lära känna staden 
ordentligt, gå på stan och museer, bada så att man får grepp om staden. 

6. Utsikten upp mot Lekeryd, är en utsiktsplats med utsikt över hela staden, där finns även 
grillplats. 

7. Håller med nummer 6, tycker det området är väldigt fint. 

8. Vätterstranden och Hamnkanalen. Tycker om att ta en kaffe eller öl på något fik.  

9. Filmstaden  

10. Har inget att rekommendera. 

Attraktioner/aktiviteter som rekommenderas 

1. Sveriges bästa Science Park, närheten till Vättern, en vacker innerstad, närheten till vatten, vid 
konkurrens med Gbg där folk vill bo nära havet kan man med Jönköping säga att man faktiskt 
bor och lever nära vattnet, man ser Vättern jämfört med att studenter oftast inte bor intill havet 
utan långt därifrån i Gbg. 

2. Ingen speciell attraktion eller aktivitet, nära till allt (ex city och det mesta), Kåren är bra för att 
umgås med folk, skolan och campus är bra, vara i högskolebiblioteket för att träffa bra. 

3. Nämner inga attraktioner men anledningen till att hon trivs i Jönköping är närheten, som en 
storstad fast ändå inte.  

4. Finns ett bra utbud av natur och skogsområden, det finns många stråk att ströva i. Staden 
ligger bra till med närhet till Gbg.  

5. Vätterstranden är häftig, att staden har en egen strand vid en sjö, nära till allt, bra med 
bussförbindelser. 

6. Vätterstranden, volleyboll, tycker detta är väldigt fint, även Piren. 
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7. Vätterstranden, det är lite grann en kustkänsla fast litet. Folk samlas nere vid vattnet på 
kvällarna, det finns en lång strandpromenad. Det har mycket potential. 

8. Inget särskilt. 

9. Alla mysiga fik, promenader längs Vättern och runt Munksjön samt Högskolebiblioteket som 
är världens bästa när man ska plugga. 

10. Tyvärr finns det inga attraktioner som hon skulle nämna tror hon. 

Jönköping med 3 ord 

1. Varierat utbud av sociala aktiviteter, möjlighet att uppleva och utöva elitidrott, bra 
företagsklimat för arbete under studietiden och även efteråt tycker att det utvecklas. 

2. Närhet, bra campus, roligt, kul, det händer mycket. 

3. Mysig, centralt placerat campus, central stad. 

4. Liten, mysig, högskolan är central. Staden är koncentrerad och har mycket runt omkring. 

5. Vatten, shopping och expansion. 

6. Litet, gemenskap och gemensamt – alla aktiviteter ligger samlat, Campus Live 

7. Bra start och möjligheter vad gäller att få ett jobb och att många utbildningar är kopplade till 
näringslivet. Gemenskap. 

8. Liten, blåsig och växande. 

9. Välkomnande, lagom stor, svår att få lägenhet i. 

10. Ok, liten, närhet. 
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Bilaga 5 Övrigt resultat från intervjuer 

Bostad 
Det finns en stark uppfattning om att dessa studenter inte har haft några problem med att skaffa 
bostad. Det finns en uppfattning om att de känner till att situationen idag ser annorlunda ut och 
att det kan vara svårt att skaffa bostad. Det finns en stark uppfattning om att det råder varierande 
åsikter om huruvida det finns bostäder i olika lägen och olika typer. Det finns en svag 
uppfattning om att hyrorna är höga både vad gäller studentlägenheter och vanliga lägenheter. 

Studenters ledord: Varken svårare eller lättare att skaffa bostad i Jönköping jämfört med andra 
städer 

Jönköping som stad 
Det finns en stark uppfattning om att studenter trivs bra i Jönköping. Det finns en uppfattning om 
att staden är mysig, lagom stor, fin, har en trevlig atmosfär och stämning, att Jönköpingsborna är 
trevliga, att det finns en trygghet i staden, att det är nära till storstaden, att det finns mysiga 
restauranger, att det är nära till det mesta och att det mesta ligger centralt, närhet till vatten samt 
att det finns skog i närheten. Det finns en svag uppfattning om att Jönköping är en tråkig stad 
eftersom det inte händer så mycket och att det inte finns så många ställen att gå till när det gäller 
shopping och nattliv. Det finns en svag uppfattning om att området kring Munksjön och 
Rocksjön borde rensas upp samt att järnvägen vid Vätterstranden ligger dåligt till.  

Studenters ledord: Hög trivselnivå, mysig och lagom stor stad 

Jönköping som studentstad 
Det finns en stark uppfattning om att staden är lämplig som studentstad med tanke på dess närhet 
till mycket samt att staden är koncentrerad, däremot ses den inte som en studentstad per se. Det 
finns en uppfattning om att det inte finns något riktigt studentliv i staden och därmed ingen 
studentkänsla. Det finns en uppfattning om att det kan bero på att staden har ett citycampus och 
därmed saknas ett fristående campus med bostäder, fik och restauranger som hade kunnat öka 
studentkänslan. Det finns en uppfattning om att Akademien och Studentkårsverksamheten kan 
bidra till en studentkänsla och skapa gemenskap bland studenterna då det exempelvis anordnas 
resor och sittningar.  

Studenters ledord: Koncentrerad stad, saknar studentkänsla. 

Rekommenderar 
Visingsö, se matcher med Hallbys Utvecklingslag, Vättern, promenera längs med 
Vätterstranden, utsikten upp mot Lekeryd/Huskvarna. 
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Attraktioner och aktiviteter 
Staden har Sveriges bästa Science Park, närheten till Vättern, en vacker innerstad, närheten till 
vatten, i Jönköping bor och ser man verkligen vattnet jämfört med Göteborg, nära till allt, 
Akademien och Högskolebiblioteket är bra för att umgås med och träffa folk, bra skola och 
campus, som en storstad fast ändå inte, ett bra utbud av natur och skogsområden, många stråk att 
ströva i, ligger bra till med närhet till Göteborg, Vätterstranden – häftigt att staden har en egen 
strand vid en sjö, bra bussförbindelser, volleyboll vid Vätterstranden, Piren, kustkänsla fast litet, 
vattnet (vid Vätterstranden) är en samlingspunkt, lång strandpromenad utmed Vättern, hög 
potential, många mysiga fik, promenadstråk runt Munksjön, högskolebiblioteket är världens 
bästa när man ska plugga. 



 

 33

Bilaga 6 Faktisk verklighet Jönköping 

De källor som använts vid avstämning av den faktiska verkligheten, utöver vår egen kunskap, är 
digitala och muntliga. Dessa är: www.jonkoping.se, www.scb.se, www.axamo.com, 
www.a6center.se, jonkopingsstudentkar.com, www.johnbauermuseum.nu, www.jkpglm.se, 
www.smot.nu, www.visit-smaland.com, hem.bredband.net/krzfle/index2.htm, 
www.sciencepark.se, www.sf.se, www2.jonkoping.se/fritid/gardsband/info.asp, 
www.jonkopingcity.com, www.programbladet.se, www.kultuhusetjonkoping.com och 
www.ikhp.se, Weine Modigh, Jönköpings Kommun, Jonas Billing, Kulturhuset, Roy Jagenheim, 
Jönköpings Turistbyrå 

Campusområdets läge 
Campusområdet ligger i den västra delen av stadskärnan. Det finns ett antal studentbostäder i 
nära anslutning till campusområdet. Samtliga fackhögskolor ligger samlade i anslutning till 
Högskolebiblioteket och Studenternas Hus, med undantag för Hälsohögskolan som är belägen på 
andra sidan av Munksjöleden. 

Framkomlighet i staden 

Buss 
I Jönköping finns ett väl utvecklat bussystem med tre stadslinjer som går mellan fem olika 
ytterområden och som passerar stadskärnan. Under vardagar går dessa linjer frekvent, under 
helger går de mindre frekvent. Det finns även ett stort antal mindre linjer som passerar 
stadskärnan från ytterområden utöver stadslinjernas. Juneporten är en hållplats i stadskärnan, på 
väster, där många linjer passerar. 

Till fots 
Jönköping har många gångbanor och gågator, staden är koncentrerad och avståndet mellan de 
olika stadsdelarna är endast någon kilometer långt, vilket gör att Jönköping är en stad som är väl 
anpassad för att ta sig fram till fots. 

Cykel  
Jönköping har väl fungerande cykelbanor intill stadskärnan, exempelvis utmed Herkulesvägen 
och utmed Vätterstranden. Däremot är det sämre framkomlighet med cykel i city då cykelbanor 
ofta saknas och då det under undersökningens period pågår vägarbeten vid många cykelbanor i 
stadskärnan. 

Bil 
Det pågår en förändring i staden där trafiken försöks ledas ut ur stadskärnan, vilket gör att det är 
mycket trafikomläggningar sedan en tid tillbaka. Detta gör att framkomlighet med bil i city och i 
västra stadsdelen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
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Jönköping i relation till andra städer i Sverige 
Jönköping ligger centralt i södra Sverige mellan stora städer såsom Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Oslo och Köpenhamn. Jönköping har ett resecentrum mitt i staden där buss och tåg utgår 
från. Det finns möjlighet att ta sig med antingen buss eller tåg till Jönköping från andra städer i 
Sverige och vissa delar av Norden. E4an passerar genom Jönköping, liksom riksväg 40 vilket gör 
att det finns möjlighet att ta sig till Jönköping med bil från andra städer i Sverige och vissa delar 
av Norden. Jönköpings flygplats har flyg mellan Jönköping och Arlanda, Stockholm som avgår 
flera gånger om dagen, för närvarande sker ingen flygtrafik mellan Jönköping och Köpenhamn. 
Detta gör att det endast finns att ta sig med flyg mellan Jönköping och Arlanda och kräver 
därmed byten för att ta sig vidare till andra städer i Sverige eller Norden. 

Motionsutbud i Jönköping 
I Jönköping finns möjlighet att motionera utomhus och inomhus. I Jönköping finns nämligen: tre 
slalomanläggningar varav flera har konstsnö och spår för längdskidåkning. Det finns ett antal 
sjöar i Jönköpings kommun, exempelvis Lovsjön och Vättern, som möjliggör åkning med 
långfärdsskridskor om vädret tillåter och möjlighet till sport- och fritidsfiske i exempelvis 
Munksjön och Vättern. Det finns möjlighet att åka vattenskidor på exempelvis Munksjön samt 
spela vattenpolo på Rosenlundsbadet, paddla kanot i exempelvis Munksjön och Vättern, i 
Jönköpings kommun finns fem stycken golfbanor och ytterligare fem stycken inom en radie på 
40 km från Jönköping, banor för boule exempelvis i Norrahammar och Lasarettsparken, 
beachvolleybollplaner på Vätterstranden, Jönköpings kommun har över 70 gräsplaner för att 
spela fotboll, IKHP utövar mountainbike och downhill. Jönköping har omkring 20 mil 
cykelvägnät och omkring 25 mil vandringsled, i Jönköping finns sex ridhus, tre 
racketanläggningar, fyra sporthallar med läktare, det finns möjlighet att utöva yoga och tai chi på 
exempelvis In-Sidan och Tai Chi Chuan, det finns 21 motionsanläggningar varav de flesta är 
föreningsägda, det finns träningsanläggningar med i staden, exempelvis Friskis & Svettis, Sense, 
Nordic Club och Atlantis Spa där två av dessa har studenterbjudanden. Friskis och Svettis 
erbjuder både pass och gym och är beläget mitt i staden. Det finns olika motionsspår i 
Jönköping, exempelvis, Hallbyleden, Axamo, Munksjön, Rocksjön och Stadsparken. 

I Gränna finns möjlighet att flyga luftballong, Racketcentrum har klätterväggar på 
Racketcentrum och KFUM, det finns möjlighet till dykning, det finns cross- och det finns 
bangolf i exempelvis Stadsparken, Liljeholmsparken och Rosenlundsbadet, det finns möjlighet 
till Skridskoåkning både i Smedjehov och på Råslätts IP, Vätterstranden finns mitt i staden vid 
Vätterns södra spets, det finns ett stort antal badplatser i Jönköping med omnejd, exempelvis 
Axamobadet, Västersjön, Bunn, Vättern, Rocksjön, det finns tre tempererade utomhusbad: 
Attarpsbadet, Kumlabybadet och Brunstorpsbadet, Rosenlundsbadet ligger vid Elmia 
mässområde och har ett äventyrsbad, en tempererad utomhusavdelning, bassänger för 
motionssim och en relaxavdelning. De har studentpriser. Studentkårsverksamheten anordnar 
resor och sittningar. 

Sport 
Högskolan i Jönköping erbjuder studenter som vill elitsatsa på sin idrott möjlighet att göra detta i 
kombination med högskolestudier. 

I Jönköping finns lag inom olika sporter som spelar på hög nivå. Det finns möjlighet att se 
fotbollsmatcher med J Södra, bandymatcher med Jönköping Bandy IF, handbollsmatcher med 
Hallby IF, volleybollmatcher med KFUM Jönköping IA, hockeymatcher med HV71. Det går 
också att titta på matcher i handboll, innebandy, fotboll och hockey på olika nivåer. Det finns 
möjlighet att inom Korpen starta lag i innebandy. I Jönköping finns föreningar inom cykel, 
orientering, rodd och kampsport. 
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Föreningslivet i Jönköping 
Det finns ingen enhetlig uppgift vad gäller antalet föreningar i Jönköping. I föreningsregistret på 
Jönköpings kommuns hemsida står att det finns 439 föreningar registrerade, dock är inte alla 
föreningar registrerade där- 

Andra aktiviteter 

Kör 
I Jönköping finns ett stort antal körer, exempelvis Jönköpings Körsällskap, Jönköpings 
Kammarkör och Kammarkören Voces.  

Kultur 

Museum 
I Jönköpings Kommun finns 24 stycken museum, exempelvis Jönköpings Länsmuseum, 
Tändsticksmuseet, Radiomuseet, Munksjö Museum, Huskvarna Fabriksmuseum, Huskvarna 
Stadsmuseum - Kruthuset. På Jönköpings Länsmuseum finns en fast utställning om John Bauer 
och hans verk, med bland annat tomtar och troll samt Tuvstarr. Konstnärens upplevelse av hans 
skogsvandringar i Småland fick stor betydelse för hans konst. Carl Nyrén är en arkitekt som fick 
i uppdrag att rita en ny byggnad för museets publika verksamhet.  

Konsert  
Jönköpings Konserthus är beläget vid Elmia Mässområde och erbjuder konserter i olika genrer, 
exempelvis dansband, pop, rock och klassisk musik. Smålands Musik och Teater har sina 
teaterlokaler på Tändsticksområdet och sina musiklokaler på Kyrkogatan intill campusområdet. 
De har ett rikt utbud av teaterföreställningar, de erbjuder lunchkonserter ett antal gånger per 
termin och de har ett rikt utbud av konserter med klassisk musik, de har en stråkensemble. 
Bongo Bar APT anordnar klubbspelningar. 

Bio 
Den nybyggda Filmstaden ligger vid Juneporten i stadskärnan, den har sju biografer med 
världens just nu mest moderna biografteknik. De visar filmer inom olika genrer, exempelvis 
action, drama, komedi och skräck. Det finns även möjlighet att se film på Folkets Bio i 
Kulturhuset som är beläget på Tändsticksområdet. 

Festival 
I Jönköping arrangeras festivaler årligen, exempelvis Popadelica, Dansfesten, Jönköpings 
Filmfestival och Dreamhack. Nordisk Gårdsbandsfestival har hittills arrangerats vartannat år av 
Jönköping. Jönköping har arrangerat Vätterfesten, RIX FM-festivalen samt Jönköping Kultur 
Dag Natt. 

Bibliotek 
Jönköpings kommun har 16 stycken folkbibliotek där Stadsbiblioteket och bokbussar är 
inräknade. Utöver detta finns Högskolans bibliotek på campusområdet. 
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Övrigt kulturutbud 
Dansnät Jönköping är ett projekt som stimulerar danskonsten i Jönköpings Län. De erbjuder 
professionella dansföreställningar och arrangerar olika aktiviteter som exempelvis föreläsningar, 
workshops och dansresor. I Stadsparken finns möjlighet att se utomhusteater som spelas av Liv 
& Kollifejs, då framförallt teater med tema Astrid Lindgren. 

Shopping  
I Jönköping finns möjlighet till shopping både inomhus och utomhus. Jönköping city har 200 
butiker med ett blandat utbud, exempelvis finns här butiker från de stora klädkedjorna, flera 
inrednings- och designbutiker samt sportbutiker. Smedjegatan är en liten kullerstensbelagd 
parallellgata till Östra Storgatan kantad av trähus som rymmer mindre butiker. A6 Center besöks 
av omkring 9 miljoner människor per år, köpcentrat har omkring 74 butiker, restauranger och 
caféer. Det finns goda möjligheter att ta sig till A6 Center från stadskärnan till fots, med cykel, 
buss eller bil. 

Det anordnas en Skivmässa på Kulturhuset på Tändsticksområdet. Det anordnas torghandel varje 
lördag på Västra Torget. 

Second hand 
I Jönköping finns ett gott utbud av second hand butiker i stadskärnan och i intilliggande 
områden, exempelvis Myrornas, På pricken röd och Erikshjälpen. Här säljs allt från kläder och 
skor till möbler och köksutrustning. 

Loppmarknad 
I Jönköping arrangeras varje lördag en loppmarknad i Kulturhuset på Tändsticksområdet, vilken 
är Smålands största och bland de största loppmarknader som hålls i Sverige. Det ordnas även en 
loppmarknad i Fjällstugan. 

Nattliv 

Caféer 
Det finns olika uppgifter på antalet caféer i Jönköping, antalet varierar mellan 30 och 40 stycken. 
På väster och i stadskärnan finns många av dessa caféer belägna med kort avstånd från 
campusområdet, exempelvis Johans Bar och Matsal, Claras Coffee, Salotto och More Coffee. 
Variationen är stor, det finns exempelvis moderna och nischade caféer samt traditionella 
konditorier. Caféerna på campusområdet har lägre priser än caféerna i stadskärnan. 

Restauranger 
Jönköping är Sveriges femte mest restaurangtäta stad, det finns omkring 70 restauranger i 
Jönköpings kommun. Det finns restauranger belägna i stadskärnan som har en bred variation på 
mat, koncept och pris. Det finns restauranger med mat från olika kök, exempelvis kinesiskt, 
japanskt, italienskt, libanesiskt, thai, amerikanskt och svenskt. Det finns fler restauranger på 
Väster och i City än vad det gör på Öster. 
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Nattliv 
I Jönköpings stadskärna finns ett stort utbud av restauranger, krogar och pubar med rättighet att 
servera alkohol där det går att bara ta en öl, ett glas vin eller äta en middag, exempelvis Bishops 
Arms, Åtta glas, Sir Simons och Kock & Bar. I stadskärnan finns tre nattklubbar: Sliver, 
Centrum och APT. Det finns en nattklubb för studenter i stadskärnan nämligen Akademien som 
är beläget på Tändsticksområdet.  

Natur 
I Jönköping finns Dunkehallaleden som ligger i anknytning till stadens västra del. Stadsparken 
som består av en stor naturpark där det finns lövskog, grönområden och djurhagar. I Stadsparken 
finns även en stor lekplats, bangolf, serveringar och Stadsparksvallen där bland annat J Södra 
spelar sina hemmamatcher. Dumme Mosse är ett naturreservat och Store Mosse är en 
nationalpark, dessa är belägna några mil utanför stadskärnan. Utanför Jönköpings stadskärna 
finns skogar att ströva i, exempelvis Strömsbergsskogen och på Visingsö. Jönköping är 
uppbyggd kring tre sjöar: Vättern, Munksjön och Rocksjön. Den kilometerlånga Vätterstranden 
är belägen nära stadskärnan och dess strandpromenad leder mellan de västra och östra 
stadsdelarna. I stadskärnan finns parker med grönområden och bänkar att slå sig ned på, 
exempelvis Rådhusparken, Knektaparken, Idas park och Friaredalen. Utanför stadskärnan finns 
Vattenledningsparken. Runt Munksjön och Rocksjön finns vandringsleder. I Huskvarna finns 
utsikten.  

Utveckling och förändring i Jönköping 
I Jönköpings stadskärna byggs det mycket och har gjorts under de senaste fem åren, vilket gör att 
stadskärnan förändras. Som exempel kan nämnas Munksjöbron, nya bostäder på 
Kålgårdsområdet och vid brofästet, parkeringshuset Smedjan samt området vid Juneporten på 
Väster. Det finns olika typer av boenden i olika lägen i Jönköping. 

Platser i Jönköping 

Piren 
Piren är belägen vid Vättern i Jönköpings småbåtshamn intill stadskärnan. Här finns ett antal 
restauranger med uteserveringar samt ett fiskrökeri som i huvudsak har öppet under 
sommarhalvåret. Här finns även två kiosker som bland annat serverar glass, den ena har en 
uteservering belägen intill vattnet och stenarna som ligger utmed vattenbrynet. Sveriges längsta 
soffa finns på Piren. 

Hamnkanalen 
Hamnkanalen är belägen i stadskärnan, här finns en brygga och trappor att slå sig ned på samt en 
glasskiosk. I kanalen finns en fontän. Under hösten 2008 pågår renovering av området vid 
Hamnkanalen. 

Science Park 
Intill campusområdet, vid HLK, finns Science Park. Science Park samarbetar med Högskolan i 
Jönköping och erbjuder studenter med en affärsidé att utveckla företag genom kostnadsfri 
rådgivning, workshops och kontakter med viktiga aktörer. De erbjuder även arbetsplatser och 
konferensrum kostnadsfritt.   
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Bilaga 7 Attraktioner 

3.2.2.1 Natursköna tillgångar 
Denna attraktionsfaktor inkluderar de naturområden som finns intill eller på platsen (Kotler, 
1993). Som exempel på naturområden kan nämnas berg, sjöar och skogar.  

3.2.2.2 Historia och berömda personligheter 
Denna attraktionsfaktor inkluderar historiska händelser och berömda personligheter som kan 
förknippas med platsen (Kotler, 1993). Detta då turister och besökare gärna besöker platser som 
kan förknippas med historiska händelser och kända personligheter.  

3.2.2.3 Handelsplatser 
Denna attraktionsfaktor inkluderar platser för handel som kan finnas intill eller på platsen 
(Kotler, 1993). Som exempel kan nämnas köpcentrum, stadskärna med butiker samt stora 
shoppinggator.  

3.2.2.4 Kulturella attraktioner 
Denna attraktionsfaktor inkluderar kulturella attraktioner som finns intill eller på platsen (Kotler, 
1993). Som exempel kan nämnas historiska byggnader såsom universitet och teatrar, museum 
samt kända torg. 

3.2.2.5 Platser för rekreation och nöje 
Denna attraktionsfaktor inkluderar platser för rekreation och nöje som finns intill eller på platsen 
(Kotler, 1993). Som exempel kan nämnas caféer, parker och barer.  

3.2.2.6 Sportarenor 
Denna attraktionsfaktor inkluderar arenor för sportevenemang som kan finnas intill eller på 
platsen (Kotler, 1993). Som exempel kan nämnas ishockeyarenor, fotbollsarenor och simhallar.  

3.2.2.7 Speciella händelser och evenemang  
Denna attraktionsfaktor inkluderar speciella händelser och festivaler som arrangeras intill eller 
på en plats (Kotler, 1993). Som exempel kan nämnas musikfestivaler, nationaldagsfirande och 
karnevaler.  

3.2.2.8 Byggnader, monument och skulpturer 
Denna attraktionsfaktor inkluderar intressanta byggnader, monument och skulpturer (Kotler, 
1993). Som exempel kan nämnas Centre de Pompidou i Paris, Washington Monument i 
Washington DC samt Den lille havfrue i Köpenhamn. 

 


