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” Tom Tits är viktigt för det som Söder- 
tälje vill stå för, viljan att vara den starka 
industriorten, en av de få som fortfaran-
de bidrar till ryggraden i svensk eko- 
nomi, med utbildningarna vid KTH etc.”

” Ofta tänker man regionalt med Tom 
Tits, men det är känt i hela landet. Det 
är rätt spännande, för det finns ju fler 
science centers i Sverige. Det betyder 
väldigt mycket för Södertälje att man  
tar sig dit för att Tom Tits finns där.”
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1. Utbildning:  
Kärnan i Tom Tits visar på betydande värden på både kort och 
längre sikt, monetärt och icke-monetärt. Dessa värden och effekter 
avser dels de elever som besöker Tom Tits, dels de pedagoger, 
lärarstudenter och utbildningsledare som utvecklas genom verk-
samheten. I praktiken finns inget jämförbart alternativ till Tom Tits 
att tillgå i regionen och stora delar av landet. Verksamheten bidrar 
även till Södertäljes rykte bland pedagoger.  

2. Sociala värden 
Studien visar att Tom Tits bidrar till att Södertälje kommun blir 
mer intressant som bostadsort och till ökad känsla av gemenskap 
och stolthet. Att leva i en attraktiv kommun är viktigt för invånar-
nas självkänsla och identitet, något som inte kan mätas i pengar. 
Verksamhetens karaktär är också sådan att den överbryggar de 
skillnader i klass och etnicitet som finns i Södertälje, och även pe-
kar ut de möjligheter till livschanser som finns genom utbildning.  
 

3. Varumärkesvärden 
Enkätundersökningen visade att Tom Tits med god marginal är 
den besöksverksamhet som associeras positivt till Södertälje. 
Tom Tits har sådan räckvidd att verksamheten bidrar till att stärka 
Södertäljes varumärke i hela landet och även utomlands. Tom Tits 
skapar också varumärkessynergier med andra vetenskapliga och 
kulturella verksamheter i Södertäljes centrala delar. Dessa värden 
kan relateras till monetära värden.  

4. Turism 
Tom Tits är Södertäljes främsta enskilda besöksmål. I enkäten sva-
rar 85 procent av barnfamiljerna att de skulle vara intresserade av 
att besöka Tom Tits om de skulle besöka Södertälje. Effekter och 
värden från turism och besökare är också det tydligaste monetära 
värdet i studien. Beräknat på 180 000 besökare årligen bidrar verk-
samheten till en turistomsättning på till en direkt turistomsättning 
på 60–65 miljoner kronor, lågt räknat. Vilket är är nio procent av 
den totala omsättningen från turismen i Södertälje. Skatteeffekten 
för dessa nio procent innebär 3,8 miljoner kommunala och 2,3 mil-
joner regionala skattekronor. Detta är en uppskattning av bidraget 
till turismomsättningen direkt relaterad till Tom Tits besökare. Efter-
som Tom Tits även bidrar till varumärket och till ökad kännedom 
om Södertälje som destination är värdet betydligt högre. 
 

Tom Tits Experiment startade 1985 i Södertälje och har sedan dess 
utvecklats till att bli ett av Sveriges ledande science center, sett 
till såväl innehåll som besökare. Verksamheten ägs av kommunala 
Telge AB och drivs i nära samarbete med kommunen, akademi och 
näringsliv. 

I den här rapporten redovisas resultatet av det uppdrag som 
Cloudberry Communications genomfört på uppdrag av Telge AB 
och som syftat till att identifiera vilka konkreta värden som verk-
samheten i Tom Tits bidrar till. Uppdraget har genomförts i form 
av insamling och analys av sekundärdata, kvalitativa intervjuer och 
en enkätundersökning riktad till privatpersoner. 

Slutsatsen av analysen är att Tom Tits ger upphov till värden och 
effekter som är såväl betydande som mångartade och komplexa. 
Här finns direkta och sekundära värden som påverkar olika grup-
per av individer och organisationer, lokalsamhället, regionen och 
även nationellt. 

Studien har identifierat nio kategorier av värden och effekter: 
de verksamhetsekonomiska, varumärkeseffekter, besökseffekter, 
lärande och kompetens, kunskapsutveckling, attitydpåverkan, in-
dividuella och sociokulturella effekter, samt effekter på relationer 
och nätverk. Av dessa kategorier har sedan bildats fyra områden 
som undersökts mer i detalj: 

Sammanfattning

I rapportens avslutande del diskuteras Tom Tits som en pusselbit 
i den helhet av verksamheter som bidrar med värdeskapande 
och positiva effekter i Södertäljes kommun. Tom Tits verkar i ett 
växelspel med andra värden och kan genom ökad integration 
och samarbete med andra verksamheter och aktörer få ännu 
större betydelse, för såväl kommunens marknadsföring och eko-
nomi som för den kompetenshöjning inom naturvetenskap och 
teknik som är verksamhetens grundidé.



1.0

Inledning 
 
Syftet med denna undersökning är att identifiera och diskutera indirekta eller se-
kundära värden från Tom Tits verksamhet. De sekundära värden som avses är värden 
såsom kunskapsvärden, sociala värden, varumärkesvärden och besöksvärden. Studien 
är genomförd under perioden oktober 2020 till februari 2021 på uppdrag av Telge AB. 

Huvudkonsult för uppdraget är Joakim Lind, analytiker och seniorkonsult på 
Cloudberry Communications AB, och doktorand i marknadsföring vid universitetet 
Åbo Akademi. Medförfattare är Håkan Sandberg, skribent och analytiker på Cloud- 
berry. Per-Ola Mjömark har medverkat med språkbehandling och korrekturläsning. 

Alla vi talat med som del av undersökningen inför denna rapport ser betydande vär-
den från Tom Tits1. Flera säger att det inte går att betona den betydelse som verksam-
heten har för Södertälje i termer av varumärkeskännedom, positiv påverkan på bilden 
av kommunen och betydelsen för skolorna i hela regionen. 

 
Tom Tits är idag bevisligen Södertäljes främsta besöksmål och tillsammans med stor-
företagen Scania och Astra Zeneca den verksamhet som mest medverkar till att sätta 
Södertälje på kartan. 

 Själva verksamheten är flerdimensionell, även om kärnan är just besöken till expe-
rimenten och utställningarna i den egna lokalen. Här bedrivs även förskoleverksamhet, 
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FOTO: WIKIMEDIA

1 I rapporten använder vi genomgående kortversionen Tom Tits och på något ställe förkortningen TTE. 



restaurangverksamhet, fortbildning av lärare, konferenser och utbildning, samt läger-
verksamhet och fritidskurser. Verksamheten har betydelse både lokalt, regionalt och 
nationellt – för det är ett av Sveriges främsta science center. Även utomlands riktar 
man blicken mot Tom Tits som ett föredöme när man utvecklar liknande verksamheter. 
Tom Tits är också en mötesplats för akademi, näringsliv och offentlighet, inte minst 
genom styrelsen vars sammansättning väl representerar dessa olika delar av samhället.

Dessa olika dimensioner gör att det inte heller är entydigt vilka värden Tom Tits 
bidrar med, för vem och hur stora de egentligen är. Klart är att Tom Tits inte endast 
kan bedömas utifrån sina intäkter från besökare och evenemang, och sitt bidrag till 
den lokala och regionala ekonomin. Verksamhetens potentiella värdeskapande i ett ut-
vidgat sammanhang faller utanför ramen för den analys vi gjort, men att Tom Tits har 
möjlighet att skapa ännu större värden än idag, såväl lokalt, regionalt och nationellt, är 
sannolikt.

När detta skrivs står den svenska skolan i fokus igen, genom redovisningen av TIMSS2, 
en av de största internationella kunskapsmätningarna, som visar att svenska elever 
i årskurs fyra och åtta fortfarande presterar under snittet i matematik, jämfört med 
genomsnittet i EU och OECD. Kunskaperna i naturvetenskapliga ämnen var endast 
något högre. De små förbättringar som TIMSS visar är dock relaterade till redan 
högpresterande elever. Skolverket och utbildningsministern talar om rapporten som 
ännu ett bevis på att vi inte har en likvärdig skola3, där elever med lägre socioekono-
miska förutsättningar presterar sämre. I det sammanhanget kan science centers vara 
en positiv kraft, under förutsättning att de når alla barn, elever och lärare med sina 
verksamheter4. 

Här spelar Tom Tits en roll i att både utbilda lärare i regionen och medverka i 
branschorganisationen Svenska Science Centers nationella arbete för bidra till ökad 
kompetens inom teknik, matematik, naturvetenskap och entreprenörsskap. Något som 
är särskilt viktigt om Sverige ska ligga i framkant som innovationsdriven nation och 
klara den digitala omställningen. Tom Tits bidrar med att bygga vetenskapligt kapital5 
med fokus på naturvetenskap och teknik – lokalt, regionalt och för Sverige.

Ett viktigt syfte med undersökningen har varit att slå fast, eller åtminstone uppskatta, det 
konkreta värdet som Tom Tits bidrar med i kronor. Detta har vi lyckats med, samtidigt 

2  TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study. Tillsammans med Pisa är TIMSS 
den största internationella kunskapsmätningen. Studien genomförs vart fjärde år i årskurs 4 och 8.

 
3  Enligt skollagen ska utbildningen inom skolväsendet vara likvärdig inom varje skolform, oavsett var  
i landet den anordnas.

 
4  I SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning 
nämns science centers som en resurs för att ”stödja elevers kunskapsutveckling inom naturvetenskap, 
matematik och teknik” (SOU 2020, s.598)

 
5  Vetenskapligt kapital – på engelska science capital – är ett begrepp och ett verktyg för att mäta 
individens exponering för och kunskap om vetenskap. På engelska avser science främst naturveten-
skaperna, emedan i Sverige utgör vetenskap ett bredare begrepp. Se vidare avsnitt 1.4. 
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som de riktigt stora värdena av verksamheten är och förblir svåra att beräkna i monetä-
ra termer. Det handlar om sådant som att Tom Tits bidrar till överbrygga sociokulturel-
la skillnader mellan kommunens barn och unga, lockar fler flickor att intressera sig för 
naturvetenskap, teknik och matematik, bidrar till stolthet och gemenskap i kommunen, 
samt – som ett av de inledande citaten antyder – fungerar som en symbol för den in-
riktning Södertälje redan har och vill förstärka och utveckla för framtida generationer. 

Rent geografiskt befinner sig Tom Tits i den norra delen av Södertäljes stadskär-
na. Ett område som är under utveckling. Det är ett centralt läge med närhet till KTH 
Science Park och Campus och nya planerade kulturella verksamheter. Dessutom byggs 
ett stort antal bostäder, inklusive studentlägenheter, och Astra Zenecas gamla huvud-
byggnad blir nytt hotell med konferensanläggning. Blandningen av nytt och gammalt 
industriarv – Tom Tits ligger själv i Svensk Centrifug AB:s tidigare lokaler, har poten-
tial att skapa en spännande stadsdel där berättelsen om Södertäljes utveckling från in-
dustristad till framåtblickande kunskapssamhälle blir tydligt. Detta kan jämföras med 
den resa som Norrköping gjort med industrilandskapet som löper genom stadens kärna 
och numera bland annat rymmer stadens science center Visualiseringscenter C, Arbetets 
museum, konsert- och eventlokalen Värmekyrkan inrymd i den gamla ångpannecentra-
len, Norrköpings Science Park, högskolecampus med mera. Även där är upplevelser, 
innovation och industriell historia centrala element i stadens profil. Tom Tits lämnar 
därmed viktiga bidrag till motsvarande förändring av Södertäljes stadskärna. 

Den pågående Covid-19-pandemin har påverkat alla öppna verksamheter i Sverige, 
inte minst Tom Tits, och många undrar över vad som kommer att ske i framtiden. Vad 
kommer att bli det ”nya normala”? I denna studie har vi inte analyserat hur föränd-
ringar i kölvattnet av pandemin påverkar värdeskapandet från Tom Tits på till exempel 
sådant som Södertäljes besöksnäring, utan förutsätter att det blir möjligt att återgå 
till en öppen verksamhet någon gång under 2021, även om det skulle krävas fortsatta 
förändringar för att motverka smittspridning. 

Särskilt under pandemin har det blivit tydligt hur viktiga våra behov av att mötas 
är, och att de digitala mötena endast i begränsad utsträckning kan kompensera för 
upplevelsen av de fysiska. Samtidigt visar våra många digitala distansmöten möjlig-
heterna att kombinera fysiska och digitala möten och upplevelser. Tom Tits kommer 
att utvecklas i en värld där gränserna mellan det digitala och fysiska allt mer upplöses 
och vi ser att detta mer bör ses som en spännande utmaning och möjlighet, än ett hot 
mot verksamhetens värdeskapande. Tom Tits kanske kommer att vidgas mer i den 
digitala världen och ge utrymme för upplevelser som besökarna inte tidigare kunnat få 
i dimensioner av tid, rymd och plats, och därmed locka ännu mer till fysiska besök? 
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Syfte, metod  
och avgränsningar
 
Syftet med analysen är att belysa, dels hur Tom Tits bidrar till Södertälje kommun, 
dels vilka värden och effekter verksamheten har för andra intressenter. Analysen om- 
fattar både direkta och indirekta effekter och värden. Fokus för analysen ligger på 
värden i termer av marknadsföring, besökare, kompetensutbyte och andra indirekta 
värden. Analysen baserar sig dels på en genomgång av befintligt material: rapporter, 
medieanalyser, artiklar och annat underlag. Dels baseras den på underlag från inter-
vjuer som har genomförts med nyckelpersoner och företrädare för de olika områden 
som Tom Tits berör. Dels har en enkätundersökning genomförts av Norstats, riktad 
mot privatpersoner i Stockholmsområdet som har barn i rätt ålder för att vara särskilt 
intresserade av Tom Tits kärnverksamhet. 

Urvalet av intervjupersoner och deltagare i enkätundersökningen har skett i samråd 
med uppdragsgivarna. De ekonomiska analyserna är huvudsakligen uppskattningar 
som utgår från det underlag som är tillgängligt i form av insamlad data från uppdrags-
givarna, från tidigare rapporter och offentlig statistik. 

Intervjuer
För studien har ett tjugotal personer intervjuats. Dels intervjuer med nyckelpersoner 
som är verksamma inom Tom Tits, och dels med ett urval personer som bedömts har 
intressanta perspektiv på Tom Tits värdeskapande. Nedan följer en sammanställning 
av de externa personer som har intervjuats, bland dessa har även personer som finns 
med i Tom Tits styrelse tagits med.

1.1
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1.  Juan Copovi-Mena, VD, Telge AB 
2.  Jenny Engström, chef för produkt och 

hållbarhetskommunikation, ansvarig för 
samhällsstöd, Astra Zeneca AB

3.  Peter Fredriksson, generaldirektör, 
Skolverket och tidigare utbildningsdi-
rektör, Södertälje

4.  Linda Färggren, projektledare plats-
utveckling (Destination Södertälje), 
Södertälje kommun

5.  Boel Godner (S), Kommunstyrelsens 
ordförande (KSO), Södertälje kommun

6.  Susanna Gustafsson, Head of People 
Analytics, Scania (tidigare styrelseleda-
mot, Tom Tits Experiment)

7.  Annika Hedberg, kommunikatör, Ny- 
köpings kommun

8.  Aljosa Lagumdzija, centrumchef/cen-
trumledare, Södertälje centrumförening

 

9.      Eva Malmström Jonson, profes-
sor, KTH (styrelseledamot, Tom Tits 
Experiment)

10.   Ylva Modig, NT-förstelärare spets- 
utbildning i matematik, Engelbrekts- 
skolan i Stockholm 

11.  Sissi Nobel, General Manager,  
Scandic Södertälje

12.  Kristina Palm, docent, KTH  
(suppleant styrelseledamot, Tom Tits 
Experiment)

13.  Monica Sonde, utbildningsdirektör, 
Södertälje kommun

14.  Christine Sundberg Carendi,  
generalsekreterare, Svenska Science 
Centers

15.  David Winerdal (KD), Kommunalråd, 
Södertälje kommun (styrelseordföran-
de, Tom Tits Experiment)



Enkät
I samband med analysen genomfördes en enkätundersökning som gick ut till drygt 
500 föräldrar och vårdnadshavare i familjer med barn i åldrarna 4–12 år. Enkäten som 
genomfördes under november 2020 gick ut i Södertälje, Stockholm, Huddinge, Bot-
kyrka, Sollentuna och Solna. Syftet med enkäten var att ge stöd till de indikationer och 
referenser vi fick från intervjuer och genomgång av annat underlag. 

Enkäten genomfördes i samarbete med Norstat som gick ut med frågor till sin 
panel. Till enkäten bjöd de in 1 434 respondenter och fick en svarsandel på cirka 37 
procent (justerat 508 svar), vilket är att betrakta som en god svarsfrekvens. Respon-
denterna fick även skatta formulärkvaliteten, och den låg över medel vilket är ett kvit-
to på att den fungerat väl bland respondenterna. Enkäten med Norstat som avsändare. 
Det framgick inte inledningsvis att enkäten hade koppling till eller handlade om Tom 
Tits. De inledande fyra frågorna (1–4) ställdes utan att respondenten kände till att det 
var Tom Tits som var huvudnumret. Först på fråga 5 kunde respondenten förstå att en-
käten hade koppling till Tom Tits. På så sätt har enkäten ringat in positiva associatio-
ner till Södertälje, och kända och prioriterade besöksmål för denna målgrupp, utan att 
de är färgade av Tom Tits eller som del i ett arbete kopplat till destinationsutveckling. 
Formuläret omfattade ett antal öppna frågor. 

Referens inom parentes hänvisar till svarsalternativet i resultatrapporten  
från enkäten, se bilaga. 

1.  Vilka är dina positiva associationer till Södertälje?  
(fritext, ord/begrepp som ringar in dina positiva associationer, 3–5) (Q2_r1oe)

2. Vilka utflyktsmål känner du till i Södertälje? (Q3a#) 
3.  Om du eller din familj skulle planera för ett besök i Södertälje (som turist eller 

boende i Södertälje), vilka utflyktsmål skulle du/ni då vara intresserade av att 
besöka? (Q3b#)

4. Känner du till Tom Tits? (Q4a) 
5. Har ditt/dina barn besökt Tom Tits? (med dig eller på annat sätt) (Q4b)
6. När besökte ditt/dina barn Tom Tits senast? (Q4c)
7. Planerar du eller ditt/dina barn att besöka Tom Tits? (Q4d)
8. Tillsammans med vem har ditt / dina barn besökt Tom Tits? (Q4f#)
9.  Gjorde barnen och medföljande något annat i Södertälje i samband med det 

senaste besöket hos Tom Tits? (Q4g)
10.  Vad mer gjorde/besökte barnen och de medföljande vid senaste besöket hos 

Tom Tits? (Flera svar möjliga) (Q4h#)
11.  Hur uppfattar du att Tom Tits bidrar till Södertälje? Vilka påståenden håller 

du med om? (Q6r1)
 a. Bidrar till ökad känsla av stolthet och gemenskap i Södertälje. (Q6r2)
 b.Gör Södertälje mer intressant som utflyktsmål generellt. (Q6r3)
  c.  Gör Södertälje mer intressant som plats för att utveckla intresse för natur-

vetenskap, teknik och innovation. (Q6r4)
12. Bidrar Tom Tits med något annat, som vi inte nämnt ovan? (Q6e) 
De kompletta resultaten från enkäten finns som bilaga till rapporten. 
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1.2
Science centers
 
Tom Tits är en av de 19 medlemmarna i branschorganisationen Svenska Science Cen-
ters, som grundades 2004 och arbetar för att främja och utveckla branschens intressen. 
Ett science center syftar till att öka intresset för teknik och naturvetenskap, framför 
allt hos barn och unga6. Det viktigaste skälet till att satsa på ett science center har varit 
framåtriktad – att verksamheten ska leda till att fler vill utbilda sig inom och jobba 
med teknik och naturvetenskap i någon form.  
 
Behovet av sådan kompetens är stort i Sverige, som länge varit beroende av teknikin-
tensiva exportindustrier och kunskapsutveckling, samtidigt som det blivit allt svårare 
att finna sån kompetens. Andra skäl till att skapa och driva science centers handlar om 
lokala intressen, att bidra till platsens attraktionskraft som besöksmål, boende- eller 
etableringsort.

Värdeanalys Tom Tits Experiment    11

Ett eltträd, en innovation för elproduktion som är lika snygg som effektiv – ett vind-
träd. Mitt i Tom Tits park, intill en liten damm, stoltserar det nya trädet som är grönt 
året om. De gröna löven rasslar dock inte i vinden, utan snurrar istället helt ljudlöst. 
Cirka 300 dagar om året fångar trädet även de lättaste vindarna, från 2 m/s. Löven, 
är generatorer och varje generator kan leverera 300 W ström, så de totalt 30 gene-
ratorerna på trädet ger hela 9 kW när de snurrar som mest. Det motsvarar i snitt lika 
mycket el som ett normalhushåll i villa förbrukar. Tanken är att strömmen som trädet 
genererar ska gå till Tom Tits Experiments anläggning.   FOTO: TOM TITS

6  Science center (science centers) är ett vedertaget namn på dessa vetenskapscentrum med inriknining 
mot teknik och naturvetenskap. Ett vetenskapscentrum kan ha andra vetenskapliga inriktningar. 
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Tom Tits Experiment 
 
Tom Tits startades av naturvetaren, läraren och lärarutbildaren Klas Fresk som en ut-
ställning i Södertälje konsthall 1985. Inspirationen kom från utländska science centers, 
liknande företeelser saknades vid denna tid i Sverige. Det var redan från början ett ut-
talat pedagogiskt initiativ, där syftet var att öka intresset för naturvetenskap och teknik 
med hjälp av att besökarna själv fick hantera föremålen ”hands-on”. Grundtanken var 
att alla människor är intresserade av naturvetenskap och teknik om de får möta det på 
rätt sätt. Den inställningen har levt kvar i verksamheten oförändrad. 

Den permanenta verksamheten startade 1987 som en fortsättning på en framgångs-
rik vetenskapsutställning. Verksamheten har växt och omfattar idag 6 000 kvadratme-
tet publik inomhusyta och 9 000 kvm utomhusyta, med tillhörande experimentpark. 
Totalt har verksamheten cirka 500 experiment. I lokalerna bedriver Tom Tits också 
café, restaurang, förskoleverksamhet, utvecklar och genomför lärarfortbildning och 
utbildning för blivande lärare (VFU) och annan pedagogisk verksamhet för elever från 
förskola, skola och gymnasiestudenter. Cirka 50 personer är anställda inom verksam-
heten. Utöver detta erbjuder Tom Tits varje år säsongsarbete i kafé och utställningar 
till cirka 100 ungdomar, samt tar emot 30 feriepraktikanter och lika många praoelever. 

” Tom Tits Experiment tillkom som ett pedagogiskt 
projekt, med ambitionen att vända upp och ner på 
begreppen i skolan. Min ambition var att förändra 
själva lärandet och synen på kunskap.”  
Klas Fresk (ur Experimentet Tom Tits)

FOTO: TOM TITS
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Tom Tits ligger i de norra delarna av Södertäljes stadskärna, ett område som ska om-
formas under de närmaste åren. Närheten till KTH Campus, Södertälje Science Park 
och nya planerade kulturella verksamheter gör att Tom Tits befinner sig i ett spännan-
de sammanhang rent geografiskt. 

Tom Tits är helägt av kommunala Telge AB. Det senaste bokslutet visar att ägardi-
rektiven är uppfyllda förutom på en punkt, verksamheten gick med en miljon kronor 
i underskott på grund av att budgetmålet för besökarna missades med knappt 5 000 
betalande besökare. 

I ägardirektiven står att Tom Tits ska:

”  ... stärka Södertälje genom att bidra till stadens 
profil och attraktionskraft, både som besöksmål, 
bostadsort och företagsmiljö. Det ska ske genom att 
vara det ledande utflyktsmålet med avseende på 
lärande upplevelser.”

I årsredovisningen för 2019 fastslås också Tom Tits uppdrag: 

” Tom Tits uppdrag är att erbjuda allmänhet och pro-
fessionella en gränsöverskridande och tvär- 
vetenskaplig (tvärvetenskaplig inom STEAM – Scien-
ce, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) 
mötesplats för att sprida intresse för och kunskap 
om naturvetenskap, teknik och hållbarhet. Tom Tits 
bedriver folkbildning och bidrar till det livslånga 
lärandet.”

Tom Tits intäkter 2019 var 56 miljoner kronor, varav huvuddelen (30 procent) kom 
från entréavgifter. Restaurangverksamheten stod för ytterligare 23 procent av intäk-
terna och förskoleverksamheten 14 procent. Tillsammans med övriga kommersiella 
intäkter finansierar dessa intäkter 75 procent av verksamheten. Resterande finansiering 
kommer huvudsakligen från kommunens köp av verksamhetens tjänster till självkost-
nadspris och statens bidrag (vardera 7 procent), samt marknadsförings- och projekt-
bidrag (12 procent). De största utgifterna var för personalen (57 procent), kostnader 
förknippade med fastigheten (14 procent), varuinköp (10 procent), Telge administra-
tion (7 procent), drifts- och marknadsföringskostnader (vardera 6 procent). 

Tom Tits har genom åren vunnit flera priser för sin verksamhet. Senast 2019 fick 
man utmärkelser inom kategorierna ”Mest barnvänliga museum i Stockholms län” samt 
”Bästa personalen bland Stockholm läns museum” i en oberoende branschundersökning. 

1.3



 Science centers  
värdeskapande 
 
Föreningen Svenska Science Centers anger att deras medlemmar bidrar till att: 

” … tillgodose landets behov av framtida kompetens-
försörjning och ökad innovation genom stärkt och 
breddad rekrytering av arbetskraft. De utgör en 
befintlig nationell infrastruktur med expertkunskap 
inom livslångt lärande och hur man inspirerar barn, 
ungdomar och allmänhet till fördjupad kunskap 
inom naturvetenskap, teknik och matematik.”

 
Sverige dras sedan länge med utmaningen att få fler unga att intressera sig för och 
söka sig till högre utbildning inom naturvetenskap, teknik och matematik. Detta är 
numera något som i den allmänna debatten framhålls som en viktig, till och med avgö-
rande samhällsutmaning som behöver adresseras både nationellt och regionalt. 

Svenska Science Centers understryker att det är viktigt att barns lust att lära bibe-

FOTO: TOM TITS
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hålls och att de ges möjlighet träna sina färdigheter och förmågor inom dessa områ-
den. Insatserna behöver börja tidigt och vara kontinuerliga, när de nått gymnasieåldern 
är det för sent att börja. Science centers har unika möjligheter att erbjuda detta genom 
interaktiva utställningar och programverksamhet som inspirerar till utforskande och 
kreativt problemlösande. Science centers är en resurs för skolan inom lärarfortbild-
ning, skolprogram, arbetsmarknadskunskap, yrkesorientering och prao, bland annat 
genom projekt i samarbete med näringslivet och studie- och yrkesvägledare. Utöver 
detta är science centers mötesplatser där ny forskning blir tillgänglig för allmänheten.

Svenska Science Centers når årligen cirka två miljoner besökare, varav 350 000 
elever från förskola till gymnasium, 24 000 pedagoger fortbildas och 230 av landets 
290 kommuner har skolor som regelbundet besöker science centers. De värden Svens-
ka Science Centers understryker är alltså bidraget till långsiktig kompetensförsörjning, 
som resurs för skola och som en plats för livslångt lärande för allmänheten.

Kairos Future har i rapporten Wow! Lustfyllt lärande (2020) undersökt framtidens 
lärande och hur det är möjligt att ge kommande generationer de bästa förutsättningarna 
för att lösa de utmaningar som vi står inför. 
 
I Kairos Futures rapport står bland annat: 

” När föräldrar inom ramen för det här projektet till-
frågades om det bästa sättet för deras barn, 6–12 år, 
att lära sig saker hamnar till exempel museer först 
på plats 16. Efter skolan, Youtube, appar, spel, böcker 
med mera. Samtidigt hävdar föräldrarna att deras 
barn lär sig bäst när de får testa, labba, använda alla 
sinnen, något som museer och science center skulle 
kunna vara riktigt bra på! Science centers/experi-
mentlabb kvalar också in på plats 6.”  
(Kairos Future: 2020, s.12) 

Olika internationella och svenska undersökningar visar att science centers verksamhet 
ger önskad långsiktig effekt. Med andra ord: de bidrar till att öka intresset för natur-
vetenskap och teknik, påverkar attityder och värderingar, samt val av yrkesinriktning. 
Nära kopplat till denna effekt är det Svenska Science Centers refererar till som veten-
skapligt kapital (science capital). Vetenskapligt kapital kan sammanfattas som alla de 
vetenskapsrelaterade kunskaper, attityder, erfarenheter och resurser som en individ 
bygger upp under sitt liv. Begreppet är inspirerat av Pierre Bourdieus teorier om kapi-
tal och social reproduktion (se avsnitt 2.1), och har utforskats av bland andra Louise 
Archer7. Vetenskapligt kapital används idag inom pedagogisk forskning, praktik och 
politik och utgör även ett mått på individens exponering för och kunskap om, i första 
hand, teknik och naturvetenskap.

7 Se vidare Archer et al. (2015) och King et al. (2015). 
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2.0

Värdeskapande  
processer och kategorier 
I följande avsnitt ger vi en översiktlig bild av några teoretiska fält med relevans för en 
analys av indirekta och sekundära värden från kulturella och kreativa verksamheter. Det 
är inte självklart att Tom Tits verksamhet ska definieras som del av en kulturell eller 
kreativ näring. Däremot kan vi se att Tom Tits som kreativ och kulturell verksamhet är 
del av kluster och fält för kulturella och kreativa näringar. Inom ramen för dessa fält och 
kluster har institutioner och verksamheter som Tom Tits en betydelsefull roll på samma 
sätt som kultur- och evenemangsarenor, museer, konsert- och kulturhus. Många av de 
teorier och modeller som används för att studera dessa kulturella och kreativa verksamhe-
ters värdeskapande menar vi är lika relevanta för att studera värden från publika science 
centers. En verksamhet som Tom Tits bidrar dessutom som länk mellan kulturell och 
kreativ delaktighet och intresse för vetenskap och kunskapsutveckling inom naturveten-
skap och teknik. 

FOTO: PONTUS ORRE



2.1
Teoretiska vägmärken
 
Om kulturella och kreativa fältet 
Sedan början av 2000-talet har städer och regioner världen över visat ökat intresse för 
kulturens och de kreativa näringarnas ekonomiska värden och samhällsekonomiska 
bidrag. Det kulturella och kreativa området har en stor tillväxtpotential i vår del av 
världen (Johnson, 2009). Enligt en studie från EU-kommissionen, The Economy of 
Culture in Europe (2006), har kulturen och den kreativa sektorn en högre tillväxttakt 
än EU:s ekonomi i övrigt. 

 
Ekonomen Pier Luigi Sacco argumenterar utifrån begreppet kultur 3.0 att kulturens 
samhällsbidrag inte bara kan reduceras till just de direkta och kortsiktiga effekterna - 
värdena från kulturella och kreativa näringar är större och vidare än så. Sacco menar 
att kreativa och kulturella verksamheter medverkar och bidrar till kulturell delaktighet 
som stärker och utvecklar dimensioner såsom innovation, välfärd, hållbar utveckling, 
social sammanhållning, livslångt lärande och lokal identitet (Sacco et. al, 2008 & 2013). 

 
Denna syn på de kulturella och kreativa näringarnas kvaliteter har en längre historia, åt-
minstone sedan början av 1990-talet, där man kan se att kultur bidrar till kreativitet, vilket 
kan hjälpa till att upprätthålla och utveckla nya industrier och välfärd (Hansen, 1995). 

 
 

Nätverk och kluster av kunskap
Nätverk och kluster för kreativa branscher är viktiga källor till innovation. De kreativa 
fältens nätverk spelar också en nyckelroll för att länka lokala och regionala platser till 
nationella och globala kretsar av information och resurser. De platser där nätverksanslut-
ningar konvergerar och koncentreras kallas kluster. Kluster har blivit viktigare för den 
nya ekonomin, inte bara som fysiska platser, utan också som noder i kunskapsnätverk. 

Det kulturella kapitalets källor
För att förstå de kreativa näringarnas värdeskapande så krävs ett resonemang om 
värden – som inte alltid är rena ekonomiska värden, utan där andra former av värden 
och kapital är betydelsefulla – och som i olika processer kan omvandlas till realekono-
miska värden.

Exempelvis kan en plats eller region som har rykte om sig att vara intressant och 
ha vissa kulturella värden locka turister och investerare som ger upphov till direkta 
ekonomiska värden, investeringar eller ökad konsumtion. Ett kulturellt och symboliskt 
kapital (icke-monetärt) omvandlas på så sätt till realekonomi (monetärt). Här är det 
inte helt självklar hur man kan värdera och kvantifiera kulturellt och eller symboliskt 
kapital. Detta värde kan ses indirekt, exempelvis genom att speglas i prisutveckling för 
bostäder och lokaler i ett område. 
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Bourdieu har bidragit till att vidareutveckla kapitalbegreppet (värdebegreppet) som 
inte bara omfattar ekonomiska utan då även kulturella, sociala och symboliska kapital, 
vilka kan bidra till att reproducera agenters sociala status och den sociala strukturen 
(Bourdieu P., 2011). 

Richard Florida talar om utvecklingen av den kreativa klassen som viktig för att 
utveckla både kreativitet och innovation i en region (Florida, 2006). Eftersom kreati-
vitet och innovation är centrala för regional tillväxt och utveckling är det för många 
regionala främjare en uttalad strategi att attrahera och förstärka de kreativa fältet, både 
för att attrahera dessa kompetenser och för att möjliggöra en positiv utveckling från 
det kreativa fältet, och möjliggöra att det “spiller över” på andra områden. 

 
Medan ekonomiska kapital är enklare att direkt omsätta mellan fält – är de kulturel-
la, sociala och symboliska kapitalen vanligtvis begränsade till värdeskapande mellan 
agenten och strukturen som delas inom ett fält – ett växelspel inom det som Bourdieu 
kallar habitus. Däremot kan reella värden skapas inom och från fältet, som gynnar 
regionens ekonomi. 

Det kulturella, sociala och symboliska värdet kan vara minst lika mycket värt som 
det ekonomiska värdet – dock är de av förklarliga skäl inte lika enkla att kvantifiera. 

 

FOTO: RODOLFO ALVAREZ



Nätverk
Informella professionella nätverk utvecklar en specifik gruppkompetens. I dessa nät-
verk organiseras arbetsfördelningen, resursallokering och beslutsfattande genom per-
sonliga kontakter. Värdeskapande från kreativa fält omfattar inte bara kreativa företag 
direkt, utan även deras leverantörer och partners bildar andra sektorer. Det gäller de 
flesta verksamheter – och det finns ett värdeskapande inom olika typer av kluster och 
geografiska verksamhetsfält – men kreativa verksamheter har visat sig skapa sekundä-
ra värden som är större än för många andra fält. 

Den mångdimensionella karaktären av kulturell och kreativ verksamhet innebär att 
man behöver ta hänsyn till denna komplexitet (Throsby, 2010). Det finns en lång rad 
studier som tittar på olika värdeskapande utifrån fälten i modellen ovan. 

Värden 
Ekonomiska värden. Med icke-användarvärden (non-use-values) menas den vär-
dering människor gör av något trots att de inte kan eller vill använda det själva. Ett 
exempel är värdet av att bevara ett naturområde för kommande generationer, eller 
av att det finns en operascen i staden trots att man själv inte har råd att gå dit eller av 
andra anledningar inte besöker kulturscenen. Summan av alla användarvärden och 
icke-användarvärden ger det totala ekonomiska värdet – på kort sikt eller över en 
längre livscykel. 

Exempelvis kan man titta på fastighets- eller bostadspriser (eller prisutveckling) 
för områden där man kan anta att en naturresurs eller kulturinstitution finns. Man kan 
också ställa den hypotetiska frågan om vad olika målgrupper är beredda att betala för 
att det ska finnas tillgång till institutionen - även om man inte använder den direkt. 
Den senare metoden är svårare att få säkerställda svar från då respondenterna kan 
svara antingen oändligt mycket (eftersom de vet att de inte kommer få betala) eller att 
de sätter noll, om de är rädda för att de ska få betala (på något sätt).

Tom Tits kan antas ha icke-användarvärden både inom Södertälje och inom andra 
grupperingar, exempelvis inom fältet för svenska science centers, som del av ett 
ekosystem och kluster för innovations- och kunskapsfrämjande inom Sverige och 
eventuellt vidare än så. Några av de tydligaste värdena är att Tom Tits har stor betydel-

Värdeanalys Tom Tits Experiment    19

 
 
 

Material
 
 
 
 

Direct Indirect

 
Primary Effects

Direct, material value added and 
employment effects of cultural 

and creative industries.

 
Secondary Effects

Indirect positive effects in value added 
chains (e. g. on suppliers, customers, 
cooperation partners) and extended 

effects due to product spillovers.
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Tertiary Effects
Positive Direct Effects e. g. due to bu-
siness model innovations, developme-
nt of hybrid markets, knowledge and 

network spillovers.

 

 
Quaternary Effects

Positive indirect effects incl. social 
innovations, open innovation/ design 

thinking, new forms of working.
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se för att sätta Södertälje på kartan för turister och besökare. Detta bekräftas också i de 
varumärkesanalyser som gjorts i denna studie.

Direkta och indirekta. Tom Tits kan delas in efter de värden och effekter som uppstår 
som direkt resultat av verksamheten. Dessa är bland annat de ekonomiska transaktio-
ner verksamheten själv ansvarar för, påverkan på barn, unga och lärare. Indirekta och 
sekundära värden och effekter är de som uppstår som ett resultat utanför verksam-
heten, men som kan länkas till verksamheten. Sådana värden är till exempel den kon-
sumtion av andra tjänster som besökare gör i samband med besöket på Tom Tits. Det 
kan också röra värden och effekter av att besökare får en förändrad bild av Södertälje 
som plats. 
 
Hur stora de sekundära och indirekta värdena är och blir beror också på vad som 
görs för att förstärka och kommunicera dessa värden. 
 
Kort sikt och över tid. När i tid värden uppstår kan variera. Vissa uppstår förhållan-
devis omedelbart och vissa uppstår och/eller aggregeras över tid. Ett exempel är när 
ett nytt köpcentrum öppnas på en ort och skapar värden i form av ökad sysselsättning, 
handel och andra aktiviteter med ekonomisk betydelse. Över tid kan köpcentret bidra 
till att människor vill bosätta sig i närheten för att få tillgång till service, vilket i sin tur 
gör att fritidshusen ökar i pris då de kan byggas om till permanentboenden.  

Värden i olika fält. Det går vidare att tala om värden som skiftar i olika fält, för att tala 
utifrån Bourdieus begreppsvärld (se ovan). För en turistchef är besöksantalet kanske 
det mest intressanta. För en skolledare kan det handla om hur något bidrar till en mer 
likvärdig skola eller underlättar rekryteringen av lärare. Företagare kan se värden av 
ökad ekonomiskt aktivitet. En kommunchef kan röra sig över flera olika fält samtidigt.  
 
Nedan följer en schematisk modell som illustrerar olika värden tillsammans bildar det 
totala värdet. 

I denna studie 
ligger fokus på de 
indirekta värdena – 
det vill säga värden 
som uppstår från 
verksamheten såsom 
sekundära effekter. 
Till exempel konsum-
tion i samband med 
besök i Södertälje, 
eller kompetens-
utveckling i senare 
led efter att man har 
jobbat eller jobbar  
i anslutning till  
Tom Tits. 

Total  
value

Use 
value

Non-use 
value

Direct 
value

Indirect 
value

Option 
value 1

Option 
value 2

Option 
value 3



 
Värdekedjor. Michael Porter utvecklade en modell utifrån ett resonemang om företags 
värdekedja som ett verktyg för strategisk planering inom företag (1985). Värdekedjan 
beskriver de aktiviteter som sker i ett företag som skapar värde. 

Porters värdekedjemodell har också blivit en modell för att ringa in de värdeytor 
som finns inom värdeproduktion ur ett makroperspektiv och som kan ligga utanför 
företaget eller institutionen. Modellen som utvecklats på olika sätt har fått en rad andra 
tillämpningsområden, bland annat som modell för att ringa in kulturens och de kreati-
va näringarnas värden och den kan utvecklas i olika steg. 

Multiplikatoreffekter. Multiplikatoreffekter är en etablerad om än diskuterad makro- 
ekonomisk teori som går ut på att en investering eller konsumtionsökning i samhälls- 
ekonomin bidrar till ökad konsumtion och investeringar som totalt överstiger den ur-
sprungliga ökningen, en så kallad multipel ökning. Detta på grund av att den ursprung-
liga ökningen av konsumtion och investeringar ger positiva effekter på bland annat 
sysselsättningen, som i sin tur ökar konsumtionen och investeringarna, och så vidare. 
Dessa ringar-på-vattnet-effekter innebär också att skatteintäkter kan tas ut i flera led. 

Multiplikatoreffekten är omdiskuterad. För att det ska gå att motivera en multipli-
kator krävs att friställd kapacitet i ekonomin och eller att effekten hade uteblivit om 
aktiviteten eller ett alternativ till aktiviteten inte hade genomförts. Argument som talar 
för en multiplikatoreffekt är hur Tom Tits verksamhet kan spilla över på andra områ-
den och stärka uppfattningen om regionen som en kreativ och intressant plats. 

Multiplikatorn anges ofta med ett värde mellan ett och två. I denna rapport använder 
vi ingen multiplikator i sig, utan de indirekta värden vi diskuterar är del av vad som 
skulle ligga bakom en multiplikatoreffekt.

FOTO: SÖDERTÄLJE CITY
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2.2
Tom Tits  värdeskapande

 
Denna undersökning tar fasta på samtliga värden och effekter från Tom Tits.  
Det innebär att vi har undersökt en bredd av värden och effekter som sträcker  
sig över olika värdeskapande kategorier.  

1. Verksamhetsekonomi 
Tom Tits bidrar till ekonomiska transaktioner med besökare, skolor, föräldrar,  
samt från olika leverantörer och bidrar till sysselsättning i form av anställda.

2. Varumärkeseffekter
Tom Tits bidrar till platsvarumärket Södertälje och sitt eget varumärkes  
substansvärde, som i teorin kan överlåtas. Här avses platsvarumärket.

3. Besökseffekter 
Tom Tits bidrar med besökare till Södertälje som konsumerar varor och  
tjänster från andra aktörer, till exempel restauranger och butiker.

4. Lärande och kompetens  
Tom Tits bidrar med lärande bland barn och unga och lärares kompetens- 
utveckling. Den bidrar även till samverkanskompetens bland partners. 

5. Kunskapsutveckling  
Tom Tits bidrar med utveckling av ny kunskap i form av metoder och  
koncept för lärande. 

6. Attitydpåverkan  
Tom Tits bidrar till att stärka en positiv attityd till naturvetenskap och  
teknik i samhället, i Södertälje, regionen men också nationellt.

7. Individuella effekter
Tom Tits ger emotionella och kognitiva effekter, till exempel stimulans  
av nyfikenhet, glädje och gemenskap, och kan inspirera till beteenden och livsval. 

8. Sociokulturella effekter  
Tom Tits har effekt på jämlikhet, integration och känsla av gemensam  
tillhörighet. Verksamhetens fokus överbryggar kön, klass och etnicitet. 

9. Relationer och nätverk  
Tom Tits utgör grund för särskilda relationer och nätverk som bidrar  
till Södertäljes utveckling. Ett exempel på detta är KTH Campus Södertälje.



2.3
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Kompetens
Besökseffekter 

Verksamhet

Individ Attityd

Kunskap

Relationer

Sociokulturellt

Platsvarumärke

Icke-monetärt

Monetärt

Kort sikt Lång sikt

1.

2.

3.

 Modeller för Tom Tits 
värden och effekter
 
Vi föreslår en modell för Tom Tits värden som belyser värden ur tre dimensioner.  

Den första dimensionen är en uppdelning efter monetära värden och effek-
ter, sådana som är möjliga att relatera till pengar, respektive icke-monetära 
värden och effekter, och sådana som är svåra att relatera till pengar. 
 
Den andra dimensionen är en uppdelning av de värden och effekter som 
uppstår på kort sikt, respektive på längre sikt. Kort sikt har vi valt att definie-
ra som de närmaste tre till fem åren, vilket hör samman med att Tom Tits ska 
bidra konkret till barn, unga och lärares kompetens. På längre sikt definierar 
vi som fem till tio år, då detta ger utrymme för att iaktta värden och effekter 
som kan ta så lång tid eller längre. En tidshorisont bortom tio år ser vi som 
för abstrakt i sammanhanget.
 
Den tredje dimensionen är de värdekategorier vi redovisat tidigare. Dessa 
kategorier har viss överlappning, men vi bedömer att de ändå har den kvali-
teten att de går att föra samtal om utan att blandas samman helt eller bli för 
abstrakta. I modellen har vi även markerat kopplingar mellan värdekategorier. 



 

3.0
Resultat 
 
De resultat vi redovisar fokuserar på sekundära  
värden som Tom Tits bidrar till på områdena: 

 
Utbildning

Sociala värden 

Varumärkesvärden

Turism 
 

För att komma fram till vårt resultat har vi kombinerat och vägt samman data från in-
tervjuer, undersökningar och skriftliga källor. Tillgången till data varierar av naturliga 
skäl, vilket gör att vissa värden kan bestämmas med större säkerhet, andra med lägre. 
Resultatet ringar dock in värden inom samtliga fyra områden. 

Resultatavsnittens längd eller ordning avspeglar inte någon hierarki mellan dessa 
värdeområden. Det finns helt enkelt mer att säga, utifrån tillgängliga data, om varu-
märkesvärden och värden från turism, än värden för utbildning och sociala värden. 
Dessutom hänger dessa fyra områden delvis samman, det är verksamhetens art med 
kunskapsmässiga och sociala kvaliteter som ger förutsättningarna som bidrar till varu-
märket och som har betydelse för turism och besök till Södertälje. 
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Resultat från  intervjuerna 
 

I våra intervjuer har vi ställt frågor om olika aspekter på Tom Tits utifrån värdeska-
pande, utifrån ett Södertäljeperspektiv och från den verksamhet de representerar eller 
tidigare representerat. Vi har även gett dem utrymme och frågat om intervjupersoner-
nas egen och privata relation till Tom Tits. Svaren har varit utförliga och gett oss en 
god uppfattning om hur Tom Tits värden och effekter kan uppfattas från intressenter 
och yrkesverksamma inom olika samhällssektorer och funktioner. 

De intervjuer vi gjort har gett oss god inblick i hur intressenter och målgrupper kan 
värdera Tom Tits. I appendix finns en mer utförlig redovisning av intervjuerna.

Resultatet av intervjuerna visar en mycket positiv bild av Tom Tits. Alla betonar att 
det är en unik verksamhet som bidrar med omfattande värden, både från det perspektiv 
de själva företräder och från andra. Majoriteten av de som intervjuas lägger in egna 
känslomässiga värderingar när de beskriver detta. 

När det gäller betydelsen för Södertälje är det återkommande svaret från intervju-
personerna att Tom Tits bidrar positivt till bilden av platsen. Flera menar till och med 
att Tom Tits är det enskilt viktigaste positiva bidraget till Södertälje. 

Mest utmanande för intervjupersonerna var att kvantifiera värdet av Tom Tits och 
resonemangen varierade här mycket. Allt från att Tom Tits nog sågs som en budget-
post i den egna organisationen till att värdet helt enkelt rörde områden som är omöjli-
ga att sätta siffror på för att de huvudsakligen rörde centrala demokratiska värden. 

” Man skjuter sig nog i foten om man ska värdera detta 
i siffror. Hur ska vi annars nå de familjer som inte 
själva besöker såna institutioner? För dessa behövs 
att skolan ser till att deras barn får ta del av det Tom 
Tits erbjuder.” 

 
Flera intervjupersoner menade att Tom Tits har en potential att skapa värde som inte 
tillvaratas i tillräcklig utsträckning idag. Exempel på detta är att utställningarna och andra 
delar av verksamheten skulle kunna handla mer om den pågående digitaliseringen av 
samhället och visa hur omvandlingen av industrin och andra samhällssektorer sker genom 
tillämpning av kunskap inom teknik, matematik och naturvetenskap. Från intervjuerna fick 
vi åtskilliga exempel på hur Tom Tits betydelse kan förstärkas och utvecklas, exempelvis 
med olika satellitutställningar i Södertälje eller på andra platser som innebär att kännedo-
men om Tom Tits når ut i andra rum. Exempelvis hur Tom Tits kan användas som del både 
för att bidra till offentliga miljöer, city-handel och hotell. Detta har genom åren gjorts, men 
från intervjuerna låter det som det finns mycket mer att göra – både av Tom Tits, och av 
hur andra aktörer som kan få med Tom Tits verksamhet och varumärke i sitt arbete. 

3.1
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Något som blir tydligt i intervjuerna är att det finns ett glapp mellan det värde som 
Tom Tits bidrar med i form av ökat intresse och kunskap om teknik, naturvetenskap 
och matematik bland barn och unga, och det önskade resultatet: ökad kompetens 
inom samma områden. Samhället och arbetsgivarna behöver mer och ökad kompetens 
nu – inte om 15 år, går resonemangen. Utan att vara kopplad till just denna utmaning 
resonerade flera intervjupersoner över möjligheterna för Tom Tits att utsträcka den 
målgruppen till högre åldrar. 

Ingen av intervjupersonerna uppfattar att det finns något egentligt alternativ till den 
upplevelse Tom Tits erbjuder med inriktning mot teknik och naturvetenskap, vare sig 
i regionen eller nationellt, med några få undantag då Teknikens Hus i Luleå nämns. 
Flera intervjupersoner påpekar att Tom Tits värdeskapande är en angelägenhet för hela 
Sverige. 

 
Lärande och kompetens
Av enkäten som ställdes till barnfamiljer i Södertälje och grannkommuner kan utläsas 
att barnen i huvudsak besökte Tom Tits tillsammans med anhöriga. Vi ser att 85 
procent av de besökande barnen har varit på Tom Tits i sällskap med sina föräldrar, 
och 19 procent med sin skola och 17 procent med sina mor- och eller farföräldrar. Att 
sammanställningen inte summerar till 100 procent beror på att vissa barn har varit på 
Tom Tits flera gånger, och/eller att man besökt Tom Tits med både föräldrar och andra. 

Skolan    19 %

Mig/förälder   85 %
Farföräldrar eller morföräldrar  17 %
Annan släkting     7 %
Vet ej      0 %

Annan      3 %

Tom Tits är ett värdefullt besöksmål för familjer och vi kan notera att mor- och 
farföräldrar är en betydande grupp. Här finns sociala värden av att uppleva Tom Tits 
tillsammans, över generationer. 

I enkäten är det 16 procent som av de svarande föräldrarna/vuxna som säger att 
de (barnen) gjorde något annat i samband med sitt besök. Vanligast är att man besöker 
Södertälje City, restauranger eller Torekällberget. Sydpoolen kommer på plats sex, och 
det beror sannolikt på att man inte hinner med två mer omfattande besöksmål på en dag.

Vad mer gjorde/besökye barnen och de medföljande vid senaste 
besöket hos Tom Tits Experiment? (Flera svar möjliga)
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3.2
Värden för utbildning
 
Våra intervjuer visar att utbildning var det område där respondenterna hade den 
tydligaste gemensamma uppfattningen om att Tom Tits bidrar, till skolverksamheten, 
barnens lust till lärande och lärarnas fortbildning. Likaså nämndes värdet av att nå 
grupper som är svåra att att komma i kontakt med och intressera för naturvetenskap 
och teknik, bland annat flickor. Även av tidigare utvärderingar framgår att Tom Tits 
lever upp till detta syfte, att bidra till lusten att lära sig mer och att öka lärarnas kom-
petens.

Idag får det anses att gymnasiestudier är ett minimikrav för anställningsbarhet. En 
av tio elever inte klarar gymnasiet (14 000 elever per årskull), vilket leder till miljard-
kostnader för samhället enligt Skandia, vars beräkningar visar att det handlar om 53 
miljarder under den årskullens liv, där hälften drabbar den enskilde och resten sam-
hället, i form av minskade skatteintäkter. För varje elev Södertälje har som inte klarar 
gymnasiet är alltså kostnaden för samhället cirka 1,9 miljoner över personens livstid. 

Södertälje får också kostnader för studenter som inte är behöriga till gymnasiet, 
genom att det blir en merkostnad att täppa till denna kunskapslucka innan de antas 
till gymnasiet. I en studentuppsats från högskolan i Örebro 2018 konstaterades att 
merkostnaden för att icke-behöriga ska ta examen från gymnasiet blir 4,4 gånger högre 
än för redan behöriga elever. 

Tom Tits skapar värden för de lärarstudenter som får göra praktik där, för fortbild-
ning av lärare och genom att minska tiden och ansträngningen som krävts av dessa 
lärare för att kunna ge sina elever motsvarande upplevelse.

Den lärare vi intervjuade förklarade att hennes och skolans betalningsvilja för ett 
besök på Tom Tits var hög, då det skapade så höga värden för skolan och eleverna. 

” För mig är det en trygg arbetshäst, man vet att det 
blir bra när man åker till TomTits, pålitligt. Vet att 
det är genomtänkt, lätt för elever att vara där, inget 
som går sönder.”

” Jag använder det jättemycket, är nog där 8–10 gång-
er per termin. Ibland har vi blivit inbjudna att prova 
nya labbar, som de testar på oss. Något som också är 
bra är att inom Tom Tits kan de det här med barn 
som är inom autismspektrat.”
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Andra röster med inblick i skolan påpekade att Tom Tits både bidrar mycket till själva 
kvaliteten på utbildningsverksamheten inom teknik, naturvetenskap och matematik. 
Detta både i Södertälje och på andra håll.  

” När det gäller elevernas lärande och resultatut-
veckling är det kanske inte lika avgörande vad Tom 
Tits gör som vad lärarna själva gör i nästa steg efter 
besöket.”

” Under mina år har de ju blivit mer måna om att bidra 
som någon slags kompetensutvecklingsarena, både 
för oss i Södertälje men också för andra utbildnings-
verksamheter i grannkommuner. Tom Tits är i detta 
sammanhang mer än den fysiska arenan.” 

” Jag har svårt att uttala mig om det historiska, det jag 
ser är att Tom Tits idag arbetar medvetet med både 
organisationer och kommunen. Och målmedvetet 
jobbar för att stötta skolungdomar i alla åldrar, man 
ser hur det gått för dem i skolan och vad som behövs 
för att stärka upp så att barnen kan få bättre möjlig-
heter där det finns brister idag. Den systematiken de 
jobbar med är imponerande.”

 
I intervjuerna med dessa personer framkom tydligt att Tom Tits verksamhet blivit en 
kunskapsnod där medarbetarna bidrar till skolvärldens pedagogiska kompetens. Lärare 
utbildas på att visa Tom Tits för sina elever, deltar i arbetsgrupper och Tom Tits per-
sonal kommer ut till skolorna och håller föredrag. Tom Tits stärker också kommunens 
varumärke bland lärarna när det kommer till utbildningsområdet. 

” En viktig del i vad Tom Tits betyder för utbildnings-
förvaltningen är samarbetet med lärare och rekto-
rer, där det handlar om pedagogik och metodik. Att 
lärare ska kunna få utveckla saker tillsammans med 
personalen på Tom Tits.” 

” Lärare i Södertälje känner att det är positivt att  
vara i kommunen för att Tom Tits finns här, att det 
finns möjligheter som NT-lärare att få draghjälp i  
sin undervisning.”



3.3

Sociala värden
Flera av dem vi intervjuat menar att Tom Tits bidrar med sociala värden, i termer av 
identitet och gemenskap, att överbrygga skillnader i klass och etnicitet, och att verk-
samheten ökar den kollektiva stoltheten över Södertälje. 

En intervjuperson pekade på betydelsen av att Södertälje upplevt en andra migra-
tionsvåg, efter arbetskraftsinvandringen på 60- och 70-talet, med människor som står 
längre bort från det svenska samhället. Här bidrar Tom Tits genom att visa barn och 
unga i dessa familjer vad utbildning kan betyda för deras liv. 

Majoriteten av respondenterna i enkäten anser att Tom Tits gör Södertälje mer 
intressant som bostadsort. 58 procent av respondenterna från Södertälje höll med om 
påståendet att Tom Tits bidrar till känslan av stolthet och gemenskap i kommunen. 

Effekter på stolthet och sammanhållning, och Södertäljes attraktivitet som bostadsort 
kan antas hänga samman. Dessa kan även antas påverka andra viktiga saker i kommu-
nen, som att fler unga kan vilja stanna kvar på orten efter gymnasiet. 

Det kan ha stor betydelse för invånarnas trivsel att platsen man lever på har något 
unikt, att man bor på en plats som har något som andra platser inte har. Detta styrks 
även av aktuell forskning. Tom Tits är onekligen unikt och kan därför antas bidra till 
invånarnas välmående även ur detta perspektiv. 

Sammantaget utgör stolthet och gemenskap ett kollektivt socialt kapital som kan 
bidra till såväl individerna som till orten i sin helhet. På såväl stora som mindre orter 
pratar man ibland om den anda som råder där och som drar med sig såväl inflyttade 
som de unga generationer som växer upp. Denna anda kan också bli en integrerad del 
av varumärket, vilket kan ses gälla för såväl New York som Gnosjö. Sociala värden 
från Tom Tits kan därför ha en koppling till varumärkesvärden.
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3.4
Varumärkesvärden 
Att ett varumärke kan vara mycket värt är väl känt. Det styrks i alla de betydande 
investeringar som görs för att upprätta, behålla och utveckla ett varumärke. Det är 
däremot svårare att räkna på värdet av ett varumärke. Man brukar ofta landa i en 
diskussion med alternativa kostnader för att nå samma position eller vad som skulle 
hända om man tog bort varumärket från ”substansen”, vad är ett objekt utan sitt namn, 
utan sitt varumärke?

I en enkätundersökning som Destination Södertälje lät göra 2014, och som gick  
ut till 700 respondenter från Södertälje och övriga Sverige, svarade en stor majoritet av 
alla respondenter ”Vet ej” på frågan ”Vad anser du är det bästa med platsen Söder- 
tälje?”. Efter ”vet ej” svarade en stor del ”Stockholm”. Av respondenterna från Söder-
tälje svarade flest ”nära Stockholm”, natur, vatten och mångkulturellt. 

På frågan ”Vad som är det första du tänker på när du tänker på när du hör Södertäl-
je?”, svara flesta ”Scania, ishockey, Stockholm, invandrare, kringlor och förort”. 

I den enkät till barnfamiljerna som vi har gjort inom ramen för denna rapport frågade 
vi också om vilka positiva associationer respondenterna har av Södertälje. Frågan hade 
fritextsvar, och i denna tidiga enkätfråga hade respondenterna ingen kunskap om att 
enkäten hade koppling till Tom Tits, vem som stod bakom enkäten eller att den avsåg 
besöksmål.

Tom Tits var den positiva association som flest gjorde. 24 procent svarade Tom Tits 
följt av har inga positiva associationer (22 procent), vet ej (11 procent), vatten/skärgård, 
Torekällberget och Sydpoolen. Scania kommer på plats sju. 
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Vilka är dina positiva associationer till Södertälje?
(fritext, ord/begrepp som ringar in dina positiva associationer, 3–5)
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I Tom Tits ägardirektiv står det att ”Tom Tits ska stärka Södertälje genom att bidra 
till stadens profil och attraktionskraft både som besöksmål, bostadsort och företagsmil-
jö”. Vidare anges hur detta ska göras: ”att vara det ledande utflyktsmålet med avse-
ende på lärande upplevelser. Alla besökare ska stimuleras att utforska och undersöka 
fenomen och företeelser i sin omgivning och därmed upptäcka det lustfyllda lärandet”.

I enkäten till barnfamiljer i närkommuner, som är viktiga målgrupper för Tom Tits, 
kan vi se att Tom Tits är av stor betydelse för den positiva bilden av Södertälje.

 Besöksmål med inriktning på aktivitet som del av platsmarknadsföring är värde-
fulla. Marknadsföringen blir på så sätt inte bara ord och berättelser, de blir omsatta i 
handling. Det finns många exempel på andra besöksmål som är och blir av stort värde 
för platsen och staden och som på ett naturligt sätt vävs in i berättelsen och upplevel-
sen av staden. 

Tivoli i Köpenhamn är ett tydligt exempel på hur staden och besöksmålen når tydliga 
synergier. Många skulle nog mena att om du tar bort Tivoli från Köpenhamn, vad blir 
då kvar? Tivoli kan såklart ersättas med något annat, men att bygga upp något med 
samma tillgänglighet och med samma positiva associationer tar mycket lång tid och 
kräver mycket stora investeringar. Nu är Södertälje inte Köpenhamn och Tom Tits är 
inte Tivoli. Tom Tits är på många sätt ett mer mångbottnat besöksmål – med möjlighe-
ter som inte bara är för lust och nöje, utan även kunskapande och självförverkligande. 
Sedan är det en relevant fråga att ställa: Vad är Södertälje utan Tom Tits? 

 Tom Tits har ett varumärke med stor räckvidd. Detta visas bland annat i de 
varumärkesanalyser för destinationen Södertälje som kommunen genomfört och i 
nationella attitydundersökningar. I en av dessa undersökningar kommer Tom Tits på 
delad förstaplats tillsammans med Scania som svar på ”Vad anser du är det bästa med 
platsen Södertälje?”. Tom Tits betydelse för varumärket bekräftas i alla intervjuer vi 
genomfört i denna undersökning.

 

” Tom Tits är ofta vad man känner till när man tänker 
på Södertälje som resmål. Tom Tits sätter Södertälje 
på kartan.” 

 
Även på öppna frågan (fritextsvar) om vilka besöksmål man känner till i Södertälje så 
toppar Tom Tits följt av Torekällberget och Sydpoolen. Även till denna fråga saknade 
respondenterna kopplingen till Tom Tits eller namngivna besöksmål i enkäten. 
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Det ska betonas att enkäten gått ut till föräldrar eller personer med barn i den ålder 
(barnfamiljer) som är en viktig målgrupp för Tom Tits. Det är också en grupp där vi 
kan anta att kännedomen om Tom Tits initialt är god. Vidare har enkäten gått ut till 
grannkommuner till Södertälje – där närheten också ger en ökad kännedom om Söder-
tälje och Tom Tits. Men Tom Tits betydelse för att sätta Södertälje på kartan bekräftas 
i alla genomförda intervjuer. Personer som verkar inom besöksnäringen menar att Tom 
Tits är avgörande för att Södertälje kan ha turism på den nivå som kommunen har. 
Hade det inte varit för Tom Tits hade antalet turister varit betydligt färre. 

 
Tom Tits varumärke kompletteras av flera andra varumärken och identiteter. Varu-
märket bärs och utvecklas i ett växelspel mellan andra varumärken. Ett är Södertäljes 
varumärke, där Tom Tits som vi kan se ger ett stort bidrag till platsvarumärket. Ett 
andra varumärke är Svenska Science Centers, där Tom Tits är ett av landets 19 science 
centers och ett av de mest kända tillsammans med Tekniska museet i Stockholm och 
Universeum i Göteborg. Ett tredje avser relationen med akademierna; KTH och fors-
karvärlden. Ett fjärde är som del av Telgekoncernen. Ytterligare ett fält i varumärket 
kan kopplas till näringslivet som på olika sätt kan associeras till Tom Tits – självklart 
industrin i Södertälje som Scania och Astra Zeneca, men dessa industriers varumärke 
är större än bara knutna till platsen Södertälje.
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Alternativkostnad för värdering av  
Tom Tits bidrag till varumärket Södertälje
För att mer konkret värdera Tom Tits bidrag till Södertäljes varumärke så kan vi ana- 
lysera alternativkostnaden för Södertälje att få motsvarande exponering via betalda 
kanaler. Vad skulle det kosta att köpa annonsplats för att få samma räckvidd som nar-
rativen från Tom Tits bidrar till? 

Kampanjen Bo i Nyköping är ett i Stockholmsregionen känt exempel på en varu-
märkesbyggande kampanj för en kommun. Bo i Nyköping-kampanjen startade hösten 
2003 och har pågått årligen mer eller mindre oavbrutet sedan dess. Enligt tjänstemän-
nen i kommunen är budgeten för kampanjen cirka 2,5–3 miljoner kronor årligen.

Detta avser kostnader för mediainköp (främst annonsutrymme i Stockholms 
tunnelbana) samt arvode till fotografer och reklambyrå. Till dessa kostnader kommer 
det arbete som kommunens tjänstemän lägger ner på planering och administration av 
kampanjen. Kampanjerna har följt ungefär samma tematik, och man kan anta att det 
kreativa arbetet var som störst initialt. 
 
Att med marknadsföring nå ut med varumärket i denna återkommande kampanj upp-
går till cirka 26–31 miljoner kronor över tio år. Under en period av de drygt 30 år som 
Tom Tits funnits skulle det motsvara ett annonsvärde om 80–90 miljoner kronor mätt 
utifrån att det gick att översätta till en annonskampanj. 

Detta är ett för lågt värde för Tom Tits bidrag. Tom Tits går inte att reducera till en 
annonskampanj. Tom Tits producerar riktiga värden och upplevelser för sina besökare. 

Vad vi kan säga är att Tom Tits är av mycket stort värde för Södertäljes varumärke 
i allmänhet och för Södertälje som destination i synnerhet. Värdet bör snarast ställas 
som fråga till regionens turism och besöksaktörer, hur mycket skulle vi vara beredda 
att betala få en mer positiv bild av platsen? Och hypotetiskt, vad hade vi fått bidra med 
till andra verksamheter, upplevelser och annan marknadsföring för att få motsvarande 
mervärde som Tom Tits står för idag?  
 

 Annonsvärden av publicitet för 
Tom Tits och Södertälje  
I en medieanalys sökte vi i mediearkiv på vad som publicerats om Södertälje som 
besöks- och resmål senaste åren. Vi gjorde dels sökningar på Södertälje i kombina-
tion med sökord som The Beach, Marcus Wallenberg Hall, Sydpoolen, stadsscen*, 
konsthall*, Tullan, Salems kyrka, teater*, konsert*, turism, Tullgarns slott, Telge hus, 
Torekällberget, Södertälje kanal, Bergholmarna och Tom Tits* (asterisken markerar 
öppning för olika versioner av sökordets ändelse)8. 

I mediasökningsverktyget Meltwater fann vi i snitt cirka 700 publicerade online- 
artiklar per år (perioden 2015–2020) som kan relateras till Södertälje som resmål eller 
några av Södertäljes mer populära destinationer. I motsvarande sökning i verktyget 
Retriever, som även avser tryckta artiklar, fann vi cirka 980 publicerade artiklar om 
Södertälje där också något av kommunens besöksmål nämndes. 

I dessa sökningar har vi då exkluderat allt som publicerats om Södertälje utifrån 
sport, sportresultat, näringsliv och andra artiklar som på olika sätt rapporterar om 
samhället. 
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7  Mediesökningen avgränsades enligt följande: (Södertälje) Near/20 (”The Beach” OR ”Marcus 
Wallenberg Hall” OR Sydpoolen OR stadsscen* OR konsthall* OR Tullan OR ”Salems kyrka” OR 
teater* OR konsert* OR turism) (”Tullgarns slott” OR ”Telge hus” OR Torekällberget OR ”Tom 
Tits*” OR ”Södertälje kanal” OR Bergholmarna). 
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Om vi bara söker på artiklar där Tom Tits nämns tillsammans med Södertälje så når 
vi cirka 120 artiklar per år (2015–2020) i Meltwater och cirka 190 artiklar i Retriever. 
Det betyder att Tom Tits nämns i en av fem artiklar (cirka 20 procent) om Södertälje 
med koppling till turist- och besöksmål. 

 

Översätter vi värdet av publicerade artiklar till ett annonsvärde; det vill säga vad 
det skulle kosta att betala för annonsplats för att nå samma publik, så uppgår an-
nonsvärdet enligt Meltwater till cirka 2,2 miljoner kronor per år för allt som rap-
porteras om Södertälje med koppling till turism- och besöksmål. Värdet av det som 
rapporteras om Södertälje som även omfattar Tom Tits uppgår till 350 000 kronor per 
år enligt Meltwater. 

Om vi räknar ett annonvärde om cirka 3 000 kronor per publicerad artikel (det vill 
säga motsvarande värde per annons) vilket för många publiceringar är för lågt räknat 
och för andra omnämnanden för högt, men en kostnad som är rimlig, får vi  
ett annonsvärde som uppgår till 3 miljoner för Södertälje inklusive besöksmål och 560 

Södertäljes  
besöksmål  
i press 2014–
2020.  
(Retriever och 
Meltwater)

Mediesökningen avgränsades enligt följande: (Södertälje) Near/20 (”The Beach” OR ”Marcus Wal-
lenberg Hall” OR Sydpoolen OR stadsscen* OR konsthall* OR Tullan OR ”Salems kyrka” OR teater* 
OR konsert* OR turism) (”Tullgarns slott” OR ”Telge hus” OR Torekällberget OR ”Tom Tits*” OR 
”Södertälje kanal” OR Bergholmarna). 

Södertälje + besöksmål och Södertälje + Tom Tits i media 2014–2020

Annonsvärde 2014–2020

4410000
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000 kronor för Södertälje som även omfattar Tom Tits. 
 Publicitet i sociala medier

Det finns även ett exponerings- och socialt värde av aktiviteter i sociala medier. Denna 
medieanalys av sociala medier har gjorts för publiceringar under 2020, ett år som inte 
kan sägas vara ett normalår för att analysera publiceringar och engagemang för sociala 
medier för besöksmål. Däremot är det så förhållandevis begränsat referensunderlag att 
det är möjligt att se några trender. 

 
Under 2020 står sociala poster om eller från Tom Tits för uppskattningsvis 30 procent 
av räckvidden av innehåll som handlar om Södertäljes turist- och besöksmål i sociala 
medier. Peaken på räckvidd för Södertäljes besöksmål var en delning för ett evene-
mang på Södertälje stadsscen från Greta Thunbergs facebooksida:  
@gretathunbergsweden, som har drygt tre miljoner följare. Tom Tits högsta räckvidd 
nåddes av poster från olika facebooksidor: Min Stora Dags @minstoradag, Barn i 
Stans @barnistan och Tom Tits egen facebooksida @tomtits med drygt 13 500 följare. 
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3.5
Värden från  
turister och besökare

 
Tom Tits är Södertäljes främsta enskilda besöksmål. I enkäten frågade vi barnfamiljer-
na vilka besöksmål/utflyktsmål de skulle vara intresserade av att ”besöka i Södertälje 
för nästa utflykt?” Även vid denna fråga i enkäten har respondenterna inte fått känne-
dom om vem som står bakom enkäten och att den är kopplad till Tom Tits. 

85 procent svarar att de skulle ha besökt Tom Tits. På andra plats kommer Sydpoo-
len följt av Tullgarns slott och Torekällberget. 

 
  Tom Tits bidrag avseende omsättning  
från turister och besökare  
Senaste åren har Tom Tits haft 168 000–187 000 besökare per år. Hur många besö-
kare som man lyckas få beror dels på utställningarnas popularitet och en rad om-
världsfaktorer9. Majoriteten är dagsbesökare från Södertälje, Nykvarn och Stockholms 
län. Vi kan anta att större delen av besökarna från andra orter i Mälardalen också är 
dagsbesökare. 

Tom Tits mäter frekvent nöjd-kund-index i sina olika verksamhetsområden. Från 
den mätning som sker årligen varje sommar får vi följande fördelning varifrån besö-
karna kommer. 
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Om du eller din familj skulle planera för ett besök i Södertälje (som turist 
eller boende i Södertälje), vilka utflyktsmål skulle du/ni då vara intresserade 
av att besöka? (Flera möjliga svar)

8 Omvärldsfaktorer kan vara konkurrens från andra aktiviteter och besöksmål och från faktorer som 
påverkar tillgängligheten där man kanske har eller upplever att man som potentiell besökare får 
svårare att nå Tom Tits och väljer bort besök av dessa orsaker. 
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Om majoriteten av de besökare som kommer från orter utanför Mälardalen är över- 
nattande besökare så ger det en fördelning om 60 procent dagsbesökare och 40 procent 
inkvarterade besökare. Sannolikt är andelen övernattande besökare lägre eftersom 
majoriteten av besökarna som kommer från andra orter är från närorter såsom Norr-
köping, Flen och Nyköping. Då skulle andelen övernattande gäster (kommersiella 
boenden eller övriga) sjunka till uppskattningsvis 20 procent. 

Diagrammet nedan visar antal besökare i Södertälje och till Tom Tits perioden 
2013–2019. För diagrammet har vi valt att ta med uppgifter för de större kategorierna 
av besökare där vi också kan förvänta oss att det finns ett samband med besökarna till 
Tom Tits. Exempelvis omfattar hotellnätter inte affärsbesökare10 i grafen. 

Vi noterar en positiv trend över perioden avseende kommersiella övernattningar. 
Likaså syns en positiv trend för övriga besökare än kommersiella gästnattsbesökare, 
det vill säga besökare som bor i fritidshus och hos släkt och vänner. 

Trenden för dagsbesök till Södertälje är negativ. Även besökare till Tom Tits har 
en något negativ trend. Med tanke på betydelsen av dagsbesökare för Tom Tits finns 
det sannolikt en korrelation mellan dessa två kategorier11. Vi bedömer det också som 
sannolikt att ökningen i kommersiella gästnätter 2018 speglas i motsvarande ökning 
bland Tom Tits besökare. Nu är trenden baserad på så kort tid så den behöver inte 
betyda något på längre sikt och en intresseväckande utställning kan snabbt förändra 
besökssiffrorna. 

 

10  Hotellgästnätter fritid bör också justeras genom att ta bort besökare genom turoperatörernas resor 
(cirka 1 200 gästnätter 2019) och besökare i samband med Scania Cup (cirka 2 000 gästnätter per 
år). Här saknar vi dessa uppgifter över tid (2013–2018) och bedömningen är att det inte är avgöran-
de för de resultat vi kan få fram i analysen. 

11  Utöver besökarna till experimenten tillkommer besökare till restaurangen, besök som inte omfattas 
av statistiken till experimentdelen för betalda besök. 2019 var det cirka 16 500 besökare till restau-
rangen som inte ingick i besökssiffrorna till experimenten. 

Södertälje och  
Nykvarn kommun  

Stockholms län 
 

Annan ort  
i Mälardalen

 

Annan ort  

Besökare 
enligt NKI 2017 2017

 
2018 2018

 
2019

 
2019

snitt 
2017 
–2019

snitt 
2017 
–2019

26 14 % 17 12 % 30 12 % 73 13 %

72 38 % 64 45 % 99 39 % 235 40 %

16 8 % 9 6 % 21 8 % 46 8 %

76 40 % 51 36 % 103 41 % 230 39 %

190 100 % 141 100 % 253 100 % 584 100 %
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Enligt rapporten TEM 2019 omsatte turismen i Södertälje 843 miljoner kronor under 
året. Turismen bidrog totalt till 47,7 miljoner kronor i skatteintäkter till kommunen och 
28,6 miljoner kronor till regionen. Shopping omsatte 209 miljoner kronor och hotell-
gäster omsatte 272 miljoner kronor i kommunen. Aktiviteter omsatte 81,58 miljoner 
kronor under 2019. 

Turistsektorn hade 571 årssysselsatta, främst inom restaurang (225) och logi (146). 
Aktiviteter sysselsätter 84 årssysselsatta. Under 2019 fördelade sig turismomsättningen 
enligt tabellen.

 
Fördelas omsättningen per turistkategori får vi en omsättning per person där dagsbe-
sökare omsätter 475 kronor per dygn, kommersiella gästnattsbesökare omsätter 1086 
kronor per dygn, och övriga gäster 254 kronor per dygn. Dagsbesökare lägger mest 
pengar på shopping med 43 procent följt av aktiviteter, 24 procent. 

Omsättning per kategori och bransch | TEM® 2019  
Omsättning tkr Logi

Hotell

Camping

Vandrarhem

Fritidsbåt

Övrig övernattning

Kommersiella

Fri camping

Fritidshus

Släkt / vänner

Övriga

 

Dagsbesök

Genomfartsresenärer

Omsättning

185 504

5 501

3 071

442

980

195 498

0

168

0

168

 

0

0

195 666

6 746

3 288

702

958

446

12 140

1 328

6 709

20 717

28 754

 

14 907

6%

2 817

58 618

87 693

3 862

1 667

700

683

94 605

1 518

3 187

52 734

57 439 

 

40 996

18%

10 422

203 462

23 610

1 926

1 053

737

238

27 564

1 202

1 845

30 134

33 181

 

20 498

9%

13 520

94 763

23 610

2 732

1 053

589

297

28 281

1 012

4 025

75 335

80 372

 

98 762

43%

1 408

208 823

10 118

2 139

1 228

258

327

14 070

1 265

839

9 417

11 521

 

55 989

24%

0

81 580

Tom Tits besökare och besök/gäster Södertälje (större kategorier)

Övernatttningar/Besök

Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet
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Det noteras att majoriteten av besökarna till Tom Tits är barn och ungdomar som 
inte spenderar så mycket (om något) i samband med sina besök. Detta är justerat i 
omsättningen från dagsbesökare då den bygger på antal dagsbesökare inklusive barn 
och den totala omsättningen från dagsbesökare även inkluderar en lägre omsättning 
från barnbesökare och barnfamiljer. 

Enligt Resurs som årligen sammanställer turismstatistiken för Södertälje så om-
fattar denna 136 000 av Tom Tits 170 000 besökare (2019). Det vill säga att Resurs 
aggregerade siffror inte omfattar de 34 000 besökare som kommer från Södertälje. 

Som vi visat ovan utgörs minst 60 procent av Tom Tits besökare dagsbesökare och 
resterande är inkvarterade på kommersiella boende eller i övriga boende. Sannolikt är 
andelen dagsbesökare minst 80 procent. 

Andelen kommersiella besökare och övriga kategorier är uppskattningar utifrån vad 
vi fått fram från underlag och intervjuer. Resurs anger att de i sin sammanställning för 
omsättning av aktiviteter har med 14 miljoner av Tom Tits intäkter från exempelvis 
biljettförsäljning.

Eftersom Tom Tits är den främsta anledningen till att dessa turister besöker Söder-
tälje, är Tom Tits också den huvudsakliga faktorn bakom den omsättning som kan 
kopplas till dessa turistkategorier. Hade inte Tom Tits funnits så hade denna omsätt-
ning uteblivit.

I modellen ovan räknar vi på två olika exempel, en med en högre andel övernattande 
besökare och en med en lägre andel övernattande besökare. Vi räknar också på ett 
exempel där Tom Tits årligen har 180 000 besökare (varav 144 000 från andra orter 
än Södertälje). 2019 hade Tom Tits 170 000 besökare.

Totalt antal besökare

Andel från Södertälje

Besökare utanför  
Södertälje

Dagsbesök

Kommersiella gästnätter

Övriga gästnätter 

 

 

Aktivitetsutlägg vid TTE

Turismomsättning  
exkl. kostnader på TTE

TTE:s bidrag till  
turismen totalt

475 kr

1 086 kr

254 kr

180 000

36 000

144 000
 
 

60 %

20 %

20 %

100 %

86 400

28 800

28 800

144 000

Andel turister  
som besöker 

TTE 

Exempel 1
Andel av 
besökare

Oms. per  
person (2019)

41 040 000 kr

31 276 800 kr

7 315 200 kr

79 632 000 kr

14 000 000 kr

65 632 000 kr

9 %

Omsättning
Exempel 2
Andel av 
besökare

80 %

10 %

10 %

100 %

115 200

14 400

14 400

144 000

Andel turister  
som besöker 

TTE 

41 040 000 kr

31 276 800 kr

7 315 200 kr

79 632 000 kr 

 

14 000 000 kr

60 016 000 kr

9 %

Omsättning
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I exemplen där Tom Tits har 180 000 besökare årligen bidrar besökarna till en om-
sättning som uppgår till 60–65 miljoner kronor per år. Detta utgör cirka nio procent av 
hela turistomsättningen i Södertälje. 
Skatteeffekten för dessa 9 procent innebär 3,8 miljoner kommunala skattekronor och 
2,3 miljoner skattekronor för regionen.  
 
Givet att Tom Tits direkt bidrar med en stor del av besöken till Södertälje och baserat 
på uppskattningarna i modellen på föregående sida innebär det att varje besökare till 
Tom Tits ger mellan 333 och 456 kronor per person till den totala turistomsättningen i 
regionen exklusive kostnader på Tom Tits. Det innebär att bidraget från 10 000 fler be-
sökare skulle ge ytterligare cirka 3,3–4,6 miljoner kronor till omsättning från turismen 
i regionen och 4,3–4,6 miljoner kronor inklusive omsättning från Tom Tits. 

Kalkylen ovan är en uppskattning av bidraget från Tom Tits besökare till andra 
delar av besöksnäringen. Eftersom omsättningen från besöksnäringen även omfattar 
affärsresenärer och omsättning från besökare i samband med större idrottsarrange-
mang för barn- och ungdomar blir effekten större om Tom Tits bidrag endast relateras 
till den omsättning som är kopplad till ren turistkonsumtion. 

 Som vi visat tidigare i rapporten har Tom Tits även stor betydelse för varumärket 
och kännedomen om Södertälje som plats och besöksmål. Utifrån detta bidrar Tom 
Tits betydligt mer än vad som angetts i kalkylen. Det kan exempelvis leda till att turis-
ter kommer tillbaka och upptäcker andra saker i Södertälje efter ett inledande besök på 
Tom Tits, men som då är besökare som inte direkt kan härledas till besök på Tom Tits.



4.0
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Avslutande diskussion
 
Det är utan tvekan att Tom Tits bidrar med betydande sekundära värden till Södertäl-
je och Tom Tits omvärld. Om Tom Tits inte fanns skulle Södertälje tappa en nod som, 
förutom betydande varumärkesvärden och turistvärden, har ett stort värde för utbild-
ning lokalt och regionalt, samt ger viktiga sociala värden för Södertälje. 

Tom Tits är dessutom är en viktig pusselbit i den nationella organisationen av 
svenska science centers, vilka både är värdefulla för att stimulera nya generationers in-
tresse och lärande inom ämnen centrala för samhällets utveckling och som mötesplats 
för olika grupper – mellan generationer, branscher och kompetensområden. 

Kanske är det så man ska se Tom Tits, som pusselbiten som bidrar till att få helhet-
er på plats? Som kreativ verksamhet fyller Tom Tits en katalyserande funktion på olika 
utvecklingsområden som är viktiga för Södertälje: utbildning, näringsliv, varumärke, 
stadsutveckling, inkludering, kultur, samhörighet. Listan kan göras lång utan att för- 
lora trovärdighet.

Ser man Tom Tits som en pusselbit blir det också svårt att mäta dess värde utifrån 
vad pusselbiten kostar. Istället handlar det om att få fler att se pusselbiten, vilka värden 
den skapar och hur den kan användas för att åstadkomma mer. 

De sekundära värdena från Tom Tits verkar i ett växelspel med varandra. De värden 
och de effekter de ger kan påverkas och utvecklas på olika sätt. Tom Tits kan till ex-
empel integreras mer som del av regionens marknadsföring. En ökad samverkan inom 
regional och nationell utbildning på områdena teknik, naturvetenskap och matematik 
kan förstärka kännedomen om Tom Tits och verksamheten har strategisk betydelse för 
att stimulera kompetens. 

Genom att utveckla samarbetet med näringsliv och akademi kan Tom Tits exempel-
vis bidra med ökad förståelse om hur dessa och samhället omvandlas genom digi-
talisering och AI. Att också engagera medborgarna mer i Tom Tits och ge dem ökat 
”ägarskap” i verksamheten kan vara en viktig strategi för ökat värde, inte minst genom 
att det stärker stoltheten och gemenskapen i Södertälje. 

Inom vissa delar har Tom Tits redan en väl utvecklad samverkan med andra aktörer, 
inom andra områden så finns det såvitt vi kan bedöma mer att göra för att öka värdet 
av investeringen i Tom Tits. 

För att möjliggöra och underlätta detta utbyte krävs tydliga samarbeten som kan stöd-
ja det. Det krävs också engagerade beslutsfattare med mandat att utveckla och genom-
föra dessa samarbeten. Slutligen krävs en insikt om att de sekundära värden som Tom 
Tits bidrar med är signifikant högre än de som är direkt kopplade till verksamheten.

Vi har gått in i 2021 efter ett tungt år bakom oss. Det vi gått igenom har påverkat 
hela samhället. Ingen är opåverkad. Inte minst besöksnäringen har påverkats stort. 
Men från det vi gått igenom tar vi också med oss erfarenheter och kunskaper som kan 
leda till nytänkande och nya sätt att organisera våra verksamheter. De fysiska mötena  
kommer alltid ha en viktig roll att fylla men under pandemin har vi sett att det går (ibland  
ganska bra) att komma vidare även med digitala resurser. I nöden prövas vännen. Och 
om det är något pandemin har visat, är att vi har möjlighet att tänka och arbeta nytt. 
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När intervjupersonerna tillfrågades om 
sina spontana tankar runt Tom Tits menar 
samtliga att Tom Tits utgör någonting 
mycket positivt, i sig själv och som bety-
delse för Södertälje och invånarna. Att det 
är fantastiskt att det finns en sådan unik 
plats och verksamhet som Tom Tits. Ord 
som glädje, upptäckarglädje, nyfikenhet 
och möjligheter är återkommande ord. 
Likaså hur viktigt det är att barn och unga 
kan komma till en sån plats och få lära 
sig om naturvetenskap och teknik på ett 
lustfyllt, upplevelsebaserat sätt. 

När det gäller betydelsen för Södertälje 
är det återkommande svaret från inter-
vjupersonerna att Tom Tits bidrar mycket 
positivt till bilden av platsen. Flera menar 
till och med att Tom Tits är det enskilt vik-
tigaste positiva bidraget till Södertälje. 

”Det höjer statusen för Södertälje …”

” Tom Tits gestaltar många av de möj-
ligheter som finns i Södertälje med 
Scania, KTH och annat. Kan vi lära våra 
barn hitta dit så ger det dem möjlig-
heter. För deras föräldrar kanske inte 
hittar dit.” 

” Det är en viktig motpol till det negativa 
som omger Södertälje …”

” Tom Tits är viktigt för det som Sö-
dertälje vill stå för, viljan att vara den 
starka industriorten, en av de få som 
fortfarande bidrar till ryggraden i 
svensk ekonomi, med utbildningarna 
vid KTH etc. Ju mer man tittar på det 
är Tom Tits en spegling av det man står 
för och vill stå för i Södertälje.”

” Ofta tänker man regionalt med Tom 
Tits, men det är känt i hela landet. Det 
är rätt spännande, för det finns ju fler 
science centers i Sverige. De betyder 
väldigt mycket för Södertälje att man 
tar sig dit för att Tom Tits finns där.”

” Med tanke på att Tom Tits är en stor 
turistmagnet för hela Sverige som 
ligger i Södertälje, så är det en viktig 
plats för närmiljön, Stockholm och 
hela Sverige. En plats många känner 
till, som flera hundratusentals barn får 
besöka varje år och utforska. Tom Tits 
stöttar också ekosystemet kring barn, 
med utbildningar till dem som arbetar 
praktiskt med barn, som lärare och 
förskolelärare.”

När intervjupersonerna ombads säga något 
om vilka värden Tom Tits gav deras egen 
verksamhet (eller motsvarande) varierade 
svaren mycket. Tydligast var uppfattningen 
att Tom Tits bidrar till skolverksamheten, 
såväl barnens lust till lärande som lärarnas 
fortbildning. Tom Tits bidrar också till 
att nå dem som kan vara svåra att nå och 
intressera för naturvetenskap och teknik, 
bland annat flickor. På övriga områden var 
uppfattningen att det fanns betydligt mer 
att göra för att värdet av Tom Tits skulle bli 
tydligt och komma bättre till sin rätt (KTH, 
näringslivet). 

” Det var lyckat med Tekla-festivalen 
Södertälje och samarbetet med Tom 
Tits fungerade bra. Likaså samarbetet 
runt södertälje science week.”

” För mig är det en trygg arbetshäst, man 
vet att det blir bra när man åker det till 
TomTits, pålitligt. Vet att det är genom-
tänkt, lätt för elever att vara där, inget 
som går sönder.”

” Det skapar värde för alla lärare och 
förskollärare som använder Tom Tits. 
Vi har 3500 medarbetare varav 1000 
i förskolan. Vad är det värt för dessa? 
Det betyder mycket både varumärket 
och för att stärka kvaliteten.” 

Intervjupersonerna ombads också försö-
ka kvantifiera värdet av Tom Tits. Den 

frågan var den största utmaningen för alla. 
Resonemangen varierade även här mycket. 
Allt från att Tom Tits nog sågs som en 
budgetpost i den egna organisationen, till 
att värdet helt enkelt rörde områden som är 
omöjliga att sätta siffror på. 

” Hur mycket skulle man behöva lägga 
medialt för att göra Södertälje attrak-
tivt om inte Tom Tits fanns? Men även 
i annonserna måste man ju också ha 
något att locka med då …”.

” Jag tycker verkligen det är fantastiskt 
att det finns en sån institution som Tom 
Tits i Södertälje. Att staden har något 
att erbjuda sina medborgare och något 
som ger bildning. Det är bra att man 
kan ha roligt och förlusta sig , men det 
är också bra att en stad har något man 
lär sig från, ett förhållningssätt till 
vetenskap som kan lyckas kombinera 
med det lustfyllda.” 

” Egentligen är hela arbetet med att 
intressera barn och ungdom för natur-
vetenskap och teknik helt ovärderligt, 
för i Sverige är det inte prio ett direkt, 
man vill bli dokusåpakändis istället för 
att utbilda sig inom det som är Sveriges 
ryggrad.”

” För syftet att skapa en attraktiv stad är 
Tom Tits värt mera för Södertälje än 
KTH, som jag inte vet hur mycket det är 
känt att det finns i Södertälje.”

” Men så fort det kommer ner till pengar 
så värderas de andra verksamheterna 
(i koncernen) mer, Tom Tits värderas 
lägre.”

” Att man upplever något gemensamt, vår 
tid präglas av olika bubblor, segrega-
tion. Särskilt i Södertälje. Man tar inte 
del av gemensamma aktiviteter. Man 
lever olika slags liv.”

Bilagor

Bilaga 1:
  Sammanfattning av intervjuresultat
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Flera intervjupersonerna var överens om 
att Tom Tits värdeskapande förändrats 
över tid genom en professionalisering och 
ökat fokus mot pedagogisk tänkande och 
samverkan. 

” Jag tror de blivit bättre att gå från 
happenings till vetenskap, först var det 
mer smäll och bom, nu är det fördjupad 
vetenskap.”

” Jag har svårt att uttala mig om det his-
toriska, det jag ser är att Tom Tits idag 
arbetar medvetet med både organisa-
tioner och kommunen. Och målmedve-
tet jobbar för att stötta skolungdomar 
i alla åldrar, man ser hur det gått för 
dem i skolan och vad som behövs för att 
stärka upp så att barnen kan få bättre 
möjligheter där det finns brister idag. 
Den systematiken de jobbar med är 
imponerande.”

Nya värden och ny relevans för Tom Tits kom-
mer också från utvecklingen i omvärlden. 

” Med tanke på vilket val vi har nu i USA, 
och fake news som nytt begrepp, där 
blir Tom Tits ännu viktigare idag än 
vad den varit tidigare. Och digitalise-
ringen, där vi överöses med budskap 
styrs av vad vi följer. Tom Tits om 
bygger utställningar utifrån vetenskap 
blir viktiga för att lära barn och unga, 
och deras föräldrar, att detta är viktigt 
det med.” 

Samtidigt hördes kritiska röster som men-
ade att Tom Tits haft sina glansdagar, riske-
rar att bli eller till och med redan börjat bli 
mindre relevant som verksamhet. 

” Vissa saker är slitna eller trasiga, det 
förtar, man måste hålla efter saker.“

 
Bilden av att Tom Tits halkat efter var dock 
inte alls entydig. Flera intervjupersoner 

uppskattade den utveckling som skett på 
senare år och de olika förbättringar av Tom 
Tits upplevelse som skett. 

På frågan hur Tom Tits skulle kunna 
skapa mer värde till Södertälje respektive 
den verksamhet eller sektor som intervju-
personen representerar ger dessa flera och 
tänkvärda svar. Det handlar om allt från att 
stärka och utveckla kärnverksamheten, inte 
minst med ny teknik och nya grepp, till att 
låta Tom Tits ta en större roll i samhället 
och att själv spegla hur samhällsutveckling-
en sker i Södertälje. 

” Ur ett migrations och socioekonomiskt 
perspektiv är det inte självklart att alla 
söker sig till Tom Tits. Ska vi tala om 
värdeskapande så kan det handla om 
att man fortsätter se till att nå fler än 
den bildade medelklassen. Ju större 
grupper man når desto större värde 
skapas.” 

” Jag skulle nog använda Tom Tits för att 
ge en annan bild av Södertälje, än de 
negativa sidorna. Tom Tits är en del av 
det rika, kulturen och naturen.” 

” Tätare samarbete med skolan. Det är 
inte självklart att man bara behöver 
komma till Tom Tits, medarbetarna 
där skulle kunna komma ut på skolor-
na. Fler gemensamma projekt eller 
samarbeten kring hur man kan jobba 
där Tom Tits är en självklar del, inte 
bara som besöksplats.” 

” Det vore intressant med mer bra sam-
arbeten med industrierna i Södertälje, 
sponsrade utställningar som handlar 
om det som dessa jobbar med. Vet att 
de är inne till viss del, främst Astra 
och Scania som är de stora, men man 
borde även få med att Södertälje vill 
bli ett nav runt livsmedel. Där kan man 
göra rätt mycket. Livsmedel och mat är 
mycket naturvetenskap och teknik.”

” Att Södertäljes skolor fick använda 
Tom Tits som en resurs för utbildning 
med regelrätta skolprogram, där man 
har som regel att man besöker Tom Tits 
inom programmet, i åk 2 gör man detta, 
i åk 3 detta, att det blir en process. Det 
tar tid att utveckla detta, minst fem år.”

Flera intervjupersoner påpekade även att 
det också handlade om att utveckla möj-
ligheten att ta hand om det värde som Tom 
Tits ger i den egna organisationen, att Tom 
Tits verksamhet i sig var bra. 

” Vi kanske ska bli ännu bättre på att 
synliggöra samarbetet ännu mer 
internt till våra medarbetare och till 
Tom Tits”. 

” Vi behöver mer kompetens, men det är 
så långa led, man vill anställa nu inte 
om 15 år. Alla klagar på att det inte går 
att finna projektledare, tekniker etc.”

Ingen av intervjupersonerna uppfattar att 
det finns något egentligt alternativ till den 
upplevelse Tom Tits erbjuder med inrikt-
ning mot teknik och naturvetenskap, vare 
sig i regionen eller nationellt, med några få 
undantag då Teknikens Hus i Luleå nämns.

Bilaga 2:
  

Norstat Enkät om Tom Tits 
och Södertälje till barnfamil-
jer i Stockholmsregionen. 
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