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Förord 
 
Turismen får en allt större ekonomisk och sysselsättningsmässig betydelse för Sverige. 
Som en konsekvens av detta uppstår allt oftare situationer där planerare, beslutsfattare 
och besöksnäringen själva behöver kunna göra prognoser och ta ställning till väntade 
samhällsnyttor och ekonomiska effekter kopplade till turism i samband med trimningar 
och infrastrukturinvesteringar såsom vägar, trafikplatser, rastplatser, parkeringsytor, 
båtlinjer eller tågförbindelser. Dessa nyttor måste också kunna jämföras med andra 
användningsområden och nyttor. 

Trafikverket och Tillväxtverket har under 2016 i samarbete med andra myndigheter 
genomfört en förstudie. Syftet var att ta fram ett underlag för att kunna utveckla 
samhällsekonomiska modeller och kalkylmetoder som inkluderar turismperspektivet i 
offentlig transportinfrastrukturplanering.  

Beställaren representerades av Einar Tufvesson (Trafikverket) och Erika Rosander 
(Tillväxtverket). Katja Vuorenmaa Berdica på WSP Analys & Strategi var projektledare 
och studien genomfördes i samarbete med ETOUR i Östersund och Umeå universitet. 
Övriga deltagare i projektgruppen var: Svante Berglund och Karin Brundell-Freij från 
WSP; Kai Kronenberg och Andrew Sutherland från ETOUR; Dieter Muller, Emma 
Nyman, Jonas Westin och Lars Westin från Umeå universitet. 
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 Uppdraget 

1.1. Bakgrund 

Besöksnäringen har vuxit stadigt under många år1, men instrumenten för att planera, 
bedöma och ta beslut kring olika satsningar har inte utvecklats i takt med tillväxten. Ett 
av skälen är näringens struktur med många små företag, en generellt svag lönsamhet2 
och starka kopplingar till det offentliga som har ansvar för infrastrukturfrågor och 
övergripande utvecklingsfrågor, men ofta med en otydlig rollfördelning avseende ansvar 
för utveckling inom turism specifikt. När frågorna, i synnerhet avseende avgörande 
satsningar, lyfts in och drivs i offentliga processer, nationellt, regionalt eller lokalt, 
fastnar initiativkraften och möjligheten att ta avgörande beslut ofta på att det saknas 
högkvalitativa beslutsunderlag baserade på fakta, säkra bedömningsmodeller och 
statistikbaserad analys. 

1.2. Syfte 

Trafikverket ser behov av en modell/metod som på ett adekvat sätt hanterar de effekter 
för besöksnäringen som kan uppstå av trimningar och satsningar i trafik- och 
transportinfrastruktur.  Det handlar både om att i förväg kunna uppskatta hur stora 
dessa effekter kan bli (för specifika satsningar), och om att kunna inkludera dessa 
beräknade effekter på ett relevant sätt i beslutsunderlagen när olika satsningar skall 
prioriteras gentemot varandra. Det är särskilt viktigt att klargöra hur dessa effekter 
hanteras (eller försummas) i de samhällsekonomiska kalkyler som Trafikverket och 
andra, nationella, regionala och lokala, infrastrukturplanerare gör inför beslut av olika 
slag. Föreliggande förstudie utgör ett första steg i arbetet genom att dra upp riktlinjer för 
utveckling och implementering av den önskade modellen/metoden. 

1.3. Avgränsning 

Utveckling av transportsystemet är viktig av hänsyn till såväl godstrafik som 
personresande. Besöksnäringen är inte enbart beroende av persontransporter utan även 
av godstransporter. Många infrastruktursatsningar påverkar också förutsättningarna för 
såväl person- som godstransporter. Analysen i detta uppdrag har dock fokuserat helt på 
personresandets behov, främst baserat på Trafikverkets modellsystem Sampers. Hur väl 
Trafikverkets modeller och verktyg – till exempel godstransportmodellen SAMGODS – 
förmår beskriva godstransportflöden till utpräglade turistdestinationer har alltså inte 
studerats närmare i det här skedet. 

  

1 Statistiken sammaställs årligen av SCB på uppdrag av Tillväxtverket. 
2 En bransch som växer omsättningsmässigt kan samtidigt ha svaga eller till och med sjunkande 
vinstmarginalerna. Besöksnäring är en volymnäring med låga förädlingsvärden, vilket är både en 
styrka och en svaghet: när näringen växer blir det snabbt många nya jobb men inte så mycket 
över för investeringar och för avkastning till ägare. Enligt Visitas chefsekonom var median-
nettomarginalen år 2015 för företag inom hotell- och restaurangområdet sammantaget ca 2,5%, 
medan motsvarande siffra för samtliga aktiebolag i Sverige var 6,2%. 
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1.4. Genomförande 

I ett första steg skapades ett tvärvetenskapligt kunskapsunderlag som belyser olika 
delfrågor med anknytning till projektets övergripande syfte:  

• Sambandet mellan prioriteringar/satsningar i trafiksystemet och turismens 
omfattning och karaktär 

• Sambandet mellan turismens omfattning/karaktär och besöksnäringens 
intäkter 

• Sambandet mellan besöksnäringens intäkter och samhällsekonomisk nytta  

• Turistresandets trafikmässiga egenskaper och hur dessa hanteras i Trafikverkets 
befintliga modeller 

• Intervjuer med relevanta aktörer, för att få en bild av dialog-/bedömnings-
/beslutsprocesserna kopplat till infrastrukturinvesteringar och turism 

 
Kunskapsunderlagen presenterades på en workshop och utgjorde basen för en 
diskussion kring förutsättningar, brister och avgränsningar. Syftet med workshopen var 
att skapa en gemensam förståelse och en gemensam utgångspunkt för det kommande 
arbetet med att formulera utvecklingsbehovet. 

Baserat på kunskapsunderlagen och diskussionerna på workshopen togs en 
problembeskrivning fram. Denna låg sedan till grund för en analys av hur de 
identifierade bristerna skulle kunna hanteras. Avslutningsvis presenterades och 
diskuterade arbetet på ett slutseminarium med olika intressenter, för att inhämta 
relevanta synpunkter inför sammanställning av slutrapporten. 

1.5. Föreliggande rapport 

Problembeskrivningen och den efterföljande analysen utgör huvuddelen av föreliggande 
rapport. Framtagna kunskapsunderlag utgör arbetsmaterial och återfinns som 
fristående bilagor sist i rapporten: 

• Sambandet mellan satsningar i trafiksystemet och turismens omfattning och 
karaktär. Emma Nyman, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, 
Umeå Universitet, 2016-09-01. 

• Turismens omfattning och intäkter. Andrew Sutherland & Kai Kronenberg, 
ETOUR, Mittuniversitetet Östersund, 2016-09-09. 

• Turistnäringen och den samhällsekonomiska kostnadsintäktskalkylen vid 
åtgärder i transportsystemet. Lars Westin & Jonas Westin, CERUM, Umeå 
Universitet, september 2016. 

• Transportsystemet, turismen och modellerna. Svante Berglund & Karin 
Brundell-Freij, WSP Analys & Strategi, 2016-09-13. 

• Intervjustudie med företrädare för regioner/kommuner. WSP Analys & strategi, 
sammanfattade resultat, presenterat på workshop 2016-09-16. 
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 Övergripande sammanhang 
Planeringen och utvecklingen av den svenska transportinfrastrukturen sköts av många 
olika aktörer med sinsemellan olika mandat. Även om man i viss mån samordnar sina 
insatser mellan till exempel kommunal och nationell nivå, så sker arbetet hos olika 
aktörer i stor utsträckning parallellt. De beslut som fattas styrs av riktlinjer som kan 
skilja sig mellan olika beslutsfattande organ, och stödjas av olika typer av 
beslutsunderlag, beroende på vilken aktör som ansvarar för beslutet.  

I detta uppdrag har utgångspunkten varit Trafikverkets uppdrag inom 
infrastrukturplaneringen, även om flera andra aktörer använder samma eller liknande 
verktyg. Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, 
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och 
järnvägar. Den nationella planen för hur transportsystemet ska utvecklas 2014–2025 
omfattar drygt 500 miljarder kronor till drift, underhåll och investeringar.  

I samverkan med andra aktörer har Trafikverket i uppgift att se till att de avsatta medlen 
skapar mesta möjliga samhällsnytta. Varje åtgärd som prioriteras högt konkurrerar ju ut 
någon annan åtgärd som faller under strecket och därmed inte kan vidtas inom ramen 
för den totalt tilldelade statliga budgeten. Att prioritera och rangordna olika åtgärder 
sinsemellan är därför en grannlaga uppgift som kan ha avsevärd betydelse för tillväxt 
och välfärd i landet. Åtgärdernas geografiska koppling gör dessutom att prioriteringen 
påverkar hur tillgängligheten fördelas mellan olika orter och individer, och hur tillväxten 
fördelas mellan olika delar av landet.  Det är därför naturligt att olika individer och 
organisationer har sinsemellan skilda uppfattningar om vilka åtgärder som är de ”mest 
angelägna”. 

För att stödja det svåra och inte sällan kontroversiella prioriteringsarbetet tar 
Trafikverket hjälp av ett delvis formaliserat och standardiserat system av metoder, 
modeller och verktyg. Det övergripande syftet med detta är att man vill kunna beskriva 
åtgärdernas konsekvenser, deras kostnader, och de nyttor och uppoffringar de kan 
generera, på ett sätt som medger att olika åtgärders effekter kan jämföras med varandra 
så rättvisande som möjligt. 

2.1. Vilka metoder används i transportinfrastrukturplaneringen? 

Figur 1 ger en översiktlig bild av de olika typer av metoder och verktyg som stöder den 
nationella transportinfrastrukturplaneringen. 

I en inledande fas behöver man identifiera vilka åtgärdsområden som kan vara aktuella 
för prioritering. Lämpliga åtgärder (kandidater för framtida prioritering) vaskas fram 
genom så kallade åtgärdsvalsstudier (ÅVS). En åtgärdsvalsstudie är en metod som 
bygger på dialog mellan flera aktörer, med syfte att ta fram kostnadseffektiva åtgärder 
för att lösa problem och tillgodose behov. Dialogen sker i tidigt planeringsskede och tar 
hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Noteras bör 
att en ÅVS inte alltid leder till att åtgärder vidtas. Dialogen i en ÅVS kan också ha ett 
visst inslag av förhandling: olika aktörer får möjlighet att visa hur angeläget problemet 
är för dem, genom att indikera hur villiga de är att bidra till problemets lösning med 
egna insatser. 
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Figur 1. Schematisk bild över modeller, verktyg och metoder i den nationella 
infrastrukturplaneringen 
 
När en ÅVS lett fram till förslag om en infrastrukturåtgärd som kan vara aktuell för 
nationell prioritering, behöver man genomföra någon typ av trafikprognos för att 
bedöma vilka trafikmängder som kommer att beröras av förändringen och hur åtgärden 
kan förväntas påverka tillgänglighet och resmönster. Trafikprognoserna kan genomföras 
med olika typer av prognosmodeller. Den nationella persontrafik-modellen Sampers, 
som Trafikverket förvaltar och utvecklar, har en stark ställning inom området. Sampers 
används nästan alltid åtminstone för att beräkna hur stora framtida trafikmängder som 
kommer att beröras av åtgärden, genom att man använder en så kallad basprognos för 
jämförelsealternativet (JA) om åtgärden inte genomförs. Ofta används Sampers även för 
att beräkna hur resandet kommer att förändras i utredningsalternativet (UA), det vill 
säga om åtgärden blir verklighet. 

Åtgärder i transportinfrastrukturen påverkar även sådant som buller, luftföroreningar 
och trafiksäkerhet. Sådana effekter kan spela stor roll för besluten och behöver ingå i 
beslutsunderlaget. Dessa effekter beräknas med så kallade effektmodeller. 
Trafikverket förvaltar och utvecklar många olika modellverktyg och lämnar 
rekommendationer om vilka beräkningsmetoder som är lämpliga för olika syften i 
publikationen Effektsamband för transportsystemet.  

Det övergripande trafikpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet. Den samhällsekonomiska analys som skall ingå i beslutsunderlaget är nära 
knuten till målet om samhällsekonomiskt effektivitet. Den samhällsekonomiska 
analysen är en kostnads-/intäktsanalys där man sammanfattar både prissatta och icke-
prissatta effekter för alla medborgare och organisationer som påverkas och som 
gemensamt skall fatta beslut – i normalfallet avser man här hela nationen. Trafikverket 
förvaltar och utvecklar flera olika kalkylmodeller – till exempel Bansek, Eva och 
Samkalk. Dessa syftar till att underlätta samhällsekonomiska analyser och se till att 
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kalkylerna följer de riktlinjer som formuleras av den så kallade ASEK-gruppen3. 
Kalkylmodellernas inbyggda förutsättningar avgör hur olika typer av effekter (till 
exempel restid i olika färdmedel och trafiksäkerhet) vägs gentemot varandra. 

Resultaten från prognoser, effektberäkningar och kalkyler utgör grunden. Dessa kan 
sedan presenteras på många olika sätt och stödja argument om att åtgärden är mycket 
angelägen (i vissa avseenden) eller något mindre angelägen (i andra avseenden). Den 
samlade effektbedömningen (SEB) samlar resultat från den samhällsekonomiska 
analysen (SEB kap 2), en fördelningsanalys (SEB kap 3) och en analys av måluppfyllnad 
(hänsynsmål och funktionsmål, SEB kap 4) och presenterar dem i ett standardiserat 
sammanfattande format, som utgör det samlade beslutsunderlaget inför den prioritering 
som görs. 

2.2. Turismen och beslutsprocessen – potentiella problem  

Enligt uppdragsbeskrivningen (se avsnitt 1.2) skall vårt uppdrag på sikt bidra till 
utvecklandet av modeller och metoder som medger att de beslutsunderlag som 
Trafikverket (och andra aktörer) tar fram inför en eventuell satsning i trafik- och 
transportinfrastruktur på ett adekvat sätt hanterar de effekter som kan uppstå för 
besöksnäringen och den regionala utvecklingen.   

Uppdraget handlar därmed primärt om att se över kvaliteter och brister hos de modeller 
och metoder som beskrivits i föregående avsnitt. Fokus ligger på frågan om metoderna 
kan förväntas ge rättvisa åt turismrelevanta infrastruktursatsningar, i jämförelse med 
andra typer av satsningar i transportinfrastrukturen.  

Sådana brister skulle kunna handla om följande frågor: 

• Fungerar ÅVS-processen för att generera relevanta åtgärdsförslag för de 
problem som besöksnäringen uppfattar som mest angelägna att lösa? 

• Kan trafikprognoserna förväntas beskriva kommande trafikeffekter på ett 
rättvisande sätt, även för satsningar där stora delar av de berörda resenärerna är 
turister?  

• Kan effektmodellerna förväntas beskriva de andra effekter som uppstår på ett 
rättvisande sätt, även för satsningar som görs där den berörda omgivningen är 
värdefull ur turismsynpunkt? 

• Är de samhällsekonomiska värden som tillämpas för att värdera effekterna i 
samhällsekonomiska termer representativa även för påverkan på turister? 

• Är det format som används för att presentera den samlade effektbedömningen 
relevant för att fånga de väsentliga aspekterna av beslutsunderlaget även för 
satsningar i turismregioner? 

• Är det så att de formella och informella principer som tillämpas för att fastställa 
planens slutliga rangordning utifrån informationen i SEB-en, systematiskt 
missgynnar effekter som är särskilt angelägna ur turismsynpunkt? 

 

3 ASEK-gruppen och deras arbete leds av Trafikverket, som även ansvarar för publiceringen av 
ASEK-rapporten. 
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När det handlar om besöksnäringens utveckling finns det naturligtvis också många 
andra angelägna frågor att diskutera – och också andra angelägna samhälleliga 
satsningar som skulle kunna förbättra villkoren utöver investeringar i 
transportinfrastruktur. I det här uppdraget har det dock alltså specifikt handlat om att 
identifiera vilka särskilda svårigheter som uppstår när just 
transportinfrastrukturplaneringens metoder och modeller skall ta hänsyn till 
besöksnäringens behov och bidrag till lokal och regional utveckling – och hur detta 
skiljer sig från processens möjlighet att ta tillvara på andra näringars och individers 
intressen. 
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 Problembeskrivning 
Problembeskrivningen har tagits fram baserat på ett antal kunskapsunderlag och 
diskussioner på en workshop. Viktigt att notera är att beskrivningen inte utgör en 
sammanfattning eller redovisning av de två projektstegen i sig, utan identifierar ett antal 
viktiga företeelser och förhållanden som behöver hanteras vidare i de verktyg och 
modeller som ingår i dagens beslutsunderlag. 

3.1. Grundläggande definitionsproblem 

3.1.1. Vilka resor är ”turistresor”? 

Transporterna är centrala för turismen, och tvärtom. Mer än 30 procent av turisternas 
utgifter är kostnader för resande och mer än hälften av alla långväga resor i landet görs 
av personer som inte är på väg till eller från arbete.   

Dagens olika transportmodeller har en i grunden liknande struktur för hur 
transportsystemet återges. Deras indelning och beskrivning av resandet är emellertid 
delvis dåligt anpassade till analyser där turismen står i fokus. Det beror dock inte på att 
den typiska modellbeskrivningen inte skulle omfatta ”turistresorna”. Tvärtom utgör 
turistresorna en mycket stor del av det resande som beskrivs i modellerna. Däremot 
fokuserar modellernas indelningar på egenskaper som inte är relevanta när ”turistresor” 
skall särskiljas från andra resor.  

Enligt vedertagna definitioner omfattar ”turism” sådana aktiviteter som sker utanför 
personens ”vardagliga omgivning”, när bortovaron är kortare än ett år. Därmed är det 
klart att det krävs transporter (iväg från den ”vardagliga omgivningen”) för att turism 
överhuvudtaget skall komma till stånd. Turismdefinitionen tycks inte innefatta någon 
explicit gräns för den vardagliga miljöns utsträckning. Utöver bostadsorten kan man 
kanske anta att (hela?) den ort där man arbetar ingår i den vardagliga miljön, även i de 
fall då den dagliga pendlingssträckan är lång. Däremot räknas tjänsteresor (dvs. 
tillfälliga besök för arbetsrelaterade ärenden) in i turismbegreppet. 

Turism kan därmed inte ses som en typ av resärende, parallellt med ”arbete”, ”inköp” 
osv. så som resärenden brukar karaktäriseras i de vanliga resvaneundersökningarna. 
Alla resärenden kan nämligen vara ”turism”, om de utförs tillräckligt långt bort från 
”den vardagliga miljön”.  

Det betyder att ”turistresor” (resor i samband med turism) omfattar både 1) alla de resor 
som betraktas som ”långväga” i resvanedata och transportmodeller (det vill säga resor 
som är längre än 10 mil) och 2) kortare resor, i de fall då båda ändpunkterna ligger 
utanför bostads-/arbetsorten.4  

Dagens transportmodeller fångar och beskriver resor av typ 1 och hanterar dem till och 
med i en specialdestinerad modell utformad speciellt för att beskriva just sådant 
långväga resande. Gränsen på 10 mil är skönsmässigt satt vid utvecklingen av 

4 Möjligen med annan avgränsning kring bostads- och arbetsplats – t.ex. kommun – beroende på 
vad som avses med ”den vardagliga miljön”. 
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modellerna. När det gäller beskrivningen av daglig pendling kritiseras 10 milsgränsen 
ofta för att vara ”för kort” för en modern arbetsmarknad, där betydande delar av den 
dagliga pendlingen sker över större avstånd än så. Avståndsgränsen gör det svårt att på 
ett realistiskt sätt beskriva samspelet mellan kortväga och långväga arbetspendling när 
transportsystemet förändras. När det gäller andra ärenden, däremot, kan man istället ur 
ett turismperspektiv hävda att det i många fall hade varit mera lämpligt att arbeta med 
en snävare gräns, som bättre hade fångat den principiella skillnaden mellan att röra sig 
”i sin hemmamiljö”, på ett vägnät som man bidrar till via den kommunala skattsedeln, 
respektive resa till andra platser där man är ”gäst”.  

Resor av typ 2 ovan (tur-och-returresor från en tillfällig bas), däremot, är exkluderade ur 
de dataset som utgör grunden för modellerna. Utöver sådana ”kortresor på bortaplan”, 
finns också andra typer av (turist-)resande som missgynnas eller exkluderas av det sätt 
som de nuvarande modellerna är utformade och avgränsade. Den viktigaste bristen, som 
vi kommer att återkomma till i senare avsnitt, är att efterfrågemodellerna bara beskriver 
svenska resor och resbeteende för personer som är bosatta i Sverige. De resor som görs 
av utländska besökare beskrivs bara mycket översiktligt, och ingår inte alls när det gäller 
beskrivningen av trafiksystemets betydelse för resandet (de så kallade 
efterfrågemodellerna). Inte heller svenskars resor ut ur landet är beskrivet, vilket kan ha 
betydelse även för hur resandet inom Sverige beskrivs, eftersom konkurrensen mellan 
utrikes och inrikes destinationer inte kan fångas.  

3.1.2. Vad menar vi med turistdestinationer? 

Stockholm är landets överlägset största turistdestination. När vi diskuterar att 
transportsystemet inte är tillräckligt anpassat till ”turistdestinationernas” behov, är det 
dock sällan Stockholm eller andra storstadsområden som avses.  

Fokus för intresset ligger istället framförallt på länkar som leder till mindre orter, där 
resandet i särskilt hög utsträckning görs av personer som inte är bofasta i området (dvs. 
turister). Ofta leder det också till att besöksnäringen har en större betydelse än 
genomsnittligt för näringslivet på destinationen.  Inte sällan handlar det dessutom om 
regioner där sysselsättningen är svagare än genomsnittligt och där det därför kan vara 
särskilt angeläget att skydda näringslivets intressen samt gynna ekonomisk tillväxt.  

Många sådana turistdestinationer ligger i glesbygd och är förbundna med trafiknät av 
lägre standard, med relativt låg trafikbelastning (åtminstone under stora delar av året). 
Därför är frågor om ”turistdestinationernas” infrastrukturförsörjning också nära 
kopplade till frågor om lägsta acceptabla trafikstandard på det lågtrafikerade vägnätet.  

3.2. Varför kan Trafikverkets kalkylmetoder uppfattas som 
problematiska utan att vara felaktiga? 

3.2.1. Transportsatsningar ger både omfördelad och nyskapad nytta 

När människor får tillgång till större utbud av varor, tjänster och kontakter ger det dem 
ofta också möjlighet att uppnå högre ”nytta” (ungefär: livstillfredställelse).  I viss 
utsträckning kommer detta också att avspeglas i högre ekonomisk aktivitet, så som den 
mäts i t ex BNP eller BRP.  
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När de yttre omständigheterna förändras så att berörda individer kan skapa sig ökad 
nytta talar vi om att förändringen lett till ett konsumentöverskott. 
Konsumentöverskottet uppstår genom att de förändrade omständigheterna gör det 
möjligt för individen att förändra sin konsumtion av varor, tjänster och aktiviteter och 
hitta en mer optimal kombination. Konsumentöverskottet beskriver en nettoeffekt av 
hela förändringen, som normalt implicerar både plus- (ökad nytta) och minusposter 
(ökade uppoffringar).  

Även i fall när det totala nettotillskottet i nytta (konsumentöverskottet) är litet, kan 
förändringen ha inneburit avsevärda förändringar av konsumtionsmönstrets detaljer: 
inköp av andra varor, i andra butiker, övernattning på andra ställen, mer fritid osv. För 
enskilda leverantörer kan förändringen därmed leda till stora effekter, även om 
konsumentöverskottet är litet. När lokala producenter kan locka nya kunder för att 
tillgängligheten förbättras, innebär det oftast att andra producenter på andra håll 
förlorar kundunderlag. Ibland tappar de befintliga leverantörerna därutöver också rykte 
och marknadsställning. Förändringen kan naturligtvis sammanlagt vara till nytta för 
samhällskollektivet, även i de fall då sådana förlorare drabbas hårt. En beskrivning som 
helt bortser från de effekter som drabbar förlorarna kommer dock att vara orättvist 
skönmålande.  

Ett (litet) positivt konsumentöverskott betyder att konsumenterna/användarna är 
(något) mera nöjda totalt sett. Ofta innebär det också att några leverantörer fått ökad 
omsättning och ökade rörelsemarginaler. Av flera skäl är emellertid den ökade 
omsättning/vinst som uppstår hos de ”vinnande” företagen ett dåligt mått om man skall 
beskriva den samhälleliga vinst som uppstår sammantaget när tillgängligheten 
förbättras. För det första kan konsumenterna uppleva större nyttoökningar än vad de 
omsätter i ökad konsumtion. För det andra motsvaras en del av de ökade nettovinsterna 
hos det lokala näringslivet av försämrade villkor någon annanstans, på platser och i 
företag som är svåra att identifiera. 

Frågan om vilka samhällsvinster som uppstår genom geografisk omfördelning av 
aktiviteter och konsumtion hanteras i Trafikverkets kalkylmodell genom en förenklad 
beräkning med hjälp av den så kallade ”rule-of-a-half” (RoH).  RoH bygger på det 
schabloniserade, men ganska rimliga, antagandet att när nya nyttjare tillkommer, så 
motsvaras hälften av den extra nytta de till synes får av tillgänglighetsförbättringen, i 
förlorad nytta i någon annan del av konsumtionsmönstret.  

Det är alltså rimligt att förvänta sig att det uppstår en entusiastisk kör av förespråkare i 
det lokala näringslivet när frågor om förbättrad tillgänglighet för tillresande skall 
diskuteras. De vinster som artikuleras då är (en del av) tillgänglighetshöjningens 
uppsida. De platser som konsumtionen flyttas bort ifrån (turism som flyttar, eller 
hemmakonsumtion som minskar), har inga lika tydliga förespråkare. För åtgärder som 
skall skattefinansieras behöver skattekollektivet få en bild av hela den samhälleliga 
nettoeffekten. Då behöver man anlägga ett bredare perspektiv än bara det lokala 
näringsliv som gynnas av åtgärden.  

Trafikverkets kalkylmodeller har visserligen en förenklad och begränsande syn på hur 
nyttor kan yttra sig och mätas (se avsnitt 3.2.3 nedan), men har den fördelen att de 
siktar på att beskriva hela den nettoeffekt åtgärden ger för hela konsumentkollektivet, 
med både upp- och nedsidor.  
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3.2.2. Stora säsongsvariationer ger en oklar bild av behov och nytta  

Många typer av turistresande är till sin natur säsongsbundna och koncentrerade till 
semestermånaderna, i anslutning till helger och ledigheter. Situationen accentueras av 
att vissa områden är utpräglade sommar- respektive vinterresmål. Som exempel kan 
nämnas öar och kustområden dit många reser främst sommartid, under helger och 
semestrar för att besöka fritidshus och båtar. Ett annat exempel är de mycket höga 
resandeströmmar som uppkommer till vintersportorterna under storstadsområdenas 
sport- och påsklov.  Över tid har visserligen vissa extrema säsongseffekter (exempelvis 
industrisemestern) tonats ned, och alla kundgrupper har inte exakt samma 
säsongsprofil. Efterfrågepucklarna i anslutning till högsäsong finns dock fortfarande 
kvar, och kan ofta vara mer accentuerade i transportsystemet än på turistorterna. Till 
exempel kan närboende ofta utnyttja kapacitetsöverskott på turistorterna i för- och 
eftersäsong, utan att belasta transportlederna i samma utsträckning som långväga 
turister. Sport- och påsklov sprids också ut över landet, vilket huvudsakligen ger effekt i 
noderna dvs. på bokning av övernattningsplatser. Detta jämnar dock inte ut 
belastningen i transportsystemet i motsvarande grad – alla stockholmare reser ju i 
samma stråk till Sälen på sportlovet. 

Säsongsvariationerna skapar alltså stor efterfrågan på kapacitet under korta perioder i 
trafiksystemet, det kan röra sig om några timmar när vågen av Stockholmare rör sig ner 
från fjälltrakterna och hemåt när sportlovet är över. Många upplever en extrem 
trafiksituation och det är den bilden som sätter sig på näthinnan, även hos 
turistbranschens företrädare. För att hantera extrem efterfrågan skulle det krävas 
mycket hög kapacitet i trafiksystemet, som följaktligen skulle innebära en överkapacitet 
under större delen av året. Att bygga för korta efterfrågetoppar är dyrt!  

Den samhällsekonomiska utvärderingen utgår inte från enskilda efterfrågetoppar utan 
från årsmedeldygnstrafiken (ÅDT)5. Man utgår helt enkelt från det genomsnittliga flödet 
som sedan räknas upp till ett år. Några timmars högt utnyttjande väger i det 
sammanhanget tämligen lätt och den begränsade nyttan i kalkylen av en investering på 
en länk med stor säsongsvariation kan te sig liten i förhållande till det intryck många har 
från semestertrafik. Vi har här ett exempel på när kalkylen inte ser samma sak som de 
flesta brukare. Det handlar dock inte om att kalkylen underskattar de verkliga nyttorna 
– det handlar istället om att de flesta brukare överskattar den potentiella nytta som 
genereras en genomsnittlig dag, eftersom de baserar sin uppskattning på förhållanden 
som är långt ifrån representativa. 

Men säsongsvariationen kan också leda till direkta beräkningsmässiga fel, om 
efterfrågepucklarna leder till trängsel. Då kan investeringarnas effekt på restidsvinsten 
räknas fel till följd av att rätt trängselnivå inte uppskattats i beräkningar som baseras på 
ÅDT. Det torde emellertid i de flesta fall vara ett begränsat räknefel som inte ändrar 
några slutsatser beträffande den samhällsekonomiska lönsamheten. Vid sidan av de 
samhällsekonomiska kalkylerna finns också ett planeringsproblem: det är helt enkelt bra 
att veta vilka trafikvolymer som kommer att vara ute och röra sig under olika 
förutsättningar. Eftersom prognosverktygen beräknar flöden under ÅDT, ger de 

5 Övergripande hänsyn till kapacitetstoppar tas genom att studera s.k. rangkurvor som beskriver 
utnyttjandet av olika typer av vägar under året (se sid. 22 i Trafikverkets rapport ”Bygg om eller 
bygg nytt – Kapitel 3 Trafikanalyser”, 2016-14-01) 
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begränsat stöd för relevanta planeringsfrågor som handlar om kapacitet och annan 
beredskap för resandetopparna. 

3.2.3. Man ser nyttan i noderna men mäter den på länkarna 

Nyttan av en åtgärd i transportinfrastrukturen uppstår alltså genom en geografisk och 
tidsmässig omorganisation av aktivitets- och konsumtionsmönster.  

I det komplicerade mönster som uppstår är det inte självklart att den samlade nyttan 
kan mätas direkt genom de tidsvinster och bekvämlighetsvinster som uppstår på den 
åtgärdade länken. Den möjliga avvikelsen mellan den transportekonomiska nytta som 
kan mätas ”på länken” å ena sidan, respektive den generella nytta som uppstår av alla de 
aktiviteter som sker ”i noderna”, å den andra, diskuteras ofta inom ramen för begreppet 
”wider economic impacts” (WEI)6. Det råder samstämmighet om att det är större 
risk/chans att WEI skall uppstå när transportsatsningen kan ge påtagliga 
sysselsättningseffekter, när det finns stora skattekilar som belastar arbetsinkomst, och 
när resenärskollektivet är mycket heterogent (till exempel när det gäller marginalnyttan 
av tid) på ett sätt som kalkylen inte tar hänsyn till. Tills vidare har Trafikverket ändå 
anslutit sig till de forskningsresultat som antyder att WEI ger små effekter på den totala 
nyttan, och normalt kan försummas i kalkylen.  

Om en transportsatsning ger ökad tillgänglighet (till exempel kortare restid) innebär det 
att resenärerna får en ”billigare” resa, mätt i generaliserad kostnad. Om den lokala 
konkurrensen är begränsad kan lokala aktörer då höja sina priser i samband med 
förbättringen, utan att resenärerna flyr till andra destinationer. Lokala intressenter kan 
därmed dra nytta av den betalningsvilja som resenärerna har för den höjda 
transportstandarden, även i de fall när resandet inte ökar.  

Om transportinvesteringarna betalas gemensamt av ett större skattekollektiv betyder det 
att restidsvinsterna ger en omfördelning av nyttor till förmån för aktörer i den berörda 
noden. De effekter som transportsatsningarna kan ge för enskilda företags verksamhet 
och lönsamhet speglas däremot inte direkt i själva den samhällsekonomiska kalkylen 
eftersom enskilda företag kan göra stora vinster utan att det genereras något stort 
samhälleligt överskott, totalt sett. Trafikverket har uppmärksammat detta som en brist i 
beslutsunderlagen och numera ingår därför också en företagsekonomisk 
konsekvensbeskrivning (FKB) i den samlade effektbedömning (SEB) som sammanställs 
inför beslut om infrastrukturåtgärder. 

3.2.4. Den underliggande frågan: vem ska betala? 

Transportinfrastrukturen är en nationell angelägenhet som skapar nytta på 
underliggande nivåer i hela samhället. En central fråga blir hur vi skapar ett optimalt 
statligt nät som samtidigt leder till regional/lokal utveckling och tillväxt i hela landet. En 
allt vanligare tanke i modern samhällsplanering, är att det (del)kollektiv som gagnas av 
en åtgärd eller investering också ska vara med och betala för att denna åtgärd eller 
investering kommer till stånd. Extremfallet av denna strategi är ren avgiftsfinansiering, 
vilket dock i normalfallet leder till ett underutnyttjande av infrastrukturen då många 

6 På svenska = ”indirekta effekter på sekundära marknader”, i det är fallet mer specifikt ”indirekta 
effekter på marknader utanför transportsektorn”. 
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som skulle kunna ha nytta av till exempel en ny väg väljer att inte använda den för att 
slippa betala.  

På olika utpräglade turistdestinationer i världen införs ”turistavgifter” som tas ut via t ex 
hotellvistelser (s.k. resort fees). Dessa kan då användas som bidrag till finansiering av 
bland annat drift och underhåll av det lokala transportsystemet, som annars helt skulle 
betalas av dem som betalar lokal skatt. Sådana avgifter riktar sig alltså normalt mot icke 
fastighetsägande turister, medan den som äger fastighet istället kan tvingas bidra genom 
en lokal fastighetsskatt eller obligatoriskt medlemskap i vägföreningar. 

I transportsystemet handlar det således om att hitta kostnadseffektiva lösningar och att 
fördela finansieringsansvaret för exempelvis väginvesteringar mellan den 
kommunala/regionala/nationella nivån beroende på sammansättningen av de 
trafikanter som använder den aktuella vägen. En ny eller förbättrad väg leder dock inte 
till enbart rent transportrelaterade kostnader och nyttor utan ger även upphov till såväl 
positiva som negativa effekter i angränsande ”system”, såsom naturmiljö, 
bostadsmarknad, näringslivssektor etc. Dessa kan i sin tur påverka den samlade 
turistupplevelsen positivt eller negativt. Behovet av att så noggrant som möjligt räkna på 
nyttorna i förhållande till nedlagda kostnader kommer sig av att det är många olika 
aktörer inblandade och att det inte sällan är helt olika aktörer som påverkas av de olika 
plus- respektive minusposterna i kalkylen. Av än större betydelse är hur framtida drift, 
slitage och annan resursåtgång beräknas under åtgärdens livstid och hur intäkterna av 
nyttjandet av infrastrukturen ska beräknas och fördelas. 

I samband med semesterlagstiftningens tillkomst betraktades turism huvudsakligen ur 
ett socialpolitiskt perspektiv och handlade om att skapa förutsättningar för ett aktivt 
friluftsliv och rikt socialt liv. Idag har fokus flyttats till att turismen skapar tillväxt och 
företagande, varvid kommunerna betraktar ämnesområdet mer i termer av 
näringslivsutveckling än samhällsplanering. Lokala intressenter bedriver förhandling 
gentemot staten för att åstadkomma vissa investeringar, för att kunna realisera 
förväntade nyttor utan att behöva betala för själva investeringen. Just kopplingen 
mellan stat och kommun och frågan om ansvarsfördelning och finansiering blir då 
problematisk. Om noden har så stor nytta av en investering att man tycker sig kunna 
räkna hem den så borde man själv också stå för finansieringen. Alla skattebetalare (dvs. 
staten), kan inte förväntas subventionera satsningar som är ekonomiskt lönsamma för 
enskilda aktörer. 

En annan intressant fråga i sammanhanget är om kommunerna alls kan ”sponsra 
turistflöden”, som enligt vissa definitioner består av invånare från andra kommuner än 
den egna. I den bemärkelsen är kommunerna enligt Kommunallagen förhindrade att 
satsa på turiståtgärder, eftersom det kommunala kärnuppdraget består i att verka för de 
egna medborgarnas väl och ve. Å andra sidan ålägger kommunallagen kommunerna att 
arbeta med främjande av näringsliv, vilket rimligtvis också omfattar turistsektorn. 

I ljuset av de diskussioner som uppkommit kan man tänka att det som behövs kanske 
inte är en ”mer rättvisande kostnadsnyttokalkyl” utan en bättre modell för hur man 
förhandlar och fördelar betalningsansvaret för olika typer av investeringar. En sak att 
hålla i minnet är att det hela är ett politiskt spel i grund och botten, där vi inte kan 
förvänta oss att nationalekonomin kan leverera den optimala lösningen. 
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3.3. Vad talar för att Trafikverkets kalkyler missar vissa turistnyttor? 

3.3.1. Snabbare och mer är inte nödvändigtvis bättre 

Trafikverkets strävan efter standardiserade "jämförbara" kalkyler kan motarbeta 
möjligheten till "bra" kalkyler som anpassas till turismens särskilda förutsättningar på 
de platser och länkar där turistresandet dominerar. Bakom Trafikverkets kalkyl- och 
prognosmetodik ligger nämligen grundläggande antaganden och inbyggda 
förutsättningar, som i vissa speciella fall kan vara problematiska när det gäller 
metodernas möjlighet att beskriva turistresandet och fånga de nyttor som 
transportåtgärder kan skapa för turister på resa.  

Ett sådant grundläggande antagande är att kortade restider är eftersträvansvärt, därför 
att resenärerna då kan använda den tid som frigörs till någon annan mer önskvärd 
aktivitet. Denna nytta av kortare restid speglas i det så kallade restidsvärdet.  

För turistresor som görs på fritid kan själva restidens varaktighet i vissa fall istället bidra 
till turistupplevelsens djup och kvalitet. Det gäller kanske särskilt resor längs så kallade 
”turistvägar”. På dessa har man liten glädje av att resan går så fort som möjligt. Däremot 
kan det naturligtvis vara attraktivt att resan kan göras med mindre ansträngning (mera 
bekvämt etc.). I en kalkylmetodik där tidsvärdena är differentierade efter färdmedel och 
ärende, men inte efter omgivningens karaktär eller vägens standard, saknas möjlighet 
att beskriva sambanden mellan transportsatsningar och resenärsnytta i sådana miljöer. 

När antalet trafikanter/resenärer ökar där en åtgärd vidtagits är det i första hand ett 
tecken på att trafikanternas uppoffring minskat – alltså en nytta. Samtidigt kan ökande 
resenärsströmmar innebära olägenheter för befintliga resenärer. När det handlar om 
den trängsel som kan uppstå på vägen (eller i kollektivtrafiken) när resandet ökar, med 
ökade restider och andra olägenheter till följd, är sådana negativa ”externa” effekter 
välkända och hanteras av prognos- och kalkylmetodik.  

I turismsammanhang kan dock liknande ”externa trängseleffekter” uppstå också på 
turistdestinationerna, genom att befintliga resenärer går miste om den känsla av 
exklusivitet och avskildhet som de kunnat njuta av tidigare. I den mån sådana effekter 
uppstår är de dock inte alls med i kalkylerna. I kalkylerna hanteras nämligen bara 
sådana externa effekter (buller, miljöpåverkan, trängsel) som är direkt kopplade till 
trafikflöden på olika länkar. Att tillskottet av turister också kan ge externa effekter på 
destinationen hanteras inte. Detta är i linje med den övergripande fokuseringen på 
länkar snarare än noder (se avsnitt 3.2.3) men betyder att man bortser från de 
kapacitetsbegränsningar av olika slag som kan sättas av den omgivande miljön. 

En annan aspekt i sammanhanget är att bättre resvägar och kortare restider kan 
resultera i att övernattningar sker på andra, mer avlägsna platser. Detta kan leda till 
”förluster” på de platser som tidigare tillgodosåg samma behov, eftersom det är 
övernattningar som skapar och inducerar huvuddelen av de turistiska intäkterna. 
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3.3.2. Svårt att veta hur stora resandemängder som berörs 

Så som nyttan av transportsatsningar prognosticeras i de nuvarande kalkylmodellerna, 
så styrs kalkylutfallet alltså i stor utsträckning av hur stora resenärsvolymer som skulle 
beröras av förbättringen. Det gäller både när man skall beräkna de direkta 
resenärsnyttorna, och den indirekta påverkan som det förändrade resandet ger i form av 
t ex ökad trafikträngsel och ökade miljöstörningar. I båda fallen påverkas beräkningarna 
såväl av de nuvarande resenärsvolymerna (före förbättringen), som av de 
resenärsvolymer som kan tillkomma om investeringen görs. Prognosverktygen – och 
deras förmåga att fånga nuläge och marknadens anpassning till förändrade 
omständigheter – är alltså centrala för kalkylutfallet när vi skall beräkna om en tilltänkt 
investering skall förväntas bli ”lönsam”.  

Prognosverktygen beskriver resandet utifrån grova förklaringsvariabler med samband 
som är skattade för ”genomsnittligt” resbeteende. För långväga fritidsresande är det, 
förutom transportsystemets egenskaper, framförallt befolkning, antal sysselsatta i 
kultur- och sportsektorn och fritidshusyta som förklarar resandets omfattning i 
modellerna. Man kan misstänka att dessa grova förklaringsvariabler kan ha svårt att 
förklara turistresandets stora lokala variationer, som rimligen ofta styrs av mycket 
specifika attraktioner (en speciell glasskiosk i Söderköping, Sveriges högsta vattenfall 
längs en liten väg i Nordvästra Dalarna, osv).  

När det gäller dagens resande finns viss möjlighet att kalibrera in prognosresultaten så 
att verktygen ger en god representation av verkligheten även när resandet påverkas av 
annat än de ingående förklaringsvariablerna. En sådan kalibrering görs dock inte alltid. 
Kalibreringen garanterar inte heller på något sätt att verktyget ger en bättre beskrivning 
av åtgärdens effekt (resandeförändringen) än vad den ursprungliga, okalibrerade 
modellen skulle ha gjort. 

När det gäller utländska turister är verktygens svagheter ännu större, eftersom 
utländska turister inte ens ingår i de underlag som används för att skatta de samband 
som styr ”genomsnittligt” beteende (se vidare avsnitt 3.3.4).  

Modellbeskrivningen bygger också helt på observationer av sådant beteende som visat 
sig vid resor till (och från) en viss målpunkt. Turistresande sker inte sällan i form av 
rundturer – antingen med flera olika stopp längs vägen, eller som kortare ”utflykter” tur 
och retur med utgångspunkt från en annan bas än hemmet. Sådant resande kan styras 
av delvis andra beteenderegler, som inte representeras i verktygen.  

3.3.3. Attraktionsvariabler kan vara skeva eller otillräckliga 

Det i modellerna som beskriver målpunkternas storlek7 fungerar rimligt bra sett över 
året och som ett genomsnitt över hela landet. Variabler som förklarar val av destination i 
Sampers långväga modell är antal sysselsatta i kultur- och sportsektorn samt 
fritidshusyta. Sedan finns en dummy för zoner som innehåller vintersportaktiviteter 
samt dummy-variabler för storstäderna. Fritidshus är en målpunkt med tydlig 
säsongskaraktär, hus i fjälltrakterna används huvudsakligen under vintersäsongen och 

7 Storlek kan sägas likställt med hur många alternativ som en resenär har på en destination; för 
övernattningsresa kan man t.ex. betrakta varje sängplats som ett alternativ.  
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hus vid kusten huvudsakligen under sommartid. I dagsläget skiljer inte modellerna på 
om resandet sker till Åre eller Visby. Eftersom ledigheten huvudsakligen är förlagd till 
sommarperioden kommer olika typer av fritidshus att användas olika antal dygn på ett 
år och följaktligen generera olika antal resor som dessutom kan vara av olika längd. En 
fördjupad segmentering av resor till och boende i fritidshus skulle kunna bidra med 
fördjupad kunskap om turistresande och högre precision i efterfrågeberäkningen.  

Ett viktigt konstaterande när det gäller ”attraktivitet” är att många resor inom Sverige är 
svårpåverkade, eftersom det är motiv som besök hos släkt och vänner och vistelse i det 
egna fritidshuset som ligger bakom.  

Det finns också ett gränsland mellan fritidsresa och arbetsresa som det vore önskvärt att 
få ett tydligare grepp om. Under sommarhalvåret flyttar man delvis ut till fritidshus och 
båtar genom att förlänga helger eller helt flytta säsongsvis. Ur ett trafikperspektiv kan vi 
påminna om trafikflödena i samband med veckoslut, ut till båtar8 och fritidshus9, som 
lokalt har högst påtaglig effekt på trafiksituationen som helhet. Den här närvaron i 
exempelvis kustområden har stor påverkan på det lokala näringslivet. Om detta är 
turism eller en vardag som varierar över säsong är oklart.  

3.3.4. Utländska turister kommer inte med 

Utrikes resande modelleras inte inom Sampers-systemet. Det gäller både svenskars 
resor utomlands och utländska besökares resor till Sverige. Dessa resor finns med som 
ett bakgrundsflöde men modelleras inte och reagerar således inte på förändrad 
tillgänglighet till följd av en infrastrukturförändring inom trafiksystemen. Samtidigt står 
de utländska besökarna (som alltså inte täcks av transportmodellerna) för 40 % av 
turistintäkterna! 

Det finns några potentiella problem med detta sett från trafikens perspektiv men 
naturligtvis också sett från ett turismperspektiv. När vissa resenärer inte modelleras 
riskerar det att ge oss en felaktig uppskattning av de nyttor som kan uppstå vid 
investeringar i trafiksystemet.  

Utländska besökares resor till Sverige är ekonomiskt intressanta för näringen och i 
gränsregioner intressanta som trafikföreteelse. Det är dock inte lika självklart huruvida 
dessa trafikströmmar är känsliga för åtgärder i trafiksystemet. Beslutet att åka till ett 
annat land följer delvis andra drivkrafter10, och kan påverkas mer av t ex olika 
destinationers ”identitet” och ”image”. 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är tillkommande utländska turister särskilt 
intressanta, om vi väljer att göra analysen med utgångspunkten att vi skall analysera 
effekterna för svenska skattebetalare, medborgare eller invånare. Med det synsättet 
representerar tillkommande utländska turister potentiellt ett större "nettotillskott" av 
nytta för samhället än tillkommande svenska turister. I de fallen drabbas nämligen inte 

8 Båtar fungerar i vissa fall som fritidshus men resandet till dessa fångas inte på samma sätt som 
resandet till fritidshus i modellerna. 
9 Säsongsboende kan resultera i att fritidshusområden under en del av året får normal 
pendlingstrafik. 
10 Exempel är färjetrafiken på Östersjön som omfattar såväl inköpsresor som arbetsresor.  

20 
 

                                                           



andra delar av (det svenska) ”samhället” av någon minuspost, ifall samhället – till 
exempel lokala näringsidkare – kan exploatera de utländska turisternas betalningsvilja11.  

Motsvarande fenomen beskrivs av (Heldt 1998), som säger att en turistsatsning kan 
bidra till nationell nytta "om den medför en ökning av producentöverskott och 
skatteinkomster inom landet. Detta sker när infrastruktursatsningen bidrar till att fler 
utländska turister kommer till Sverige eller fler svenskar väljer att resa inom Sverige 
istället för utomlands".12 

Det finns alltså ibland skäl för svenska beslutsfattare att lägga särskilt stor vikt vid de 
förbättringar som kan locka utländska turister till svenska destinationer. Samtidigt finns 
det drivkrafter som verkar i andra riktningen: investeringar som leder till nytta för 
utländska turister, som inte har möjlighet att påverka investeringsbeslut i Sverige, kan 
bli nedprioriterade, jämfört med den prioritet de ”borde” ha fått med tanke på de nyttor 
åtgärden skapar globalt sett, med hänsyn tagen till alla användare.  

När det gäller prognoser för turistresandets omfattning, kan effekten av att 
utrikesresandet helt saknas i modellerna slå åt båda håll vid en prognos på lite sikt. 
Avsaknaden av möjligheten att i modellen (för svenskar) göra valet att resa utomlands 
kan ge en överskattning av resande till inrikes destinationer. Vi riskerar i det fallet att 
överskatta nyttan av investeringar i Sverige. Exempelvis kan man misstänka att detta 
gäller i samband med utvecklingen av lågprisflyget, där det blivit lika billigt – eller 
billigare – att resa till en europeisk storstad som det är att resa inom Sverige. 
Modellerna har inte möjlighet att beskriva de effekter som denna konkurrens kan ha gett 
för svenska turistdestinationer.  

Kalkylvärdena som används för att värdera restidsvinster är homogena för 
privatresenärer. Det är dock sannolikt så att dessa skiljer sig avsevärt om det handlar om 
en resa till fritidshuset för en svensk familj, en finlandskryssning eller en resa där en 
resenär från en annan kontinent lagt stora pengar för att tillbringa relativt kort tid i 
Sverige.  Kalkylvärdena speglar antagligen de utländska turister som besöker Sverige 
dåligt, då de kan antas ha goda inkomster och inte alls representeras i de 
undersökningar som ligger till grund för kalkylvärdena. Inte minst gäller detta 
betalningsvilja för ökad bekvämlighet och bättre information. När det gäller den senare 
typen av värden bör de också påverkas av att utländska turister är mer ovana resenärer i 
Sverige och därmed kan få större nytta av god information än ”medelresenären”. 

3.3.5. Anslutningsresor hanteras bristfälligt i modellen 

Modellering av flyg och även tåg är förknippade med vissa tillkommande problem om 
man jämför med bil. Skälet är att de nämnda färdmedlen inte når ända fram till 
destinationerna utan man är beroende av anslutande färdmedel. Modellering av 
anslutningsresa är problematiskt och görs därför i nuvarande version av Sampers på ett 
schablonmässigt sätt. För många turistdestinationer som ligger långt från närmaste 

11 Så länge valet att åka till Sverige redan gjorts på en överordnad nivå och att det därefter sker 
ett val mellan olika platser i Sverige.  
12 Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör dock förbättringar som kommer svenskar till godo i 
form av större livstillfredsställelse räknas som en ”nytta”, även om den inte genererar 
producentöverskott eller skatteinkomster. 
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flygplats är anslutningsresan avgörande och följaktligen är det även avgörande hur vi 
representerar anslutningsresan i modellen.  

Vi gör en liten utvikning om anslutningsresor och hur främst utländska turister skiljer 
sig från inhemska besökare och personer med lokal anknytning. Anslutningsresor skiljer 
mellan avreseort och destinationsort. Möjlighet att använda bil som 
anslutningsfärdmedel skiljer och möjlighet att bli skjutsad och hämtad på 
flygplatsen/stationen är inte densamma för turister som för personer med anknytning 
till platsen. För inhemska resenärer är just skjutsning ett mycket vanligt färdmedel för 
att ta sig till/från slutdestinationen, medan den möjligheten är begränsad för utländska 
besökare. Lokalkännedomen skiljer också avseende alternativen. Sammantaget är 
modellering av anslutning till både tåg och flyg svårt men viktigt. Den 
anslutningsresemodell som fanns i Sampers en gång i tiden underhålls inte längre och 
har utgått ur systemet.  

Det är problematiskt att anslutningsresorna inte hanteras i modellen av flera skäl, inte 
minst ur ett turismperspektiv. Ett annat skäl är att anslutningsresan är en stor del av 
den samlade resuppoffringen vid en flygresa. När det gäller åtgärder som påverkar 
restiden dörr-till-dörr för en flygresa är det huvudsakligen anslutningsresan som går att 
påverka, tiden i luften är svårare att göra något åt. Samhället saknar i regel rådighet över 
flygutbudet men kan påverka anslutningsresan till såväl flyg som tåg.  

3.3.6. Det behövs verktyg till mer än samhällsekonomisk kalkyl  

I ovanstående avsnitt har vi fokuserat på hur turistresandet hanteras i de 
beslutsunderlag som leder fram till samhällsekonomiska kalkyler och den samlade 
effektbedömning som ligger till grund för den nationella prioriteringen mellan olika 
möjliga satsningar i transportinfrastrukturen.  

Prognos- och kalkylverktyg kan emellertid också komma till användning även i andra 
tillämpningar inom turismområdet och besöksnäringen och beslutsfattande kring den. 
Ett exempel är att resvanedata innehåller information om hur många besökare man – på 
en översiktlig nivå – kan förvänta sig vid lokalisering i olika tillgänglighetslägen och hur 
dessa besökare kan förväntas fördela sig på olika antal övernattningar och bostadsorter. 
Trafikverkets prognosmodeller sammanfattar de grundläggande sambanden i sådana 
resvanedata och skulle därmed kunna bidra med planerings- och beslutsunderlag i 
frågor som rör lokalisering, etablering och marknadsföring inom besöksnäringen.  

En hypotes som framförts är att en del av de upplevda motsättningarna mellan 
infrastrukturplaneringen och turistbranschen kan bero på att man arbetar i olika 
”tidsskala”. Jämfört med "vanlig" infrastrukturplanering som ska anpassas till 
långsamma processer som bostadsbyggande etc. upplevs turismutveckling som en 
betydligt mer dynamisk verksamhet som kräver rappare beslutsfattande. En sådan 
skillnad kan yttra sig som att olika tidspreferenser (ränta och/eller kalkylperiod) är 
relevanta för berörda näringslivsaktörer respektive skattebetalare. Den skillnaden kan 
behöva återspeglas i hur tidsaspekten hanteras i olika delar av beslutsunderlagen – 
särskilt när det gäller underlag som skall ge stöd till förhandling mellan skattekollektiv 
på statlig, regional eller kommunal nivå å ena sidan, och företrädare för turistbranschen 
å den andra. 
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När beslutsfattandet har drag av förhandling, kan olika parter ha behov av egna 
beslutsunderlag som belyser och förutser mer avgränsade konsekvenser som berör just 
dem. Redan i de åtgärdsvalstudier (ÅVS) som genomförs inom ramen för den nuvarande 
processen för transportinfrastrukturplanering (se Figur 1 i avsnitt 2.1), kan enskilda 
aktörer ha till exempel ha behov av att översiktligt kunna uppskatta hur stora delar av 
effekterna som berör en viss kommun, eller ett visst trafikslag, för att kunna ta ställning 
till hur stora insatser man skall erbjuda sig att göra för att bidra till problemets lösning.  

Motsvarande behov kommer att bli ännu mer tydligt, om planeringen i framtiden 
kommer att styras mer av förhandling och samfinansiering, istället för att som nu drivas 
av tanken på kollektiv finansiering och en nationell prioritering baserad på samförstånd. 
En sådan utveckling, och de nya krav som den kommer att ställa på beslutsunderlagen, 
diskuterar vi på flera andra håll i rapporten (se avsnitt 3.2.4, 4.3, 4.6 och 5.3).  

3.4. Bristfällig tillgång till och kvalitet på turiststatistik 

Ett stort problem när det gäller bedömningen av infrastruktursatsningars 
samhällsekonomiska effekter är tillgången till basfakta om turism. I dagsläge finns det 
ingen eller endast bristfällig information om turistflöden och turisters utgifter. Statistik 
om turism behöver baseras på data om såväl utbud som efterfrågan och det finns viktiga 
aspekter av turism där data endast kan samlas in på efterfrågesidan, det vill säga direkt 
från turisterna/besökarna. 

SCB samlar in uppgifter om kommersiella övernattningar men på grund av 
statistiksekretess omfattar inte dessa uppgifter kommuner med färre än fem 
anläggningar eller nio bäddar. Kvalitén när det gäller uppgifter om turisternas hemland 
och syftet med resan kan också ifrågasättas. Det finns inte heller systematiskt insamlade 
data om övernattningar i fritidshus och hos släkt och vänner, vilket enligt olika 
undersökningar utgör en stor andel av de turistiska övernattningarna i landet. Detta 
gäller åtminstone för områden utanför storstadsområden, då befintliga undersökningar 
inte är tillräckligt omfattande för en regionalisering. Även uppgifter om turisters utgifter 
är bristfälliga och utgörs i stort sett endast av grova uppskattningar på nationell nivå. 
Det är därför viktigt att arbeta för en betydande förbättring av datainsamling på 
framförallt efterfrågesidan (inrikes och internationella besökare). Alla modeller som 
använder denna typ av data (till exempel Sampers) kommer då att förbättra sin 
tillförlitlighet.  

Detta inkluderar även turistsatelliträkenskaperna (TSA), vilka används för att mäta 
turismens bidrag till BNP och sysselsättning. Här inkluderas data från både utbuds- och 
efterfrågesidan. Dock har även data från utbudssidan svagheter och ett viktigt skäl till 
detta är att befintliga industriklassificeringar inte hanterar turism som en industri med 
egen SNI-kod utan som en del av andra näringar. TSA uppskattar därför turismens 
andel av omsättningen i andra näringar baserat på relativt begränsade intervjustudier. I 
detta sammanhang görs det inga skillnader mellan olika regioner i landet, trots att de 
ekonomiska effekterna kan antas vara betydligt större i utpräglade turistkommuner. Det 
har därför argumenterats för att regionala TSA skulle skapa bättre förutsättningar för en 
rimlig bedömning av turismens ekonomiska effekter, men även inom olika regioner kan 
det antas finnas stora skillnader mellan tätbebyggda områden och landsbygd. Ett 
alternativ till regionala TSA som har nämnts är att skapa TSA för olika kommuntyper, 
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t.ex. baserat på SKLs kommunklassificering. Möjligheten att genomföra regionala TSA 
undersöks och utvärderas av Tillväxtverket som statistikansvarig myndighet. Till 
exempel finns internationella exempel på regionala TSA som använt sig av antingen en 
top-down modell (nedbrytning av nationellt satellit konto som skapar jämförbarhet) 
eller en bottom-up (reflekterar tydligare regionala skillnader i t ex struktur). En 
utmaning är att datakvaliteten varierar mellan olika regioner, vilket i praktiken innebär 
att större intervjustudier än idag behöver göras för att kvaliteten ska bli tillräckligt hög. 
En annan utmaning är att hitta en finansieringsmodell som kan accepteras. 

En generell utmaning i datainsamling som bygger på konsumentundersökningar är att 
svarsfrekvenserna sjunkit och fortsätter att sjunka. Det finns olika skäl till detta, bland 
annat relaterade till stora informationsflöden för gemene man och minskad 
tillgänglighet via fast telefoni. Den ofta använda turistekonomiska modellen (TEM) 
kontrolleras av ett privat företag, vilket gör det svårt att bedöma modellens kvalitet. 

Ett ytterligare problem som uppstår när det gäller bedömningen av turismens 
ekonomiska effekter är kunskapen om turismens indirekta och inducerade effekter. 
Turistsatelliträkenskaper i sig ger ingen information om multiplikatorer. 
Turistsatelliträkenskaperna visar direkta effekter för olika dimensioner av turism, såsom 
typ av turist, inrikes, internationell och bidrag till BNP, med mera. Mätning av indirekta 
och inducerade effekter bygger på multiplikatorer och kopplingar mellan olika näringar. 
För att mäta sekundära effekter behövs andra typer av modeller såsom input-output och 
CGE. 

Samtidigt som den allmänna tillgången till turistdata är dålig kan det konstateras att det 
idag egentligen finns mycket goda förutsättningar att mäta turism. Turister lämnar 
digitala spår genom sina mobiltelefoner, användning av sociala medier och inköp med 
kreditkort. Dessa data finns delvis tillgängliga för forskning utomlands men har i Sverige 
hittills inte används, bland annat för att själva datainsamlingen hittills är koncentrerad 
till privata bolag. Vilka typer av data som mest kostnadseffektivt kan väntas fungera bäst 
framöver – ensamma eller i kombination – för att mäta dels turismens omfattning och 
strukturer på regional och lokal nivå, dels turismens indirekta effekter, är en fråga som 
behöver belysas ytterligare. 
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 Projektförslag 
Detta kapitel redovisar resultatet av den analys som gjorts med utgångspunkt i den 
problembeskrivning som presenterats ovan. Analysen presenteras i form av ett antal 
mer eller mindre specificerade projektförslag, som tar fasta på ett antal centrala 
identifierade brister och beskriver hur dessa skulle kunna hanteras 

• i första hand: genom (utpekade) förbättringar/anpassningar av befintliga 
verktyg och 

• om det bedöms nödvändigt: genom mer omfattande, grundläggande, 
utvecklingsarbete som leder till nya verktyg/modeller. 

Förslagen kan grovt delas upp i tre förslag avseende förbättringar/utveckling av 
befintliga metoder och modeller, två förslag som förutsätter mer omfattande 
nyutveckling samt ett som avser mer grundläggande utveckling av metod och ansats.  

I avsnitt 5.2 går vi igenom hur de olika förslagen förhåller sig till varandra och skissar på 
en möjlig väg framåt. 

4.1. Hur stora är modellfelen? 

En stor del – för att inte säga alla – långväga resor kan hänföras till begreppet 
turistresor. Att den långväga modellen fungerar rimligt väl är därmed önskvärt. Det 
förekommer från och till synpunkter på Trafikverkets modeller, där tvivel uppkommer 
när modellerna verkar avvika från pågående trend. De egenskaper som ifrågasätts är 
som regel av generell natur, som exempelvis utvecklingen av olika färdmedels andelar. 
Mer sällan studeras egenskaper som man kan koppla till turismen, till exempel att 
destinationsvalet är rimligt korrekt vid sidan av storstäderna och att resornas fördelning 
på bortavaro återges bra. Trafikverket har enligt uppgift redan beviljat ett projekt som 
ska titta på olika fel avseende flyg i den långväga modellen, vilket vi förhåller oss till 
nedan. 

I trafiksammanhang är man främst intresserad av aggregerade mått på trafiken såsom 
antalet resor per färdmedel och längd. De detaljer som studeras är som regel att antalet 
resenärer stämmer på vissa större kontrollpunkter. Ur ett turismperspektiv är det delvis 
andra egenskaper som är intressanta, varav vi tar upp några nedan. 

• Hur lång tid spenderas på målpunkten? Modellen kan i princip svara på den 
frågan och resultatet borde vara intressant ur ett turismperspektiv. Visar det sig 
att modellen är bra i det avseendet kan man plocka ut den informationen. Är 
modellen inte bra i det avseendet finns risk att även andra prognosfel följer i 
spåren. 

• Är destinationsvalet rimligt korrekt per ärende? Ur ett turismperspektiv är det 
också önskvärt att det beteende och den säsongsrytm som turismen skapar i 
olika tidsperspektiv avspeglas rimligt väl. Det vet vi att utdata inte gör men visst 
säsongsberoende finns i genereringen, vilket gör att egenskapen kan studeras 
närmare. 

• Efterfrågemodellerna är segmenterade på inkomst men informationen används 
inte. Det går således att studera hur modellen beter sig i detta avseende. 
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• Sällskapsstorlek är en central variabel för att bestämma färdsätt. Modellens 
beteende i det avseendet bör studeras.  

• Fritidshus är en viktig typ av destination för turistresor. Vi vet att fritidshus 
används olika mycket beroende på var de ligger. Det bör undersökas om vi kan 
spåra detta och förbättra modellen med en segmentering av fritidshus. 

 
Kan modellens egenskaper i dessa avseenden kvalitetssäkras kan man gå vidare och 
använda prognosresultat på ett mer utförligt sätt såsom antal övernattningar per zon. 

4.2. Vad kan vi göra bättre med befintliga verktyg? 

I existerande prognosmodeller sker huvudsakligen beräkningar med syfte att räkna på 
nyttan med en investering. De data som finns tillgängliga nu är huvudsakligen 
länkbaserade aggregerade data.  

I de utdata som förs vidare till den samhällsekonomiska kalkylen hanteras enbart de 
kostnader och nyttor för resenärerna själv som är förenade med det beräknade 
resmönstret. Det skulle dock vara möjligt att med relativt enkla medel från modellen 
beräkna till exempel uppehållstider och hur stor tillfällig befolkning på 
destinationsorten som resandet ger upphov till. Sådan information skulle kunna vara 
underlag för en mer ”producentorienterad” redovisning, som siktar på att uppskatta 
exempelvis den förflyttade konsumtion som blir resultatet av resandet. Konsekvenserna 
av förändrade val av målpunkter leder till att konsumtion av turismtjänster flyttas, vilket 
inte är en samhällsekonomisk nytta men ändå kan vara planeringsrelevant information. 
För att detta ska vara möjligt krävs dock att data avseende konsumtion per dygn finns 
tillgängliga, antingen som medelvärden eller ännu hellre fördelat per socioekonomisk 
grupp eller geografiskt.  

I Tabell 1 redovisas punktvis vad som kommer ut ur modellerna idag, samt vad som 
finns och kan tas ut med viss modifiering. 

Tabell 1. Dagens samt framtida möjliga datauttag 

Kommer ut idag Finns och kan tas ut  
med viss modifiering av befintliga verktyg 

• Färdmedel 

• Destination 

• Ärende 

• Ruttval 

• Uppehållstid 

• Inkomstsegment 

• Sällskapsstorlek 

• Varifrån resenären kommer 

• Viss säsong i genereringen 

• Tillgänglighet/åtkomlighet 
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De data som skulle vara möjligt att redovisa kan presenteras per zon nedbrutet på de 
dimensioner som modellen hanterar. Vi nämner även tillgänglighet som är ett ofta 
återkommande önskemål. Tillgänglighet redovisas som regel i form av kartor som 
förmedlar ett visuellt intryck av hur tillgänglighetslandskapet ser ut. Man kan även 
redovisa skillnader i tillgänglighet till följd av en investering, vilket ger en bild av hur 
nyttor fördelar sig. Det senare kan var ett underlag till effektbedömningens 
fördelningsanalys (se förslag 4.3).  

De långväga modellerna beräknar en efterfrågan för årsmedeldygn13 vilket i många fall 
är en representation av turistresandet med problem då just det resandet är starkt 
säsongsbetonat. Modellen för privata resor har dock skattade variabler för säsong som 
sedan har medelvärdesberäknats. I princip kan man återskapa viss säsongsvariation i 
modellerna. Det blir emellertid problem om man skulle vilja redovisa julitrafiken 
särskilt, eftersom destinationsvariablerna inte är uppdelade per säsong. Vi skulle med 
nuvarande modell fördela resorna efter antal sysselsatta inom sport och kultur samt 
efter fritidshusyta, oberoende om destinationen är Visby eller Åre. För att korrigera 
detta skulle det krävas vissa åtgärder som sannolikt kräver omskattning14.  

I princip kan man ta fram konverteringsfaktorer för att beräkna förhållandet mellan 
medeldygn och exempelvis en fredag eller annan dag, liksom en annan period. 
Problemet med en sådan ansats är att konverteringsfaktorer skulle behöva skilja i flera 
dimensioner såsom tid och region, vilket kräver lite funderande. 

4.3. Utveckling av den samlade effektbedömningens 
fördelningsanalys 

I förstudien konstateras att de problem som uppstår i relationen mellan Trafikverkets 
beslutsfattare och turistbranschens företrädare, ofta är kopplade till att nyttor och 
kostnader av ett projekt kommer att fördelas mellan olika aktörer. 

Med bättre kunskap och förståelse för vilka fördelningseffekter som faktiskt kan 
förväntas uppstå av ett föreslaget objekt skulle man kunna uppnå flera fördelar där 
Trafikverket i samverkan med Tillväxtverket…  

• … bättre kan kommunicera med aktörer på olika geografisk nivå (global, 
europeisk, nationell, regional, lokal) på ett sätt som beaktar att olika aktörer 
agerar inom sina respektive politiska fält och för sina intressen. 

• … kan ge bättre förutsättningar för regionala och lokala aktörer att bidra med 
egna analyser och prioriteringar av vilka satsningar som är mest angelägna för 
dem. Den nuvarande metodiken är främst inriktad på att ge underlag för sådana 
analyser och prioriteringar inom det nationella politiska fältet samt att via EVA-
kalkylerna ge underlag för specifika åtgärder som är närmare ett förverkligande. 

13 Vissa regionala modeller beräknar efterfrågan fördelat på morgonens maxtimme samt 
mellantrafik. 
14 Den särskilda attraktionsvariabel som finns för ”vintersportort” är mycket stark och skulle kunna 
släckas för att bättre representera sommar, men motsvarande problem för att skatta resandet 
under exempelvis mars skulle kvarstå.  
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• … kan erbjuda gemensamt framtagna underlag för förhandlingar om sam- 
och/eller medfinansiering, där de europeiska, statliga, regionala och lokala 
aktörerna fördelar den offentliga finansieringen mellan sig. 

 
I mallen för Samlad effektbedömning (SEB) ingår ett avsnitt om fördelningsanalys. Den 
utgör en naturlig utgångspunkt för att beskriva och kvantifiera fördelning av nyttor och 
kostnader. I dagsläget finns emellertid väldigt lite stöd och verktyg till buds för den 
analytiker som skall analysera en åtgärds fördelningseffekter och beskriva dem i en SEB. 
Analyserna genomförs i de flesta fall rent kvalitativt enligt ett fåtal hävdvunna 
dimensioner, i en mycket grov upplösning (män/kvinnor, regionalt/nationellt, 
näringsliv/privatpersoner). En sådan analys ger begränsat stöd för diskussionerna och 
beslutsfattandet. 

Därför föreslås att Trafikverket initierar utvecklingen av verktyg som förbättrar kvalitén 
och träffsäkerheten i SEB:s fördelningsanalys. Särskilt i diskussioner med 
turistbranschens företrädare är det intressant att ha tillgång till analyser som beskriver 
hur nyttorna fördelas geografiskt, och också hur de nyttor som genereras av ökad 
tillgänglighet förs vidare i ”näringskedjan” från resenärer till lokala samt regional 
näringsidkare och markägare respektive nationella, europeiska och globala aktörer. 

4.4. Utländska besökare i modell och kalkyl 

Utrikes resande modelleras inte inom Samperssystemet. Det gäller både svenskars resor 
utomlands och utländska besökares resor till Sverige. Dessa resor finns med som ett 
bakgrundsflöde men modelleras inte och flödet förändras således inte som en reaktion 
på eventuellt förändrad tillgänglighet till följd av en infrastrukturförändring. 

Det finns några potentiella problem med detta, sett från trafikens perspektiv, men 
naturligtvis också sett från ett turismperspektiv. Ej modellerade resenärer riskerar att ge 
en underskattning av nyttorna i trafiksystemet vid investeringar. För besöksnäringen 
kan möjligen en beräkning slå åt båda håll vid en prognos på lite sikt. Avsaknaden av 
möjligheten att i modellen (för svenskar) göra valet att resa utomlands kan ge en 
överskattning av resande till svenska destinationer. Exempelvis kan man misstänka att 
detta är fallet i samband med utvecklingen av lågprisflyget, där det blivit lika billigt – 
eller billigare – att resa till en europeisk storstad som det är att resa inom Sverige.  

Utländska besökares resor till Sverige är ekonomiskt intressanta för näringen. I 
gränsregioner är de även intressanta som trafikföreteelse. Huruvida dessa 
trafikströmmar är känsliga för åtgärder i trafiksystemet är inte lika självklart, då skälet 
att åka till ett annat land delvis följer andra drivkrafter15. Oberoende av drivkraft är det 
naturligtvis bra om resenärerna är modellerade och tillåts variera med hänsyn till de 
faktorer som påverkar resandet.  

Utländska besökare i Sverige och även svenskar som gör resor över nationsgräns utgör 
en synnerligen heterogen samling resor som inte låter sig modelleras på ett enkelt sätt. 
Tillväxtverkets IBIS-undersökning illustrerar detta på ett ganska förtjänstfullt sätt, där 
det framgår att många resor är inköpsresor över dagen (norrmän som veckohandlar och 

15 Exempel är färjetrafiken på Östersjön, inköpsresor och även arbetsresor.  
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går på Systembolaget), nöjesresor (finlandsfärjan) eller resor av nordiska medborgare 
som har fritidshus i Sverige. En stor del av de utländska besökarnas resor skiljer sig inte 
i särskilt hög utsträckning från vardagliga resor som görs av svenska hushåll, de råkar 
bara gå över en nationsgräns och de ärenden som utförs är inte vad man kanske 
traditionellt betraktar som en utlandsresa (en längre resa som för rekreation eller i 
tjänsten). Vid sidan av dessa vardagliga resor finns naturligtvis också de resor som man 
kanske normalt tänker på när det gäller utländska turister, långväga resenärer som reser 
för rekreation eller i tjänsten. Sammantaget gör det att begreppet utrikesresa bör 
avdramatiseras, eller i vart fall nyanseras till att handla om det som de facto är 
gränsöverskridande resor idag.  

Den ganska spretiga karaktären på resandet gör att man initialt bör se över hur resandet 
sönderfaller i sina delar och därefter söka olika strategier för att modellera detta. 
Exempel på sådana strategier är:  

Utöka Sampers regionala modeller. Det kan finnas relativt goda möjligheter att hantera 
delar av grannländernas resande på det sätt som sker i Sampers Skåne-modell. Det vill 
säga att man inkluderar en eller flera regioner på andra sidan gränsen i den svenska 
regionala modellen. Det skulle kräva separata genereringsmodeller för de delar som 
avser grannländerna. Fördelen skulle vara att resorna kan integreras i en befintlig 
modellstruktur och att man får utrikesresandet på köpet när man kör en svensk modell. 
Exempelvis gränsöverskridande inköps- och arbetsresor skulle kunna hanteras i en 
sådan struktur. Skulle kunna hanteras som krans eller fjärrzoner i nuvarande modell.  

Utöka Sampers nationella modell med områden i grannländerna (pågår i vissa 
stycken). Fördelen är återigen att resorna inkluderas i en befintlig modellstruktur. En 
utökad nationell modell skulle kunna fånga grannländernas resor till svenska fritidshus, 
inköpsresor, tjänsteresor och vissa nöjesresor. Skulle kräva separat genereringsmodell 
för berörda länder och troligen separat skattning/kalibrering av färdmedelsval och 
destinationsval.  

Helt ny utrikesresemodell. Punkterna ovan löser inte problemet med utrikesresor av 
traditionellt snitt, som exempelvis till/från Medelhavet, Thailand och London. Dessa 
resor, hur långa de än är, är å andra sidan ofta ett marginellt planeringsproblem. En 
lång utrikesresa är ur ett strikt svenskt perspektiv ofta en anslutningsresa till/från 
Arlanda.  

I kunskapsunderlaget nämns existerande modeller, bland dessa Transtools, den 
Europeiska modellen. Zonindelningen i den gör modellen problematisk för en stor del av 
utrikesresorna men modellen skulle kunna fungera i kombination med de två första 
punkterna ovan. Vårt förslag är att se över vad som kan göras för att beskriva 
turistresandet på ett korrekt sätt med utgångspunkt i dessa ansatser. En bild av de 
utrikes besökarna kan skapas bland annat med IBIS-data (med de begränsningar som 
denna datakälla har). Även svenskarnas resor utomlands bör studeras noggrannare för 
att hantera bland annat substitutionen mellan inrikes och utrikes resande. En förstudie 
kan studera hur stor del av resandet som kan täckas av respektive modellstrategi.16 

16 Vi är medvetna om att det förekommer ett nordiskt initiativ avseende modell för internationella 
resor under ledning av Danmarks tekniska universitet (DTU) som vi bevakar. 

29 
 

                                                           



4.5. Anslutningsresor i modell och kalkyl 

Under förstudien har det uppmärksammats att långväga resenärer utan tillgång till egen 
bil kan uppleva svårigheter att nå vissa turismdestinationer. Även besöksnäringen 
upplever att transportsystemet inte når hela vägen. Nedan beskrivs hur anslutningsresor 
kan studeras. 

En anslutningsresa kan definieras som resan till/från de terminaler som utgör 
knutpunkten för huvudfärdmedlet för resan och platsen som ska besökas. 
Anslutningsresor sker typiskt till/från flyg och fjärrtåg och den utpekade 
anslutningstrafiken utgörs ofta av transfer mellan terminalen och något centrum, vilket 
inte alltid passar turisterna i fråga. För resa till mer udda platser är resenären ofta 
hänvisad till lokaltrafik som inte alltid passar en långväga resenär. Anslutningsresor 
utgör en väsentlig del av den totala reseuppoffringen17 och är centralt för att förstå hur 
ett val av resa sker.  

Varför är detta ett problem ur ett turismperspektiv? Merparten av det långväga resandet 
är privatresor där resenären har lokalkännedom om destinationerna eller har 
personkontakter på platsen dit resan går. För den typen av resor är det vanligt att 
resenären blir hämtad eller lämnad, alternativt att transfertrafiken fungerar. För den 
tillfällige turisten där slutdestinationen inte nödvändigtvis försörjs av anslutande 
transfer fungerar ingetdera särskilt bra. Det kan därför vara bra att redovisa hur bra 
eller dåligt anslutningsresan fungerar.  

Sampers innehöll ursprungligen en anslutningsresemodell men den har över tid fallit ur 
systemet och är ej längre operationell. Sampers har idag inget specificerat färdmedel till 
terminalen utan enbart ett huvudfärdmedel och beskrivningen av anslutningsresan 
utgörs av restid. Anslutningsresor är mer komplicerade än andra resor till följd av att de 
alternativa färdmedlen är fler och ofta skiljer sig mellan avresan från hemorten till 
terminalen och sista benet från destinationsterminalen till slutdestinationen. 
Principerna i den tidigare anslutningsresemodellen kändes sunda men oberoende av 
dess nuvarande skick behöver den antagligen uppdateras. Den tidigare modellen är 
dessutom inte skattad på samma resvaneundersökningsdata som den nuvarande 
långväga modellen.  

I föregående avsnitt om utrikesresor berördes anslutningsresor som hastigast. Ur ett 
svenskt perspektiv är många utrikesresor mest intressanta som anslutningsresa då 
anslutningsresan är den del som sker i svensk infrastruktur. Varifrån den inkommande 
besökaren kommer eller vart utresande resenärer ska behöver inte ha någon större 
betydelse. 

Uppdatering av en anslutningsresemodell är ett ambitiöst arbete och bör föregås av en 
förstudie där olika alternativ, liksom tillgängliga datakällor, inventeras. För att en 
anslutningsresemodell ska fylla en funktion för resa till turistdestinationer bör 
säsongsvariationer i såväl efterfrågan som trafikutbud studeras, liksom behovet av 
rörlighetsresurser på destinationen. I en anslutningsresemodell kommer det att röra sig 
om resenärer med mycket olika karaktär. Vissa gör en billig rutinmässig resa till 
exempel hem till föräldrar och blir hämtade vid tåget. Andra kanske kommer från en 

17 I många relationer är tidsuppoffringen i anslutningsresan i nivå med den för huvudfärdmedlet.  
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annan kontinent och vill använda tiden under besöket på ett effektivt sätt, varför man är 
beredd att betala mer för att anslutningsresan ska bli snabb. Segmenteringen kommer 
att vara viktig här. När det gäller beteendet hos utländska resenärer är data avseende de 
observerade valen en svår fråga och förutsättningarna att samla information om detta 
bör undersökas närmare.  

När det gäller anslutningsresor finns några alternativ att överväga: 

• Uppdatering av Sampers gamla modell.  

• Ny modell för anslutningsresa. 

• Avstå 

 
Oberoende av ansats bör modellen hantera alternativen att åka via terminaler i 
grannländerna såsom Kastrup och Gardemoen. Man bör också undvika att göra om allt 
arbete med nät för anslutningsresa och istället utnyttja befintlig kodning så långt det är 
möjligt. Ett sista krav bör vara att en anslutningsresemodell ska kopplas till både den 
nationella modellen och en eventuell utrikesresemodell. I en förstudie bör man gå 
igenom möjliga datakällor både avseende resenärsdata och nätverksdata. 

4.6. Förnyelse och breddning av belutsunderlaget vid 
transportinvesteringar för utveckling av turistorter 

Samhällsekonomisk effektivitet är ett av målen för transportpolitiken. I 
beslutsunderlaget inför en potentiell transportinvestering bör det därför ingå en 
uppskattning av det totala samhällsekonomiska värde som investeringen förväntas leda 
till. De kalkylmetoder som nu tillämpas av Trafikverket utgår från att (1) det 
samhällsekonomiska värdet av förbättrad tillgänglighet kan observeras i 
transportsystemet som minskade generaliserade transportkostnader, och (2) att det 
totala värdet bör beräknas på nationell nivå .  Detta är ofta rimliga antaganden, men de 
bygger ändå på förutsättningar som inte alltid är uppfyllda. Det finns anledning att tro 
att dessa utgångspunkter  kan vara mer problematiska  för sådana 
transportinvesteringar som har koppling till utveckling av turistorter. 

Dialogen om det samhällsekonomiska värdet av olika åtgärder förs mellan Trafikverket, 
andra statliga myndigheter som Tillväxtverket, riksdag och regeringen, regionala och 
länsföreträdare, kommunerna och ett betydande antal andra aktörer inklusive 
företrädare för boende, näringsliv och fastighetsmarknad. Det innebär att Trafikverket 
agerar i relation till ett stort antal aktörer med olika uppdrag och intressen på olika 
rumsliga nivåer och plan. I sin nuvarande utformning anlägger den samhällsekonomiska 
kalkylen generellt ett nationellt perspektiv, som kanske inte alltid är relevant i en sådan 
dialog.     

Turism är utbud och konsumtion av varor och tjänster på platser på ”visst” avstånd från 
den dagliga vistelseorten. Turismens utbuds- och efterfrågesidor är därmed båda 
beroende av tillgänglighetens utveckling. För vissa delar av marknaden är en begränsad 
tillgänglighet en kvalité för en turistdestination som skapar attraktion baserad på 
exklusivitet. För andra delar av marknaden är en hög tillgänglighet helt nödvändig för 

31 
 



att nå de större grupper av turister som krävs för att investeringar i utbudet ska vara 
möjligt.  

Medan destinationers utbud är ”lokalbundet”, så är efterfrågan i högre grad rumsligt 
mobil och känslig för relativa priser och utbudets kvalité. Konkurrensen mellan 
destinationer och aktörer är därmed i vissa segment betydande. Inom turismutveckling 
råder därmed ett centralt och direkt samspel mellan destinationens egenskaper och 
tillgänglighetens attribut.  

En betydande del av turistmarknadens val av destinationer och tidpunkter för resor görs 
förhållandevis frekvent och till betydande del baserat på kortsiktiga överväganden. En 
annan del utgörs samtidigt av återkommande besökare där igenkännande, erfarenhet 
och vana är konkurrensfördelar för en destination.   

Detta gäller givetvis även för arbetspendling och varudistribution. I dessa fall sker dock 
beslut om byte av bostad, arbete, leverantörer mm oftare långsammare, i ett längre 
tidsperspektiv. Svängningarna över säsong och dygn som reaktion på egenskaper hos 
destinationen och i trafiknätverket är i de senare fallen mindre än för betydande 
segment av de turismgenererade flödena.   

Även destinationernas storlek har dock betydelse. För turistdestinationer som är 
inbäddade i större arbetspendlingsomland kan turistflödena vanligen integreras i dessa 
och ofta sväljas i de trafiknät som är kopplade till arbetspendling, handel och 
godsflöden. Det kan ske när turistflödena inte sammanfaller i tiden med 
arbetspendlingsflöden m.m. Givetvis kan det även finnas tillfällen och turismrelaterade 
events när dessa både flöden sammanfaller och betydande trängsel uppstår. Är dessa 
återkommande brukar dock ett mer välutvecklat transportsystem, samt Trafikverkets 
NNK kalkyler ha lättare att klara dessa än när det sker i de delar av systemet som i 
normalfallet är mera glest och begränsat.   

För mindre destinationer där besöksnäringen är en relativt betydande del av näringslivet 
kan transportsystemets hela kedja från kundens ”hem” till destinationen vara en central 
variabel för näringens utveckling. I dessa fall kan även svängningarna i flödena över året 
vara mer betydande än i tätare miljöer.   

Turistdestinationer konkurrerar med varandra. Dynamiken kan tänkas vara sådan att 
om en av två likvärdiga destinationer får bättre kommunikationer något före den andra 
destinationen, sjunker transportkostnaden till den förstnämnda varefter 
stordriftsfördelar medför att med ytterligare kunder kan transportkostnaden minska 
ytterligare och destinationen får en självförstärkande fördel framför konkurrenten. 
Detta givetvis så länge inte det ökade flödet verkar menligt på destinationens varumärke 
eller dess ekologiska kvalitéer. 

I Trafikverkets nuvarande kalkylsystem, uppskattas alltså samtliga tillgänglighetsvinster 
som minskade generaliserade transportkostnader till en existerande destination, vars 
utbud och grundläggande attraktivitet förutsätts opåverkad av trafiksystemets 
utformning. Därmed kommer  de stordriftsfördelar som nämndes ovan att stimulera 
fortsatta investeringar i transportsystemet till den destination som fått ett litet initialt 
försprång. Det skulle kunna leda till att denna destination erhåller ett begränsat 
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monopol och fastighetsägarna på destinationen erhåller en monopolränta. Trafikverket 
förstärker därmed successivt monopolets ränta med sina investeringar.  

För att den alternativa destinationen ska kunna etablera ett konkurrenskraftigt 
alternativ krävs att den kan erbjuda gjorda investeringar på destinationen med ett så 
attraktivt utbud att alternativet dels upplevs som så betydligt mer attraktivt än den 
existerande konkurrenten, så detta uppväger de sämre transportmöjligheterna samt att 
det finns någon form av transporter till destinationen från början så att byggmaterial 
m.m. kan levereras. Först när detta skett kan ursprungsdestinationens begränsade 
monopol reduceras och konkurrensen öka, varför fördelningen av räntan från den 
destinationen omfördelas från dess fastighetsägare till besökande turister.  

Hypotesen i detta projekt är att Trafikverket i sina nuvarande investeringskalkyler, 
där principen är att samtliga samhällsekonomiska vinster kan beräknas med hjälp av 
värderingar av trafikanternas vinster till ”existerande” destinationer, inte alltid kan 
erbjuda ett tillräckligt allsidigt beslutsunderlag för investeringar i transportsystemet 
t.ex. när det gäller en ny väg till en ännu ”icke existerande”,  men potentiellt 
konkurrerande, destination.  

Antagandet är alltså att de traditionella kalkylerna inte förmår fånga 
konkurrenssituationer av ovanstående slag, samt att de dessutom inte kan tillgodoräkna 
sig de olika former av stordriftsfördelar etc. som uppstår med tiden. Detta försvårar 
kommunikationen med de företrädare för turistbranschen som t.ex. vill skapa 
konkurrenskraftiga alternativ till existerande destinationer, och som – med viss rätt – 
anser att denna potential dåligt återspeglas i dagens beslutsunderlag. 

För att råda bot på detta och andra problem, som även uppträder i andra sammanhang 
på ortssystemsnivån mellan det välavgränsade mindre projektet och den 
systemövergripande analysen, har Trafikverket utvecklat olika icke direkt 
trafiknätsorienterade komplement till den standardiserade trafiknätsorienterade 
kalkylen. Exempel på sådana komplement, är SEB (som sammanställer olika typer av 
effekter, och till exempel inkluderar geografiska fördelningseffekter),  och FKB (som 
belyser konsekvenserna för enskilda berörda företag). Dessa är indikationer på att de 
standardiserade trafiknätsorienterade kalkylsystemen inte är tillräckliga underlag för 
beslutsfattande och Trafikverkets dialog med olika aktörer. Utöver dessa 
kommunikationsproblem finns alltså anledning att anta att de standardiserade 
kalkylerna tenderar att premiera existerande destinationer och dess fastighetsägare på 
bekostnad av potentiella konkurrenter.   

Syftet med detta projekt är att studera detta beslutskomplex samt att föreslå hur 
kalkyler för samhällsekonomisk analys av investeringar i transportsystemet till 
turistdestinationer kan förnyas och kompletteras, så att beslutsunderlagen blir mer 
relevanta också i den typ av situationer som beskrivits ovan. 
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 Diskussion och slutsatser 

5.1. Vad har vi lärt oss? 

Turistresorna är med, men särskiljs inte, i transportmodellerna 
Transportmodellernas indelning och beskrivning av resandet är inte anpassat till 
analyser där turism står i fokus, bland annat för att turism inte figurerar som ett eget 
ärende i vanliga resvaneundersökningar. Turistresorna utgör däremot en mycket stor 
del av det långväga resande (>10 mil) som beskrivs i transportmodellerna, även om 
indelningen fokuserar på egenskaper som gör att man inte kan särskilja specifikt 
”turistresor” från andra resor.  

Fokus ligger utanför storstadsområdena 
När det gäller turisternas målpunkter handlar det i det här sammanhanget främst om 
mindre orter där resandet i särskilt hög utsträckning görs av personer som inte är 
bofasta i området. Detta innebär att resandet oftast sker i ett glesbygdsvägnät med lägre 
standard, där trafikbelastningen är låg under stora delar av året.  

Den samhällsekonomiska kalkylen mäter nettoeffekter på nationell nivå 
Transportsatsningar ger både omfördelad och nyskapad nytta. I de beräkningar som 
görs betraktar man nettoeffekten, det vill säga såväl upp- som nedsidorna. Kalkylens 
syfte är att spegla den samhälleliga vinst som uppstår sammantaget när tillgängligheten 
förbättras. Detta kan resultera i att stora nyttor som man ser lokalt inte verkar speglas i 
kalkylen, vilket i sin tur kan bero på att försämrade villkor i motsvarande 
storleksordning uppstår någon annanstans.  

Samhällsekonomisk utvärdering utgår från årsmedeldygnstrafiken 
Turism är till sin natur säsongsbetonad och leder på många platser till stor efterfrågan 
på kapacitet under korta perioder. Den samhällsekonomiska utvärderingen ska dock ta 
hänsyn till den totala nyttan som uppstår och att bygga för högsäsong skulle innebära en 
överkapacitet under stora delar av året. Därför upplevs det ofta som att den stora nyttan 
som ses lokalt i högsäsong inte speglas i kalkylen. I själva verket ingår den – men späds 
ut av den mycket mindre nytta som investeringen skulle generera i lågsäsong.  

Nyttorna för enskilda aktörer måste fångas på annat sätt 
Ansatsen för kalkylmodellen är att nyttan beräknas som restids- och bekvämlighets-
vinster för resenärerna på vägen (länken), med insikten om att detta leder till en 
omfördelning som i sin tur genererar nytta för aktörer i den berörda orten (noden). 
Effekten för enskilda t ex företags verksamhet/lönsamhet speglas däremot inte direkt i 
den samhällsekonomiska kalkylen: enskilda företag kan göra stora vinster utan att det 
genereras något stort samhälleligt överskott, totalt sett. Denna dimension får vid behov 
istället redovisas i den företagsekonomisk konsekvensbeskrivning (FKB) som numera 
ingår i den samlade effektbedömningen (SEB) som Trafikverket gör.  

Det behövs ansatser för fördelning av betalningsansvaret 
En inte orimlig tanke är att de som får nytta av en åtgärd också bör vara med och betala 
den. I transportsystemet handlar det om att fördela finansieringsansvaret för exempelvis 
en ny väg, inte bara med avseende på rent transportrelaterade kostnader och nyttor utan 
även i relation till olika effekter i angränsande ”system”. Behovet accentueras av att det 
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är många olika aktörer inblandade och att de påverkas på olika sätt av de olika plus- 
respektive minusposterna i kalkylen. 

Kalkylen utgår ifrån att snabbare och mer är bättre 
Ett grundläggande antagande i dagens modeller är att kortare restid är eftersträvansvärt, 
eftersom det frigör tid för någon annan mer önskvärd aktivitet. Det är också önskvärt att 
få fler resenärer, eftersom den totala restidsvinsten då blir större. Då fångas inte nyttan 
av exempelvis upplevelsen av en lite längre men vackrare ”turistväg” – och inte heller 
onyttan av att en tidigare avskild och exklusiv destination istället blir ”överbefolkad”.  

Turisten speglas dåligt av genomsnittligt resbeteende 
Såväl direkta resenärsnyttor som indirekta effekter, på t ex trängsel och miljö, styrs av 
hur stora resenärsvolymer som berörs. Prognosverktygen beskriver dock resandet 
utifrån grova förklaringsvariabler med samband skattade för genomsnittligt 
resbeteende, baserat på observerade resor mellan specifika målpunkter. Den typen av 
resor som ofta är aktuella för en turist – rundturer, resor med flera stopp på vägen, 
kortare ”utflykter” – finns inte med i modellerna. 

Resor till fritidshus är viktiga och bör modelleras bättre  
Fritidshusyta är en så kallad attraktionsvariabel i modellerna men man skiljer inte på 
Åre eller Visby. Beroende på om fritidshuset ligger på en utpräglad sommar- eller 
vinterdestination kommer det att användas i olika stor utsträckning under året, vilket 
betyder att det genererar olika antal resor som dessutom kan vara av olika längd. En 
annan aspekt i sammanhanget är ”säsongsboende” i fritidshus, då personer periodvis 
bor i och arbetspendlar från stugan. 

Turister från utlandet bör inkluderas i modellerna 
Idag finns turister från utlandet med endast som ett bakgrundsflöde, som inte reagerar 
på förändrad tillgänglighet. De utländska turisternas betalningsvilja kan också antas 
vara högre. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är utlandsturister intressanta 
eftersom de inte skapar en minuspost någon annanstans i Sverige utan utgör ett 
”nettotillskott”. 

Anslutningsresor till/från flyg och tåg bör modelleras bättre 
Anslutningar för flyg och tåg som inte når ”ända fram” till den avsedda slutdestinationen 
är ofta avgörande för en turistresa, särskilt som turister har begränsade möjligheter att 
få skjuts/hämtning samt kan antas ha bristande lokalkännedom. 

Den samhällsekonomiska kalkylen är bara ett av många beslutsunderlag 
Trafikverkets prognosmodeller sammanfattar samband i grundläggande resvanedata 
som på översiktlig nivå kan bidra med information om antal besökare och deras 
fördelning på antal övernattningar och på olika orter. Andra viktiga underlag är mer 
kunskap- och kontextbaserade och utgörs exempelvis av turiststatistik, som kan 
komplettera med effekter i noderna. För att få bättre grepp om turisterna och deras 
påverkan på såväl resande som ekonomin behövs dock turiststatistik av bättre 
omfattning och kvalitet än idag. 
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5.2. Vad kan vi göra nu? 

I detta avsnitt diskuterar vi hur man kan gå vidare med de projektförslag som 
introducerades i kapitel 4, dels genom att ge en översiktlig bild av vilka resurser som 
krävs samt också att koppla projekten sinsemellan när det gäller i vilket sekvens 
åtgärder kan eller bör utföras.  

Med nödvändighet skiljer sig resursinsatserna åt, liksom det tidsperspektiv inom vilket 
bristerna kan åtgärdas. Vidareutveckling av befintliga verktyg kan tid- och 
kostnadsberäknas utan förstudie, medan större insatser sannolikt förutsätter förstudier 
för att man ska kunna fastställa arbetets omfattning och sätta en realistisk tidplan.  

Ska befintliga verktyg nyttjas för flera syften än vad som nu är fallet, bör de 
inledningsvis kvalitetssäkras med avseende på dessa syften. Detta är avsikten med 
förslaget 4.1 Hur stora är modellfelen?. Förslaget i 4.2 Vad kan vi göra bättre med 
befintliga verktyg? syftar sedan till att vidareförädla transportmodelldata samt 
kombinera det med konsumtionsdata, vilket alltså förutsätter att modellerna först 
kvalitetssäkras och ger rimliga resultat i relevanta detaljer. Det senare projektet 
förutsätter därmed att resultaten i 4.1 ger stöd för detta eller att funna brister kan 
åtgärdas. Skall 4.2 utnyttja konsumtionsdata förutsätts att dessa finns tillgängliga för 
tillämpning, för utvecklingsskedet är de dock ingen förutsättning. Mellan 4.1 och 4.2 
finns alltså en tydlig sekvens i arbetet. Projektens omfattning är måttlig och bedöms 
kunna genomföras fram till en betaversion inom ett år från det att projekten startas. 
Även projektförslag 4.3 Utveckling av den samlade effektbedömningens 
fördelningsanalys avser utveckling av en befintlig metod. Projektet är relativt fristående 
från 4.1 och 4.2, men kan länkas till 4.2 genom att nyttornas geografiska fördelning och 
tillgänglighet nämns som ett underlag.  

Projektförslagen 4.4 Utländska besökare i modell och kalkyl och 4.5 Anslutningsresor i 
modell och kalkyl avser ganska omfattande modellutveckling. Utrikes besökare är 
viktiga för delar av besöksnäringen och besöksnäringens behov avser konsekvensanalys 
avseende hela resan fram till målpunkten. En modell för utrikes resor har inte ett 
absolut behov av att kopplas till en anslutningsresemodell men den har mycket att vinna 
på det. Motsatt förhållande gäller för modellen för anslutningsresor, som behöver indata 
i form av långväga resor. Redan nu finns ett behov av en anslutningsresemodell till den 
nationella modellen, vilket skulle kunna motivera utvecklingsarbetet ytterligare. Båda 
projektförslagen är emellertid ganska ambitiösa åtaganden som bör föregås av 
förstudier. 

Det sista, mer grundläggande förslaget på utvecklingsarbete med fokus på turism 
rymmer både teoriutveckling och tillämpad modellutveckling. Projektförslag 4.6 
Förnyelse av den samhällsekonomiska kalkylen vid transportinvesteringar för 
utveckling av turistorter avser att studera hur en förnyelse av kalkyler för 
samhällsekonomisk analys av investeringar i transportsystemet till turistdestinationer 
ska utformas. Förslaget utgör ett forskningsprojekt av mer grundläggande karaktär och 
är i sig oberoende av annan utveckling. Inte heller är de övriga projekt som föreslås 
beroende av 4.6.  
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5.3. Avslutningsvis 

Upprinnelsen till detta uppdrag har varit att turistbranschen och dess företrädare ofta 
känt sig missförstådda eller inte lyssnade på i frågor som gällt infrastrukturplanering.  
Under uppdragets gång har det framkommit att denna känsla ofta bottnar i en 
grundläggande principiell skillnad mellan tankesätten i de två världar som berörs.  

Den nationella infrastrukturplaneringen bygger på tankar om en samlad, solidarisk, 
nationell optimering av det marginella nettotillskott av välfärd som en åtgärd genererar. 
Välfärden definieras utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, där man inte gör 
skillnad på prissatta respektive icke-prissatta effekter. Denna princip är väl grundad i 
nationalekonomisk teori och är ingen orimlig utgångspunkt när snåla, gemensamma, 
resurser skall fördelas genom kollektiva beslut – särskilt när det är svårt eller olämpligt 
att lägga betalningsansvaret på de som specifikt berörs och drar nytta av satsningen.  

Besöksnäringens företag och företrädare, däremot, styrs istället av ett lokalt och 
företagsekonomiskt perspektiv. Detta är helt välmotiverat och den enda rimliga 
utgångspunkten för enskilda näringsidkare och små organisationer, särskilt om 
beslutsfattandet ses som en förhandling snarare än som en gemensam optimering.  

Ett sätt att brygga över denna grundläggande skillnad mellan utgångspunkterna skulle 
kunna vara att öka inslaget av lokal medfinansiering. I glesare bebyggda områden är det 
ofta möjligt att identifiera en avgränsad grupp av aktörer (framförallt markägare och 
näringslivsidkare) som kan förväntas ta emot stora delar av den totala tillgänglighets-
nyttan av en planerad åtgärd. Om man väljer att finansiera ett sådant lokalt projekt på 
sedvanligt sätt, genom gemensam statlig finansiering, innebär det att avsevärda 
”subventioner” överförs från avlägsna oberörda skattebetalare, till de lokala aktörer som 
berörs.  I sådana fall kan det vara särskilt rimligt att arbeta med lokal medfinansiering, 
till exempel i form av vägföreningar, så att de som räknar med att dra nytta av 
investeringen får bidra även till finansieringen.  

En tydlig modell för sådan hantering skulle kunna ta sin utgångspunkt i 
investeringskostnaden, och att man identifierar var tillgänglighetsvinsterna skulle kunna 
uppstå – på vilka platser, och i vilka företag? Berörda intressenter skulle därmed kunna 
tillfrågas om de är beredda att bidra för att nå till den nivå som krävs för att 
investeringen ska kunna räknas hem.  Med en sådan metod i botten behöver staten inte 
alls lägga samma vikt vid den samhällsekonomiska kalkylens detaljer som vid gemensam 
statlig finansiering. Samhället har dock fortfarande anledning att kontrollera att 
investeringen inte får så stora negativa sidokonsekvenser för andra än finansiärerna – i 
form av ”externa effekter” på exempelvis trafiksäkerhet och buller – så att satsningen är 
olämplig av det skälet. 
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Förord 
Denna rapport är en del av projektet ”Turismens samhällsekonomiska effekter” som 
genomförs på uppdrag av Trafikverket. Syftet med rapporten är att utgöra ett underlag 
för att utveckla metoder och modeller som kan underlätta beslut om turistiska 
satsningar genom att diskutera de effekter för besöksnäringen som kan uppstå av en 
satsning i trafik- och transportinfrastruktur. Denna rapport syftar specifikt till att 
undersöka sambandet mellan satsningar i trafiksystemet och turismens omfattning och 
karaktär. 

Introduktion 
Turism- och besöksnäringen har ökat mycket de senaste åren, både i Sverige och globalt. 
Samtidigt som turismen leder till ökade möjligheter för platser att skapa en ekonomisk 
diversifiering och öka den ekonomiska tillväxten så finns det många utmaningar inom 
turismutvecklingen. Till exempel behöver en plats vara fysiskt tillgänglig och attraktiv 
för att turisterna ska vilja resa dit. För att utveckla en attraktiv och välfungerande 
turistdestination behövs ofta både privata och offentliga aktörer. Den offentliga sektorn 
kan bidra till turismutveckling eller ändra resmönster genom att skapa ett ekonomiskt 
ramverk och regelverk för turistindustrin, främja utbildning och tillhandahålla 
nödvändig turistinfrastruktur såsom transportnätverk. Offentliga aktörer kan äga och 
driva turistverksamheter, men vanligare är att de arbetar med turism genom att bidra 
till fördelaktiga förhållanden för privata turistföretagare (Hall, 2005).  

Transporter och välfungerande trafiksystem är grundläggande för turismen. För det 
första är turism en aktivitet som kräver att människan transporterar sig från en plats till 
en annan (Svensk Turism AB, 2010) och utvecklingen och förbättringen av olika 
transportmedel har bidragit till att vi har kunnat resa allt längre och minskat 
tidsavstånden mellan olika geografiska platser (Page, 1999). Förbättrad tillgänglighet 
medför alltså att olika platser kommer relativt sett närmare varandra (Pashkevich, 
2007). Men på vilka sätt kan satsningar inom transportinfrastrukturen bidra till ökad 
eller förändrad turism på en plats eller destination? Föreliggande rapport syftar till att 
diskutera hur infrastrukturinvesteringar kan påverka turistflöden. Rapporten baseras på 
en litteraturgenomgång av studier relaterade till turism och transporter. De 
studieresultat som litteraturgenomgången bidragit till visar att olika transportmedel 
tenderar att attrahera olika målgrupper och turisttyper och att destinationerna därför 
måste veta vilken målgrupp de eftersträvar att attrahera. Beroende på vilka 
infrastruktursatsningar som görs kan turismen till en plats öka eller ändra karaktär, 
vilket kan bidra till samhällsekonomisk lönsamhet på lokal, regional och/eller nationell 
nivå.   
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Turism och transport 
När man talar om transportinfrastruktur för turism inkluderas ofta transporter på väg 
och järnväg, samt sjö- och flygtrafik. De olika transportmedlen måste integreras för att 
resan ska bli så smidig som möjligt. Till långväga destinationer används ofta flyg för att 
turisterna ska ta sig till och från destination, medan övrig transportinfrastruktur är 
nödvändig för kortväga resor, samt resor i och mellan olika destinationer. En destination 
ska vara lätt att resa till, men det ska även finnas goda möjligheter till att förflytta sig 
inom destinationen, till exempel till olika attraktioner och sevärdheter (Seethanah & 
Khadaroo, 2009).  

Att transporter har en viktig inverkan på turism och olika destinationer noterades tidigt 
av forskare såsom Kaul (1985, p. 496, citerad av Prideaux, 2000):  

“Transport plays an important role in the successful creation and development of new 
attractions as well as the healthy growth of existing ones. Provision of suitable 
transport has transformed dead centres of tourist interest into active and prosperous 
places attracting multitudes of people.”  

Till följd av utvecklingar inom transportindustrin har tillgängligheten till olika platser 
ökat och nya destinationer har växt fram - destinationer vi inte hade kunnat besöka om 
det inte varit för de välutvecklade transportsystemen (Page, 1999). Transportindustrin 
är på många sätt avgörande för destinationsutvecklingen och studier har bland annat 
visat att destinationer som anses vara för otillgängliga med bristfälligt transportutbud 
väljs bort av turisterna till förmån för destinationer som är lättare att resa till (Prideaux, 
2000). Transport och tillgänglighet har nämligen bevisats vara bland de viktigaste 
kriterierna vid turisternas val av destination (Moosivand & Farahani, 2013) och det är 
viktigt att transportsystemet möter turistefterfrågan. Det är då inte endast utbudet av 
reselinjer och avgångar som påverkar turisternas val, utan även den upplevda servicen 
och kvalitén i samband med de olika transporterna som ingår under hela 
turistresekedjan (Page, 1999). Förutom att transportera turister från punkt A till punkt 
B kan transportbolagen därför satsa på att ge kunden ett mervärde under resan, vilket 
både kan förbättra turisternas upplevelser och ge transportbolaget en chans att 
differentiera sig och skilja sig från andra transportbolag. Att tillgodose turisterna med 
god service och kvalitet är därför något som både turister, transportbolag och 
destinationer kan tjäna på (Elbe, 2007).  

Utöver turisttransporter som syftar till att underlätta resandet för turisterna finns det 
även krav på att infrastrukturen ska klara av andra slags transporter som ingår i turist- 
och besöksnäringen. Till exempel behövs kapacitet för godstransporter med mat och 
andra varor till destinationen, samt möjligheter för avfall och återvinning att kunna 
transporteras bort från destinationen. Dessutom karaktäriseras turistnäringen av 
serviceyrken med mycket personal, vilket ställer krav på en infrastruktur med kapacitet 
att klara av den arbetspendling som kan ske till och från destinationen (Junkka m.fl., 
2011). Kapaciteten på transportinfrastrukturen måste vara stark nog för att klara av att 
undvika problem såsom trafikstockningar, men även de eventuella negativa sociala och 
miljömässiga konsekvenserna som kan uppstå till följd av ökad turisttrafik. För att de 
negativa konsekvenserna av turismtransporter ska minska, och i bästa fall undvikas, 
krävs det noggrann planering och organisation (Moosivand & Farahani, 2013).  
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Huruvida turister attraheras till olika destinationer beror dock inte enbart på existensen 
av ett välintegrerat transportsystem med hög service, kvalité och kapacitet. En annan 
avgörande faktor vid val av destination är avståndet mellan turisternas hem och den 
destination de önskar besöka. Ju längre avståndet är, desto mer tenderar resan att kosta 
– både i monetära och tidsmässiga termer. Avståndet mellan turistgenererande 
områden och destinationer kan därför ha en negativ effekt på turistvolymen (Khadaroo 
& Seethanah, 2007b). Detta kan dock påverkas genom utvecklingar av 
transportsystemet, till exempel genom att utveckla transporter med högre hastighet eller 
minska biljettpriserna (Li m.fl., 2015). Att utveckla befintliga transportsystem eller 
erbjuda turisterna möjligheter till att använda nya transportmedel för att ta sig till en 
plats kan (förutom att öka trafikvolymen och turistströmmarna till en plats) även ändra 
karaktären på turismen i och med att nya marknadssegment kan attraheras och de 
befintliga turisterna kan ändra sina resmönster utifrån de nya förutsättningarna 
(Prideaux, 2000).  

Generellt skulle turisters resmönster kunna delas in i fyra olika kategorier, enligt Mimer 
(2006). En vanlig reseform bland bilturister är den så kallade rundreseturismen som är 
sightseeing-orienterad och där resan i sig ses som en upplevelse. Turisterna tenderar att 
vara förstagångsbesökare som väljer att köra attraktiva resvägar och attraheras ofta av 
natursköna landskap. De gör dagsetapper och spenderar nätterna på olika destinationer, 
främst på campingar eller hotell. Dessa turister ställer krav på bra vägtransportnät med 
attraktiva omgivningar. En annan reseform är den destinationsbaserade 
rundreseturismen, som innebär att turisten reser till en fast destination och sedan gör 
utflykter från den destinationen. De kör ofta direkt till och från destinationen och önskar 
god framkomlighet och kort restid. De utflyktsmål som de tenderar att besöka ligger 
sällan mer än tvåtimmars bilfärd från destinationen. 

Destinationsturism är en annan vanlig reseform, till exempel bland charterturister. 
Destinationsturism innebär att turisten reser direkt till och från destinationen och rör 
sig inte mycket när resmålet är nått. Dessa turister har mindre krav på flexibilitet och 
använder därför egen bil i mindre utsträckning än de övriga turisttyperna. Restid och 
framkomlighet är viktigare än flexibilitet. En fjärde och sista vanlig reseform är 
genomreseturismen, vilket innebär att turisten passerar på väg till ett annat resmål. 
Bland de genomreseturister som kör egen bil görs sällan några spontanstopp efter vägen 
och restiden anses vara viktig eftersom dessa ofta har långa dagsetapper (Mimir, 2006). 
Olika reseformer och turisttyper ställer följaktligen olika krav på 
transportinfrastrukturen. För vissa turister är restid det viktigaste, för andra är 
vägnätets framkomlighet den avgörande faktorn för val av resväg. Vissa transporterar 
sig med bil för att de vill hinna med att se många flera olika destinationer och kunna 
göra spontanstopp längs vägen. Andra reser direkt till och från en destination och är inte 
lika bilberoende. Vilken sorts reseform och turisttyp som dominerar i området bör vara 
avgörande för vilka infrastruktursatsningar som är lönsamma att genomföra, men det 
går även att göra medvetna satsningar för att attrahera en ny turisttyp. I vissa fall ändras 
reseformer och turisttyper till följd av infrastruktursatsningar som gynnar ett visst 
resande framför ett annat.  

Turismen i Sverige 
Turistvolymen i Sverige har ökat under de senaste åren, både när det gäller svenska och 
utländska besökare. Att attrahera fler utländska turister har dock gått långsamt (TRIP, 
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2013) och svenska destinationer möter numera hård konkurrens globalt, vilket ställer 
allt högre krav på utveckling och marknadsföring av exportmogna destinationer om 
Sverige vill vara konkurrenskraftigt och ses som ett intressant land att åka till bland 
internationella resenärer (Svensk Turism AB, 2010).  

Svenskarna själva reser mer än någonsin och de internationella avresorna från Sverige 
har ökat (TRIP, 2013). De vanligaste internationella resmålen är Danmark, Finland, 
Tyskland och Spanien, följt av andra destinationer inom Europa (Trafikanalys, 2015). 
Det är dock fortfarande vanligast bland svenskar att turista inom landet och 
närmarknaden utgör det viktigaste segmentet för svenska turistdestinationer. Huruvida 
närmarknaden och de ”traditionella” svenska resmålen såsom fjälldestinationer, 
Gotland och Dalarna kommer att bibehålla sin popularitet i framtiden är dock svårt att 
veta. Andelen utlandsresor förväntas öka på grund av olika faktorer, till exempel 
ökningen av globala sociala nätverk till följd av internationell migration (TRIP, 2013). 
Dagens unga anses dessutom vara den första riktigt globala generationen och förväntas 
förflytta sig längre geografiska avstånd än tidigare generationer (Svensk Turism AB, 
2010). En annan orsak som gör att andelen utlandsresor kan tänkas öka i framtiden är 
att Sverige har en låg investeringstakt inom turistnäringen i landet (TRIP, 2013). Det är 
viktigt för Sveriges turism- och besöksnäring att få fler svenskar till att resa inom landet 
istället för utomlands, samt att attrahera nya, internationella turister. En ökning av både 
internationella och inhemska turister kan bidra till ekonomisk tillväxt i landet, genom en 
ökad konsumtion (Svensk Turism AB, 2010). Dessutom har turismen potential till att 
bidra till en mer omväxlande näringslivsstruktur, vilket också kan ha positiv påverkan 
på den ekonomiska utvecklingen i landet (Heldt, 1998). 

För att lyckas öka turismen i Sverige menar Junkka m.fl. (2011) att en av de stora 
utmaningarna är att ”säkerställa transportkapacitet och infrastrukturell tillgänglighet på 
lång sikt” (s. 15). Sveriges mest tillgängliga destinationer för inkommande turism är 
Stockholm, Göteborg och Malmö och det är möjligt att ta sig till dessa städer med flyg, 
tåg och bil från många internationella marknader, såväl som från andra platser i Sverige. 
Deras geografiska läge i kombination med välutvecklade transportsystem som 
tillgodoser turisterna med god tillgänglighet både till/från och inom destinationerna 
bidrar till att dessa städer är attraktiva turiststäder. De har dessutom en viktig roll som 
hubbar i det svenska transportsystemet, till exempel genom att turisterna mellanlandar i 
dessa städer och sedan reser vidare till någon annan destination (Svensk Turism AB, 
2010). Det finns även många destinationer och regioner utanför storstäderna vill 
attrahera fler turister, vilket leder till utmaningar inom transportsektorn med tanke på 
Sveriges karaktär som ett vidsträckt och glesbefolkat land. Vissa destinationer är på 
grund av de geografiska förutsättningarna högst beroende av vägtransporter, medan 
andra kan gynnas av utvecklingar inom tåg- och flygtrafiken. Olika destinationer kan 
därför påverkas på olika sätt av infrastruktursatsningar som genomförs och det är viktigt 
att ha det i åtanke (Junkka m.fl., 2011).  

Vilka turister vill svenska destinationer attrahera?  
För att lyckas öka eller ändra turismen till en destination via exempelvis 
infrastrukturinvesteringar är det viktigt att veta vilka kundgrupper som man riktar in sig 
mot. I en värld som allt mer karaktäriseras av global konkurrens är det viktigt att veta 
vilka som är ens viktigaste segment och fokusera på att tillgodose deras behov (Page, 
1999). Enligt Elbe (2007) är det därför viktigt att kunna precisera sina målgrupper och 
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att varje målgrupp ska kunna särskiljas från andra grupper. Vilka turister vill en 
destination attrahera? Hur föredrar dessa turister att resa till/från och inom 
destinationen? Genom att svara på dessa frågor kan det bli lättare att se vilka 
infrastruktursatsningar som behöver göras för att målen för turism- och besöksnäringen 
ska kunna uppnås.  

Enligt Svensk Turism AB (2010) vill Sverige arbeta med att öka andelen utländska 
besökare, vilket kan uppnås genom att fokusera på vissa specifika målgrupper. Sverige 
har goda förutsättningar för att utveckla hållbar turism och har därför möjlighet satsa på 
miljövänliga transporter och aktiviteter. På så sätt kan svenska destinationer både bidra 
till ett hållbarare resande och därmed reducera utsläppen som turism bidrar till, men 
också hitta en nisch och därmed attrahera miljömedvetna turister. Att tillgodose 
turisterna möjligheten att resa på ett miljövänligt sätt kan bli en betydelsefull 
konkurrensfaktor för Sverige på den internationella marknaden, framför allt eftersom 
medvetenheten ökar och konsumenterna ställer allt högre krav på miljömässigt 
hållbarhet (Svensk Turism AB, 2010). Ett annat segment som delvis överlappar den 
miljömedvetne resenären är ”den globala resenären”. Dessa är beresta och har höga krav 
på resmålet när det gäller såväl social som miljömässig hållbarhet. Den globala 
resenären är högutbildad och har en hög disponibel inkomst (Svensk Turism AB, 2010).  

Marknadsföringsarbetet av Sverige på internationella marknader sker främst av 
VisitSweden och de har valt att rikta in sig mot tre huvudsakliga målgrupper: DINKs 
(Double Income, No Kids), Active Family och WHOPs (Wealthy, Healthy Older People). 
Dessa antas attraheras av olika aktiviteter och välja olika resesätt och/eller 
transportmedel. DINKs reser på korta, intensiva storstadsresor och är flexibla i val av 
transportmedel, men på grund av resornas längd prioriteras sannolikt snabba 
transporter. De aktiva familjerna söker aktiviteter som passar för hela familjen. Dessa 
reser vanligtvis med egen bil. Äldre resenärer, såsom pensionärer, antas åka på 
rundresor eller korta resor med syfte att uppleva den svenska kulturen och livsstilen 
(Svensk Turism AB, 2010). De äldre är också överrepresenterade när det gäller lyxresor 
av olika slag och tenderar att spendera mycket pengar när de är på resande fot (Page, 
1999). För att attrahera äldre resenärer är det dock viktigt att ha i åtanke att dessa kan 
ha särskilda behov när det gäller transporter. Många äldre tenderar att drabbas av olika 
funktionsnedsättningar under tidens gång, vilket kan påverka deras mobilitet (World 
Health Organization & World Bank, 2011). Personer som sitter i rullstol anser ofta att 
det är för problematiskt att resa med kollektiva färdmedel såsom tåg och buss. De väljer 
därför att resa till destinationer som är tillgängliga med bil eller flyg. Om 
kollektivtrafiken anpassades bättre till de funktionshindrades behov skulle det kunna 
förändra deras resmönster och destinationsval (Nyman, 2016). 

Förutom fritidsresenärerna syftar VisitSwedens marknadsföring till att attrahera 
affärsresenärer. Affärsresandet utgör en viktig del inom den svenska besöksnäringen och 
det finns potential till en ökning. Många svenska destinationer anses vara lämpliga för 
konferenser och andra mötesarrangemang som ställer krav på tillgänglighet och kvalitet 
i kombination med ett stort utbud av aktiviteter i naturliga miljöer (Svensk Turism AB, 
2010). 
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Hur satsningar inom den offentliga sektorn kan påverka turismen 
Att investera i transportinfrastruktur är ett viktigt ansvarsområde inom den offentliga 
sektorn. Förutom att tillgodose lokalbefolkningen och besökande med den infrastruktur 
som efterfrågas så kan investeringar i transportinfrastrukturen vara ett sätt för 
regeringen att reglera ekonomin och skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt 
(Xueliang, 2013). Ett problem med infrastruktursatsningar kan dock vara att regeringar 
ofta glömmer bort turisttrafikens behov inom transportsystemet. Transportplanering 
sker ofta med fokus på ekonomiska och sociala konsekvenser på lokal, regional eller 
nationell nivå och beräkningar tenderar att göras utifrån de transportbehov som finns 
för lokalbefolkningen. Att transportinfrastrukturen används av både turister och 
lokalbefolkning ställer utökade kapacitetskrav och om turisttrafiken inte ingår i 
trafikplaneringen finns det risk för trängsel, flaskhalsar och trafikolyckor (Page, 1999). 

Förutom att de allmänna trafiksystemen nyttjas av såväl turister som lokalbefolkning så 
finns det ibland behov av mer specifik turistinfrastruktur, för att öka tillgängligheten till 
olika destinationer. Ett problem i Sverige är att regeringen inte prioriterar turism- och 
besöksnäringen. Om turism hade fått högre ekonomisk prioritering hade Sverige kunnat 
uppnå en bättre internationell attraktions- och konkurrenskraft. Turismutvecklingen 
hämmas av utebliven finansiering för investeringar och satsningar (Svensk Turism AB, 
2010). 

En anledning till regeringens låga prioritering av turisminvesteringar kan vara att det är 
svårt att beräkna samhällsnyttan av turism, men även att turism- och besöksnäringen 
tenderar att bestå av många små privata företag. Utvecklingsarbetet kan dock inte bara 
göras av privata företag och entreprenörer, utan även av offentliga aktörer. Det behövs 
offentliga satsningar på exempelvis infrastruktur för att skapa goda förutsättningar för 
ett fördelaktigt klimat för exempelvis entreprenörer (Svensk Turism AB, 2010). En av de 
roller den offentliga sektorn har är att skapa och bibehålla kontroll över 
turistutvecklingen (Russell & Faulkner, 1999). Regeringen kan även skapa 
förutsättningar för de privata aktörerna inom turism- och besöksnäringen genom att 
utveckla effektiva ramverk genom olika lagar och regler som på olika sätt kan syfta till 
att främja turismen (Khadaroo & Seetanah, 2008).  

Ett problem i Sverige är att offentliga och privata aktörer arbetar med olika målbilder 
och att det saknas samordning mellan dessa, vilket för att det kapital som finns inte 
nyttjas så effektivt som det hade kunnat göra (Svensk Turism AB, 2010). De olika 
målbilderna beror till stor del på att privata aktörer är intresserade av att skapa 
ekonomisk vinst för det enskilda företaget och eftersträvar att göra detta på ett sådant 
effektivt sätt som möjligt. Beslut måste ofta tas snabbt och perspektivet är relativt 
kortsiktigt, vilket gör det lätt att hänga med i trender och ta vara på tillfälliga möjligheter 
som dyker upp (Russell & Faulkner, 1999). Offentliga aktörer, å andra sidan, har inte 
alltid ekonomisk vinstmaximering som huvudsyfte med att tillhandahålla 
turisttransportinfrastruktur. De har vissa krav på sig som de måste följa, till exempel till 
följd av nationella mål och lagar, och styrs mer av hur investeringar kan bidra till ökad 
välfärd i samhället och leda till samhällsekonomisk nytta på både kort och lång sikt 
(Page, 1999).  

En offentlig infrastrukturinvestering är sällan något som genomförs från ena dagen till 
nästa. Att planera för transporter och infrastruktur tar ofta lång tid och inkluderar långa 
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planeringsprocesser (Page, 1999; Svensk Turism AB, 2010). Att 
infrastrukturinvesteringar tenderar att ta lång tid beror på de kostnader som är 
involverade i sådana projekt, samt behovet av att beräkna effekterna och nyttan av 
investeringarna. För att ett projekt ska vara lönsamt på lång sikt kan prognoser framtas i 
syfte att skapa en översikt över hur utbud och efterfrågan kan tänkas förändras över tid, 
samt planera för hur dessa ska matchas på ett effektivt och hållbart sätt (Page, 1999). 
Det finns dock viss transportplanering som går snabbare. Till exempel behövs det inte så 
lång framförhållning för att upprätta nya flyg-, buss- och tåglinjer förutsatt att det redan 
finns en grundinfrastruktur med kapacitet för mer trafik (Svensk Turism AB, 2010).  

Svårigheter med att mäta investeringars påverkan på turism 
Turism- och besöksnäringen har i många länder i världen bidragit till ekonomisk 
tillväxt, genom exempelvis ökad konsumtion och sysselsättning. Trots detta kan det vara 
svårt att mäta turismens effekter. En anledning till detta är att det är svårt att veta exakt 
vilken konsumtion som turismen står för inom de olika branscher som tillhandahåller 
varor och tjänster för både turister och lokalbefolkning. Det kan dessutom vara svårt att 
kvantifiera och mäta alla effekter eftersom människor värdesätter sådant som inte 
nödvändigtvis bidrar till direkta vinster för dem i monetära termer, och det kan därför 
vara en utmaning att beräkna den potentiella betalningsviljan för olika investeringar 
(Heldt & Nerhagen, 2007). 

Detta avsnitt syftar till att ge en övergripande bild över den nytta och de effekter som 
infrastrukturinvesteringar kan bidra till, dels för destinationer med dess privata och 
offentliga aktörer, men också för turisterna som besöker destinationerna. 

Destinationers nytta av infrastrukturinvesteringar 
Turismen bidrar till både positiva och negativa konsekvenser som kan vara både direkta 
och indirekta. Dessutom är konsekvenserna inte alltid monetära, utan kan handla om 
negativ påverkan på människor och miljö, vilket gör det svårt att beräkna effekten av 
turism och nyttan av ett projekt inom turism- och besöksnäringen (Kronenberg m.fl., 
2014). Vad som är lönsamt för en destination eller region behöver inte vara lönsamt på 
nationell nivå (Heldt, 1998). För en privat aktör kan den ekonomiska nyttan beräknas 
genom att intäkterna från turismen är tillräckligt höga för att täcka utgifterna och 
generera vinst (Kronenberg m.fl., 2014), men om en ökning av turister till en destination 
sker på bekostnad av en minskning av turism till en annan destination inom landet 
kommer det inte att ge några positiva effekter på nationell nivå. Det sker då bara en 
omfördelning av turister (Heldt, 1998).  

När det gäller transportinfrastruktursatsningar exemplifierar Heldt (1998) detta genom 
att förklara att enskilda vägprojekt kan ha en central betydelse för den specifika 
destinationen (och eventuellt regionen) om tillgängligheten ökar, men att effekterna på 
nationell nivå tenderar att vara marginell. Han menar att det oftast behövs större, mer 
omfattande investeringsprogram för att någon märkbar effekt ska ske på nationell nivå. 
En infrastrukturinvestering kan bidra till nationell nytta om den medför en ökning av 
producentöverskott och skatteinkomster inom landet. Detta sker när 
infrastruktursatsningen bidrar till att fler utländska turister kommer till Sverige eller fler 
svenskar väljer att resa inom Sverige istället för utomlands. Båda dessa alternativ 
genererar nämligen fler turister inom landet, istället för att bara omfördela turismen 
mellan inhemska destinationer. Fler turister inom landet bidrar till direkta vinster i 
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form av ökad försäljning av varor och tjänster, samt en ökning i arbetstillfällen inom 
servicesektorn. Indirekt kan ekonomisk tillväxt ske i form av multiplikatoreffekten, som 
innebär att turisternas pengar ökar i värde när de används i flera olika led på 
destinationen (Heldt, 1998).  

När det gäller infrastruktursatsningar som innebär att två länder får en tätare 
sammanlänkning och ökade trafikflöden mellan länderna kan den nationella nyttan 
påverkas på olika sätt. Ett exempel är Öresundsbron som gett en broförbindelse mellan 
Sverige och Danmark. Vid planeringen och nyttoanalysen inför ett sådant projekt är det 
viktigt att ha i åtanke att den nationella nyttan kan öka i form av ökad utländsk trafik 
från Danmark, men att tillgängligheten och möjligheterna för svenskar att spendera sin 
semester i ett annat land också ökar vilket kan medföra negativa ekonomiska 
konsekvenser. För att kunna beräkna nyttan av ett sådant projekt är det alltså lika viktigt 
att beräkna hur många nya turister projektet genererar, som att beräkna utflödet av 
svenska turister som kanske annars hade rest inom landet (Heldt, 1998).  

Turisters nytta av infrastrukturinvesteringar 
Turister kan bland annat tjäna på infrastrukturinvesteringar genom att de kan bidra till 
minskade kostnader för att resa. Transportkostnader kan enligt Prideaux (2000) delas 
in i tre olika kategorier: faktiska monetära resekostnader (till exempel biljettpriser); ett 
värde för tidsåtgången; samt kostnaden för den komfort som turisten önskar. När 
turisten har en budget att följa går det i vissa fall att göra avväganden mellan de olika 
kostnaderna. Om en turist till exempel har begränsat med tid för resan kan 
tidskostnaden vara en viktigare faktor än den monetära kostnaden, och vice versa. De 
olika kostnaderna kan påverka vilken destination turisterna väljer (en destination måste 
vara tillgänglig inom den tidsram och den ekonomiska budget som turisten har) och 
vilket transportmedel de väljer (transportmedel som är dyrare än andra alternativ kan 
väljas till förmån för tidsvinster). Det är därför viktigt att destinationer är lokaliserade 
på rimligt tidsavstånd och att det finns transportmedel och trafiksystem som möjliggör 
för turisterna att resa till destinationerna utan att överskrida sin resebudget (Prideaux, 
2000).  

När det gäller väginfrastruktursatsningar mäts ofta turisternas nytta i form av minskad 
restid. Restiden kan förkortas om vägens kapacitet förbättras. Det kan exempelvis 
handla om investeringar som syftar till att öka vägens kvalitet och säkerhet, vilket man 
medföra att hastighetsbegränsningarna kan höjas. Restiden kan även reduceras om 
uppkomsten av trafikstockningar minskar.  I områden med säsongsbetonad turism kan 
det uppstå problem med trafikstockningar på vägar som är byggda för den uträknade 
normaltrafiken och inte har kapacitet för den stora ökningen som den tillfälliga 
turisttrafiken medför. En nytta med tidsvinsten som turisterna får genom 
infrastrukturinvesteringen kan vara att de får möjlighet att spendera mer tid på 
destinationen (Heldt, 1998). Det är dock inte alltid som restiden ses som något negativt. 
I själva verket kan konsumentnyttan minska om restiden längs en attraktiv, naturskön 
väg minskar. I vissa fall är nämligen resan en del av upplevelsen och då kan det vara mer 
lönsamt för turistens nytta om väginvesteringar görs i syfte att skapa en rundtur så att 
turisten slipper åka samma vägsträcka två gånger, än att öka hastigheten och minska 
restiden på vägsträckan. Turisterna kan även tjäna på väginfrastrukturinvesteringar 
genom minskade monetära kostnader, till exempel att en bättre väg minskar 
bensinåtgången och förslitningarna på bilen (Heldt, 1998).  
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En ökning av turism som sker till följd av infrastruktursatsningar kan dock även 
medföra negativa konsekvenser för turisterna. Till exempel kan ett ökat antal besökare 
till en destination medföra ökad trängsel. Om destinationen inte har kapacitet till att ta 
emot fler besökare kan den ökade efterfrågan bidra till stigande priser. Även om ett 
högre pris på en turismprodukt kan ha negativ inverkan på turistens resebudget är det 
dock värt att notera att det förhöjda priset troligtvis har positiv inverkan på den 
nationella ekonomin, förutsatt att efterfrågan hålls konstant och att det finns turister 
som är beredda att betala det högre priset (Yanase, 2015).  

Från dörr till dörr – hela turistkedjan är viktig 
För att lyckas attrahera turister till en destination krävs mer än enskilda satsningar på 
transportinfrastrukturen. Transporterna är en del av totalupplevelsen av en resa och 
måste integreras som sådana. Det innebär både att varje transportmedel behöver ses i 
relation till det övriga transportsystemet (Page, 1999) och att transportföretag och 
turistföretag behöver samarbeta för att tillsammans kunna erbjuda en turistprodukt som 
kan attrahera turister (Schiefelbusch m.fl., 2007). 

Prideaux (2000) anser att ett turisttransportsystem kan definieras som verkställandet 
och organisationen av och interaktionen mellan olika transportmedel, vägar och 
terminaler som tillgodoser turistdestinationer med passagerarflöden in och ut ur 
destinationen, men även utbudet av transporttjänster inom destinationen såväl som på 
turisternas avreseort. Enligt honom är det viktigt att integrera olika transportmedel och 
se transportkedjan som en helhet och han exemplifierar detta med att införandet av en 
ny flyglinje till en destination måste ses i relation till flygplatsers tillgänglighet via väg- 
och järnvägsnät både på avreseorten och på slutdestinationen för att det ska gå att förstå 
hur och i vilken utsträckning den nya flyglinjen kan påverka turistflödena. Det är därför 
viktigt att integrera nationella såväl som internationella transportsystem och samarbeta 
med andra länder för att underlätta turistflöden både inom och mellan länder (Prideaux, 
2000). För att underlätta för långväga internationella turister att besöka en destination 
finns det ofta behov av en flygplats (Page, 1999) som inte kräver så många 
mellanlandningar (Spencer, 2009), men även annan infrastruktur så att turisterna kan 
transportera sig vidare inom och mellan destinationer i landet (Page, 1999).  

Även om viss transportinfrastruktur kan vara en primär attraktion i sig själv, som till 
exempel en del turistvägar i Norge (Denstadli & Jacobsen, 2011) så krävs det ofta mer än 
transporter för att turister ska resa till en plats. Bara för att en plats är fysisk tillgänglig 
och lätt att transportera sig till behöver det inte betyda att människor gör det. Ofta krävs 
det att själva destinationen har något lockande att erbjuda för att turisten faktiskt ska 
välja att resa dit. Dessutom behövs annan turistinfrastruktur än bara 
transportinfrastruktur. För att turister ska kunna stanna på en destination behövs 
övernattningsmöjligheter och dessa bör utvecklas i samspel med 
transportinfrastruktursatsningar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för 
att öka turistvolymen eller ändra karaktären på turismen på en plats (Prideaux, 2000). 
Lyckade exempel på när olika delar av turist- och transportsystemen har lyckats 
samverka för att ta tillvara på ett fördelaktigt geografiskt läge och utvecklas från att vara 
internationella flygplanshubbar till att bli stora, viktiga destinationer på en global 
marknad är Dubai och Singapore (Lohmann m.fl., 2009).  
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Eftersom turisters totalupplevelser av en resa bygger på en kombination av flera olika 
tjänster och upplevelser inom både transportsektorn och många andra sektorer så är det 
viktigt att transport- och turismplanerare samarbetar för att tillfredsställa turisternas 
behov (Svensk Turism AB, 2010). Om de är nöjda med totalupplevelsen är chansen 
större att de återvänder till destinationen vid senare tillfälle eller att de rekommenderar 
andra att resa till samma destination eller använda samma transportmedel (Liu m.fl., 
2013). 

Hur infrastruktursatsningar kan påverka turismutveckling och resmönster 
En destinations turismutveckling och turisternas resmönster kan påverkas av vilka 
infrastruktursatsningar som görs. Till exempel har tidigare studier visat att satsningar 
som syftat till att minska avstånd eller tidsåtgång, öka komforten, eller tillhandahålla 
attraktivare resvägar kan förändra hur turisterna väljer att resa. Enligt Prideaux (2000) 
påverkar avståndet mellan turisternas hem och den tilltänkta destinationen vilket 
transportmedel de väljer att åka med. Ju längre avståndet blir, desto mer ökar 
kostnaderna för resan i form av tids- och/eller monetära kostnader. Destinationer som 
vill utvecklas i form av växande turistvolymer eller attrahera nya marknadssegment 
måste därför ha ett transportsystem som är utvecklat för detta. Till exempel är turister 
till stor del begränsade till vägtransporter för att resa till destinationer som saknar 
tillgång till flygplats och dessa destinationer kan därför ha svårt för att attrahera 
internationella besökare. Om destinationen i fråga eftersträvar att konkurrera om 
internationella turister på den globala marknaden måste också infrastruktur-
investeringarna vara anpassade för detta. En internationell flygplats kan då vara en 
bättre och långsiktigt mer lönsam satsning än att förbättra vägtransportnätet vid 
destinationens närmarknad. Det motsatta gäller om destinationen vill attrahera fler 
lokala och regionala besökare (Prideaux, 2000). Det finns dock exempel på när 
väginfrastruktursatsningar bidragit till ökad tillgänglighet för både lokala, regionala och 
internationella besökare. Detta kan exempelvis ske om vägen förkortar restiderna så att 
den regionala marknaden blir lokal och så att det dessutom går snabbare att 
transportera sig till och från en internationell flygplats (Gjerdåker m.fl., 2008). Även om 
undantag finns så är det viktigt att satsningar, investeringar och planering måste 
anpassas för den specifika destinationen eller för de marknadssegment som 
destinationen riktar in sig mot (Prideaux, 2000).  

Det viktigaste är inte alltid att minimera reseavståndet mellan olika destinationer, även 
om mycket fokus inom transportplaneringen ofta handlar om ruttoptimering. För resor 
som upprepas ofta, till exempel till och från ett fritidshus, kan reseavståndet har stor 
betydelse och resvägen mellan hemmet och destinationen ses mest som ett nödvändigt 
ont. Vid andra resor kan dock andra värden vara av större betydelse. Affärsresenärer 
tenderar exempelvis att värdesätta resans tidsåtgång och bekvämlighet högre. Vissa 
fritidsresenärer, å andra sidan, kan se resan som en upplevelse i sig och lägger inte så 
stor vikt vid tids- och avstånds-aspekterna som en affärsresenär. Dessa resenärer kan 
därmed i högre utsträckning välja en längre resväg, samt att stanna längsefter vägen för 
att uppleva andra besöksmål än den tilltänkta destinationen (Pashkevich, 2007).  

När förutsättningarna för att resa till en destination ändras i form av förändrad fysisk 
tillgänglighet, prisändringar eller liknande kan både turistvolymen, marknadssegmenten 
och karaktären på turismen ändras. Till exempel var det tidigare många som reste från 
Storbritannien till Dublin med bil och färja, men i samband med lågprisflygets 
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utveckling har turismen förändrats avsevärt. De resor som tidigare gjordes med bil var 
ofta rundresor och turisterna stannade i Dublin något dygn för att sedan åka vidare till 
närliggande destinationer. När turister istället började flyga till Dublin blev resorna fler 
och kortare, men turisterna tillbringade en allt större del av sin resa i Dublin istället för 
att resa runt till olika destinationer. Turistvolymen ökade i samband med den 
förbättrade tillgängligheten som utvecklingen av lågprisflyget bidrog till, men ändrade 
alltså även karaktären på turistresorna och den minskade andelen rundresor drabbade 
småföretag och orter på landsbygden hårt medan Dublin blev den stora vinnaren 
(Pashkevich, 2007).   

På vilka sätt infrastruktursatsningar påverkar turismutveckling och resmönster beror 
alltså till stor del på vilka sorts satsningar som görs, vilket bör avgöras av de 
marknadssegment som en destination valt att inrikta sig mot. Utvecklingen av olika 
transportmedel kan påverka räckvidden på destinationens attraktionskraft (fokusera på 
närmarknaden eller en global marknad?), men även vilken sorts resenärer som väljer att 
åka till destinationen (till exempel affärsresenärer, återkommande fritidsresenärer eller 
förstagångsturister). Detta kapitel är därför indelat i olika avsnitt som syftar till att ge en 
övergripande bild över hur infrastrukturinvesteringar och utvecklingar av olika 
transportmedel kan påverka turismens utveckling och karaktär.  

Utveckling av vägtransportsystem 
Det är en förutsättning för många turistdestinationer i Sverige att det finns god 
tillgänglighet i form av välutvecklade vägtransportsystem (Heldt, 1998). Många platser i 
landet kan nämligen bara nås via vägnätet (Svensk Turism AB) och bilen är det 
dominerande transportmedlet för svenskar som åker på fritids- eller affärsresor 
(Pashkevich, 2007). Investeringar i väginfrastrukturen kan bidra till att det går att köra 
bränslesnålare, ge mindre slitage på bilen, minska trängseln i trafiken och förkorta 
restiderna. Bättre väginfrastruktur kan alltså på flera sätt bidra till turisternas 
reseupplevelser (Khadaroo & Seethanah, 2007a). Turister som har ett specifikt mål med 
sin resa och vill komma fram till slutdestinationen så snabbt som möjligt tenderar att 
basera sina vägval på framkomlighet, vägstandard och restid, medan bilturister som är 
på rundresor brukar vara mer sightseeing-orienterade i sitt val av resvägar. Huruvida en 
väg är bra eller inte är därför en subjektiv bedömning, men det är viktigt att vägarna 
tillhandahåller tillräcklig god kvalitet och tillgänglighet för att tillgodose målgruppernas 
behov, annars tenderar turisterna att välja andra vägar, vilket kan få negativa 
konsekvenser för regionen och de destinationer som finns längs den bortvalda vägen 
(Mimir, 2006).  

En studie av Li m.fl. (2015) visade att det var lönsamt för två närliggande 
turistdestinationer att samarbeta genom att bygga en väg mellan destinationerna. 
Destinationerna i fråga hade tidigare varit konkurrenter och tävlat både om att attrahera 
turister och att få finansiering för infrastruktursatsningar. Genom att de istället 
samarbetade skapade de tillsammans ökad tillgänglighet till hela regionen och 
turistvolymen ökade. Dessutom valde en majoritet av turisterna att besöka både 
destinationerna efter öppnandet av den nya vägen, eftersom de nu i större utsträckning 
sågs som en enda turistprodukt istället för två konkurrerande destinationer. Dock finns 
det andra exempel som visar att det ofta finns vinnare och förlorare vid anläggandet av 
en ny väg, till exempel vid ett vägbygge mellan två orter eller destinationer där det redan 
finns en tydlig riktning på turistströmmarna. Det kan till exempel vara en väg mellan 
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stad och landsbygd som förbättrar tillgängligheten mellan dessa. Istället för att bidra till 
att fler reser till landsbygdsdestinationen tenderar den ökade tillgängligheten att bidra 
till att förstärka det befintliga turistflödet och det finns därmed risk för att allt fler från 
landsbygden väljer att resa in till staden, medan landsbygden i sin tur kan förlora 
turister trots att tillgängligheten till destinationen har förbättrats (Masson & Petiot, 
2009). Förbättringar av tillgänglighet tenderar nämligen att förstärka existerande 
trender, snarare än att skapa nya. Helt nya investeringar kan dock ha potential att skapa 
helt nya trafikflöden och kan därför ha större effekter än förbättringar av existerande 
transportnät och infrastruktur (Gjerdåker m.fl., 2008).  

Att binda samman olika orter och destinationer genom att göra nybyggen eller förbättra 
den befintliga väginfrastrukturen mellan dem kan påverka turismen på olika sätt. Nedan 
följer några exempel på vägprojekt som syftat till att öka tillgängligheten mellan olika 
platser, där turisttrafiken har påverkats på ett eller annat sätt.  

Väg 98 mellan Kiruna och Narvik 
Ett tidigt exempel är byggandet av väg 98 mellan Kiruna och Narvik. Vägen blev 
färdigställd år 1984 och Bäck och Bäck (1986) studerade vilka effekter vägbygget hade på 
besöksnäringen och friluftslivet i området längs den nya vägen under åren 1979-1984. 
De menar att det funnits ett intresse för fjällområdet i Norrbotten sedan slutet av 1800-
talet, men att turisterna tidigare rest dit via Norge. Under första delen av 1900-talet 
började vägbygget diskuteras och det viktigaste argumentet på den tiden var att det 
skulle bli lättare att frakta malm mellan Kiruna och Narvik. Det fanns redan en 
järnvägsförbindelse mellan platserna och denna var 17 mil lång, medan sträckan för 
vägtransporter mellan Kiruna och Narvik var på den tiden 57 mil lång. Efter att vägen 
byggts minskade persontrafiken med tåg något eftersom allt fler valde att köra bil. Det 
var dock främst de lokala tågresorna som minskade, medan fjärrtrafiken med tåg hölls 
någorlunda stabil under åren för fallstudien.  

När det gäller förändringar i antalet turister hade det aktuella fjällområdet en positiv 
besöksutveckling i förhållande till övriga Norrbottensfjällen. De tillkommande 
besökarna var dock i stor utsträckning dagsvandrare och området blev efter vägbygget 
allt mer karaktäriserat som ett rekreationsområde för de boende i närområdet. Bäck och 
Bäcks (1986) studieresultat visade bland andelen besökare som bodde inom 50 mil från 
området ökade till följd av den förbättrade tillgängligheten för biltrafik. En annan 
förändring var att medelåldern bland besökarna ökade något efter vägbygget, men 
skälen till varför turisterna besökte fjällområdet hade däremot inte förändrats 
nämnvärt. Både innan och efter vägbygget åkte turisterna främst dit för att vandra på 
sommaren och åka skidor på vintern. Förutom ökade besöksantal vid själva vägområdet 
bidrog vägbygget till vissa effekter på turismen på regional nivå. Till exempel blev den 
svenska kusten tillgängligare för norrmän som i större utsträckning kunde åka dit för att 
sola och bada. Det blev även lättare för norrmännen att åka på kortare resor till Sverige, 
till exempel för att handla eller plocka bär. Omvänt har det också blivit lättare för 
svenskar att resa till Norge, till exempel på fiskeresor till Lofoten (Bäck & Bäck, 1986).  

Fjällvägen 
Ett annat exempel på en väginfrastruktursatsning som pågått de senaste åren i Sverige 
är den så kallade ”Fjällvägen” som utgörs av riksvägarna 83 och 84. Fjällvägen är 40 mil 
lång och marknadsförs som den närmaste vägen från kust till fjäll. Vägen sträcker sig 
från Tönnebro till norska gränsen och är viktig för näringsliv och boende längs vägen, 
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men även för turisttrafiken. Det finns tre viktiga turistdestinationer längs vägen som är 
beroende av att turisterna ska kunna transportera sig till dem så snabbt, enkelt och 
säkert som möjligt året runt (Fjällvägen, 2014).  

Satsningen på att förbättra vägen är ett samarbete mellan flera olika aktörer inom den 
privata och offentliga sektorn, till exempel destinationsbolag, kommuner och 
Trafikverket. Projektet syftar till att arbeta för en bättre väg som kan ge kortare restiden 
och vara säkrare för trafikanterna, samt att indirekt verka för regionförstoring genom att 
förbättra tillgängligheten och därmed öka möjligheterna till samverkan mellan de olika 
orterna och aktörerna längs vägen (Fjällvägen, 2014).  

Ett problem med Fjällvägen har varit säkerheten. Det har varit en olycksdrabbad väg, 
vilket gjort att hastighetsbegränsningarna har sänkts på de flesta ställena. Reducerade 
hastigheter ökar restiderna, vilket är något som oroar destinationsbolagen som är 
lokaliserade längs vägen eftersom de upplever att turisterna vill att det ska gå snabbt att 
resa till dem. Kapaciteten på vägen behöver bli bättre för att vägen ska bli säkrare. Detta 
gäller framför allt under vinterhalvåret, när det är som mest turisttrafik som färdas till 
och från fjällområdet. Förutom att öka kapaciteten genom att göra själva vägen bättre 
och säkrare så finns det även planer på att öka utbudet av kollektivtrafik. I nuläget är 
nästan all turisttrafik på vägen bilburen, vilket till stor del beror på att det inte finns 
några andra tillgängliga alternativ (Ramböll Sverige AB, 2015). Genom att utveckla 
vägen räknar de med att turisterna ska få ökad tillgänglighet till de olika 
turistdestinationerna och att turistsäsongen ska kunna förlängas, vilket kan få positiva 
ekonomiska spridningseffekter i området (Fjällvägen, 2014). Destinationsbolagen längs 
vägen räknar med en stor ökning av turister under de kommande åren, men om inte 
transportinfrastrukturen har kapacitet för att möta denna ökning riskerar Fjällvägen att 
upplevas en oattraktiv och trafikfarlig vägsträcka. Eftersom Fjällvägen är enda sättet att 
nå vissa destinationer kan det få förödande konsekvenser för turismen i området. Många 
funktioner är dessutom beroende av varandra och destinationernas överlevnad är viktig 
för näringslivet och de boende längs vägen (Ramböll Sverige AB, 2015).  

Huruvida satsningarna på Fjällvägen kan bidra till en väg med kapacitet att möta en 
ökad efterfrågan av fjällturism och om turismens karaktär förändras till följd av bättre 
tillgänglighet och ökat utbud av kollektivtrafik återstår dock att se. Jämtland Härjedalen 
Turism (2016) har i alla fall noterat en ökning av antal turister i Funäsdalen, som är en 
av fjälldestinationerna längs Fjällvägen. Ökningen består främst av svenska turister, 
men det framgår inte huruvida dessa har transporterat sig till destinationen via 
Fjällvägen eller inte.  

Öresundsbron 
Ett exempel på ett nybygge som förbättrade tillgängligheten avsevärt mellan två 
destinationer (och dessutom två länder) är Öresundsbron. Förutom att stärka 
förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn har bron även bidragit till att det är lättare 
att resa med bil till Sverige från andra delar av Europa. Öresundsbron har dessutom 
bidragit till stora samhällsekonomiska vinster som dels beror på lägre resekostnader. 
Resekostnaderna har minskat på grund av reducerad restid mellan destinationerna 
(restiden för bilister minskade från 55 till 10 minuter), samt att det blev billigare för 
trafikanterna att åka över bron än att åka färja. Bron har främst nyttjats för 
arbetspendling, men även för fritids- och affärsresor. En fördel för turismen till och från 
Sverige är att tillgängligheten till Köpenhamns flygplats Kastrup har ökat. Kastrup är 
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den näst mest använda flygplatsen för utlandsresor bland svenskar och dess 
konkurrensposition har ökat i samband med brobygget. Att fler svenskar har börjat 
använda Kastrup för sina utrikesflygningar har bidragit till att flygplatsen kunna byggas 
ut och att den fått behålla sin status som Nordens hubb. Förutom flygplatsen har 
tillgängligheten också ökat till Copenhagen Malmö Port, som är en av Europas ledande 
hamnar för kryssningsfartyg (Öresundskomiteen, 2014) 

I samband med ökat samarbete mellan Malmö och Köpenhamn och den förbättrade 
tillgängligheten mellan destinationerna har fler investeringar och satsningar kunnat 
göras. Till exempel har Öresundsbron bidragit till att Malmö fått ökade möjligheter och 
förutsättningar för att hålla i stora event. På Malmö Arena spelades VM i handboll år 
2011 och 2013 anordnades Eurovision Song Contest där. Närheten till Kastrup anses ha 
varit en viktig faktor för att evenemangen skulle gå att ha på Malmö Arena 
(Öresundskomiteen, 2014).  

LOFAST 
LOFAST är en förkortning på ”Lofotens Fastlandsförbindelse” och utgörs av en norsk 
väg som öppnade i december 2007. Vägen är 51 kilometer lång och består av flera broar 
och tunnlar. LOFAST har bidragit till stora restidsbesparingar, mindre färjeberoende 
och en ökad tillgänglighet mellan Lofoten och den regionala flygplatsen Evenes 
(Gjerdåker m.fl., 2008). Konsekvenserna av LOFAST har varit många och vägen har 
bidragit till både positiva och negativa effekter för området. Majoriteten av effekterna 
har varit positiva, till exempel i form av en ökad turism till Lofoten. LOFAST har ökat 
tillgängligheten från nordöst, medan tillgängligheten har blivit något sämre från söder 
(Solvoll m.fl., 2014).  

Att vägprojektet försämrat tillgängligheten för turister som reser söderifrån beror på att 
dessa till stor del är beroende av färjetransporter för att komma till Lofoten. Många 
färjelinjer tvingades kraftigt reducera antal avgångar eller minska storleken på färjorna 
till följd av att Lofoten istället fick en fastlandsförbindelse (Gjerdåker m.fl., 2008). Vissa 
färjelinjer stabiliserade sig dock efter några år och kunde öka antalet avgångar igen, men 
kom fortfarande inte upp till samma nivå som innan LOFAST. Detta påverkar inte bara 
turisternas tillgänglighet med färja till destinationerna, utan vissa destinationer som inte 
påverkas av LOFAST är beroende av färjetransporter och dessa kan ses som förlorare 
efter införandet av LOFAST (Solvall m.fl., 2014). Det finns även en annan nackdel med 
den reducerade färjetrafiken – många turister vill uppleva Nordnorges kust via färjan. 
De vill se fjäll och fjord, inte transportera sig via tunnlar. För många turister i området 
är nämligen inte restiden det avgörande för vägvalet, utan området karaktäriseras av en 
stor del rundreseturister som är sightseeing-orienterade (Gjerdåker m.fl., 2008).  

En positiv effekt av LOFAST är att tillgängligheten till flygplatsen Evenes förbättrades 
markant. Restiden mellan Lofoten och flygplatsen förkortades med en och en halv 
timme och är efter öppningen av LOFAST två och en halv timme lång. Detta har öppnat 
upp för nya möjligheter och har bidragit till en ökning av utgående chartertrafik för dem 
som bor i området, men även en ökning av inkommande internationella turister. 
Tidigare användes främst den lokala flygplatsen på Bodø, men det har varit svårt att 
attrahera europeiska turister dit eftersom turister generellt accepterar en 
mellanlandning och önskar en sådan smidig flygresa som möjligt. För att ta sig till 
Lofoten behöver europeiska turister mellanlanda i Oslo, men skillnaden är att det går att 
resa med stora flygplan till Evenes, medan de bara gick små propellerflyg till Bodø. 
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LOFAST har alltså bidragit till ökat efterfrågan på resor, men har även drivit upp 
utbudet. Flygbolag så som SAS och Norwegian har efter införandet av LOFAST ökat 
antalet avgångar mellan Evenes och Oslo (Gjerdåker m.fl., 2008). Det är främst 
fritidsresenärer som använder Evenes flygplats, medan affärsresenärer (som är mindre 
priskänsliga och mer känsliga för tidskostnader) fortfarande använder de lokala 
flygplatserna för att komma till och från Lofoten (Solvall m.fl., 2014). Trots ökad 
tillgänglighet för internationella turister är det dock närmarknaden som bidragit till den 
största ökningen av antal turister och Gjerdåker m.fl. (2008) förklarar att det som 
tidigare räknades som en regional marknad kunde ses som en lokal marknad efter 
införandet av LOFAST.  

Från införandet av LOFAST till år 2012 hade biltrafiken till/från Lofoten ökat med 46 
procent, varav 70 procent av vägtrafikanterna använde LOFAST. Trafikökningen ligger 
därmed 10 procent över det som förväntades innan vägen byggdes (Solvall m.fl., 2014).  
Under första året efter LOFAST fick Lofoten dessutom en ökning på 14 procent i antal 
gästnätter (Gjerdåker m.fl., 2008) och ökningen har fortsatt under nästkommande fem 
åren (Solvall m.fl., 2014). Den största ökningen i gästnätter bestod av övernattningar i 
stugor och på campingar, vilket antas bero på att hotellkapaciteten i området redan 
nyttjades fullt ut innan LOFAST och det var inte möjligt att ta emot fler hotellbesökare 
(Gjerdåker m.fl., 2008). Antalet gästnätter har dock inte följt samma utveckling som 
antalet besökare till området, vilket beror på att karaktären på turismen har förändrats 
något. I samband med en snabbare, smidigare förbindelse mellan Lofoten och fastlandet 
är turisterna inte beroende av att invänta färjeavgångar. Flexibiliteten att resa till och 
från Lofoten under alla dygnets timmar har därmed ökat och turisterna tvingas inte 
övernatta för att vänta på att få resa vidare nästkommande dag (Solvall m.fl., 2014). 
Turismen har även ökat vintertid, vilket varit ett av de stora målen med LOFAST. 
Tidigare har turismen i området varit väldigt säsongsbetonad och bestått mestadels av 
sommarturister som varit på rundresa eller fiskeresa. Till följd av LOFAST har 
tillgängligheten förbättrats vintertid, både på grund av ökade möjligheter att resa med 
flyg till området och för att turisterna inte längre begränsas av inställda färjeavgångar på 
grund av dåliga väderförhållanden. Andra förändringar som LOFAST bidragit till när det 
gäller karaktären på turismen i området är att andelen arbetsresenärer har ökat på 
bekostnad av fritids-resenärerna. Det är också färre som åker på rundresor i området 
och medan Lofoten har fått en ökning i antalet besökare har andra destinationer i 
närheten upplevt en minskning till följd av förändrade resmönster såväl som nya 
turisttyper i området. Turisterna passerar inte samma orter som tidigare (Solvall m.fl., 
2014).   

Resan som en upplevelse: turistvägar 
Idag planeras svenska vägar ofta utifrån faktorer som framkomlighet och restid, men det 
är inte alltid det som uppskattas av turister. Förutom att vägen har en funktionell 
funktion är det också viktigt att de är estetiskt tilltalande och attraktiva (Jacobsen & 
Antonson, 2007). Hur vägarna är utformade kan ha nämligen stor påverkan på hur 
människor upplever olika miljöer. Till exempel menar Sundberg och Gagge (1999) att 
det är skillnad på hur en gammal, historisk byväg och en ny, modernt uppbyggd väg 
påverkar människans upplevelser av ett naturlandskap. En väg kan därför bidra till att 
förstärka bilden av ett vackert landskap, men det kan även vara tvärtom. Därför menar 
de att det är viktigt att historiska vägar underhålls så att de kan fortsätta vara en del av 
vårt natur- och kulturhistoriska arv i Sverige.  
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För vissa turister ses transporten som ett nödvändigt ont och de anser att resan startar 
först när de nått slutdestinationen. Andra ser själva transporten som en viktig del av 
hela reseupplevelsen (Denstadli & Jacobsen, 2011). Enligt Jacobsen och Antonson 
(2007) är det i detta sammanhang viktigt att skilja på koncepten ”semester” och 
”turism”. De menar att turister vill se och uppleva något nytt och därför åker på 
exempelvis sightseeing. Semestraren, å andra sidan, söker förändring från vardagen, 
vilket inte nödvändigtvis behöver vara något nytt. Semestraren har därför mer 
destinationsbaserade resor än upplevelseturisten. Att bilturister längs turistvägar ofta är 
sightseeing-orienterade kan medföra vissa nackdelar. Till exempel är det svårare att 
bygga upp en lojalitet till en turistväg, jämfört med vad det är att skapa lojalitet mellan 
turister och en turistdestination. Däremot visar studier att bilturisterna som är nöjda 
med turistvägar gärna rekommenderar dem till andra, även om de själva inte har för 
avsikt att återvända (Denstadli & Jacobsen, 2011; Jacobsen, 2011) 

Utveckling av ”turistvägar” kan ge flera olika effekter. Bland annat kan det främja ett 
ökat samarbete mellan olika landsbygdskommuner, vilket på sikt kan bidra till 
ekonomisk tillväxt om effekten av vägen blir en ökad turism i området (Briedenhann & 
Wickens, 2004). Turistvägar kan också ses som attraktioner i sig själva och spektakulära 
vägsträckor kan attrahera både nationella och internationella turister, vilket bland annat 
skett i Norge (Denstadli & Jacobsen, 2011). Vid en enkätundersökning genomförd på 
olika norska turistvägar visade det sig att de utländska turisterna i genomsnitt utgjorde 
hälften av de besökande vägtrafikanterna (Jacobsen, 2011). Ökande turistvolymer är 
något som näringsidkare i området kan nyttja och tillvarata. Förutom att en turistväg 
kan bidra till ökad trafik i området menad Antonson m.fl. (2007) att karaktären på 
trafikanterna kan förändras i och med att en väg blir märkt och marknadsförd som en 
turistväg. När en väg blir en turistväg kan den attrahera fler nyfikna turister som ofta är 
högutbildade och har tidigare kunskaper om naturen och kulturen i området. Det är mer 
sannolikt att dessa stannar vid olika attraktioner längs vägen än att andra trafikanter gör 
det. Detta kan bidra till positiva effekter för näringsidkarna längs vägen. Även om 
mängden trafik inte nödvändigtvis ökar är det fler som stannar (Antonson m.fl., 2007).  

En studie genomförd i sydvästra Norge visade att turisternas motiv för att köra 
turistvägar var att de ville uppleva olika landskap och attraktioner, ta sig till platser för 
utomhusaktiviteter, köra vägar som inte var masstrafikerade, samt få en variation av 
reseupplevelser. I vissa fall valdes turistvägen eftersom den var den mest lämpliga vägen 
för att ta sig till ett visst resmål (Denstadli & Jacobsen, 2011). Sådant som turister anser 
är attraktivt vid turistvägar är främst speciella naturattraktioner och bidrar till en 
körupplevelse utöver det vanliga (Jacobsen, 2011). I Norge framhävs naturen som den 
allra viktigaste faktorn till varför turister väljer att köra på turistvägar, medan de i 
Sverige är vanligare att turisterna framhäver kulturarv som viktigt (Antonson m.fl., 
2007). Det är dock viktigt att notera att det i många fall krävs mer än en väg för att få 
turisterna till att välja att köra en vägsträcka. Även om vägsträckan i sig kan vara en 
primär turistattraktion så finns det behov av faciliteter längs vägen, framför allt om det 
är en lång vägsträcka. Det som enligt bilisterna längs en turistväg är viktigast är att det 
finns attraktiva rastplatser där de kan stanna för att vila, ha picknick och samtidigt 
avnjuta en vacker utsikt (Denstadli & Jacobsen, 2011).   

Enligt Jacobsen och Antonson (2007) har Sverige stor potential till att utveckla 
vägturismen, eftersom Sverige internationellt betraktas som ett tryggt land att köra bil i. 
Detta antas till viss del bero på att Sverige har relativt lite trafik jämfört med många 
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andra länder i Europa och övriga Västvärlden. Huruvida Sverige ska arbeta vidare med 
att utveckla turistvägar och vilka effekter detta skulle kunna medföra kräver dock 
marknadsanalyser och kundanalyser. På grund av subjektiviteten i vad som anses vara 
attraktivt är det viktigt att kunderna tillfrågas och inkluderas i planeringsprocessen 
(Antonson m.fl., 2007).  

Förbättrad väginfrastruktur för ökad cykelturism 
Cykelturismen omsätter flera miljarder kronor per år i Europa och Sverige har mycket 
att vinna på att utveckla cykelnätet och förbättra de existerande cykelvägarna (Kågesson, 
2007). Att utveckla cykelturism anses främst kunna ge ekonomiska effekter på regional 
nivå, framför allt på landsbygden. Dessutom är kostnaden liten i förhållande till nyttan 
vid utveckling av cykelvägnätet, jämfört med investeringar för bil- eller kollektivtrafik. 
Sett till varje investerad krona kan nyttan av förbättrad cykelinfrastruktur vara sex 
gånger större än den hade varit vid trafikinvesteringar för olika motorfordon. 
Destinationer och andra platser längs attraktiva cykelstråk kan dessutom tjäna mer på 
cykelturister än bilturister i form av direkta utgifter. Cykelturister tenderar nämligen att 
resa med lättare packning och behöver därför konsumera mer på destinationen och 
andra orter längs cykelstråken (Heldt & Liss, 2012). Dessutom kan cykling bidra till 
mindre trängsel i trafiken och det är bättre för både miljön och människans fysiska hälsa 
(Robertson m.fl., 2013).  

Cykelturisterna är inte främst de som sysslar med långfärdscykling utan de allra flesta 
tar sig till en destination med hjälp av andra transportmedel, såsom bil eller tåg, och gör 
cykelutflykter från destinationen (Kågesson, 2007). Till exempel åkte 90 procent av 
cykelturisterna i Varberg bil dit och cyklade sedan i regionen. Det är därför av stor 
betydelse att det finns möjligheter för cykelturisterna att ta sig till och från destinationen 
(Heldt & Liss, 2012). 

Bland respondenterna i en studie genomförd av Heldt och Liss (2012) visade det sig att 
cykelmöjligheterna på destinationerna var helt avgörande för nära hälften av turisterna 
vid val av resmål. Det visade sig också att cykelturisterna tenderade att resa tillbaka till 
samma destination flera gånger, vilket indikerar att utvecklingen av cykelturism kan 
generera en stor andel återbesök till en destination. Hälften av respondenterna hade 
varit på destinationen minst fyra gånger och det var knappt 24 procent av 
cykelturisterna som var förstagångs-besökare. 

Enligt Kågesson (2007) är det viktigast för turism- och besöksnäringen att det finns 
goda möjligheter till att cykla regionala dagsturer på 20-50 kilometer, samt att 
cykelmöjligheterna till badplatser och friluftsområden är goda. Cykelvägarna bör vara 
lokaliserade i vackra naturområden där det finns många besöksmål och ett 
tillfredställande utbud av övernattningsmöjligheter. Dessa faktorer visade sig även vara 
viktiga i studien av Heldt och Liss (2012), som dessutom betonar vikten av kulturvärden 
och ett varierat restaurangutbud. Hur själva cykelvägnätet ska utformas beror på vilka 
användningsområden det förväntas ha. De som pendlar till arbete och skola vill ha korta, 
tätortsnära vägar (Robetson m.fl., 2013), medan turister värdesätter längre cykelbanor i 
attraktiva naturlandskap (Heldt & Liss, 2012). Lokalbefolkningens och turisternas behov 
skiljer sig alltså åt i detta avseende och därför behöver planerare välja vilken målgrupp 
cykelvägnätet ska utvecklas för. Gemensamt för de olika kundgrupperna är dock att det 
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är viktigt med framkomlighet, trafiksäkerhet och möjligheten till att cykla på bilfria 
vägar (Heldt & Liss, 2012; Robertson m.fl., 2013).  

Flygtrafik  
Att ha en flygplats anses vara väldigt viktigt för att kunna nå ut till andra platser, både 
regionalt och globalt. Flygplatser med god tillgänglighet och tillfredställande avgångar 
till olika destinationer är viktiga för destinationers ekonomiska tillväxt (Brueckner, 
2003). Till exempel ser många entreprenörer flygplatser som en av de viktigaste 
knytpunkterna för att kunna skapa personliga kontakter med andra på den globala 
marknaden, eftersom flygtransporter är viktiga vid affärsresor (Peroco, 2010) och andra 
resor som kräver snabba transport-möjligheter (Ergas & Felsenstein, 2012).  

Inom flygtrafiken behöver det inte nödvändigtvis vara investeringar i infrastrukturen 
som påverkar flygtrafiken till och från ett område. När en flygplats väl finns tillgänglig 
på destinationen kan trafikflödet exempelvis påverkas av att flygbolag ingår samarbete i 
form av allianser med andra flygbolag. De kan på så sätt övervinna vissa strukturella 
problem, utvidga sina nätverk och få tillgång till nya marknader genom att nya flyglinjer 
etableras (Morley, 2003). En annan faktor som kan påverka flygtrafikens turistflöden är 
privatisering. Privatägda flygbolag tenderar att fokusera mer på direkt ekonomisk vinst 
än statsägda och de konkurrerar på ett annat sätt. Vissa flygbolag konkurrerar till 
exempel med priser, vilket är fördelaktigt från turisternas synpunkt när de reser med en 
begränsad budget (Page, 1999).  

Avregleringen av flygmarknaden har även bidragit till en ökning av lågprisflygbolag. 
Dessa bidrar till nya möjligheter för turisterna, som kan välja att resa med 
konventionella flygbolag med god service och bekvämlighet, eller lågprisbolag som 
tillhandahåller lägre standard men som har möjlighet att minimera biljettpriserna. 
Lågprisflygbolag öppnar även upp möjligheter för nya destinationer att marknadsföra 
sig och få en plats på turisternas mentala karta (Liasidou, 2013). En destination som 
tillvaratagit denna möjlighet är Girona i Spanien. Under en femårsperiod (2002-2007) 
ökade passagerartrafiken till Girona med 770 procent, varav den största andelen bestod 
av turisttrafik. Den stora trafikökningen berodde på att Ryanair valde att använda 
Gironas flygplats för sina flyglinjer för turister med staden Barcelona som 
slutdestination. Girona har ett fördelaktigt läge i och med närheten till Barcelona samt 
sol- och baddestinationen Costa Brava. Dessutom utgör själva Girona en egen viktig och 
attraktiv turistdestination. Det ökade trafikflödet till Girona som skedde till följd av 
etableringen av lågprisflyglinjer bidrog till en ökning av turister till alla dessa tre 
destinationer (Bel, 2009). Liasidou (2013) framhäver dock att det kan vara fördelaktigt 
för en destination med en blandning av olika flygbolag, eftersom traditionella flygbolag 
och lågprisflygbolag har potential att tillgodose olika behov och kan därmed bidra till att 
attrahera olika kundgrupper och turisttyper till en destination.  

Även om en förbättrad kapacitet på flygplatsen eller nya flyglinjer skapas till en 
destination och därmed bidrar till förbättrad tillgänglighet för turisterna så är det inte 
säkert att flygplatsen bidrar till att platsen utvecklas till en attraktiv turistdestination 
(Ergas & Felsenstein, 2012). Platser såsom Singapore och Dubai har i och med sitt 
fördelaktiga geografiska läge fungerat bra som hubbar för internationella 
flygtransporter. Många turister mellanlandade på dessa flygplatser och de sågs mer som 
hubbar än som attraktiva turistdestinationer. För att få fler turister till att stanna 
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utvecklades strategier där samarbete skedde mellan flygplatserna, turistföretag, 
transportsektorn och hotellsektorn för att tillgodose turisterna med fördelaktiga priser 
så att de blev intresserade av att upptäcka dessa städer medan de väntade på nästa 
flygavgång. Båda destinationerna marknadsförde sig dessutom som shoppingparadis. 
Integrationen av olika delar av turistkedjan har bidragit till att både Singapore och 
Dubai har blivit stora internationella turistdestinationer (Lohmann m.fl., 2009). När det 
gäller att ta tillvara på turistflödena som sker på en flygplats menar Ergas och 
Felsenstein (2012) att det behövs samarbeten mellan privata och offentliga aktörer. Till 
exempel kan den offentliga sektorn bidra genom finansiering till att öka en flygplats 
kapacitet. När en sådan satsning leder till att turistefterfrågan ökar finns det behov av 
annan turistinfrastruktur, som ofta tillhandahålls av privata aktörer. Det kan exempelvis 
röra sig om utveckling av nya hotell eller ökad kapacitet på de befintliga hotellen. Enligt 
Ergas och Felsenstein (2012) finns dock en tidsförskjutning mellan de olika 
infrastruktursatsningarna och hotellen får till en början öka sina priser till följd av den 
ökning av turister som den förbättrade kapaciteten på flygplatsen bidrar till. Det kan ta 
några år innan själva destinationen har kapacitet till att ta emot den ökade 
turistvolymen och därmed bidra till positiva effekter i form av ökad samhällsekonomisk 
lönsamhet.  

Vilka turister som attraheras till en flygplats beror dels på flygplatsens lokalisering, dels 
på hur stor den är. Affärsresenärer kan attraheras av flygplatser i urbana områden med 
god tillgänglighet till stadskärnan (Brueckner, 2003; Spencer, 2009), medan 
fritidsresande kan vara mer flexibla (Morley, 2003). Att utveckla flygtrafik till små 
destinationer kan dock vara en stor utmaning och destinationen måste prioritera vilka 
flyglinjer som ska gå till och från destinationen utifrån dess huvudsakliga 
turistmålgrupp (Reynolds-Feighan & McLay, 2006). Det är också viktigt för 
destinationerna att veta hur lokaliseringen och storleken på flygplatsen kan påverka 
turisternas val av destination. En studie av Spencer (2009) visade att om det krävs två 
mellanlandningar för att flyga till en destination väljs den destinationen bort av ungefär 
hälften av turisterna som hade kunnat tänka sig att resa dit om tillgängligheten var 
bättre. På liknande sätt väljs dessa destinationer bort av ungefär 40 procent av de 
potentiella turisterna om flygresan kräver en mellanlandning och vidaretransport med 
ett litet propellerflyg istället för ett fullstort flygplan. I vilken utsträckning faktorer 
såsom dubbla mellanlandningar och flygresor med propellerflyg påverkar turisternas val 
beror dock till viss del på turisternas demografiska attribut. Studieresultaten visade att 
en majoritet av de som valde bort destinationerna på grund av komplicerade flygresor 
var äldre än 30 år, högutbildade och hade högavlönade jobb, med andra ord ett 
turistsegment som vanligtvis ses som attraktivt av destinationerna. De som med störst 
sannolikhet skulle resa till dessa destinationer var unga män med relativt låga inkomster 
som sökte äventyr i form av utomhusaktiviteter. Genom att vända marknadsföringen till 
kundgrupper som inte är så känsliga för brister i tillgängligheten kan destinationer 
lyckas bra trots att flygplatserna inte har kapacitet att ta emot stora flygplan eller är 
lokaliserade på platser som kräver minst två mellanlandningar (Spencer, 2009).  

Utveckling av kollektivtrafik 
Trots att fritidsresande utgör en stor del av del totala persontrafiken är andelen resor 
med kollektiva färdmedel relativt låg bland turister. Det är främst den privata bilen som 
konkurrerar med kollektivtrafiken trots att fritidsresenärer egentligen har större 
möjligheter att göra fria transportmedelsval när de är på turistresor, jämfört med 
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vardagsresande som i högre utsträckning är styrt av rutiner och struktur (Gronau & 
Kagermeier, 2007). Att få fler turister att resa med kollektiva transportmedel, såsom tåg 
och buss, är fördelaktigt ur miljösynpunkt men det ses inte alltid som det mest attraktiva 
alternativet av turisterna själva (Robertson, Antonson m.fl., 2013). Det är viktigt att det 
är lätt att ta sig till och från olika turistattraktioner med kollektivtrafik för att det ska ses 
som ett attraktivt alternativ bland turisterna (Thompson & Schofield, 2007). 

Det finns mycket som påverkar huruvida turister kan tänka sig att resa med tåg eller 
buss istället för egen bil när de åker till, från och inom en destination. Till exempel 
behöver det finnas goda förbindelser från dörr till dörr för att resan ska upplevas 
bekväm. Det är därför viktigt att det finns ett tillräckligt stort utbud av lokal 
kollektivtrafik på avreseorten såväl som på destinationen och att avgångarna stämmer 
bra överens med den regionala buss- och tågtrafiken mellan avreseorten och 
destinationen. De tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö utgör viktiga 
avreseorter för svensk turism i och med att det är många som bor i storstäderna. Där 
finns goda kommunikationer när det gäller lokal och regional kollektivtrafik, men 
flexibiliteten minskar och svårigheterna ökar när avreseorten befinner sig utanför 
kollektivtransportnätet, till exempel i storstädernas kranskommuner. I mellanstora 
städer och på landsbygden finns sämre utbud av lokal kollektivtrafik på grund av att ett 
lägre invånarantal leder till lägre efterfrågan. Det skulle kunna vara en av förklaringarna 
till varför turister från norra Sverige i lägre utsträckning än de från södra Sverige 
använder kollektiva färdmedel vid sina turistresor och istället tenderar att använda den 
privata bilen mer (Robertson, Antonson m.fl., 2013).  

En svensk studie tittade på möjligheterna att resa kollektivt till och inom fem olika 
populära destinationer inom landet, nämligen Åre, Funäsdalen, Astrid Lindgrens värld, 
Glasriket och Öland. Studien baserades på intervjuer och fokusgrupper med såväl 
turister som olika aktörer och organisationer inom turistnäringen. Det visade sig att det 
fanns stora variationer mellan destinationerna när det gällde transportutbud, både till 
och inom destinationerna. Åre var till exempel den destination med störst möjligheter 
för kollektiva färdmedel i och med att buss- och tågförbindelserna från storstäder såväl 
som mellanstora städer finns tillgängliga. Även inom Åre går det bra att resa kollektivt 
och detta främjas genom att resor med skidbussar ingår i liftkortet. Trots detta valde en 
majoritet av de intervjuade att resa till Åre med egen bil, vilket motiverades av mer 
flexibilitet och behovet av att ta med mycket packning. Till sommardestinationerna var 
det ännu färre som kunde tänka sig att resa kollektivt, vilket delvis berodde på att 
besökande till exempelvis Astrid Lindgrens Värld var barnfamiljer. Barnfamiljerna 
ansågs sig vara mer beroende av egen bil än de som reste utan barn. Till Glasriket var 
det fler äldre som reste och det visade sig vara relativt lätt att ta sig till området, men att 
avstånden mellan de olika attraktionerna och glasbruken kunde vara långa och det fanns 
inte någon välutvecklad kollektivtrafik i området. Alternativet för de som reste kollektivt 
till Glasriket var då att hyra bil på destinationen för att på så sätt kunna ta sig runt, 
vilket gjorde att det blev både dyrare och mer omständligt än att ta sig runt med egen bil 
(Robertson, Antonson m.fl., 2013). 

I studien dras slutsatsen att det är enklare för turisterna att resa med kollektiva 
färdmedel till fjälldestinationer än sommarturistmål. Detta berodde dels på att den 
regionala kollektivtrafiken var bättre utvecklad till dessa destinationer, men även att 
behovet av att transportera sig mellan olika platser på destinationen i regel var mindre 
på fjälldestinationerna, framför allt om boendet låg i anslutning till skidbackarna. Vid 
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behov fanns dock möjligheter till att resa kollektivt, till exempel mellan olika skidbackar. 
Sommardestinationerna, å andra sidan, ingick oftare i rundreseturer och innebar 
kortare stopp som krävde en större flexibilitet. Turisterna som besökte dessa hade i regel 
större transportbehov inom och mellan olika destinationer, till skillnad från de som 
reste till fjällen och stannade på samma ställe hela resan. Detta i kombination med 
bristfällig lokal och regional kollektivtrafik medförde att turisterna till 
sommardestinationerna ansåg sig vara mer bilberoende än de som reste till 
fjälldestinationerna (Robertson, Antonson m.fl., 2013). 

Att det trots möjligheter till kollektivt resande var många som reste med egen bil till 
samtliga destinationer antas bero på en rad olika faktorer. Förutom det som redan 
nämnts om flexibilitet och behovet av mycket packning så påverkar även tidsåtgången 
och kostnaden. Studien visade att tidsåtgången för att transportera sig från olika 
storstäder och mellanstora städer till de olika destinationerna var ungefär densamma för 
bil och kollektiva färdmedel. I studien inkluderas inte eventuella vilopauser som bilisten 
kan tänkas behöva, men tidsåtgången antas i alla fall vara jämförbar. Även priset för att 
resa till de olika destinationerna är jämförbart med bil och kollektiva färdmedel. I vissa 
fall kunde det vara billigare att resa med tåg eller buss, men då krävdes det ofta att 
biljetterna bokades i god tid, att det var andraklassbiljetter och att de inte var 
återbetalningsbara, samt att resan skedde när det inte var högsäsong. Annars tenderar 
tåg- och bussbiljetter att kosta lika mycket som en bilfärd och kunde i vissa fall bli 
mycket dyrare. Om bilen hade minst fyra passagerare var det i regel dyrare att åka 
kollektivt, vilket är en motivationsfaktor till att välja bilen istället (Robertson, Antonson 
m.fl., 2013).  

Från turistorganisationer och andra aktörer inom turism- och besöksnäringen på de 
olika destinationerna ansågs det att det fanns behov av nybyggnation av infrastruktur 
och utökad turisttrafik med fler avgångar för att öka kollektivtrafikens andel av 
turisttrafiken. Andra förslags var en ökad samordning mellan myndigheter och företag, 
samt utvecklingen av paketresor (Robertson, Antonson m.fl., 2013). Det går till exempel 
att erbjuda turister möjlighet att köpa en kombinerad biljett för kollektivtrafik och 
inträde till olika aktiviteter (Gronau & Kagermeier, 2007).  

Turisttrafik på järnväg 
Bland de kollektiva transportmedlen som tillhandahåller regionala resor är tågtrafiken 
en viktig del. Tåg ses ofta som ett attraktivare färdsätt än exempelvis buss vid längre 
turistresor (Robertson, Antonson m.fl., 2013). Detta avsnitt handlar därför om hur 
turisttrafik på järnväg kan påverka utvecklingen av turistdestination, samt hur 
turismens karaktär kan förändras på platser som infört höghastighetsbanor.  

Utvecklingen av ett järnvägsnät eller nya järnvägslinjer kan bidra till att platser som 
tidigare inte haft någon lokal och/eller regional kollektiv förbindelse blir mer tillgängliga 
(Bylin m.fl., 2011). På så sätt kan järnvägen öppna upp för nya möjligheter och bidra till 
öka förutsättningar för turismutveckling såväl som regional utveckling. Tåget möjliggör 
för snabba och miljövänliga kommunikationer, vilket anses vara viktigt i en värld där 
behovet av mobilitet och resande ökar allt mer (Selnes, 2016). För att tåget ska ses som 
ett attraktivt transportmedel och ett möjligt alternativ till flyg har det skett utvecklingar i 
form av ökad bekvämlighet och förkortade restider. Så kallade ”höghastighetståg” har 
utvecklats och blivit en stor trend i södra Europa såväl som i många asiatiska länder 
(Delaplace m.fl., 2014). 
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Utvecklingen av nya höghastighetsbanor förväntas fortsätta i framtiden och öppnar upp 
för nya förutsättningar, möjligheter och utmaningar för turistdestinationer (Delaplace 
m.fl., 2014). Turisterna kan exempelvis spendera mer tid på den valda destinationen om 
själva transporten dit tar mindre tid i anspråk. Snabbare tåg ökar även möjligheterna för 
att resa längre, eftersom turisterna kan överkomma ett större geografiskt avstånd än 
tidigare inom sin begränsade tidsbudget för resan. Detta innebär möjligheter för 
destinationer som tidigare varit lokaliserade för långt bort (mätt i restid) från 
turistgenererande områden (Delaplace m.fl., 2014; Masson & Petiot, 2009). Att 
höghastighetstågen utökar det geografiska avståndet som turisterna kan färdas inom en 
viss tidsram innebär dock även utmaningar. Till exempel kan det som tidigare setts som 
den nationella marknaden istället bli den regionala marknaden, och på samma sätt blir 
det som varit regionalt nu lokalt. Detta gör att konkurrensen ökar för platser som 
tidigare bara konkurrerat på lokal nivå (Delaplace m.fl., 2014; Wang m.fl., 2012).  

När det gäller turistresande med höghastighetståg mellan olika länder är möjligheterna 
till att använda transportmedlet ofta begränsade. Det finns undantag, till exempel 
höghastighetståget som går mellan Perpignan i Frankrike och Katalonien i Spanien 
(Masson & Petiot, 2009), men i övrigt finns det stora problem med internationella 
järnvägstransportnät mellan olika europeiska länder, både i form av brist på utbyggt 
järnvägsnät och på grund av att järnvägsinfrastrukturen ser olika ut i olika länder och 
därmed inte passar alla internationella tåg. En studie gjord i Madrid visade att utländska 
turister vad begränsade till att använda flygplan när de skulle besöka staden. Väl i 
Madrid kunde de utländska turisterna dock åka höghastighetståg till andra destinationer 
och det var vanligare att utländska turister använde sig av tågen än att inhemska turister 
gjorde det (Pagliara m.fl., 2015). Detsamma gällde i Rom, där de gissar att fördelningen 
mellan inhemska och internationella turister beror på att utländska turister är mindre 
priskänsliga när de väl är utomlands, medan inhemska turister undviker 
höghastighetståg på grund av de höga biljettpriserna som blivit följden av nyutvecklade 
järnvägslinjer (Delaplace m.fl., 2014).  

Möjligheten att kunna transportera sig snabbare till och från en destination kan bidra 
till olika konsekvenser och effekter. Studier har visat att turistvolymen ökar i samband 
med den ökade tillgängligheten, men att antalet gästnätter per turist reduceras i 
samband behovet av övernattningar minskar (Masson & Petiot, 2009). I vissa fall kan 
resor som tidigare krävde en övernattning på grund av lång restid göras över en dag efter 
att höghastighetståg har införts (Kurihara & Wu). Detta gör att destinationer som får 
bättre förbindelser genom höghastighetståg tenderar att få en ökning av affärsturism, 
eftersom affärsresenärer ofta värdesätter tidskostnaden högt. Att öka andelen 
affärsresenärer är ofta positivt för en destination, eftersom dessa tenderar att vara 
mindre priskänsliga och därför spendera mer pengar på destinationen än fritidsresande 
(Masson & Petiot, 2009). När det gäller fritidsresor kan karaktären på turismen och 
besökarna förändras i samband med utvecklingen av höghasighetstågförbindelser. Det 
blir lättare att resa på kortare resor, till exempel över en helg, vilket kan öppna upp för 
nya marknadssegment. Korta weekendresor till storstäder tenderar att attrahera unga 
vuxna och högutbildade och vissa städer har upplevt en ökning av dessa turister i 
samband med utvecklingen av en ny höghastighetsbana (Masson & Petiot, 2009). 

Att bara ha ett höghastighetståg hjälper dock föga vid större turistsatsningar (Delaplace 
m.fl., 2014; Pagliara m.fl., 2015). En förbättrad tillgänglighet ökar förutsättningarna för 
turistflöden till och från en destination, men det sker sällan en automatisk ökning av 
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turister enbart till följd av att snabbare transportmedel utvecklas. För att lyckas 
attrahera fler turister behövs samverkan mellan olika aktörer och marknadsföring av 
destinationen i fråga (Delaplace m.fl., 2014; Kurihara & Wu, 2016). Den offentliga 
sektorn kan tillsammans med privata aktörer samarbeta för att nyttan av en 
höghastighetsbana ska bli så stor som möjligt (Masson & Petiot, 2009). Ett exempel är 
att det i Spanien finns ett ”Spain pass” som är utvecklat enbart för utländska turister i 
landet. För ett paketpris kan turisterna resa med flera olika höghastighetslinjer till olika 
destination och de får dessutom rabatterade priser på museum, restauranger och andra 
aktiviteter (Pagliara m.fl., 2015).  

Utvecklingen av järnvägar och/eller höghastighetståg medför inte bara möjligheter och 
positiva effekter, utan kan även bidra till en förstärkt dikotomi mellan land och stad, där 
tillgängligheten ökar åt båda hållen men turismen ökar från landsbygden till staden 
snarare än tvärtom (Masson & Petioit, 2009). Nya järnvägslinjer kan även medföra att 
vissa platser hamnar utanför järnvägsnätet och riskerar att bli marginaliserade (Wang 
m.fl. 2012). När järnvägen ersätter andra kollektiva transportmedel, till exempel buss, 
kan platser som tidigare haft en busshållplats bli utan järnvägsstation och därmed 
försämras tillgängligheten, vilket kan medföra negativa konsekvenser både för platsen 
som destination genom att det blir svårare för besökande att åka dit, men också för de 
som bor på platsen och är i behov av kollektiva transportmedel i vardagen såväl som på 
fritiden (Bylin m.fl., 2011). För platser som initialt kan ses som ”förlorare” av 
järnvägssatsningar krävs det ofta att de differentierar sig och tillhandahåller en unik 
produkt för att de ska kunna fortsätta attrahera turister (Masson & Petiot, 2009; Wang 
m.fl., 2012).  

Inom vissa länder har det investerats i höghastighetsbanor till perifera områden, som ett 
försök till att stimulera regional utveckling och ekonomisk tillväxt. I vissa fall har det 
fungerat bra och turister har hittat ut till landsbygden, men ett problem är att det krävs 
mer än bara ett höghastighetståg för att attrahera nya turister. Många stationer i perifera 
områden som har blivit en del av höghastighetsnätverk har brister i övrig 
transportinfrastruktur. De saknar till exempel länkar till de konventionella 
järnvägsspåren samt effektivt integrerad kollektivtrafik som förbättrar stationens 
tillgänglighet. Vikten av att turisterna på ett bekvämt sätt ska kunna transportera sig 
från dörr till dörr glöms bort. Detta i kombination med att platser inte lyckats 
marknadsföra sig på ett bra sätt har gjort att vissa perifera stationer inte utnyttjar hela 
sin kapacitet. Eftersom det är kostsamt att utveckla höghastighetsbanor föreslås därför 
att andra alternativ kan vara mer lönsamma om syftet är att bidra till ökad tillgänglighet 
och därigenom regional ekonomisk tillväxt (Marti-Henneberg, 2015). Huruvida det är 
ekonomiskt lönsamt för den offentliga sektorn att investera i höghastighetståg beror 
bland annat på hur de nuvarande trafikflödena ser ut, hur mycket ny trafik utvecklingen 
skulle generera, samt hur stor andel av bil- och flygtrafiken som skulle överföras till tåg 
(Börjesson, 2014). 

Diskussion 
Litteraturgenomgången har visat att turismen kan öka och/eller ändra karaktär vid 
utvecklingar och satsningar inom transportinfrastrukturen. Men vilka infrastruktur-
investeringar kommer att krävas för att Sverige ska lyckas attrahera de tilltänkta 
målgrupperna i form av den miljömedvetne resenären; den globala resenären; DINKs; 
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Active Family; WHOPs; och affärsresenärer? Nedan följer en kort sammanfattning för 
att ge en lättöverskådlig bild över vilka satsningar som kan behöva genomföras.  

För att attrahera den miljömedvetne resenären krävs hållbara transportsätt (Svensk 
Turism AB, 2010) och kollektiva färdmedel marknadsförs som hållbara alternativ. Dock 
är det fortfarande en liten andel av turisterna i landet som använder kollektivtrafiken 
till/från och inom destinationerna när de reser med turistiskt syfte, vilket indikerar att 
det krävs utveckling och förbättring av det kollektiva trafiksystemet för att det ska bli 
smidigare att använda kollektiva färdmedel, och för att attrahera den miljömedvetna 
turisten. Det kan även vara fördelaktigt om kollektivtrafiken blir billigare, eftersom 
turistresor med kollektiva färdmedel i nuläget kostar ungefär lika mycket som en bilresa. 
Om kollektivtrafiken var billigare kanske den skulle ses som ett attraktivare alternativ 
(Robertson, Antonson m.fl., 2013). För att attrahera den ”globala resenären” krävs det 
att en destination är lättillgänglig för den globala marknaden. Utvecklingen av nya 
flyglinjer till Sverige skulle därför kunna vara den satsning som lättast skulle attrahera 
detta segment. Sverige skulle också kunna samarbeta mer med Danmark och Kastrup. 
Som Öresundskomiteen (2011) visade är Kastrup svenskarnas näst mest använda 
flygplats och det skulle i teorin vara möjligt för Sverige att nyttja Kastrup för att 
attrahera fler internationella besökare. Detta kan exempelvis göras genom fokuserad 
marknadsföring och fördjupat samarbete mellan Malmö och Köpenhamn.  

Enligt Svensk Turism AB (2010) antas DINKs vilja resa på korta stadsresor. Denna typ 
av resa och denna målgrupp har enligt tidigare studier lockats till att resa till städer i 
samband med att nya höghastighetsbanor har utvecklats (Masson & Petiot, 2009). 
Utvecklingen av höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg (se Börjesson, 2014) 
skulle kunna ha potential att öka antalet DINKs som reser mellan storstäderna, men 
också öka tillgängligheten för de boende längs järnvägssträckningen. En välutvecklad 
kollektivtrafik skulle även kunna attrahera barnfamiljer, men det kan vara svårt att få 
barnfamiljerna till att välja bort bilen till förmån för kollektiva färdmedel. 
Barnfamiljerna är nämligen de anser sig vara mest beroende av att köra egen bil på 
grund av behovet av flexibilitet samt mycket packning (Robertson, Antonson m.fl., 
2013). För att underlätta transporterna för dem bör vägarna mellan avreseorterna och 
destinationerna vara välutvecklade, samt säkra och smidiga att köra. Troligtvis 
prioriteras restiden högt eftersom denna turistgrupp inte främst består utav 
sightseeingorienterade turister, utan snarare turister som kör till en eller flera 
destinationer med tydliga mål i sikte (Roberston, Antonson m.fl., 2013).  

Om Sverige ska satsa på aktiva familjer som söker familjeupplevelser i naturen (Svensk 
Turism AB, 2010) skulle kanske cykelturism kunna vara ett alternativ. Eftersom 
cykelturism tenderar att vara destinationsbaserad och innebära cykelutflykter från 
destinationen (Heldt & Liss, 2012) kan detta vara ett alternativ för familjer som kör egen 
bil till destinationen, men som söker aktiva och miljövänliga transporter när de väl är på 
plats. Sett till cykelturismens miljömässiga hållbarhet i förhållande till andra 
transportmedel skulle utvecklingen av cykelbanor även kunna attrahera personer ur 
segmenten med de miljömedvetna och globala resenärerna. Om Sverige sågs som ett 
cykelland internationellt skulle det kunna bidra till att stärka den bild som VisitSweden 
marknadsför av Sverige som ett miljövänligt land. Cykelturister tenderar dessutom att 
välja destination baserat på möjligheten att transportera sig med cykel och de bidrar till 
högre direkta inkomster till destinationen än andra turister, vilket indikerar att det finns 
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mycket att tjäna på att utveckla landets cykelbanor, både marknadsföringsmässigt och 
ekonomiskt.  

Äldre turister som reser utan barn är flexibla i sina val av transportmedel och det är 
större chans att denna turistgrupp väljer kollektiva färdmedel än att barnfamiljen gör 
det, även om de trots allt ofta väljer att köra egen bil (Roberston, Antonson m.fl., 2013). 
För att kollektivtrafiken ska ses som ett bra och tillgängligt alternativ för fler inom detta 
segment är det viktigt att bussar och tåg anpassas för personer med 
funktionsnedsättningar (Nyman, 2016). Enligt Svensk Turism AB (2010) tenderar dock 
äldre att resa på rundresor i syfte att uppleva svensk kultur. Rundresor sker ofta med 
egen bil och ställer krav på ett välutvecklat vägtransportnät (Mimer, 2006). Rundresor 
med kulturupplevelser kan exempelvis ske på turistvägar (Antonson m.fl., 2007) och om 
svenska destinationer avser att attrahera WHOPs kan utvecklingen av fler och bättre 
turistvägar också vara ett bra alternativ.  

Slutligen finns målgruppen affärsresenärer som föredrar att resa med snabba 
transportmedel, eftersom de tenderar att prioritera tidskostnaden högre än monetära 
kostnader (Masson & Petiot, 2009). Att utveckla nya flyglinjer kan öka tillgängligheten 
mellan olika länder och därmed bidra till förbättrade möjligheter för transnationella 
samarbeten, vilket kan bidra till ekonomisk tillväxt för berörda företag och regioner 
(Peroco, 2010). Ett annat alternativ är att utveckla höghastighetståg, eftersom dessa har 
visat sig attrahera många affärsresenärer (Masson & Petiot, 2009). På grund av de 
brister som finns när det gäller samordning av järnvägsnät mellan olika länder (Pagliara 
m.fl., 2015) kan det dock antas att dessa tåg främst skulle bidra till en ökning av 
inhemska affärsresor.  

Slutsatser 
Det är svårt att veta exakt hur infrastruktursatsningar påverkar turismens omfattning 
och karaktär, samt huruvida en investering i turism- och transportinfrastruktur kan 
bidra till samhällsekonomisk lönsamhet eller inte. Denna rapport har visat att turismens 
kan förändras på flera olika sätt till följd av infrastrukturinvesteringar, men att det 
sällan är en enskild investering eller förändring som medför markanta ökningar eller 
förändringar i turismen. Det är snarare en kombination av olika faktorer, till exempel 
förbättrad tillgänglighet till en plats genom bättre transporter i kombination med nya 
eller förbättrade turistattraktioner, ökade eller ändrade övernattningsmöjligheter, samt 
effektiv marknadsföring. Turistkedjan måste ses som helhet, från det att turisten 
överväger att resa någonstans till att denne kommer hem från resan. Destinationsvalet 
kan delvis påverkas av transportutbudet, men vilka destinationer en turist väljer att resa 
till förändras över tid. Turisternas preferenser ändras, möjligheterna att ta sig olika 
destinationer inom en viss tidsram ändras och destinationernas utbud ändras. Många 
faktorer kan påverka hur och var en turist reser.  

Även om infrastruktursatsningars påverkan på turismens omfattning och karaktär inte 
helt går att förutspå så går det att göra vissa generaliseringar och få en grundläggande 
idé om vilka satsningar som kan vara värda att göra för olika destinationer. Eftersom 
olika turistgrupper tenderar att välja olika transportmedel finns det anledning till att 
fundera över vilken sorts turister en destination avser rikta sig mot och anpassa 
infrastruktursatsningarna efter det. Utifrån det som presenteras och diskuterats i denna 
rapport tycks turister som reser till/från och inom storstäder prioritera snabba, 
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bekväma transportmedel. Detta beror dels på att de har en tydlig destination i sikte och 
att de därför ser transporten som ett nödvändigt ont, och dels på att många 
affärsresenärer reser till och från städer och prioriterar tid framför monetära kostnader. 
I andra länder har det visat sig vara lönsamt att utveckla höghastighetsbanor mellan 
olika städer, vilket skulle kunna vara en möjlighet även i Sverige om syftet är att öka 
storstadsturismen och attrahera unga vuxna, högutbildade och affärsresenärer som vill 
åka på kortresor. Däremot tycks det inte vara lika lönsamt att utveckla 
höghastighetsbanor till landsbygden och därför kan andra alternativ vara att föredra om 
hållbar utveckling och regional (och nationell) ekonomisk tillväxt eftersträvas. Istället 
för att investera stora summor i en ny järnvägsinfrastruktur skulle det kunna vara mer 
lönsamt att förbättra den befintliga väginfrastrukturen för att underlätta vägbaserad 
turism. Förutom att landsbygder har potential att bli mer lättillgängliga att resa till så 
kan förbättrade vägar bidra till en ökning av turister som är på rundresor för att uppleva 
den svenska naturen och kulturen. Förbättrat vägtransportnät kan även medföra mindre 
slitage på bilar, samt bidra till förutsättningarna för en ökad vägbaserad kollektivtrafik 
som kan nyttjas av både lokalbefolkning och turister. Om möjligheterna till att resa 
kollektivt på turistresor förbättras kan det leda till ett mer hållbart fritidsresande. 
Potential finns framför allt när det gäller destinationsbaserad turism, såsom fjällresor 
till skiddestinationer.   

Ett ökat användande av kollektiva transportmedel inom turist- och besöksnäringen har 
dessutom potential att öka Sveriges internationella image som ett miljövänligt land och 
attrahera miljömedvetna turister. Många forskningsstudier tyder dock på att det 
fortfarande finns ett stort behov av flygtrafik och att miljövänligare alternativ som tåg 
inte är aktuellt när det gäller internationella resor. Detta beror dels på tidsåtgången som 
gör att tågtransporter inte anses vara ett rimligt alternativ, dels på att järnvägsnätet inte 
är anpassat för trafik mellan länderna och dels på att distansen människor reser ökar. 
Att Sverige är tillgängligt för flygtrafik är viktigt för att attrahera den globala marknaden 
och kan anses konkurrera med bilden av Sverige som ett miljövänligt land. En idé kan då 
vara att satsa på miljövänligare transportalternativ för de inhemska turisterna, samt att 
erbjuda utländska turister att resa miljövänligt när de väl har anlänt till Sverige. Att ha 
möjlighet att ta emot utländska turister är viktigt för att den nationella lönsamheten och 
nyttan av turism ska kunna öka, eftersom inhemsk turism främst leder till 
samhällsekonomiska effekter på lokal och regional nivå. Att Sverige är tillgängligt på en 
internationell marknad är därför viktigt och om lönsamheten inom turistindustrin ska 
öka lär det finnas fortsatt behov av internationell flygtrafik.  

Sammanfattningsvis är det alltså många faktorer som avgöra vilka 
infrastruktursatsningar som är mest lönsamma och hur dessa satsningar påverkar 
turismen. Den här rapporten har visat att det finns skillnader i hur satsningar bör göras 
beroende på vilken sorts destination det är (t.ex. storstad, landsbygd, fjäll), vilken sorts 
turistmålgrupp destinationen avser attrahera (t.ex. DINKs, Active Family, WHOPs, 
miljömedvetna eller globala resenärer) och vad syftet med satsningen är (t.ex. ökning av 
turist, förändrad karaktär på turismen, ökad ekonomisk lönsamhet på 
lokal/regional/nationell nivå). Slutligen är det viktigt att infrastruktursatsningar 
integreras med övriga transportsystemet såväl som med turism- och besöksnäringens 
verksamheter på destinationen.  

  

64 
 



Referenser 
Antonson, H., Jacobsen, J.K.S., Niska, A. och Berglund, C.M. (2007). Turistvägar och 
näringsutveckling: Trafikantupplevelser och planeringskriterier. VTI 6-2007. 

Bel, G. (2009). How to compete for a place in the world with a hand tied behind your 
back: The case of air transport services in Girona. Tourism Management. Vol. 30, s. 
522-529.  

Bridenhann, J. och Wickens, E. (2004). Tourism routes as a tool for the economic 
development of rural areas – vibrant hope or impossible dream? Tourism Management. 
Vol. 25, s. 71-79.  

Brueckner, J.K. (2003). Airline traffic and urban economic development. Urban Studies. 
Vol. 40(8), s. 1455-1469. 

Bylin, F., Nordlund, A. och Westin, K. (2011). Trafikstarten på Botniabanan: En studie 
om tjuvstartsresenärernas upplevelser. TRUM-rapport 2011:04.  

Bäck, L. och Bäck, E. (1986). Effekterna av ett vägbygge – väg 98 mellan Kiruna och 
Riksgränsen. Skrifter rörande Uppsala Universitet, C. Organisation och Historia 52.  

Börjesson, M. (2014). Forecasting demand for high speed rail. Transportation Research 
Part A. Vol. 70, s. 81-92.  

Delaplace, M., Pagliara, F., Perrin, J. och Mermet, S. (2014). Can High Speed Rail foster 
the choice of destination for tourism purpose? Procedia – Social and Behavioral 
Sciences. Vol. 111, s. 166-175. 

Denstadli, J.M. och Jacobsen, J.K.S. (2011). The long and winding roads: Perceived 
quality of scenic tourism routes. Tourism Management. Vol. 32, s. 780-789.  

Elbe, J. (2007). Distribution av destinationernas utbud. I M. Bohlin och J. Elbe (red.) 
Utveckla turistdestinationer: Ett svenskt perspektiv. Uppsala: Uppsala Publishing 
House.   

Ergas, Y. och Felsenstein, D. (2012). Airport relocation and expansion and the 
estimation of derived tourist demand: The case of Eilat, Israel. Journal of Air Transport 
Management. Vol. 24, s. 54-61.  

Fjällvägen (2014). Hänt och händer i Projekt Fjällvägen. Hämtad 2016-07-19: 
http://www.fjellvagen.se/wp-content/uploads/H%C3%A4nt-och-h%C3%A4nder-i-
projekt-fj%C3%A4llv%C3%A4gen-nov-2014-externt.pdf  

Gjerdåker, A., Lian, J.I. och Rønnevik, J. (2008). Lofast – Virkningen på næringsliv, 
reiseliv og flytrafikk i Lofoten og Vesterålen. TØI Rapport 994/2008. 

Gronau, W. & Kagermeier, A. (2007). Key factors for successful leisure and tourism 
public transport provision. Journal of Transport Geography. Vol. 15, s. 127-135.  

65 
 

http://www.fjellvagen.se/wp-content/uploads/H%C3%A4nt-och-h%C3%A4nder-i-projekt-fj%C3%A4llv%C3%A4gen-nov-2014-externt.pdf
http://www.fjellvagen.se/wp-content/uploads/H%C3%A4nt-och-h%C3%A4nder-i-projekt-fj%C3%A4llv%C3%A4gen-nov-2014-externt.pdf


Hall, C.M. (2005). Tourism: Rethinking the social science of mobility. Pearson: Prentice 
Hall.  

Heldt, T. (1998). Vägar till turismutveckling – den nationella nyttan av turism i 
samband med väginvesteringar. Working papers in transport, tourism and 
communication. The school of Transportation and Society.  

Heldt, T. och Liss, V. (2012). Cykelturism och effekter på lokal, regional och nationell 
nivå: En litteraturgenomgång samt fallstudie på cykelturister i Varberg och på 
Gotland. VTI Publikation.  

Heldt, T. och Nerhagen, L. (2007). Turismens samhällsekonomiska betydelse. I M. 
Bohlin och J. Elbe (red.) Utveckla turistdestinationer: Ett svenskt perspektiv. Uppsala: 
Uppsala Publishing House.  

Jacobsen, J.K.S. (2011). Unike natur- og kjøreopplevleser: Trafikantvurderingar av 
Nasjonale turistveger. Institute of Transport Economics, Norwegian Centre for 
Transport Research. TØI Report 1149/2011. 

Jacobsen, J.K.S. och Antonson, H. (2007). Turistvägar i Sverige och utomlands: 
Visioner, koncept och planeringskriterier. Institute of Transport Economics, Norwegian 
Centre for Transport Research. TØI Report 875/2007.  

Jacobsen, J.K.S., Fyhri, A. och Tømmervik, H. (2007). Utenlandske turister foretrekker 
uberørte landskap. Institute of Transport Economics, Norwegian Centre for Transport 
Research och Norsk institutt for naturforskning (NINA).  

Junkka, F., Tilly, P. och Rudholm, N. (2011). Transporter – en viktig del av turismen. 
HUI Research AB.   

Jämtland Härjedalen Turism (2016). Vintern i Jämtland Härjedalen ökar med +7%. 
Hämtad 2016-08-09: 
http://www.mynewsdesk.com/se/jamtland_harjedalen_turism/pressreleases/vintern-
i-jaemtland-haerjedalen-oekar-med-7-1445676  

Khadaroo, A.J. och Seetanah, B. (2007a). Does transport infrastructure matter in overall 
tourism development? Evidence from a sample of island economies. Tourism 
Economics. Vol. 13(4), s. 675-684.  

Khadaroo, A.J. och Seetanah, B. (2007b). Transport infrastructure and tourism 
development. Annals of Tourism Research. Vol. 34(4), s. 1021-1032.  

Khadaroo, A.J. och Seetanah, B. (2008). The role of transport infrastructure in 
international tourism development: A gravity model approach. Tourism Management. 
Vol. 29, s. 831-840.  

Kronenberg, K., Lexhagen, M. och Fuchs, M. (2014). Ekonomiska spridningseffekter 
inom turism: Forskningsöversikt och praktiska metoder. ETOUR Report 2014:4.  

66 
 

http://www.mynewsdesk.com/se/jamtland_harjedalen_turism/pressreleases/vintern-i-jaemtland-haerjedalen-oekar-med-7-1445676
http://www.mynewsdesk.com/se/jamtland_harjedalen_turism/pressreleases/vintern-i-jaemtland-haerjedalen-oekar-med-7-1445676


Kurihara, T. och Wu, L. (2016). The impact of high speed rail on tourism development: 
A case study of Japan. The Open Transportation Journal. Vol. 10, s. 35-44. 

Kågeson, P. (2007). Modell för regional inventering och planering av cykelvägar. 
Vägverket, publikation 2007:13.  

Liasidou, S. (2013). Decision-making for tourism destinations: Airline strategy 
influences. Tourism Geographies. Vol. 15(3), s. 511-528.  

Li, J., Zhang, W., XU, J. och Jiang, J. (2015). Dynamic competition and cooperation of 
road infrastructure investment of multiple tourism destinations: A case study of Xidi 
and Hongcun world cultural heritage. Discrete Dynamics in Nature and Society. DOI: 
10.1155/2015/962028 

Liu, C-H., Tzeng, G-H., Lee, M-H. och Lee, P-Y. (2013). Improving metro-airport 
connection service for tourism development: Using hybrid MCDM models. Tourism 
Management Perspective. Vol. 6, s. 95-107.   

Lohmann, G., Albers, S., Koch, B. och Pavlovich, K. (2009). From hub to tourist 
destination – An explorative study of Singapore and Dubai’s aviation-based 
transformation. Journal of Air Transport Management. Vol. 15, s. 205-211.     

Marti-Henneberg, J. (2015). Attracting travellers to the high-speed train: A methodology 
for comparing potential demand between stations. Journal of Transport Geography. 
Vol. 42, s. 145-156.  

Masson, S. och Petiot, R. (2009). Can the high speed rail reinforce tourism 
attractiveness? The case of the high speed rail between Perpignan (France) and 
Barcelona (Spain). Technovation. Vol. 29, s. 611-617.  

Mimir (2006). Den veibaserte turismens bevegelsemønster i nordre Norland og Sør-
Troms: En utredning utføort for Statens Vegvesen Region Nord. 

Moosivand, J. & Farahani, B.M. (2013). Analysing the relationship between urban 
infrastructure and attracting urban tourists by using TOPSIS and AHP models. Tourism 
Planning & Development. Vol. 10(4), s. 467-479.  

Morley, C.L. (2003). Globalisation, airline alliances and tourism: A strategic perspective. 
Asia Pacific Journal of Tourism Research. Vol. 8(1), s. 15-25. 

Nyman, E. (2016). Tourism travel for families with wheelchair carried children: 
Experiences of parents to children with cerebral palsy. Masteruppsats i kulturgeografi, 
Institutionen för Geografi och Ekonomisk Historia: Umeå Universitet. http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:938581/FULLTEXT01.pdf  

Page, S.J. (1999). Transport and Tourism. Pearson Education limited, England: 
Prentice Hall.  

67 
 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:938581/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:938581/FULLTEXT01.pdf


Pagliara, F., La Pietra, A., Gomez, J. och Vassallo, J.M. (2015). High speed rail and the 
tourism market: Evidence from the Madrid case study. Transport Policy. Vol. 37, s. 187-
194.  

Pashkevich, A. (2007). Destinationer, marknader och transporter. I M. Bohlin och J. 
Elbe (red.) Utveckla turistdestinationer: Ett svenskt perspektiv. Uppsala: Uppsala 
Publishing House.  

Percoco, M. (2010). Airport activity and local development: Evidence from Italy. Urban 
Studies. Vol. 47(11), s. 2427-2443. 

Prideaux, B. (2000). The role of the transport system in destination development. 
Tourism Management. Vol. 21, s. 53-63.  

Ramböll Sverige AB (2015). Slutrapport, Projekt Fjällvägen: Med åtgärdsvalsstudie. 
Rekommenderade åtgärder och åtgärdspaket för fortsatt arbete. 
https://kommun.herjedalen.se/download/18.43b7c0fd14cdf17c4e31b766/14446670194
78/Slutrapport+Fjallvagen+150428.pdf  

Reynolds-Feighan, A. och McLay, P. (2006). Accessibility and attractiveness of 
European airports: A simple small community perspective. Journal of Air Transport 
Management. Vol 12, s. 313-323.  

Robertson, K., Bamberg, S., Parkin, J., och Fyhri, A. (2013). Cykelvänlig stad – 
betydelsen av stadsutformning och infrastruktur. VTI Rapport 769. 

Robertson, K., Antonson, H., Arvidsson, B., Evanth, K., Genell, A., Hvitlock, N., 
Jägerbrand, A., Lundin, J., Niska, A., Sörensen, G. och Wennberg, H. (2013). Hållbara 
turistresor inom Sverige: Hinder och möjligheter för resor med tåg och buss. VTI 
Rapport 782.  

Russell, R. och Faulkner, B. (1999). Movers and shakers: Chaos makers in tourism 
development. Tourism Management. Vol. 20, s. 411-423.  

Schiefelbusch, M., Jain, A., Schäfer, T. och Müller, D. (2007). Transport and tourism: 
roadmap to integrated planning developing and assessing integrated travel chains. 
Journal of Transport Geography. Vol. 15, s. 94-103.  

Seetanah, B. och Khadaroo, J. (2009). An analysis of the relationship between transport 
capital and tourism development in a dynamic framework. Tourism Economics. Vol. 
15(4), s. 785-802.  

Selnes, T. (2016). Stationers roll för mindre orter och dess omland. Working Papers in 
Human Geography 2016:1. Göteborgs Universitet, Department of Economy and Society.  

Solvoll, G., Løvland, J., Mathisen, T. och Sandberg Hanssen, T-E. (2014). Lofotens 
fastlandsförbindelse (LOFAST) – Erfaringer etter 6 års drift. Nordlands Forskning: 
Universitetet i Nordland. SIB-rapport nr 2-2014.  

68 
 

https://kommun.herjedalen.se/download/18.43b7c0fd14cdf17c4e31b766/1444667019478/Slutrapport+Fjallvagen+150428.pdf
https://kommun.herjedalen.se/download/18.43b7c0fd14cdf17c4e31b766/1444667019478/Slutrapport+Fjallvagen+150428.pdf


Spencer, D.M. (2009). Airport stops and flights on small airplanes as inhibitors of 
tourism-related air travel: A case study. Tourism Management. Vol. 30, s. 838-846. 

Sundberg, M. och Gagge, A.C. (1999). Historiska vägar: Alternativa färdvägar genom 
Gävleborgs län. Länsstyrelsen Gävleborg och Vägverket Region Mitt.    

Svensk Turism AB (2010). Nationell strategi för svensk besöksnäring: Hållbar tillväxt 
för företag och destinationer. Hämtad 2016-07-13: 
http://www.strategi2020.se/upload_dokuments/SHR_Strategidokument.pdf  

Thompson, K. och Schofield, P. (2007). An investigation of the relationship between 
public transport performance and destination satisfaction. Journal of Transport 
Geography. Vol. 15, s. 136-144.  

Trafikanalys (2015c). RVU Sverige 2011–2014: Den nationella resvaneundersökningen. 
Statistik 2015:10. 

Trafikverket (2013). Västlänken: Sammanhang och effekter. Informationsskrift 
2013:06. 

TRIP (2013). Turistnäringens trendanalys 2013: Prognos 2012-2020. 
http://www.rts.se/trip4100/PDF/Turistnaringens_Trendanalys_2013.pdf  

Uusitalo-Strömberg, K. (2016). Tätortsupprustning genom Hemavan, E12 
Vägplanbeskrivning. Trafikverket.  

Wang, X., Huang, S., Zou, T. och Yan, H. (2012). Effects of the high speed rail network 
on China’s regional tourism development. Tourism Management Perspectives. Vol. 1, s. 
34-38. 

World Health Organization & World Bank (2011). World Report on Disability. 
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/index.html 

Xueliang, Z. (2013). Has transport infrastructure promoted regional economic growth? 
With an analysis of the spatial spillover effects of transport infrastructure. Social 
Sciences in China. Vol. 34(2), s. 24-47.  

Yanase, A. (2015). Investment in infrastructure and effects of tourism boom. Review of 
International Economics. Vol. 23(2), s. 425-443. 

Öresundskomiteen (2014). Broeffekter och möjligheter i Öresundsregionen. 
http://www.oresundskomiteen.org/wp-
content/uploads/2014/06/33eren_pixi_SE_web.pdf  

 
  

69 
 

http://www.strategi2020.se/upload_dokuments/SHR_Strategidokument.pdf
http://www.rts.se/trip4100/PDF/Turistnaringens_Trendanalys_2013.pdf
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/index.html
http://www.oresundskomiteen.org/wp-content/uploads/2014/06/33eren_pixi_SE_web.pdf
http://www.oresundskomiteen.org/wp-content/uploads/2014/06/33eren_pixi_SE_web.pdf


 
 
 

 
  

70 
 



Turismens omfattning och intäkter 
Andrew Sutherland & Kai Kronenberg, ETOUR, Mittuniversitetet Östersund,  
2016-09-09 

Introduktion 
Rapporten utgår huvudsakligen från Trafikverkets syfte att bidra till att utveckla 
modeller för beräkning och bedömning av samhällsekonomiska effekter av turism, samt 
fördelar av investeringar som är inriktad mot turism. Rapporten bidrar till ett 
kunskapsunderlag på ett vetenskapligt sätt och satsar på att ge en bred bakgrund av 
turism, turisms omfattning, karaktär och besöksnäringens intäkter.  

De identifierade begreppen i rapporten är: 

• Sambandet mellan turismens omfattning/karaktär och 
• Besöksnäringens intäkter 

 
Tillväxtverket lägger vikt i turism som: ”bidrar till att skapa förståelse och broar mellan 
människor från olika platser och kulturer. Med en hållbar turismutveckling skapas ett 
långsiktigt breddat utbud av besöksmål, aktiviteter, hotell, restauranger och butiker, och 
därmed attraktivare miljöer inte bara för besökare, utan för såväl boende som etablering 
av företag… Turismen ger samhället skatteintäkter och bidrar i hög grad till att utveckla 
en bättre och mer attraktiv infrastruktur” (Tillväxtverket 2016a). Med det som grund har 
vi valt att bygga rapporten på en kvalitativ och kvantitativ kunskapsbas som fungerar 
som verktyg för att förtydliga förklaringen av båda begreppen. 

Syfte: Rapporten ska beskriva turism och besöksnäringens omfattning, förklaring av 
karaktär, samt objektiva förklaring av mätningen av besöksnärings intäkter. 

Karaktär och omfattning av turism i Sverige 
Karaktär av turism 
Målet i Sveriges regerings turismpolitik är att ”Sverige skall ha en hög attraktionskraft 
som turistland och en långsiktig konkurrenskraftig turistnäring, som bidrar till en 
hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet” (Tillväxtverket 2016a).  

Turism och besöksnäringen är en bransch som är diversifierad och skapar såväl direkta 
men också många indirekta effekter utifrån ett tillväxtperspektiv. Den internationella 
accepterade definitionen av turism, enligt UNWTO finns nedan:  

"Tourism comprises the activities of persons traveling to and staying in places outside 
their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business 
and other purposes" (UNWTO 2008). 

Tillväxtverket accepterade definition som omfattar turism är:  

”…människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga 
omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften” (Tillväxtverket 
2016b). 
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Definitioner av turism omfattar i princip all direkt konsumtion som är kopplad till 
resandet och rörlighet av människor utanför deras vanliga, dagliga omgivning. Det 
innehåller tre komponenter; en plats, tid och syfte.  

Plats: innebär var en person befinner sig som räknas som en turist. Det måste vara 
utanför den personens vanliga omgivning, t.ex., platsen måste ligga utanför kommunen 
man är bosatt i.  

Tid: allt resande som är kortare än ett år är begränsning för turism, men begreppet kan 
vara problematiskt då man kan blanda ihop begreppet av migration eller längre jorden 
runt resor som kan ta längre än ett år.  

Syfte: används mest för statistiken då resans syfte är fritids turism eller affärs turism, 
men i bred definition av turism är det ingen skillnad mellan fritid eller arbete. 

Turismsystemet 
Turism kan uttryckas som en grupp relaterade element som beroende av varandra 
interagerar och formar en funktionell struktur.  

 

 

Figur 1. Turismsystemet Leiper 2004) 

 

72 
 



Denna definition av turism system har illustrerats av Leiper (2004) genom en struktur 
av fem huvud element:(1) turist, (2) ursprungs region, (3) genomfarts region, (4) turist 
destination, och (5) rese och turism industrin underlättar rörelser i systemet (se Figur 1). 
Hela systemet påverkas även konstant av externa faktorer såsom politiska eller 
ekonomiska omständigheter. 

1. Turist: Det finns olika former av turism, som delas in i tre olika kategorier; 
Inhemsk turism (aktiviteter som sker av turister som reser inom Sverige), 
inkommande turism (utländska turisters aktiviteter i Sverige) och utgående 
turism (svenskarnas resande till andra länder). Dessutom kan turisten 
kännetecknas med längden av vistelsen (övernattning och utflyktsdeltagare) och 
hans/hennes rese syfte (huvudsakligen fritid, besökande av vänner och släkt 
(VFR) eller affärer).  

2. Ursprungsdestinationen är viktig i fråga om marknadssegmentering av olika 
ursprungskommuner. Indikatorer såsom disponibel inkomstnivå, 
resesätt/valmöjligheter och politiska omständigheter spelar en viktig roll.  

3. Ytan som turisten måste korsa (transit region) för att nå den önskade 
destinationen påverkar också turismsystemet och kan bli en egen destination.(t 
ex turist som kör med bil från Stockholm till Kiruna och övernattar i Umeå). 

4. Ursprungsdestinationen består av attraktioner, kommuner och regeringar. 
Attraktioner är det centrala elementet och kan klassas genom naturplatser, 
kulturella platser och kulturella event. Det lokala samhället är också en av de 
viktigaste komponenterna i turism systemet som tillhandahåller arbete inom 
turism och tjänster. Värdkommuner har det mesta att vinna eller förlora från 
turism och kan aktivt påverka destinationens anseende.  

5. Turismens industri tillhandahåller industriella och kommersiella aktiviteter som 
producerar turismprodukter för turism konsumtionen. Huvudkomponenterna 
är (a) resebyråer, som tillhandahåller försäljnings tjänster i 
ursprungsdestinationen, (b) transportmedel, med en trend mot bilar och flyg, 
(c) logi, inkluderar campingar, stugbyar, privata stugor, vandrarhem och hotell, 
(d) matställen i form av restauranger, vägkrogar/bensinmackar samt matställen 
vid turistattraktioner. 

Det komplexa turismsystemet är därmed format av flera offentliga aktörer på flera 
nivåer. På kommunnivå måste specifika aspekter vara planerade och finansierade 
genom t.ex. turistkontor. Regionala aktörer inkluderar Länsstyrelsen som 
implementerar riktlinjer inom regionen. På den nationella nivån, Visit Sweden 
koordinerar de regionala organisationerna och implementerar marknadsföring och 
märkesprofilering. Internationellt som t.ex. UNWTO tillhandahåller riktlinjer för att 
göra turism statistik jämförbart. Sverige följer rekommendationen som tillsatts av 
UNWTO för att uppskatta storleken och formen av den nationella industriella turismen.  

Ovanstående är en bred definition av turism systemet, och alla aspekter gäller inte 
nödvändigtvis till varje regional destination. Till exempel, ett flyg mellan plats-till-plats 
har ingen transitregion.  

73 
 



På nationell nivå, mångfalden av Sverige gör att det är svårt att beskriva en specifik och 
omfattande egenskap av turistnäringen. Regionala och lokala aspekter bestämmer det 
unika i varje destination. Följande kapitel beskriver kvantitativt storleken av efterfrågan 
inom turismen i Sverige. 

Omfattning av turism i Sverige  
Turism i Sverige står för en relativt liten andel av Sveriges BNP om man jämför med den 
svenska traditionella industrin, som jordbruk, skogsbruk m.m. Men det är en bransch 
som växer enormt och har god potential för tillväxt och utveckling. UNWTO, förväntar 
sig att det internationella resandet kommer öka nästan dubbelt fram till år 2030. 
Turismens relation till/andel av Sveriges totala BNP har sedan 2000 pendlat mellan 2,6 
och 2,8 procent, vilket visar att turismens andel ligger på en ganska konstant nivå i 
förhållande till den totala ekonomin. 

Sedan 2000, har den totala turismkonsumtionen i Sverige ökat med totalt 131,6 
miljarder kronor, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig ökning på 4,4 procent under de 
senaste sexton åren. 2015, ökade den totala turismkonsumtionen i Sverige med 18,5 
miljarder kronor eller 7,0 procent.  

Turismens exportvärde, det vill säga värdet av utländska besökares konsumtion i 
Sverige, ökade med 17,1 miljarder kronor eller 17,9 procent och uppgick till 112,6 
miljarder kronor under 2015. Sedan 2000 har turismens exportvärde ökat med 63,6 
miljarder kronor eller 177,0 procent i löpande priser. Exportvärdets andel av den totala 
turismkonsumtionen har sedan 2000 ökat från 27 till 40 procent. Även förädlingsvärdet 
och antalet sysselsatta med turism har ökat sedan 2000. 

 

 

Figur 2. Turismkonsumtion i Sverige (löpande priser, miljarder kr) (Tillväxtverket 2016a)) 

Turism och besöksnäringen har blivit omnämnd som en av Sveriges nya basnäringar och 
stor tilltro har ställts till besöksnäringen på grund av besöksnäringens förmåga att 
generera tillväxt och sysselsättning i stora delar av Sverige. Från offentligt håll har 
offensiva tillväxtmål åtagits för näringen om att fördubbla turismens omsättning på 
tjugo år fram till år 2030 och att öka antalet anställda till över 250 000 personer.  
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Det innebär att den svenska besöksnäringen har en möjlighet att nå nya stora 
marknader och ökade intäkter. De senaste åren har Sverige också ökat andelen 
utländska turister. Sveriges närmarknader Norge, Tyskland och Danmark fortsätter vara 
de största marknaderna, men i förhållande till antal gästnätter så har även flera 
utomeuropeiska marknader såsom USA, Kina och Indien ökat sedan 2009 
(Tillväxtverket 2016a). 

Utländska gästers utgifter när de besöker Sverige skapar en flod av utländsk valuta och 
kallas för export, medan svenskars utgifter är lika med import. Av den totala 
konsumtionen av turism, svarade svenska resenärer för 60 procent, varav 
fritidsresenärerna spenderade merparten. Exportvärdet, utländska besökares 
konsumtion, utgjorde 40 procent av den totala konsumtionen. 

Under 2015 spenderade utländska besökare 112,6 miljarder kronor och svenska fritids-
och affärsresenärer 169,1 miljarder kronor i Sverige, pengar som fördelar sig mellan de 
olika branscherna enligt figur 3 nedan. 

 

 

Figur 3. Fördelning av Svensk turismnäringens totala omsättning 2015 (miljarder SEK) med 
förändring från 2014 inom parentes (Tillväxtverket 2016a) 
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Mest pengar spenderade resenärerna på boende och restauranger som kunde 
tillgodoräkna sig intäkter på 89,9 miljarder kronor eller 31,9 procent av totalen. Nästan 
lika mycket spenderades på resor och transporter med utgifter för exempelvis 
tågbiljetter, flygbiljetter, hyrbilar och drivmedel. Denna del av konsumtionen svarade för 
89,1 miljarder kronor eller 31,6 procent av den totala turismkonsumtionen.  

Varuhandeln med shopping och inköp av livsmedel svarade för 77,8 miljarder kronor 
eller 27,6 procent av totalen. Sällanköpsvaror (möbler och kapitalvaror står för nästan 
hälften av varuhandelns omsättning). 

Konsumtionen av kultur och övriga tjänster var med en omsättning på 24,9 miljarder 
kronor en mindre sektor, men samtidigt en av de sektorer som har vuxit snabbast sedan 
2000. Kultur och natur i förädlad form är också aktiviteter som bidrar till den 
attraktionskraft som driver resandet och därmed övriga sektorer framåt. 

Den kvantitativa beskrivning som presenteras i detta avsnitt baseras på olika källor, 
däribland officiella statliga statistik och andra undersökningar. Ursprunget till dessa 
siffror beskrivs i följande avsnitt. 

Mätning av turisms intäkter i Sverige 
Det framgår att i motsats till den traditionella industrin, såsom tillverkning, 
konstruktion och jordbruk, präglas turistnäringen av konsumtion av flera fragmenterade 
produkter och tjänster som tillhandahålls av olika leverantörer i olika branscher. Därför 
har definitionen av turism som en tydlig industri länge diskuterats och än idag saknar 
officiella nationella rapporter en omfattande turism industri. För att övervinna detta 
redovisnings problem har flertalet metoder utvecklats:   

Nationella mätningar av turismens samhällsekonomiska effekter kräver att olika former 
av statistik samlas in och bearbetas i speciella beräkningsmetoder, så kallade nationella 
turismsatellitkonton (TSA). TSA metoden kräver indata, som är fördelade på ett stort 
antal variabler och hämtas in från flera olika statistikkällor. Den metod för 
turismsatellitkonto som tillämpas i Sverige och som utvecklats i ett internationellt 
samarbete ger möjligheter till internationella jämförelser. Riktlinjer för den nationella 
TSA fastställs av UNWTO. 

Beräkningarna av turismsatellitkonton, ställer krav på kvantitativa och kvalitativa data 
om resor och resenärer. Data som matas in samlas vanligtvis in via 
gränsundersökningar, olika konsumentundersökningar (via den svenska statistiska 
byrån eller privat forskning) eller undersökningar på platser där besökare befinner sig. 
Undersökningar om utländska besökare i Sverige har genomförts vid flera tillfällen, 
genom IBIS, Internationella besökare i Sverige. Data från dessa undersökningar 
används som ett grund fundament i beräkningen av turismsatellitkontot och för att följa 
utvecklingen av olika kundsegments preferenser och efterfrågan på det svenska rese- 
och turismutbudet. Delar av den nationella statistiken rapporteras regelbundet till olika 
internationella statistikorgan, nämligen Eurostat, OECD och UNWTO. 
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Mätning av intäkter  
För en stor del sektorer, kan de totala intäkterna endast delvis bidra till turismrelaterade 
aktiviteter, till exempel restauranger och transportmedel. Undantag kan vara, till 
exempel, resebyråer och logi industrin. De kan betraktas som kärnturism, där alla dess 
intäkter genereras av turism. Särskilt boende industrin genererar största del av turism 
intäkter(se Avsnitt 2). Uppgifterna om övernattningsstatistik samlas in av SCB. 
Övernattningsstatistiken anses vara alla typer av olika typer av boende leverantörer. 

Inkvarteringsstatistik (SCB) 
Övernattningsstatistik är officiell data beställt av regeringen och Tillväxtverket 
delegerade detta verksamhetsuppdrag till SCB, Statistiska centralbyrån. Därför lyder 
metoderna för att hämta in statistiken under officiella riktlinjer. Detta innebär 
exempelvis att alla som tillhandahåller boende i Sverige med minst fem rum eller nio 
bäddar är tvungna att lämna besöksstatistik. Detta betyder att de som tillhandahåller 
boende måste garanteras anonymitet genom att undvika möjligheten att spåra det 
enskilda företaget bakåt. Detta är den huvudsakliga anledningen till varför 
övernattningsstatistik inte finns tillgänglig på en mindre skala. Vidare inkluderas inte 
mindre anläggningar med färre än fem rum eller nio bäddar i den officiella statistiken. 
Regelbundet insamlade övernattningsstatistiken är fritt tillgänglig för allmänheten. Den 
årliga och månatligt insamlade övernattningsstatistiken möjliggör långsiktiga 
tidsserieanalyser för hotell, vandrarhem och stugbyar och kan grupperas enligt olika 
variabler, som exempelvis region (dvs. på länsnivå), bäddkapacitet, intäkter, antal 
gäster, ursprungsland och turisttyper (dvs. affärs, grupp eller fritid). 

Camping och SoL (privata stugor och lägenheter) 
Campingstatistik publiceras i Sveriges camping- och stugföretagares riksorganisations 
(SCR) publikationer. Campingplatser lämnar till exempel inga uppgifter om gäster per 
natt utan lämnar istället uppgifter om omsättning och beläggningsgrad. 

En gång per månad samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter om företag och 
organisationer som bedriver kommersiell förmedling av privata stugor och lägenheter i 
Sverige. Av de uppgifter som samlas in producerar SCB statistik med syfte att löpande 
kunna förstå och beskriva turismens utveckling i Sverige. Undersökningen av 
förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) ingår tillsammans med undersökningen 
av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser i Inkvarteringsstatistiken 
(SCB 2016). 

Produktion från andra turistrelaterade sektorn 
Medans nästan hela boende försäljningen tillhör turism näringen, genererar de 
kvarvarande sektorerna endast en viss del av den totala produktion av turism näringen. 
De så kallade turism relaterade industrierna säljer ’den största delen’ av dess produktion 
till turism. Däremot är det svårt att uppskatta ’den största delen’  (50%? 30%? mm.)  och 
efterfrågan av utgifter är ett krav. Produktionen av turism relaterad data förutom 
boenden är tillhandahållen i nationella konton (t.ex. VISITA), etc. 
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Mätning av turist utgifter  
Som beskrivet i sektion 2, är turism industrin inte bara definierad av den officiella 
övernattningsstatistiken. Den typiska turisten konsumerar olika varor och tjänster 
producerad av klassificerade industri sektorer. För att kunna mäta fördelningen av 
turism konsumtion i den totala omsättningen av sektorerna, måste en efterfrågan av 
utgifter göras. Följande nationella källor är tillgängliga, vilket endast relaterar till 
turism.  

Inhemsk Turism: Rese- och Turistdatabasen TDB // Swedish Tourism Survey STS 
Rese- och turistdatabasen (TDB) inrättades 1989 och ger information om inhemska 
resvanor varje år. Metoden fram till 2014 inblandade telefonintervjuer, som har ändrats 
till Swedish Tourism Survey STS (en webbaserad undersökningar) sedan 2015. Ungefär 
24 000 intervjuer med affärsresenärer och turister genomförs årligen gällande 
destinationer, bokningsvanor, färdsätt, typ av boende, syfte med resan och fördelning av 
utgifter för livsmedel, restaurang, transport, shopping, aktiviteter och logi.  

Internationellt Turism: International Border Survey IBIS / IBIS2 
Den svenska gränsundersökningen IBIS (Inkommande besökare i Sverige) hämtar 
information om internationella besökare (Tillväxtverket 2016c). Denna källa har dock 
inte fått sitt uppdrag och sin finansiering från regeringen. Därför finns ingen officiell 
reglering mot produktionssidan om att tillhandahålla denna information (t.ex. är 
flygplatser och flygbolag inte tvungna att rapportera alla internationella besökare till 
IBIS:s statistik) och därför är IBIS baserad på ett urval på ungefär 22 000 intervjuade 
utländska turister. Trots detta är IBIS metod för insamling av data utformad enligt de 
internationella rekommendationerna för gränsundersökningar för jämförande analyser 
inom EU. IBIS är en pågående studie vid olika gränsområden (t.ex. flygplatser, färja 
terminaler, kryssningar och tåg), och är publicerad årligen sedan (senaste rapport från 
2014). Information gällande den totala mängden av inkommande besökare, 
ursprungsland, syfte med vistelsen, längden av vistelsen och utgiftsmönster. Liknande 
TDB/STS studier har IBIS ett generellt format och utformad för att fånga turism 
efterfrågan i hela Sverige. 

Turistsatellitkontot (TSA)  
Som beskrivet ovan är TSA det officiella verktyget för att mäta betydelsen av ett lands 
turism industri i termer om BNP och sysselsättning. TSA fungerar som basen för 
Tillväxtverkets årliga rapport gällande Sveriges turist industri ”Fakta om turism”. TSA är 
utformade för att komplettera ’the System of National Accounts’ (SNA) som en ’satellit’. 
TSA mäter den direkta insatsen av direkta bidrag för definierade turistnäringen till den 
totala ekonomin, på ett sätt som är förenligt med SNA. Termen "konto" avser de 
egenskaper hos TSA, inklusive en uppsättning tabeller som registrerar transaktioner, 
källor och användning av resurser från institutioner (t.ex. hushåll) och sektorer (t.ex. 
logi). Den nationella svenska TSA har utvecklats under 1995 till att fastställa a) storlek 
och b) den direkta effekten av turistnäringen i en ekonomi. Detta görs genom att 
sönderdela turistnäringen i dess viktigaste delar, typiskt erbjuds, till exempel inhemska 
flygtjänster, nöje, evenemang, m.m. Figur 4 illustrerar de två begreppen för ekonomisk 
analys: 
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• the demand-sided begreppet innebär att insamling och analys av utgifter som 
gjorts av olika typer av besökare (t.ex. inhemska kontra internationella turister, 
inkommande vs. utgående turister, etc.) för en distinkt uppsättning av turism 
råvaror som erbjuds av båda, turism-specifika (d.v.s. kärna) sektorer (t.ex. 
hotell) och turismrelaterade branscher (t.ex. restauranger, se tabellerna 1-4 i 
figur 4) 

• the supply-sided begreppet avser till utgångarna från turism specifika och 
turistrelaterade sektorer (tabell 5). Integrationen av både efterfråge- och 
utbudssidan koncept möjliggör kvantifiering av andelen turism utgången på den 
totala industriproduktionen (Tabell 6). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. TSA krav (anpassad från: Frechtling 2010) 

Denna uppsättning av sammanhängande tabeller speglar olika sektorer av 
turistnäringen och dess roll för att bidra till ett lands eller en regions 
bruttonationalprodukt (BNP), skatter och sysselsättning. TSA anser uppskattningar av 
turisternas utgifter och besökarkonsumtion sam fördela dessa till en viss sektor. Detta 
gör det möjligt att uppskatta brutto mervärde för hela turistnäringen (även företag, som 
indirekt betjänar besökare) samt turism direkt brutto mervärde som direkt tjänar dem. 
(Dwyer et al. 2004 & 2007; van Ho 2008; UNWTO 2013). 

Nyckelbegrepp 
Följande har inte översatts, det är ett utdrag från UNWTO (2013) riktlinjer för TSA: 
Internal Tourism Expenditure: the amount paid for the acquisition of goods and 
services for and during tourism trips. 
Internal Tourism Consumption: the most inclusive measure of the acquisitions by 
visitors in an economy, equal to Internal Tourism Expenditure plus imputed 
consumption of vacation home accommodations, temporary exchange of dwellings for 
vacation purposes, net costs of hosts receiving visitors in their homes, subsidized 
transportation and lodging provided by employers, and government financing of 
certain non-market services for visitors such as education and recreation services. 

Tourism Demand 

Tourism Supply Table 1: Interna-
tional Tourism 
Expenditures 

Table 2: Domestic 
Tourism 
Expenditures 

Table 4: 
Internal Tourism 
Consumption 

Table 6: Total 
domestic 
supply and 
internal 
consumption 

Table 5: Production 
of Tourism Industry 

Table 7: Employment 
in the tourism industry Table 3: Other types of 

tourism consumption 

Table Outputs:
   

Internal Tourism 
Expenditure/Consumption 

Tourism Direct Gross 
Value Added / Product
   

Gross Value Added of 
Tourism Industries  

Tourism 
Employment 
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Gross Value Added of the Tourism Industries: value of a productive industry’s output 
minus the value of inputs purchased from other productive industries for the collection 
of industries whose main activities are tourism related activities. 
Tourism Direct Gross Value Added: in contrast to Gross Value Added of the Tourism 
Industries, this is the gross value added generated by all industries only in response to 
Tourism Internal Consumption. 
Tourism Gross Domestic Product: tourism activities’ contribution to a country’s GDP, 
or Tourism Direct Gross Value Added plus net taxes on products and imports at 
purchasers’ prices. 

Enligt SCB (Eurostat 2009) överensstämmer datakällorna som användes för 
sammanställningen av det svenska turistsatellitkontot med klassificeringen av produkter 
och varor enligt näringsgren (CPA) på EU-nivå. Den viktigaste källan till TSA-uppgifter 
är uppskattningar från nationalräkenskapen och TDB/STS. Uppgifter från 
nationalräkenskapen vad det gäller hushålls slutliga konsumtionsutgifter, 
insatsförbrukning, export, produktskatter och subventioner av produkterna i fråga är 
variabler som krävs och som hämtas från tabellerna utbud och användning i 
nationalräkenskapen.  

Vissa sektorer och kategorier som direkt kan tillskrivas turistnäringen är avgörande 
information (t.ex. resebyråer eller flygpassagerare, etc.). Ytterligare reseuppgifter 
hämtas från och baseras på uppskattningar från olika källor: information om 
transportmedel från olika undersökningar, t. ex Resvaneundersökningen (RVU). 
Dessutom finns: Fastighetstaxeringen (sv. och ut. fritidshus), båtunionen (båtliv), SPA 
marknaden i Sverige (sv. skönhetsvård), luftfartsverket (sv. Charter), momsregistret 
(drivmedel), och befolkningsstatistik (sv. pass och visum, fototjänster).  

Det svenska turistsatellitkontot är emellertid inte komplett. Hittills har TSA-tabellerna 1, 
2, 4, 6 och 7 implementerats helt eller delvis enligt den TSA Recommended 
Methodological Framework (TSA-RMF).  

Eurostat 2013’s aktuell status rapport visar den viktigaste indikatorerna som har 
genomförts i den Svenska TSA: 

• Totalt inkommande turism utgifter 
• Totalt inhemska turistutgifter 
• Intern turismen och utgifter 
• inhemsk tillgång till köparen pris 
• Antal arbetade timmar 
• Antal heltids jobb 

 
Av den totala 50 rekommenderade indikatorer, har 19 genomförts i den Svenska TSA. 
En fullständig lista över indikatorer finns i bilagan. 

Begränsning av TSA 
TSA är den vanligaste metoden för att mäta omfattningen av turistnäringen och dess 
bidrag till landets ekonomi, TSA fångar direkta effekter med fokus på makronivå. 
Däremot kan TSA inte mäta sekundära (d.v.s. indirekta) effekter, men endast turismens 
direkta effekter. Följaktligen kan indirekta effekter av efterfrågan inom turismen på 
andra icke-turism i ekonomin inte övervägas (se Kap 3.4). Dessutom är TSA snarare ett 
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statistik redovisningsverktyg och inte i sig en modell för att uppskatta de totala 
ekonomiska effekterna av turism (Dwyer et al. 2004, 2007; UNWTO 2013). 

Faktorer kring mätning av turisms totala ekonomiska effekter  
Enligt UNWTO (2013) kan fyra nyckelområden identifieras, som man bör ta hänsyn till 
när man genomför analyser av ekonomiska effekter (EIA): 

1. Tillämpningsområde: Effekten av turism på ekonomin kan beskrivas genom olika 
effekter. Huvudsakliga turistsektorer, så som hotell men också skatteintäkter och 
inkomstnivåer påverkas direkt av det första pengaflödet. Därför syftar direkta effekter 
till besökares utgifter som direkt resulterar i intäkter för försörjningssektorn. Olika 
sektorer påverkas dock av sekundära effekter när intäkter från turistnäringen 
återspenderas i bakåt länkade branscher. Indirekta effekter syftar till försäljning, 
inkomst och sysselsättning som är ett indirekt resultat av besökares utgifter (t.ex. inköp 
av resurser från andra branscher för att skapa produkten/tjänsten som turisten 
konsumerar). Vidare syftar medförda effekter till försäljning, inkomst, sysselsättning 
och skatt som är ett resultat av den ökade inkomsten hos hushåll som är intjänad genom 
besökares utgifter. Den totala ekonomiska effekten kan uttryckas som 

Totala ekonomisk effekt = direkta + indirekta + medförda effekter 

I de flesta fall då intäkter genereras genom turisters spenderande hålls det inte inom en 
regions ekonomi, på grund av importerade varor/tjänster. Detta är känt som läckage 
effekten. 

2. Aggregeringsområde: Aggregeringsnivån är en viktig fråga att ha i åtanke när man 
mäter turismens ekonomiska bidrag. UNWTO (2013) skiljer vanligtvis mellan 
sammanlagda (en eller fler sektorer i systemet för nationalräkenskaper) och uppdelade 
områden (olika undersektorer till systemet för nationalräkenskaper). 
Turistsatellitkontot lägger stora resurser på att dela upp nyckelsektorerna kopplade till 
turistnäringen. 

3. Tidsområde: Det finns två tidsdimensioner att ha i åtanke när man mäter 
turismefterfrågans ekonomiska effekt. I den statiska kontexten är forskare intresserade 
av ex post, dvs. efterföljande analys av turismens bidrag till ekonomin och dess effekter 
på andra branscher. Den andra tidskontexten är framtiden – när analytiker beräknar 
effekten av exempelvis kommande megaevenemang, byggandet av en ny arena eller 
utbyggnad av konferensanläggningar inom en region eller ett land.  

4. Geografiskt område: Det fjärde området ser till den geografiska nivån av ekonomisk 
effekt och kategoriseras som nationell och regional nivå. Turistsatellitkontot (TSA) har 
utarbetats för länder, men det är svårt att förverkliga på en regional nivå eftersom ett 
gemensamt och allmänt vedertaget ramverk inte finns. Men första försök har gjorts för 
att utveckla TSA:n på den regionala nivån (t.ex. i Australien). 
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Slutsats 
Besöksnäringen är på många sätt ett komplex fenomen och en speciell näring, då den 
samlar en rad företag inom ett flertal branscher som alla har någon form av försäljning 
till tillresta besökare. Till skillnad från andra branscher definieras inte besöksnäringen 
utifrån vilka produkter och tjänster som företaget säljer, utan vem som konsumerar 
dessa produkter och tjänster. Därför är det ytterst angeläget att det finns tillgång till ett 
pålitligt statistiskt underlag om turismens efterfrågan. Ett sådant underlag inkluderar 
huvudsakligen data om besöksvolymer, typer av besökare, deras resvanor samt deras 
konsumtionsmönster inom destinationer. I dagsläget insamlas denna typ av data 
primärt med deskriptiv analys i åtanke. Dock skulle en något anpassad databas behövas 
om mer avancerade statistiska analyser av datan ska vara hållbara på sikt (detta 
innefattar TSA, men även mer sofistikerade metoder såsom Input—Output, eller 
Computible General Equilibrium). Till exempel betyder detta att modellernas 
parametrar tas i beaktning i formuleringar av enkätfrågor som används i 
datainsamlingen. 

Medan större destinationers attraktioner och tjänster drar nytta av infrastruktur och 
transporttjänster som prioriterar attraktion, betyder det inte att infrastrukturen är 
speciellt byggd och underhålls av destinationen. Transportinfrastruktur förstärker 
destinationen, men andra delar av ekonomin drar nytta och litar på infrastrukturen för 
att den också ska överleva. Det är dock möjligt att mäta den ekonomiska effekten och 
intäkter som transport har på ett resmåls ekonomi. 

För att åtgärda den komplicerade uppgiften att definiera turistnäringen, ger UNWTO en 
tydlig definition, men också särskilda riktlinjer och rekommendationer för nationella 
institutioner och länder att planera och övervaka sina respektive turistnäringar. Syftet 
med publikationerna är att tillhandahålla en rad universella definitioner och riktlinjer, 
vilket gör turistnäringen transparent och jämförbar i alla länder. En universell riktlinje 
att samla in uppgifter om turisternas utgifter är en del av UNWTO´s ansträngningar och 
ett krav för utveckling av ett turistsatellitkonto. Medan de fullständiga riktlinjerna för 
TSA är (delvis) genomförda för de flesta av de europeiska länderna, har de första 
ansträngningarna gjorts för att utveckla TSA också på regional nivå. En UNWTO 
riktlinje har publicerats på regional TSA (UNWTO 2013), samt konferenser och 
workshops för att diskutera aktuella framsteg i olika länder (INRouTe 2014). 

En komplett TSA som följer UNWTO´s rekommendationer kräver detaljerad 
information och statistik om olika typer av turister och deras utgifter. Ändå har svenska 
TSA viktiga komponenter som bidrar tillsammans med aggregerade siffror, särskilt 
tabell 6 av TSA, indikerar inkomster turismrelaterade aktiviteter som utlöses av 
efterfrågan på turism. En mer detaljerad översikt över aktuell status för TSA´s 
implementationer kan hittas i Eurostats publikation "satelliträkenskaper i Europa" 
(Eurostat 2013), rapporterar att Sverige har överfört 19 av 50 indikatorer. En del av 
dessa 19 indikatorer hänför sig specifikt till transportsektorn, som 2014 omfattade 
89,1Mkr av turismens totala omfattning av 281.4Mkr. Detta uppgår till ca 31 % av den 
totala omfattningen, en betydande del av den totala omfattningen. Det finns därför 
bevisat att den nuvarande nivån på Sveriges TSA ger tillräckligt omfattande siffror för 
att visa relevansen och betydelsen av transportsektorn, tillsammans med behovet av 
ständig och framtida utveckling inom turistbranschen. 
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Bilaga: Rekommenderade TSA-indikatorer 
Källa: Eurostat (2013) 

TSA Table 1  

Inbound tourism expenditure [three indicators] 

• Total inbound tourism expenditure 
• Inbound tourism expenditure by tourists/overnight visitors 
• Inbound tourism expenditure by same-day visitors/excursionists 

TSA Table 2  

Domestic tourism expenditure [three indicators] 

• Total domestic tourism expenditure 
• Domestic tourism expenditure by tourists/overnight visitors 
• Domestic tourism expenditure by same-day visitors/excursionists 

TSA Table 3  

Outbound tourism expenditure [three indicators] 

• Total outbound tourism expenditure 
• Outbound tourism expenditure by tourists/overnight visitors 
• Outbound tourism expenditure by same-day visitors/excursionists 

TSA Table 4  

Internal tourism consumption [five indicators] 

• Total internal tourism consumption 
• Internal tourism expenditure 

o Inbound tourism expenditure 
o Domestic tourism expenditure 

• Other components of tourism consumption 

TSA Table 5  

Production accounts of tourism industries and other industries [three indicators] 

• Total output of domestic producers (at basic prices) 
• Total intermediate consumption of domestic producers (at purchasers’ prices) 
• Total gross value added (at basic prices) 

TSA Table 6  

Total domestic supply and internal tourism consumption [eight indicators] 

• Tourism gross value added (at basic prices) 
• Total output of domestic producers (at basic prices) 
• Total imports 
• Taxes less subsidies on products nationally produced and imported 
• Trade and transport margins 
• Domestic supply (at purchasers’ prices) 
• Internal tourism consumption 
• Tourism ratio (%) 
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TSA Table 7  

Employment in the tourism industries [four indicators] 

• Number of jobs 
• Number of hours worked 
• Number of full-time equivalent jobs 
• Number of people employed 

TSA Table 8  

Tourism gross fixed capital formation [one indicator] 

• Total 

TSA table 9  

Tourism collective consumption [one indicator] 

• Total 

TSA Table 10  

Non monetary indicators [19 indicators] 

• Inbound tourism 
o Number of same-day trips 
o Number of overnight trips 
o Number of overnight stays 

• Domestic tourism 
o Number of same-day trips 
o Number of overnight trips 
o Number of overnight stays 

• Outbound tourism 
o Number of same-day trips 
o Number of overnight trips 
o Number of overnight stays 

• Accommodation in NACE 55.1 
o Number of establishments 
o Number of rooms 
o Number of beds 

• Accommodation in NACE 55.2 
o Number of establishments 
o Number of rooms 
o Number of beds 

• Accommodation in NACE 55.3 
o Number of establishments 
o Number of places for tents and caravans 

• Accommodation in NACE 68.2 
o Number of establishments 

• Accommodation in NACE 68.3 
o Number of establishments 
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Turistnäringen och den samhällsekonomiska 
kostnadsintäktskalkylen vid åtgärder i transportsystemet.  
Lars Westin & Jonas Westin, CERUM, Umeå Universitet, september 2016. 

Introduktion 
Den samhällsekonomiska kalkylen vid transportinvesteringar är en kalkyl (CBA) för att 
fatta beslut om vilka offentligt finansierade åtgärder som ska genomföras i ett 
transportsystem. Kalkylen skiljer sig därmed i grunden inte från de kalkyler ett företag, 
en organisation eller en privatperson gör. Investerings- eller mer generellt 
åtgärdskostnaden, drift, underhåll samt det samlade värdeskapandet under projektets 
livstid för ett finansierande offentligt kollektiv är kalkylens centrala delar. Ett kollektiv 
organiserat i en offentlig sammanslutning har kollektivets förväntade inkomstström och 
samlade förmögenhet till förfogande inför beslut om åtgärder och om de skatter, avgifter 
eller andra budgetåtgärder som ska finansiera åtgärden. 

Dessa resurser förväntas i ett medlemsstyrt kollektiv användas så effektivt som möjligt 
för kollektivets medlemmar. Alternativanvändningen av de medel en åtgärd kräver är 
därmed den centrala parametern i beslutsfattandet. För det offentliga kollektivet 
uppstår effekterna av åtgärder i ett vidare samhällsekonomiskt sammanhang än för en 
privat person eller företag. Ickelinjär kausalitet och otydliga länkar försvårar 
kalkylarbetet och ställer krav på riskhantering. Den politiska strukturens beslutsfattare 
har inte heller samma kontroll över de interna processerna som en företagsledning eller 
ett hushåll. Det hindrar inte att såväl företaget som hushållet i sina privatekonomiska 
kalkyler måste ta hänsyn till och tar hänsyn till en mängd möjliga effekter inför beslut 
om åtgärder som kan jämföras med de olika externaliteter och osäkerheter som präglar 
den samhällsekonomiska kalkylen. 

Investeringar i ett transportsystem behöver inte, och har inte i så hög grad som i Sverige 
idag, skett med offentliga medel. Genom avgifter för nyttjandet av en länk i eller ett helt 
system kan ett privat system av infrastruktur med last- eller personbärare givetvis 
etableras. Historien är fylld av sådana system. Det finns däremot en risk att ett sådant 
system brister i enhetlighet och förlorar systemegenskaper, att det byggs med för kort 
framtidshorisont eller skapar inlåsningar och barriärer som hindrar alternativ 
markanvändning eller etablering av nya transportlösningar. Det är centrala motiv för ett 
planerat samhällsbyggande. En planering som rätt genomförd reducerar osäkerhet och 
ökar samhällets värdeskapande. Det innebär däremot inte att offentligt finansierade 
lösningar och planering alltid ger det bästa värdeskapandet för kollektivet. Tvärtom 
finns exempel på offentligt finansierade investeringar som visat sig vara 
samhällsekonomiskt mindre motiverade eller låst fast samhällsstrukturer. 
Alternativanvändningen av de samlade resurserna skulle kunnat ge bättre utfall.   

Ett privat etablerat transportsystem behöver inte drivas av företag utan kan även 
etableras av icke-skattefinansierade kollektiv. Sådana kollektiv kan möte en liknande 
beslutssituation som det skattefinansierade offentliga kollektivet. Vissa privata 
vägföreningar utan offentligt stöd är sådana exempel. Vinsterna av en åtgärd på vägen 
kan uppträda som fastighetsvärdestegringar eller ökade affärsmöjligheter. Dessa kan 
fördelas ojämnt över vägföreningens medlemmar och medlemmarna kan möta olika 
positiva och negativa externaliteter som konsekvens av en beslutad åtgärd. Däremellan 
finns kombinationer av privata och skattefinansierade lösningar. Valet av lösning på 
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ägande, management samt drift och underhåll för en åtgärd i ett system bör bero på 
åtgärdens och systemets karaktär samt lösningens förmåga att leverera en statiskt och 
dynamiskt effektiv resursanvändning. 

Nyttjarna av ett kollektivt finansierat öppet och integrerat transportsystem består 
vanligen främst av medlemmar i det finansierade kollektivet. Därutöver nyttjas ett öppet 
system ofta i viss grad även av medlemmar i andra kollektiv. När andelen sådan ”externa 
flöden” blir stora på en länk finns skäl att se över finansieringen av länken. En ökad 
andel trafikavgifter för nyttjande av länken är en möjlighet. Alternativt flyttas finansie-
ringen av länken helt eller delvis mellan kollektiv, till exempel från den kommunala till 
den regionala, nationella eller globala nivån för att bättre spegla sammansättningen av 
trafikanterna. En sådan flytt kan även ske åt andra hållet när sammansättningen av 
trafikanterna ändras. Nationella vägar blir kommunala, kommunala förs över till privata 
vägföreningar, etc. 

Turisten i transportsystemet 
Om vi definierar turism som en förflyttning utanför den kommun där man betalar skatt 
innebär det att turisten nyttjar det transportsystem som finns på en överordnad nivå för 
förflyttning till en plats där man med stor sannolikhet även kommer att bruka delar av 
ett lokalt transportsystem som man endast delvis eller inte alls medfinansierar. För det 
kollektiv som gjort investeringen i transportsystemet behöver turistens bruk och därmed 
eventuella trängselskapande, slitage av systemet och påverkan på omgivningen inte vara 
problematiskt. Tvärt om, om vi ser turisten som en latent efterfrågan på kollektivets 
samlade utbud av varor och tjänster kan kollektivet tack vare transportsystemet erbjuda 
sitt utbud till turisten. Utbudet kan ge ett förädlingsvärde och en tillväxt av tillgångar 
som finansierar såväl länken som andra åtgärder kollektivet finner angelägna. 
Transportsystemet gör det möjligt för kollektivet att exportera turisttjänster.  

Hur ska då ett lokalt kollektiv rätt värdera turistens nyttjande av det av kollektivet 
finansierade systemet? Hur ska man ta hänsyn till eventuella vinster och kostnader i 
vidare bemärkelse av turistens resa vid beslut om drift, underhåll och olika åtgärder? 
Här försöker vi diskutera detta tema. I diskussionen kopplar vi resonemangen till 
Trafikverkets nuvarande system för kalkyler av åtgärder inom transportsystemet. Syftet 
är att identifiera möjliga utvecklingsområden inom detta kalkylsystem när det gäller 
turistrelaterade flöden. En kritik har riktats mot nuvarande kalkylmetod där det hävdas 
att den inte på ett tillfredställande sätt kan ge vägledning för värderingar av åtgärder där 
turister är eller förväntas utgöra en betydande del av ett trafikflöde.  

Beroende på definitionen av en turist, finns turistresenärer i större eller mindre grad 
inom alla öppna delar av ett transportsystem. Här kan vi tänka oss länkar i systemet där 
turisternas andel av antalet trafikanter utgör en så hög andel att det påverkar slitage, 
trängsel, kostnader, intäkter samt tillgångar för det kollektiv som i någon bemärkelse 
äger och förvaltar en länk eller ett transportsystem. Måste turisterna hanteras separat 
från andra trafikanter i en kalkyl? I vissa fall inte, vilket vi återkommer till nedan, men 
när turisternas efterfrågan utgör en betydande del av trafikflödet som riktas mot ett 
existerande eller nytt utbud inom en ”turistnäring” som kan förväntas ge ett ökat 
värdeskapande för kollektivet som konsekvens av den studerade åtgärden, kan det 
finnas skäl att hantera turisterresor och turistdestinationer på ett annat sätt en så som 
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det görs i Trafikverkets nuvarande kalkylmetodik. Det kan dessutom finnas skäl att se 
över hur den metodiken fungerar även för andra flöden. 

Kalkylens grundmoment vid transportinvesteringar 
Den samhällsekonomiska kalkylen försöker fånga de framtida kostnaderna och 
intäkterna av en åtgärd och ställa dessa mot genomförandekostnaden. Det finns i 
praktiken givetvis betydande problem när det gäller att avgränsa en åtgärd och att 
beräkna kostnaden så att den efter färdigställandet även motsvarat den faktiska 
investerings- eller genomförandekostnaden. Det kan till exempel gälla när en åtgärd är 
en del av ett större paket av delprojekt. Problemet gäller dock alla former av åtgärder 
och inte enbart åtgärder i systemet där antalet turister och deras konsumtion kan 
påverka intäkter och lönsamhet. 

Av större betydelse är hur framtida drift, slitage och annan resursåtgång beräknas under 
åtgärdens livstid och hur intäkterna för det investerande kollektivet av turisternas 
nyttjande av vägen ska beräknas. När det gäller intäkter och kostnader är kollektivet 
ytterst intresserat av hur dess samlade tillgångar i vid bemärkelse utvecklas i framtiden, 
som konsekvens av en föreslagen åtgärd. Kollektivet är vanligen även intresserat av hur 
fördelningen av dess tillgångar påverkas som konsekvens av åtgärden. En alltför skev 
fördelning kan leda till att kollektivet upplöses. En åtgärd som endast är gynnsam för 
delar av kollektivet kan kräva att ett system för transfereringar mellan medlemmarna i 
kollektivet etableras. Detta för att en majoritet till förmån för åtgärden ska kunna 
formas. Sker inte detta kan insatsen underkännas eller kollektivet splittras. I båda fallen 
kan utfallet för samtliga kollektivets medlemmar bli sämre. Det finns dock fall där en 
upplösning av ett kollektiv och nybildning av olika konstellationer kan vara bättre för 
den samlade utvecklingen av tillgångarna. 

Kollektivet kan även vara intresserat av när i tiden kostnader och intäkter infaller. Själva 
genomförande- eller investeringskostnaden kommer generellt relativt snart efter ett 
beslut. Under genomförandet kan även störningar i det existerande systemet sänka 
systemets värdeskapande förmåga. Olika intäkter för olika aktörer i form restidsvinster, 
minskade antal olyckor, minskade negativa miljöexternaliteter, ökad omsättning i hotell, 
restauranger och andra delar av ”turistnäringen” samt ökade fastighetsvärden m.m. kan 
däremot vara spridda över en längre tidshorisont och över ett större geografiskt område. 
Givetvis kan några aktörer även få ökade kostnader i form av slitage, buller mm som 
konsekvens av åtgärden. Sådana intäkter och kostnader kan även uppstå efter åtgärdens 
avskrivningstid som ett positivt eller negativt restvärde.   

Kollektivets tidspreferens är därmed viktigt för kalkylen. Hur länge kan kollektivets 
olika medlemmar vänta på att intäkter eller tillgångsvärden stiger? Det hänger givetvis 
ihop med vilken kalkylränta man väljer för projektet, vilket i sin tur bestäms av vilken 
åtgärd det gäller, hur uthålligt kollektivet är och alternativanvändningen av de resurser 
som binds upp av en åtgärd. En hög ränta speglar otålighet och hög alternativ 
avkastning, en låg ränta speglar en vilja att se långsiktigt på effekterna av en åtgärd.  

En investerare i en helt ny skidanläggning kan t.ex. vilja göra investeringar i ett 
transportsystem som på kort sikt ger viss överkapacitet men som därmed även ger 
möjlighet att expandera boende och anläggningen utan att begränsas av turisternas 
möjlighet att nå anläggningen. Det kan ses som att en option skapas för att framtida 
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åtgärder utanför transportsystemet. Vid investeringar i transportkapaciteten i 
liftsystemet kan avkastningskraven däremot vara högre för att få ett positivt kassaflöde. 
Skidanläggningens ägare, turistdestinationers aktörer generellt, har i det sammanhanget 
intresse av att fördela kostnaderna på det större kollektivet men att kanalisera 
kassaflöden från anläggningen till sig själva. Även här uppstår således en 
förhandlingssituation om hur vinster och kostnader som konsekvens av en åtgärd ska 
fördelas. 

Ett sätt att hantera en sådan situation är att bilda vägföreningar. Destinationens 
fastighetsägare får därmed själva ta en del av risken via vägavgiften. Det större 
kollektivet kan samtidigt vara medfinansiär i vägföreningen. Utvecklas destinationen väl 
kan centrala stråk som i hög grad nyttjas av andra än destinationens fastighetsägare 
efterhand föras över från vägföreningen till det statliga eller kommunala vägnätet. 

I andra fall bör transportmöjligheten, dvs. tillgängligheten, begränsas för att inte 
turistens upplevelse ska eroderas av trängsel på målpunkten, miljön som turisten 
besöker ska slitas ner och därmed själva grunden för en exklusiv typ av turistnäring ska 
minska. Ökad trängsel kan även minska boendes möjligheter till värdeskapande 
verksamhet etc. Återigen uppstår en förhandling om hur värdeskapandet av en 
verksamhet ska fördelas. Den marginella turisten ger i detta sammanhang såväl upphov 
till olika direkta och indirekta kostnader samt negativa externaliteter för kollektivet som 
reducerar investeringens värdeskapande. Turisten kan även ge upphov till intäkter som 
kan vara direkta, indirekta eller inducerade samt skapa positiva externaliteter som ger 
ökade tillgångar för kollektivet.  

Ett kollektivs (samhällsekonomiska) kalkyl ska mot den bakgrunden försöka fånga 
samtliga de kostnader och intäkter som kan uppstå under åtgärdens livstid samt 
eventuella efterföljande effekter för kollektivet som konsekvens av åtgärden, dessutom 
ska den ge en bild av effekternas fördelning över kollektivet och läckage till 
”utomstående” för att identifiera behovet av transfereringar. Väljer kollektivet en högre 
kalkylränta för blir givetvis effekter i närtid viktigare än de som uppstår långt fram i 
tiden. Det innebär även att risken för att åtgärdernas effekter reduceras av oförutsedda 
händelser kan minska. Åtgärder som gynnar aktörer som ser ett värdeskapande först när 
en marknad nått större skala längre fram i tiden kan samtidigt komma ut i ett sämre läge 
av en för hög kalkylränta. 

Trafikverkets användning av åtgärdskalkyler – jämförbara eller bra 
kalkyler? 
Trafikverket har med åren utvecklat en alltmer systematiserad metodik för att göra 
kalkyler för åtgärder i det nationella transportnätet. Jämförbarhet mellan kalkyler, 
oavsett var i transportsystemet åtgärderna genomförs, har alltmer blivit en övergripande 
ledstjärna. Det kan härledas till en historik inom svensk infrastrukturplanering där t.ex. 
järnvägs- och vägkalkyler inte gjordes på ett kongruent sätt. Värderingen av intäkter och 
kostnader kanske även varierade beroende på vem eller var i landet kalkylen 
genomfördes, liksom hur valen av jämförelsealternativ och vilka åtgärder som skulle 
ingå i kalkylen gjordes. Uppkomsten av sådana skillnader kan förklaras av olika 
traditioner inom olika trafikslag, av det faktum att samhällsekonomiska kalkyler som 
berördes tidigare kan vara komplicerade att genomföra och värdera eftersom 
investerarens styrning och kontroll över de processer som ska ge ett värdeskapande i 
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mångt och mycket saknas men även av att enskilda aktörer kan ha ett intresse av att få 
”egna” projekt genomförda. Det förklaras även här av att kostnader i en del projekt kan 
fördelas på större kollektiv medan intäkterna kan vara mer fokuserade runt den 
genomförda åtgärden eller tillfalla någon aktör. En åtgärd som ger nollvinst för ett 
nationellt kollektiv kan vara mycket lönsamt för ett delkollektiv. Det innebär återigen att 
fördelningseffekterna av olika åtgärder kommer i fokus.    

Kravet på kalkylers jämförbarhet uppkom därför i ett försök att förhindra att intressen 
inom det nationella kollektivet utarbetade kalkyler som var fördelaktiga för dem själva. 
Det har resulterat i ett system av regler och effektsamband som ska vara lika över hela 
Sverige. Detta ska även minska möjligheten för aktörer i den avgörande politiska 
beslutsprocessen att ”kohandla” med varandras projekt och därigenom ge möjlighet för 
dessa intressen att få tillstånd investeringar i transportsystemet som inte är lönsamma 
för det nationella kollektivet men som är lönsamma för en delmängd av detta. I 
extremfallet har detta drivits till krav på att helt frikoppla beslut om prioritering av 
åtgärder från den politiska processen och flytta dess till oberoende teknokrater. 

Kalkyler inom transportsektorn innebär att samtliga kostnader och intäkter av en åtgärd 
under en längre period i framtiden ska beräknas. Givetvis är det en mycket svår uppgift 
med betydande osäkerhet inom flera moment. Det gäller även monetärt ansatta intäkter. 
Sedan nittonhundrasextiotalet, när de första samhällsekonomiska kalkylerna inom 
transportsektorn genomfördes, har fler delar av kalkylmetodikens teori utvecklas 
samtidigt som metoderna för att kvantitativt estimera effektsamband även förbättrats. 
Detta för att erhålla nytto-kostnadskvoter som ger möjlighet att rangordna åtgärder 
efter samhällsekonomisk lönsamhet. Fortfarande finns intäkter, t.ex. ekosystemtjänster, 
där effektsambanden inte är beskrivna i kvantitativa termer. Det har därför resulterat i 
att kalkylen delats upp i en ”kvantifieringsbar” del där en explicit nyttokostnadskvot 
beräknas samt en del där andra ”icke kvantifierbara effekter” presenteras på ett 
kvalitativt sätt.  

En debatt har i det sammanhanget funnits om varför inte endast projekten med de 
högsta kvoterna inom det kvantifieringsbara segmentet genomförs. I en kalkyl bör 
givetvis samtliga intäkter ges någon form av kvantifierat värde för att de ska kunna 
ställas mot den ofta mer explicita åtgärdskostnaden. I alla kalkyler finns samtidigt både 
risker och osäkra bedömningar. Att endast nyttja de kvantifierade effekterna (som även 
de är förväntade värden med intervall av osäkerhet) är givetvis otillräckligt. Det kan 
även konstateras att för alla åtgärder där beslutet blir att man startar en åtgärd har 
indirekt de icke-kvantifierade effekterna åsatts ett minsta värde som gör att kalkylen når 
upp till den kvot det sämsta av de projekt som genomförs har. En utvärdering av nivån 
på de implicit kvantifierade värderingar olika kategorier av ”icke-kvantifierade” effekter 
åsatts kan därmed ge ytterligare ett kvantifierat underlag för beslutsfattare. När det 
gäller hur nyttorna ska värderas för det investerande kollektivet kan man tänka sig att 
den som upprättar kalkylen uppskattar de framtida inkomsterna, alternativt 
tillgångsförändringarna, till följd av åtgärden för samtliga medlemmar i det 
investerande kollektivet. I fallet med etableringen av en ny skidanläggning skulle man 
kunna uppskatta hur inkomster och tillgångsvärden påverkas för samtliga personer 
inom en lämplig omgivning. Dessutom skulle olika indirekta effekter från dessa 
personers efterfrågan inom och utom regionen analyseras samt eventuella 
omlokaliseringseffekter identifieras. Några verksamheter och deras förädlingsvärden 
flyttar, andra flyttar in. 
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En sådan analys är utan tvekan en omfattande studie. Trafikverket har istället valt att 
hålla sig mycket nära ett teoretiskt resultat för effektanalys av välfärdspolitik. Resultatet 
innebär att i en ekonomi med fullständig konkurrens på samtliga marknader, inga 
stordriftsfördelar eller icke-korrigerade externaliteter och snedvridande skatter kan 
samtliga vinster för kollektivet i ekonomin mätas med hjälp av förändringar i 
konsument- och producentöverskotten under utbuds- och efterfrågekurvorna i allmän 
jämvikt för transporter på den åtgärdade länken före och efter det att en åtgärd 
genomförs på länken. Resultatet är mycket kraftfullt. Samtliga effekter i hela samhället 
speglas således på marknaden för den länk som ska åtgärdas. Istället för att undersöka 
effekterna av en planerad åtgärd för samtliga marknader och aktörer i ekonomin räcker 
det med att identifiera effekterna på den åtgärdade länken.  

Genom att dessutom anta att samtliga aktörer i princip har samma preferenser och anta 
att samtliga marknader i princip uppfyller den teoretiska modellens krav samt att 
dessutom anta att samtliga marknader direkt och utan tröghet regerar på de prissignaler 
en åtgärd ger, kan enligt Trafikverkets metoder ”jämförbara” kalkyler erhållas.  

Mot detta har intressen som pekat på sysselsättningseffekter, kritiska länkar, 
fastighetsvärden mm utanför den åtgärdade länken stått. Det anses då finnas 
”vittomfattande ekonomiska effekter vid sidan om länken” som inte fångas av 
Trafikverkets ansats. Metoden att ”endast mäta på den åtgärdade länken” innebar att 
små skillnader i uppgivna restidsvinster för olika kategorier av trafikanter och då 
framförallt på länkar med redan stora flöden kunde ge en åtgärd prioritet – utan en 
analys om det fanns förutsättningar att för tillväxteffekter i kringliggande ekonomi att 
uppstå eller inte. Däremot innebar tanken på ”effekter vid sidan om länken” att varje 
kalkyl måste göras på ett sådant sätt att de lokala egenskaperna i ekonomin runt länken 
även studerades mer i detalj.  Det gällde att beskriva och kvantifiera de 
beteendesamband som kanaliserade olika effekter input-output strukturer, inducerade 
och acceleratoreffekter samt via transportsystemets ”systemeffekter” genom hela 
ekonomin. 

Det senare ställer, på samtliga nivåer, betydande krav på Trafikverkets förmåga att 
förstå ekonomins rumsliga struktur och att göra prognoser av denna in i framtiden – 
med såväl som i jämförelsealternativet där kanske en åtgärd inte genomförs. Att hålla sig 
till marknaderna på vägar- och järnvägar har i det perspektivet givetvis känts enklare, 
man har sluppit att agera ”samhällsbyggare” och kunnat fokusera på uppskatta 
generaliserade kostnader på efterfråge- och utbudssidorna i transportsystemet samt det 
mer tekniska kring genomförandet av en åtgärd.  

Risken med den samlade kalkylmetodik Trafikverket därmed byggt upp är att hög 
jämförbarhet fått prioritet före bra kalkylkvalité. Vad är då ett bra kalkylunderlag? Ett 
svar kan vara att det är ett underlag som med någon fördelning vid utvärderingar av 
genomförda åtgärder i genomsnitt och med rimlig risk visat sig kunna ge tillförlitliga 
effektberäkningar och en tillräcklig avkastning för investeringskollektivet. Till saken hör 
att just utvärdering av åtgärder inte varit Trafikverkets starkaste sida. Därtill kommer 
att eftersom infrastruktur är långsamt föränderligt, och därmed starkt strukturskapande 
och styrande för snabbare processer, så riskerar prognoser över framtida trafik att bli 
självuppfyllande.  
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Turism och åtgärdskalkyler 
I stora delar av det kommunala transportsystemet är turisternas andel av länkarnas 
flöden relativt begränsad. Med den ovan nämnda definitionen av turister som personer 
som lämnar sin kommun är å andra sidan en betydande del av affärs- och 
fritidsresenärer turister och därmed är betydande flöden på de regionala och nationella 
näten av ”turistkaraktär”. På mindre länkar, ofta i transportnätets ”utkant”, kan däremot 
specifika attraktiviteter som genererar betydande flöden av turister, eller har potential 
att skapa sådan flöden om länken skapas eller förbättras, ge upphov till problem i en 
standardiserad kalkylmetodik som helt negligerar länkens omgivning.  

Svenska turister i ”klubben Sverige” betalar via lokala, regionala och nationella skatter, 
trafikavgifter, eller bensinskatten på olika sätt för det kostnader de orsakar i Sverige. 
Andelen internationella turister i det svenska transportsystemet är oftast även mer 
begränsad. Inom Europa finns t.ex. även ett samarbete om europavägnätet för att 
hantera delar av dessa flöden. Här finns även en reciprocitet så att svenska turister kan 
nyttja övriga europeiska nät mot att europeiska turister tillåts nyttja det svenska nätet. 
Men ibland uppstår problem. Det har t.ex. diskuterats i samband med Schweiz 
kostnader för transporter över Alperna. Trafikavgifter kan här liksom på andra 
genomfartsstråk vara en ersättning för kollektiv finansiering.  

Det skulle även kunna gälla stråk i Sverige mellan större befolkningscentra och 
attraktiva turistområden. Säsongsvis kan flödena på dessa länkar nå länkens 
kapacitetsmaximum och påverka övrig verksamhet längs stråken såväl positivt som 
negativt. Nackdelen är givetvis att sådana länkrelaterade avgifter driver ut viss trafik i ett 
kringliggande trafiknät av lägre kvalité. Sådan trafik kan vara transporter av tyngre gods 
med låga tidsvärden och äldre lastbärare. De negativa externaliteterna av detta kan vara 
betydande. Syftet med en snabb direkt länk är i stället att attrahera trafik till länken för 
att sänka samhällets samlade generaliserade transportkostnader.  

På olika håll i utpräglade turistdestinationer i Europa införs även ”turistavgifter” som 
t.ex. tas ut via hotellvistelser för att finansiera drift och underhåll av såväl det lokala 
transportsystemet som själva attraktiviteten. Detta riktar sig mot turister som inte är 
fastighetsägare i området. Fastighetsägande turister kan istället beskattas med en lokal 
fastighetsskatt eller tvingande medlemskap i vägföreningar.  

På länkar med en betydande andel basflöden av arbetsresor och varutransporter kan 
därmed turisttrafikens behov vanligen hanteras inom en ordinarie kalkyl, oavsett hur 
den görs. Trängsel signalerar att åtgärder krävs någonstans i systemet och 
finansieringen sker via kollektivets investeringsbudget. 

Av det som sagts ovan skulle det således ur turistnäringens perspektiv finnas skäl att 
närmare studera hur kalkyler ska genomföras i den del av transportnätet som är mest 
finfördelat och med existerande eller potentiellt attraktiva turistdestinationer samt för 
stråk där den säsongsmässiga turisttrafiken kan vara betydande. 
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Kan Trafikverkets nuvarande kalkyl ge felaktig resurshushållning relativt 
turistnäringen? 
Generellt kan man således ifrågasätta Trafikverkets ambition att ha en för många 
åtgärder i hela landet jämförbar kalkylmetodik. Risken är att lönsamma projekt i snabbt 
föränderliga och dynamiska omgivningar inte genomförs samt att projekt som i den 
generella kalkylens antagande att alla omgivande marknader, t.ex. fastighetsmarknaden, 
fungerar perfekt, inte håller vad de lovar, varför kalkylens lönsamma projekt senare 
visar sig vara mindre lönsamma. Den alternativa kalkylmetodik som lanserats inom 
ramen för förhandlingarna om höghastighetståg kan ses som en reaktion på den 
generella kalkylens starka antaganden om nationellt allmängiltiga effektsamband och att 
det räcker att mäta effekter på transportmarknaden utan att studera 
fastighetsmarknadens reaktion på transportåtgärden. 

Det ska inte uppfattas som att det inte bör finnas några riktlinjer för hur Trafikverkets 
kalkyler ska genomföras. Istället bör utvärderingar ge vägledning om i vilka situationer 
det är en god approximation av de totala effekterna i samhället att mäta effekterna på 
den åtgärdade länken enbart och i vilka lägen så inte är fallet. Likaså bör de nyttjade 
effektsambanden utvärderas mer i detalj för att se hur dessa fungerar på de marknader 
där turistflödena är betydande. Värderingen av restidsvinster kan vara kritiskt beroende 
om en resa till en destination tar en dag ytterligare eller kan ske utan byte av färdmedel. 
Betalningsviljan för en tidsförkortning kan därmed på marginalen i vissa relationer vara 
mycket hög. Efterfrågan på direktflyg till olika destinationer skulle antyda att så är fallet. 

Frågan är även om det går att presentera en enda nationell ranking av åtgärder efter 
lönsamhet utan att samtidigt reflektera över det faktum att nationer är arenor för ett 
antal stadsregioner som befinner sig såväl i samverkan som i konkurrens med varandra. 
Stordriftsfördelar av stadsmiljöer och i transportsystemet tenderar tillsammans leda till 
spårberoenden som riskerar att skapa statisk effektivitet på bekostnad av den dynamiska 
effektivitetens behov av mångfald i det nationella systemet. Nya flygplatser och linjer 
som utmanar stordriftsfördelar i existerande ”hub and spoke” nät kan vara exempel på 
detta. En långsiktig nationsledning bör ur det perspektivet både skapa ett 
transportsystem och en stadshierarki som gynnar ett utbyte med omvärlden men som 
även upprätthåller mångfald och konkurrens inom nationen mellan ett antal 
stadsregioner. 

Sammanfattning  
Trafikverkets kalkylsystem för åtgärdsplanering har starkt kommit att betona 
jämförbarhet mellan kalkyler. Detta har tagit sig uttryck i nationellt gemensamma 
effektsamband och en kalkylmetodik som baseras på det kraftfulla teoretiska resultatet 
att det räcker att mäta samhällets samtliga effekter av åtgärder på en åtgärdad länk i 
själva transportsystemet. Generellt finns det inte så många utvärderingar av detta. Det 
krävs för att hävda attansatsen generellt ger det bästa kalkylunderlaget för enskilda 
åtgärder. Tvärtom kan man teoretiskt visa att rätt enkla avvikelser från modellen kan ge 
effekter på projekts egenskaper i termer av nyttor. Vi har här drivit hypotesen att det i 
utvecklingen av turistdestinationer kan finnas skäl att studera sådana effekter närmare. 
Det hindrar inte att det den gängse metoden har fördelar i flera situationer. Det innebär 
inte heller att alla åtgärder riktade mot det finförgrenade transportnätverkets 
turistdestinationer är lönsamma.  
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Transportsystemet, turismen och modellerna 
Svante Berglund & Karin Brundell-Freij, WSP Analys & Strategi, 2016-09-13 

Inledning 
Denna PM är en del av projektet ”Turismens samhällsekonomiska effekter” som 
genomförs på uppdrag av Trafikverket. Projektets syfte är att ge ett underlag för att 
utveckla metoder och modeller som på ett adekvat sätt hanterar de effekter för 
besöksnäringen som kan uppstå av en satsning i trafik- och transportinfrastruktur och 
därmed underlätta beslut om turistiska satsningar.  

I projektets första fas produceras en samling kunskapsunderlag som belyser olika 
delfrågor med anknytning till projektets övergripande syfte. Denna PM är ett sådant 
kunskapsunderlag och syftar specifikt till att beskriva några av de trafikmässiga 
egenskaper som karaktäriserar turistresandet, och hur dessa fångas i Trafikverkets 
befintliga modeller. 

I andra kapitlet beskrivs turisterna (som resenärer) med utgångspunkt i svenska 
resvanedata. Vi beskriver där vad som karaktäriserar turistresande med avseende på 
färdmedel, säsong, reslängd, sällskapsstorlek, bortavaro mm. I tredje kapitlet beskrivs 
befintliga transportmodeller och deras roll i beslutsprocessen. Fjärde kapitlet omfattar 
en avslutande diskussion kring hur turistresornas egenskaper fångas (eller inte fångas) i 
transportmodellerna och vilka konsekvenser det kan få för beslutsfattandet. 

Turisten som resenär 
Turister och turistresande i data och modell  
Trafikmodeller och resvaneundersökningar (RVU) är nära knutna till varandra på ett 
ömsesidigt sätt: trafikmodellernas parametrar bygger på data från RVU, samtidigt som 
den logik som RVU:s datainsamling utgår ifrån (”delresor”, ”färdmedel”, ”ärenden”) är 
starkt influerad av den struktur som kommit att bli hävdvunnen för uppbyggnaden av 
trafikmodeller.  En viktig första restriktion sätts av att både trafikmodeller och 
resvanedata fokuserar på just resandet. Den mellanliggande vistelsen (som är det 
viktigaste för näringslivet i turistbranschen) är av underordnat intresse för såväl RVU 
som trafikmodellerna. 

I en RVU beskriver respondenten själv var och en av sina förflyttningar i termer av 
ärende, färdsätt, destination mm. I de flesta fall görs detta i ett låst fördefinierat format 
(”kryssval”).  Turism utgör inte en egen kategori i sådana gängse resvanedata. Vi vet 
alltså inte vilka resor som resenärerna själva uppfattar som ”turism”. När vi skall 
analysera turistresandet måste det därför göras utifrån en avgränsning som baseras på 
sådana andra variabler som ingår i datamaterialen. På samma sätt måste 
karaktäriseringen av turistresandet utgå från sådana faktorer som används för att 
beskriva resandet i stort. RVU:s (nuvarande) utformning sätter alltså gränser för vilka 
analyser av turistresandet som är möjliga att göra. 

En grundläggande aspekt i resvanedata är att alla resor har ett ”ärende” – något man 
skall göra på målpunkten. Typiska ärenden är ”arbete” (till stadigvarande arbetsplats), 
”tjänsteärende”, ”inköp”, ”rekreation”, och ”besöka släkt och vänner”. Som synes är det 
inte självklart hur ”turistresor” skall avgränsas ur resvanedata i den här dimensionen.  
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För den samhällsekonomiska kalkylen spelar det stor roll vilken typ av tid som används 
för själva förflyttningen (privat fritid eller betald arbetstid), det vill säga vilken aktör – 
individen eller arbetsgivaren – som primärt skulle tjäna på att restiden förkortades. På 
motsvarande sätt är frågan om vem som betalar de monetära reskostnaderna en viktig 
aspekt i resvanedata (men inte nödvändigtvis i definitionen av turism).  

När det gäller vistelsens längd utgår man i resvanedata ofta från antal övernattningar: är 
man borta över en natt, en helg en vecka eller längre tid? En annan dimension är hur 
stort sällskap man reser med. Sällskapsstorleken är naturligtvis relevant för själva 
turistverksamheten/branschen, eftersom den avgör antalet besökare/gäster. 
Sällskapsstorleken är också en relevant förklaringsvariabel när resandet skall beskrivas 
och förutses, eftersom större sällskap kan ge upphov till samåkning (car sharing) och 
därmed en fördelning av de kostnader som är förknippade med resan (cost sharing). 
Detta gör sammantaget att större sällskap är mer benägna att välja bil. 

Vidare kan man behöva fundera på en uppdelning i vilken turisttransport det är som ska 
studeras och beskrivas av modellerna. Den långväga resan från Stockholm till Åre (120 
mil tur och retur) eller den korta lokalresan från stugan i Åre till skidbacken (6 dagar à 2 
mil = 12 mil)? Transportbehoven på orten kan förklara färdmedelsvalet till orten – 
behöver man bil för att ta sig till backen kanske man väljer att ta bilen hela vägen 
hemifrån. 

Turistresandets speciella egenskaper 
Trafikmodellerna är utvecklade för att beskriva relevanta och representativa samband 
för hur resandet varierar med de yttre omständigheterna, vilka framförallt utgörs av 
markanvändning och transportmöjligheter.  

Om modellerna skall kunna användas för utvärdering av olika alternativ ex ante behöver 
modellerna kunna tillämpas på manipulerade indata som beskriver helt hypotetiska 
framtida situationer: Hur många resor blir det på vägen X, om man anlägger 2000 
bostäder och 500 arbetsplatser i det närbelägna bostadsområdet Y?  
För att kunna fylla det syftet behöver de representativa samband som ingår i modellerna 
vara ganska grovt beskrivna. Ju mer svaret på den ställda frågan är ”det beror på…”, 
desto svårare blir det för trafikmodellernas genomsnittliga samband att leverera svar 
som är relevanta i det specifika fallet.  

En hypotes är att turistresandet är mer ”speciellt” än annat resande, med drivkrafter 
som varierar från plats till plats och från tid till tid. Därmed är turistresandet svårt att 
beskriva med förklaringsvariabler på den grova nivå som är nödvändig för att 
trafikmodellerna skall kunna fylla sitt syfte. I det här avsnittet tittar vi därför närmare på 
frågan om vad som kännetecknar ”turistresor”, på vilket sätt de är ”särskilda” och hur de 
skiljer sig från andra, ”vanliga” resor.  

Analysen utnyttjar resvanedata från svenska RVU från åren 2010-2014. Vi har utnyttjat 
den separata databas som omfattar de långväga resor (> 100 km) som respondenterna 
uppgett att de gjort under den senaste månaden.  

Som ”turistresor” har vi definierat de långväga resor som har ett annat angivet syfte än 
arbete, tjänsteärenden och inköp eller service (hit räknas sjukvård, bankärenden osv.). 
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Resor med dessa ärenden har istället använts som referens, det vill säga ”vanliga” resor.  
Analysen begränsas alltså helt till de långväga resorna, som utgör en liten del av det 
totala antalet resor men ändå utgör en relativt stor andel av persontransportarbetet. 
Enligt Trafikverkets senaste basprognos utgör det långväga resandet 29 % av 
persontransportarbetet, och 5 % av alla resor. Också bland de kortare, inomregionala 
resorna kan det rymmas en del resande som skulle kunna karakteriseras som ”turism”, 
men som alltså inte täcks av vår analys här.  

Här vill vi passa på att påpeka ett grundläggande problem i den analys som följer. Den 
geografiska/tidsmässiga aggregering som vi tvingas till (för att få tillräckliga 
datamängder) riskerar att genom medelvärdesbildning släcka ut just de ”speciella” 
egenskaper hos turistresorna som varierar från plats till plats och tid till tid som vi vill 
beskriva. De fördelningar som kännetecknar turistresandet på en specifik plats är inte 
nödvändigtvis kännetecknande för turistresandet som helhet. Ett övertydligt exempel: 
Den aggregerade säsongsfördelningen kan vara alldeles jämn över året, även om varje 
plats bara har trafik en enda dag om året…  

Turistresandets betydelse i olika län 
Figur 1 visar, som förväntat, att turistresandets betydelse varierar mellan län. Betydelsen 
är dock stor överallt. Med den definition som använts här utgör turistresandet i alla län 
huvuddelen (mellan 60 och 80 procent) av de långväga resor som återskapas i Sampers 
långväga modell (se kommande avsnitt). Bland det långväga resandet är det alltså 
turismen som är de ”vanliga” resorna. Särskilt viktig är turismen för resandet i Gotlands, 
Kalmar, Dalarnas och Jämtlands län.  

Figur 1  Turistresornas andel av de långväga resorna per destination (län). Källa: RVU 2010-2014. 

Turistresandets fördelning i tiden 
Figur 2 och Figur 3 visar hur det långväga resandet fördelas över veckan. Vi ser dels att 
turistresandet sker på andra veckodagar än annat långväga resande (vilket är naturligt, 
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eftersom det är resande knutet till ledig tid), men också att turistresandet är mer 
koncentrerat i tiden än annat resande, med 25-30 procent av resandet koncentrerat till 
en specifik veckodag. Denna ”spetsiga” fördelning gör att skillnaden blir stor mellan 
resandet en ”medeldag” och en ”maxdag”. Denna skillnad har betydelse både för utfallet 
av kalkylen och för hur relevanta trafikprognoserna blir när anläggningar skall utformas 
och dimensioneras. 

Figur 2. Fördelning på avresedag över veckan.  
Källa: RVU 2010-2014. 

Figur 3. Fördelning på hemkomstdag över veckan.  
Källa: RVU 2010-2014. 

Figur 4. Indelning i typområden för turism. 
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Denna spetsiga fördelning kännetecknar i än högre grad resandets årstidsvariation, 
vilken beskrivs i  
Figur 5-8. För att inte släcka ut säsongsvariationen genom medelvärdesbildning beskrivs 
årstidsvariationen här dels för landet som helhet, dels för tre olika turistregioner: 
Fjällvärlden, Västkusten respektive Öland-Gotland (för regionindelning, se Figur 4). 

Figur 5. Fördelning per månad för samtliga långväga resor fördelat på turistresor och övriga 
ärenden. Källa: RVU 2010-2014. 

Figur 6. Fördelning per månad för resor till fjällvärlden fördelat på turistresor och övriga ärenden. 
Källa: RVU 2010-2014. 

Figur 7. Fördelning per månad för resor till Västkusten fördelat på turistresor och övriga ärenden. 
Källa: RVU 2010-2014. 
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Figur 8. Fördelning per månad för resor till Öland och Gotland fördelat på turistresor och övriga 
ärenden. Källa: RVU 2010-2014. 

Figur 5 visar att turistresandet som väntat är koncentrerat till semestermånaden juli då 
15 procent av resandet sker. I Figur 6-8 ser vi att koncentrationen är ännu tydligare när 
man går ner på enskilda destinationer. Både Västkusten och Öland-Gotland tar emot 
mer än en fjärdedel av alla turistresor under en enstaka sommarmånad. I analogi med 
koncentrationen till vissa av veckans dagar, leder den tydliga årstidsvariationen till 
problem när man vill använda samma trafikprognos både som underlag för 
utformning/dimensionering och kalkyl. 

Reslängd – avstånd och tid 
Figur 9 visar hur olika typer av långväga resor fördelar sig över reslängder. Vi ser att 
turistresorna typiskt är något längre än andra långväga resor: en mindre andel av 
turistresorna är kortare än 30 mil och betydligt fler är mellan 40 och 70 mil långa. Figur 
10 visar på motsvarande sätt att turistresorna är något längre även i tid (bortovaro). Det 
är alltså vanligare att turistresor innebär övernattning. Det är dock långt ifrån alla 
turistresor som innebär övernattning: med den definition vi använt här sker hälften av 
turistresorna över dagen. 

Figur 9. Reslängdsfördelning för turistresor samt övriga resor. Källa: RVU 2010-2014. 
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Figur 10. Resans utsträckning i dagar. Källa: RVU 2010-2014. 

Färdmedelsfördelning 
Figur 11 visar att turistresorna är bilburna i något större utsträckning än andra långväga 
resor. Det förklaras troligtvis åtminstone delvis av att turistresor betydligt oftare sker 
med sällskap (se Figur 12). Bara 20 procent av turistresorna görs av en ensam resenär, 
medan motsvarande siffra för andra långväga resor är 60 procent. Detta är intressant, 
eftersom trafikmodellerna har begränsad möjlighet att fånga interaktionen i ett 
ressällskap, med de begränsningar det sätter för resandet.  

Figur 11. Färdmedelsfördelning efter ärende fördelat på turism och övriga ärenden. Källa: RVU 
2010-2014. 

Figur 12. Sällskapsstorlek – antal medresenärer. Källa: RVU 2010-2014. 
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Resenärerna 
Figur 13-15 beskriver vilka egenskaper som karaktäriserar de resenärer som gör 
turistresor och jämför dem med motsvarande egenskaper för andra typer av långväga 
resor. Det är intressant att konstatera att medan turistresandet i flera andra avseenden 
haft en mer ojämn fördelning än andra typer av långväga resor, så är det tvärtom när det 
gäller de personliga egenskaperna. De personer som gör turistresor har en jämnare 
åldersfördelning, lägre medelinkomster (mer lika befolkningsgenomsnittet) och en 
jämnare könsfördelning än de långväga resenärer som reser för andra ärenden.  

Figur 13. Åldersfördelning på resenärerna efter ärende. Källa: RVU 2010-2014. 

Figur 14. Medelinkomst (individinkomst respektive hushållsinkomst) för individer som gjort en 
turistresa respektive resa med annat ärende. Källa: RVU 2010-2014. 

Figur 15. Könsfördelning hos resenärerna efter ärende. Källa RVU 2010-2014. 
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Befintliga modeller 

I avsnittet går vi igenom modeller som täcker Sverige i dess helhet och är operationella, 
samt redogör för deras egenskaper (se Figur 16). Vi diskuterar inte modeller som 
förekommer inom forskning eller för lokalt bruk. 

I svensk transportplanering används Samperssystemet för att ta fram 
persontransportprognoser. I systemet ingår även en samhällsekonomisk kalkylmodell 
kallad Samkalk. Sampers är uppdelad i fem regionala modeller för kortväga trafik och en 
nationell modell. De regionala modellerna täcker svenskars resor kortare än 10 mil inom 
Sverige, med undantag för Skånemodellen som även medger resande till och från 
Själland, där även danskar inkluderas. Indelningen i fem regionala modeller är gjord av 
praktiska skäl, för att få ner exekveringstiden. Resor längre än 10 mil modelleras i den 
nationella (även kallad den långväga) modellen, som utan undantag avser svenskars 
resor som startar och slutar i Sverige. Den nationella modellen har en grövre 
zonupplösning vilket gör att det inte funnits skäl att dela den på flera mindre modeller.  

Figur 16. Översikt av transportmodeller som finns tillgängliga för användning i Sverige. 

På europeisk nivå finns modellen Transtools, som utvecklats i olika steg. Den täcker 
Europa med varierande zonupplösning. Eftersom vi i Sverige har haft egna modeller av 
god kvalitet för de flesta syften har Transtools såvitt vi vet inte tillämpats i Sverige. 
Transtools version 2.5 är operationell och kan användas utan kostnad men utgåvan har 
en del brister. Dessa har åtgärdats i ett pågående arbete som kommer att resultera i en 
version 3, vilken troligen kommer att tas i bruk under 2017. 

Nedan går vi igenom respektive modell med avseende på dess egenskaper kopplat till 
turism som ärende.  
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Sampers regionala modeller 
Sampers regionala modeller avser svenskars resor, med undantag av Skånemodellen 
som även omfattar danskars regionala resor. I de regionala modellerna studeras det 
dagliga resandet, vilket utgör ca 95 % av alla resor. Dessa resor handlar om det mesta 
som vardagen kräver av oss dvs. att ta oss till och från jobb, skola, affär och även 
fritidsaktiviteter som exempelvis att åka till träningen. Även en kort resa kan vara turism 
men konsekvenserna skiljer genom att korta resor inte flyttar konsumtionen på samma 
sätt som en längre resa gör. Fritid ingår som en ärendetyp i Sampers regionala modeller. 
Den regionala nivån innebär att även de resor som har fritid som ärende är relativt korta 
och de medför sällan övernattningar, med undantag för resor till fritidshus.  

Beskrivningen av målpunkterna (det som attraherar fritidsresor) utgörs av följande 
variabler: 

· Sysselsatta i hotell och restaurang
· Sysselsatta i kultur- och sportsektor
· Befolkning
· Fritidshusyta

Att dessa resor är relativt korta innebär inte att de skulle vara ointressanta varken ur 
trafiksynpunkt eller sett till näringen. Från trafikens perspektiv kan vi påminna om 
trafikflödena i storstäder och tätorter i samband med veckoslut, ut till båtar18 och 
fritidshus19, som lokalt har högst påtaglig effekt på trafiksituationen som helhet20. Den 
här närvaron i exempelvis kustområden har stor påverkan på det lokala näringslivet.  

Sampers regionala modeller beräknar efterfrågan fördelat på fem färdsätt: 

· Bil som förare
· Bil som passagerare
· Kollektivtrafik
· Gång
· Cykel

Sampers långväga modell 
Sampers långväga modell avser svenskars resor inom Sverige. Eftersom denna modell är 
den som tydligast har bäring på det som vi traditionellt betraktar som turism går vi 
igenom modellen ärendevis. Sampers långväga modell har tre ärenden:  

· Privatresa
· Tjänsteresa
· Arbetsresa

18 Båtar fungerar i vissa fall som fritidshus men resandet till dessa fångas inte på samma sätt i 
modellerna som resandet till fritidshus. Har lokalt påtaglig betydelse.  
19 Ger också upphov till säsongsboende där fritidshusområden under en del av året får normal 
pendlingstrafik.  
20 Det här är ett återkommande ämne i kontakter med exempelvis Stockholms 
skärgårdskommuner.  
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Varje ärende utgör en separat skattad delmodell med egna känsligheter för restid, 
kostnad mm. Den långväga modellen fördelar resenärerna på fyra färdmedel. Till 
skillnad från de regionala modellerna skiljer man inte på bil som förare och bil som 
passagerare, eftersom en resenär kan vara både och under en långväga resa. Gång och 
cykel är ej relevanta för långväga resor och inkluderas inte. Färdmedlen i modellen är: 

· Bil
· Buss
· Tåg
· Flyg

Den senaste versionen av de långväga delmodellerna skiljer sig på ett avgörande sätt 
från tidigare versioner genom att restider och kostnader är ickelinjära. Skattningarna är 
gjorda med kombinationer av logaritmiska respektive linjära komponenter av både tid 
och kostnad. Att de är ickelinjära innebär att nyttan av en viss restids- eller 
kostnadsförändring varierar med längden på resan, det vill säga att tio minuter kortare 
restid har mindre betydelse på en tretimmarsresa än på en resa som varar en timme. De 
nya modellerna har avsevärt bättre anpassning till data jämfört med tidigare versioner.  

Modellerna har skattats på den nationella resvaneundersökningen från 2005-2006 
(RVU 05/06) som innehåller data av god kvalitet.  

Modellen för privata resor 
Privatresa är ett stort ärende som rymmer både det vi kallar rekreation och resor till 
släkt och vänner. Modellen är segmenterad21 på bortavaro (antal övernattningar), något 
som visat sig ha stor inverkan på resebeteendet. 

· 0 nätter
· 1-2 nätter
· 3-5 nätter
· 6+ nätter

Effekten av segmentering på bortavaro är att: 

· Betydelse av restid avtar med ökande bortavaro
· Betydelse av anslutningsrestid avtar med ökande bortavaro
· Betydelse av turtäthet avtar med ökande bortavaro
· Betydelsen av destinationsvariabeln fritidshusyta ökar med ökande bortavaro

Man blir generellt mindre känslig för restidskomponenter ju längre resan utsträcker sig i 
tid. Vid sidan av segmenteringen på bortavaro finns separata parametrar skattade per 
inkomstgrupp för kostnadsvariabeln. Variabler som förklarar val av destination är antal 
sysselsatta i kultur- och sportsektorn samt fritidshusyta. Sedan finns en dummy för 
zoner som innehåller vintersportaktiviteter samt dummy-variabler för storstäderna. 

21 Att modellen är segmenterad innebär att den är uppdelad i separata delmodeller med egna 
parameterestimat för samtliga variabler. 
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Resegenereringsmodellerna omfattar variabler för ålder, inkomst, månad samt en 
negativ regional variabel för Skåne. Däremot saknas variabler för veckodag. Värt att 
notera är att det för resor utan övernattning helt saknas förklarande variabler för 
resegenerering och där är det således endast en fast frekvens för genereringen. För resor 
under sommarsemestern finns dummyvariabler för resor med 3 övernattningar och mer.  

Hur kan den här informationen användas i analyser av turism? I modellresultaten 
som kommer ut reduceras informationen till det som är väsentligt i den 
samhällsekonomiska kalkylen. Information om bortavaro kan i princip användas för att 
beräkna uppehållstid på destinationen. Kombineras detta med hur mycket som 
spenderas per dygn så ger det en uppfattning om en pengaström. Vill man förfina 
beräkningen kan man bryta ner resenärerna på inkomstgrupp. 

Modellen för tjänsteresor 
Tjänsteresemodellen är inte segmenterade efter bortavaro utan utgörs av ett enda 
segment. Kostnadskänsligheten varierar däremot liksom för de privata resorna efter 
inkomst i fyra klasser. 

Frekvensmodellen för tjänsteresor saknar säsongsvariabler, vilket är förväntat. Den har 
dock variabler för viss demografi (ålder, kön) och näringsgren, samt dummy-variabler 
för storstadslänen (som är negativa!) samt logsumma (ett tillgänglighetsmått).  

Modellen för arbetsresor 
Arbetsresemodellen är inte segmenterad efter bortavaro utan utgörs av ett enda 
segment. Liksom övriga modeller har modellen skattats med separata 
kostnadsparametrar för inkomstgrupper. Skillnaden mellan olika inkomstgrupper är 
dock inte särskilt stor. Modellen har också några dummyvariabler för storstäderna. 

Frekvensmodellen för arbetsresor har endast kön som demografisk variabel (negativ för 
kvinnor), variabel för inkomst, två näringsgrensvariabler, några länsspecifika 
dummyvariabler samt logsumman.  

Utrikes resande 
Utrikes resande modelleras inte inom Samperssystemet. Det gäller både svenskars resor 
utomlands och utlänningars resor till Sverige. Dessa resor finns med som ett 
bakgrundsflöde men modelleras inte och reagerar således inte på förändrad 
tillgänglighet till följd av en infrastrukturförändring inom modellsystemen. 

Det finns några potentiella problem med detta sett från trafikens perspektiv men 
naturligtvis också sett från ett turismperspektiv. Ej modellerade resenärer riskerar att ge 
en underskattning av nyttorna i trafiksystemet vid investeringar. För turismnäringen 
kan möjligen en beräkning slå åt båda håll vid en prognos på lite sikt. Avsaknaden av 
möjligheten att i modellen (för svenskar) göra valet att resa utomlands kan ge en 
överskattning av resande till svenska destinationer. Exempelvis kan man misstänka att 
detta är fallet i samband med utvecklingen av lågprisflyget, där det blivit lika billigt – 
eller billigare – att resa till en europeisk storstad som det är att resa inom Sverige. 
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Utländska besökares resor till Sverige är ekonomiskt intressanta för näringen och i 
gränsregioner intressanta som trafikföreteelse. Om dessa trafikströmmar är känsliga för 
åtgärder i trafiksystemet är inte lika självklart, då skälet att åka till ett annat land delvis 
följer andra drivkrafter22.  

I följande avsnitt redogör vi för en modell som omfattar även internationella resor. 

Transtools 
Transtools är en udda modell i sammanhanget, som vad vi känner till inte har tillämpats 
i Sverige. Modellen har utvecklats av EU-kommissionen i flera steg och den version som 
nu är operationell har versionsnummer 2.5. En version 3 är under utveckling och 
förväntas släppas 2017. Den nya versionen är förbättrad på flera punkter, bland annat 
har man använt ickelinjära nyttofunktioner i avståndsdomänen.  

Modellen täcker hela EU samt angränsande områden med en grov zonindelning. 
Modellen är i vissa avseenden en kompromiss med hänsyn till data, där det inte blir 
bättre än vad datatillgången medger i det land som har sämst ordning på sin statistik. 
Modellen är skattad på en intervjuundersökning (DATELINE) från 2001 som utfördes 
inom EU15+. Modellen tillämpas således på ett betydligt större område23 än vad 
undersökningen täcker. DATELINE har kritiserats exempelvis för att ha problem med 
resefrekvenserna.  

Modellen omfattar ca 1500 zoner och i Sverige används län eller aggregat av län, vilket 
ger vissa brister i precisionen avseende avståndsberäkningen mm. Transtools består 
liksom Sampers av en kortväga och en långväga modell. Eftersom zonstorleken gör att 
de flesta kortväga resor sker inom en och samma zon diskuteras den inte vidare här. Den 
långväga modellen beräknar efterfrågan på två ärenden: privata resor och tjänsteresor. 
Båda restyperna är segmenterade efter bortavaro, där privatresorna är uppdelade i fyra 
delmodeller: 

· 0 nätter
· 1-3 nätter
· 4-6 nätter
· 7+ nätter

För tjänsteresorna är de två sista grupperna sammanslagna till 4+ nätter.  

Transtools långväga modell har 4 färdmedel: 

· Bil
· Buss
· Tåg
· Flyg

22 Exempel är färjetrafiken på Östersjön, inköpsresor och även arbetsresor.  
23 Ett problem är att EU15+ består av välutvecklade länder medan tillämpningen sker även på 
nytillkomna medlemsländer i östra Europa.  
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Liksom i den långväga Sampersmodellen är det inte möjligt att skilja på bilförare och 
bilpassagerare. Hanteringen av transportutbudet skiljer på några centrala punkter 
mellan Sampers och Transtools. I Samperssystemet finns vägar och järnvägar kodade, 
liksom linjerna som trafikerar dessa. Kodningen bygger i princip på en förenklad 
tidtabell. Samma princip gäller för flyg vilket medför att resor med kollektiva färdmedel 
ger upphov till byten mellan linjer där direktförbindelse inte finns. I Transtools beter sig 
kollektivtrafiken som bil men med uppskattade antal byten och väntetider.  

Sammantaget kan man säga att Transtools har vissa brister och modellen är 
huvudsakligen avsedd för länder som inte har implementerat egna modellsystem.  

Modellerna och turistresandet 

Trafiksystemets roll är att bidra med tillgänglighet i en vid bemärkelse. Trafiksystemets 
delar är sällan ägnade till att skapa tillgänglighet för enskilda syften utan avsikten är ofta 
att olika grupper ska kunna utföra olika ärenden med samma infrastruktur. Det finns 
goda skäl att utveckla/bygga infrastruktur som kan användas i flera syften, främst 
genom att användningen då sprids över dygnet och säsongen, vilket resulterar i högt 
utnyttjande utan att nödvändigtvis skapa kapacitetsproblem. Exempelvis är det en fördel 
om en järnväg kan användas för pendling på vardagar, godstransporter nattetid och 
turisttrafik under helger och semesterperioder.  

För resor till en viss målpunkt konkurrerar olika färdmedel med varandra och en 
förbättring som rör ett visst färdmedel leder normalt till en ökning av dess 
marknadsandel. Samtidigt bidrar förbättringen till den samlade tillgängligheten för 
resor i just den relationen och påverkar därmed val av destination. I vissa fall, där 
målpunkterna är utbytbara mot varandra, är påverkan potentiellt stor. Exempelvis, om 
valet står mellan att åka till jämförbara skidorter kan restiden vara avgörande, medan en 
rekreationsresa till fritidshuset är styrd av var fritidshuset ligger24. 

Relationerna illustreras i Figur 17. Ny eller förbättrad transportinfrastruktur ger en ökad 
tillgänglighet som på kort sikt påverkar turisternas val av vart de åker och vilket 
färdmedel de väljer. På längre sikt påverkar sedan turisternas val i sin tur hur orter 
utvecklas och vart nya verksamheter lokaliseras. De kortsiktiga effekterna på resandet 
kan beskrivas och analyseras med transportmodeller medan effekterna på lokalisering, 
på längre sikt, kan beskrivas med lokaliseringsmodeller25. 

24 På längre sikt – när fritidshuset nästa gång skall byta ägare – är det dock sannolikt att man i 
valet av fritidshus tar hänsyn till såväl platsen som sådan och hur lång tid det tar att resa dit. 
Därmed kommer resmönstren (Star-mål-relationer) att påverkas av tillgängligheten även när det 
gäller resor till fritidshus.  
25 Lokaliseringsmodeller är en mindre utvecklad och svårare modellfamilj än transportmodeller. 
Trafikverkets generella modell för beräkning av lokaliseringseffekter, Samlok, kan i nuläget inte 
tillämpas specifikt på turism. 
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Figur 17. Schematisk bild av trafiksystem och de systeminterna effekter som modelleras. 

Transportmodeller kännetecknas av att de använder generella samband för att beräkna 
ett resmönster utifrån yttre förutsättningar. Det beräknade resmönstret beskriver hur 
resandet fördelas på: 

· Start-mål-relationer
· Färdmedel
· Hur länge man stannar (detta modellresultat brukar dock inte användas)
· Syften

Modellerna är i princip konstruerade för att besvara frågor rörande 
infrastrukturinvesteringar och ekonomiska policys. Ett vanligt exempel är att studera 
trafikeffekten av att man genomför en infrastrukturinvestering. Med trafikeffekt avser vi 
förändringar i färdmedelsval, val av destination, förändringar i resefrekvens eller 
förändrat ruttval. Dessa effekter är sannolikt viktiga även för att analysera effekterna på 
turism, men den precision som befintliga modeller kan erbjuda för det specifika 
ändamålet turism kan diskuteras.  

Det finns ganska stora möjligheter att studera effekterna av omvärldsförändringar, 
såsom ändrade priser på exempelvis bränsle, förändrad ekonomisk tillväxt och 
markanvändningsförändringar. I markanvändningsförändringar kan ingå specifika 
antaganden om ökningar av sektorer med särskild relevans för turistresandet.  

Slutmålet av en beräkning är ofta en samhällsekonomisk kalkyl. Efterfrågeberäkningen 
är anpassad till detta genom att beräkna en situation som är representativ för ett 
genomsnittligt dygn (årsmedeldygn). Modellerna har därmed vissa brister när det gäller 
att beskriva trafiken för vissa planeringssituationer som lokala efterfrågetoppar. 
Modellers styrka är generellt att beskriva genomsnittliga situationer. Det är möjligt att ta 
fram eller modifiera en modell till att hantera en eller ett fåtal specifika situationer men 
det är svårt att ta fram en modell som klarar många sådana situationer.  

Den samhällsekonomiska kalkylen värderar skillnaden mellan två olika resmönster som 
beräknats utifrån två olika hypotetiska transportsystem: Ett Jämförelsealternativ (om 
den studerade åtgärden inte genomförs) och ett Utredningsalternativ (om åtgärden 
genomförs).  
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I de utdata som förs vidare till den samhällsekonomiska kalkylen hanteras enbart de 
kostnader och nyttor för resenärerna själv som är förenade med det beräknade 
resmönstret. Det skulle dock vara möjligt att med relativt enkla medel från modellen 
beräkna till exempel uppehållstider och hur stor tillfällig befolkning på 
destinationsorten som resandet ger upphov till. Sådan information skulle kunna vara 
underlag för en mer ”producentorienterad” redovisning, som siktar på att uppskatta 
exempelvis den förflyttade konsumtion som resandet ger upphov till.  

Konsekvenserna av förändrade val av målpunkter leder till att konsumtion av 
turismtjänster flyttas. På längre sikt leder förändrade lokaliseringsförutsättningar till att 
investeringar flyttas (se figur 18). 

I Tabell 1 redovisas punktvis vad som kommer ut ur modellerna idag, vad som finns och 
kan tas ut med viss modifikation samt vad som kan vara önskvärt att få ut. 

Figur 18.  Turistrelaterade ”nyttor” utanför transportsystemet, och hur de skulle kunna 
modelleras med stöd av transportmodell. 

Tabell 1. Översikt: vad kommer ut ur modellerna idag, finns och kan tas ut med viss modifikation 
samt vad som kan vara önskvärt att få ut. 
Kommer ut idag Finns och kan tas ut  

med viss modifikation 
Vad vill vi ha? 

· Färdmedel
· Destination
· Ärende
· Ruttval

· Uppehållstid
· Inkomstsegment
· Sällskapsstorlek
· Varifrån resenären kommer
· Viss säsong i genereringen

· Säsong
o Månad
o Veckodag
o Region

· Utrikes resande



111 

De långväga modellerna beräknar en efterfrågan för årsmedeldygn26 vilket i många fall 
är en representation av turistresandet med problem då det resandet är säsongsbetonat. 
Modellen för privata resor har dock skattade variabler för säsong som sedan har 
medelvärdesberäknats. I princip kan man återskapa viss säsongsvariation i modellerna. 
Det blir emellertid problem om man skulle vilja redovisa julitrafiken, eftersom 
destinationsvariablerna inte är uppdelade per säsong. Vi skulle med nuvarande modell 
fördela resorna efter antal sysselsatta inom sport och kultur samt efter fritidshusyta 
oberoende om destinationen är Visby eller Åre. För att korrigera detta skulle det krävas 
vissa åtgärder som sannolikt kräver omskattning27.  

I princip kan man ta fram konverteringsfaktorer för att beräkna förhållandet mellan 
medeldygn och exempelvis en fredag eller annan dag, liksom en annan period. 
Problemet med en sådan ansats är att konverteringsfaktorer skulle behöva skilja i flera 
dimensioner såsom tid och region, vilket kräver lite funderande. 

Slutsatser i korthet 

Möjligheter 
· Transportmodellerna beräknar ingen nytta på destinationen från resan
· Men, skapar förutsättningar för att göra detta med vissa begränsningar
· Behövs en effektmodell för att beräkna dessa nyttor

Generiska problem (ger sig inte så lätt) 
· Transportmodellerna måste bygga på generella förklaringsvariabler jämfört

med, turism som bygger på specifika kvaliteter i destinationerna
· Samhällsekonomisk lönsamhet bygger på att nyttor skapas under lång tid

medan turism ofta är koncentrerad i tiden
· Problem med upplevelsen av trafiken som ofta bygger på stora trafikflöden

under en kort tid men som sett över året kan vara små
· Kräver att stor nytta hämtas hem på kort tid

Problem som kan åtgärdas (utvecklingsfråga) 
· Utrikes resande saknas i trafikmodellerna

o Svenskars resande som konkurrerar med inhemska destinationer
o Utländska besökares resor

· Transtools hanterar utrikes resande, dock med en kvalitet som troligen är
främmande för vårt vidkommande

· Möjligheter med IBIS-data bör undersökas
· Säsong som är relevant för turisttrafiken saknas

26 Vissa regionala modeller beräknar efterfrågan fördelat på morgonens maxtimme samt 
mellantrafik. 
27 Särskild attraktionsvariabel finns för vintersportort som är mycket stark vilken skulle kunna 
släckas för att bättre representera sommar men motsvarande problem för att skatta resandet 
under exempelvis mars skulle kvarstå.  
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Intervjustudie med företrädare för regioner/kommuner 
WSP Analys & strategi, sammanfattade resultat, presenterat på workshop 2016-09-16. 

Inledning 

Som komplement till Trafikverkets egna erfarenheter ville man höra med regioner, 
kommuner och andra nyckelaktörer inom offentlig planering för att få veta mer om 
frågor som: I vilka planeringsprocesser uppstår frågor kring nyttor med 
infrastrukturinvesteringar med huvudsyfte att, eller som delvis kan komma att, stödja 
turism/besökare? Vilka beslutsunderlag och beräkningsmodeller används idag och vilka 
saknas? Vilka verktyg har ni för att prioritera mellan turism och andra områden i den 
verksamhet där du arbetar? Är beräknad nytta kopplad till turism jämförbar med andra 
samhällsnyttor? Totalt 8 telefonintervjuer genomfördes med företrädare för Region 
Jämtland, Åre kommun, Norrbottens läns landsting, Region Gotland, Luleå kommun, 
Jönköpings kommun, Region Dalarna och Region Blekinge. 

Intervjufrågorna 

· Finns det sammanhang där det uppstår frågor som rör turism/besöksnäring i
samband med infrastrukturinvesteringar?

o Vilka aktörer/intressenter (inkl. politiker) är involverade i processen?

o Har du några exempel på när sådana diskussioner varit aktuella?

· På vilka grunder/underlag fattas beslut om infrastrukturinvesteringar med
koppling till turism/besöksnäring?

o Vilka beslutsunderlag och beräkningsmodeller används idag och vilka
saknas?

o Vilka verktyg har ni för att prioritera mellan turism och andra områden
i den verksamhet där du arbetar?

· Hur hanteras nytta kopplad till turism jämfört med andra samhällsnyttor?

o Jämförs beräkningar med varandra, och i så fall hur?

· Sammantaget – hur upplever du

o tillgången på beslutsunderlag för beslut kopplade till turismsatsningar?

o politikens roll kontra tjänstemännens i beredningsarbetet?

Resultat 
Besöksnäring och infrastrukturinvesteringar 
Finns det sammanhang där det uppstår frågor som rör turism/besöksnäring i samband 
med infrastrukturinvesteringar? 

· Besöksnäring och turistperspektivet är något som ständigt diskuteras inom de
intervjuade regionerna /kommunerna i samband med investeringar i
infrastrukturen

· Samtliga regioner/kommuner är beroende av besöksnäring vilket gör det
naturligt att diskussioner sker med hänsyn även till turistperspektivet

· Sammanhangen skiljer dock beroende på vilket ansvar aktuell organisation har
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o Länstransportplaner

o Exploateringssammanhang

o Kollektivtrafiksatsningar

o Översiktsplaner

» ”Ja ofta – eller snarare nästan alltid!” 

Vilka aktörer/intressenter (inkl. politiker) är involverade i processen? 

· Flera av regionerna har sk Turistråd/Turistorganisationer som för talan när det
kommer till infrastruktursatsningar som är nödvändiga för att tillgodose
besöksnäring – vissa av dessa är regionalt finansierade (på initiativ av politiker)

· Tjänstemännen har också ett ansvar i att ta hänsyn till näringsidkarna och
identifierar behov

» ”Det är vi själva. Vi har en turiststrateg på regionen, men vi lyssnar på de två 
turistorganisationerna också självklart” 

På vilka grunder/underlag fattas beslut om infrastrukturinvesteringar med koppling till 
turism/besöksnäring? 

· De intervjuade pekar på att övergripande inriktningsbeslut ligger till grund för
beslut om åtgärder

· Turistnäringen pekas ut som viktig att tillgodose och satsa på

· En kommun uppger att en viktig parameter är ifall en åtgärd är tillväxtskapande
- ”ger mer bostäder”

» ”I vår regionala utvecklingsstrategi sker en första prioritering. Redan där har vi 
uttalat att turistnäringen är viktig för oss” 

» ”Länsplanen säger att vi ska prioritera vår basnäring som ju är besöksnäringen” 

Vilka beslutsunderlag och beräkningsmodeller används idag och vilka saknas?  

· Modeller eller särskilda kalkyler tillämpas väldigt sällan

o Trafikverkets tillgänglighetsmodell för interregionala resor nämndes
under en intervju

o Näringsdepartementet har en modell där folkbokförda invånare väger
tungt men den ger enligt en av intervjuade en skev bild av verkligheten

· Beslutsunderlagen kommer i stort sett från tjänstemän som identifierar behov

· När det väl ska fattas beslut uppger många att det handlar om sunt förnuft och
att beslut fattas vid runda bordssamtal
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» ”Det sker via rundabordssamtal, kommunalråden låser in sig. Hur prioriteringen 
görs vet jag inte. Vi förser politikerna med det beslutsunderlag vi har, men vi har 
inga modeller eller kalkyler för att kunna göra en prioritering. Vi går mycket på 
magkänsla” 

Vilka verktyg har ni för att prioritera mellan turism och andra områden i den verksamhet 
där du arbetar? 

· Prioriteringar mellan olika åtgärder görs i flera fall utifrån tjänstemännens
förslag

· Vid alternativet att välja mellan två specifika åtgärder prioriteras sannolikt de
permanentboende, enligt de flesta intervjuade

· Hur man räknar på det vet man dock inte

» ”Vi har inte hamnat i den situationen där vi varit tvungna att välja eller prioritera 
mellan olika grupper, men jag antar att vi skulle utgå från helårsperspektivet.  Vi 
har inga tydliga verktyg eller metoder” 

Turismens nytta 
Hur hanteras nytta kopplad till turism jämfört med andra samhällsnyttor? 
Jämförs beräkningar med varandra, och i så fall hur? 

· Många av de intervjuade menar att det är svårt att fånga upp de dynamiska
effekterna en åtgärd kan ge

· Förnuftbaserade samtal är utgångspunkten vid jämförelser mellan olika nyttor
där helhetsperspektivet måste tas hänsyn till

» ”Jag tror det är viktigt att prioriteringar görs på ett förnuftsbaserat sätt, där man 
får väga fördelar mot varandra, exempelvis om en viss åtgärd är bra för 
bostadsbyggandet medan den andra skapar förutsättningar för turistnäringen 
(fler jobb) så får deras (tjänstemännens) bedömning ligga till grund för 
prioriteringen” 

Sammantaget… 
… hur upplever du tillgången på beslutsunderlag för beslut kopplade till
turismsatsningar? 

· Svaren varierar vid denna fråga – någon menar att inget särskilt saknas medan
andra efterfrågar verktyg för att kunna förstå nyttan av en åtgärd och vilken
effekt den för med sig.

» ”Det hade varit jättebra att kunna räkna på nyttan av olika turistkopplade 
åtgärder, men har förstått att vanliga samhällsekonomiska beräkningar är 
svåra, så det är säkert inte enkelt” 

… hur upplever du politikens roll kontra tjänstemännens i beredningsarbetet?

· Politikerna är ofta involverade när det kommer till den övergripande
inriktningen
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· En intervjuperson menar att politikens roll är att följa den inriktning som
medborgarna vill ha - det sätter i sin tur förutsättningarna för tjänstemännen

» ”Vi som tjänstemän lägger fram förslag […] sedan vilket beslut som fattas avgör 
ju politikerna som går på magkänsla” 

» ”Som tjänstemän borde vi ge faktabaserade beslutsunderlag till politikerna och 
inte gå på magkänsla, men det gör även vi” 

Några intressanta iakttagelser 

· En större hamninvestering beskrevs som en åtgärd enbart för att tillgodose
besöksnäringen. För denna åtgärd har tjänstemännen räknat på nyttan och
funnit att investeringen är tillväxtskapande

· En av de intervjuade uppger att man inte får glömma bort att den lite oländiga
grusvägen eller smala passagen är en del av upplevelsen med att komma till just
den regionen

· En region uppger att satsningar inom kollektivtrafiken gjordes för att skapa
tillgänglighet till besöksplatser men att det sannolikt hade gett mer intäkter att
prioritera kollektivtrafik för pendling till och från förorterna

» ”Det hade kanske varit bättre att köra till förorterna istället för stränderna. Om vi 
skulle se det rent intäktsmässigt så hade det gett mer biljettintäkter om vi 
trafikerat pendlingssträckor ut till förorterna, men efter politiska direktiv 
försöker vi försörja besöksplatser med kollektivtrafik” 





Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
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