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Referat 

Tillväxtverkets statistik visar att turismen i Sverige ökar och därmed ökar också betydelsen för 

Sveriges totala ekonomi, export och sysselsättning. Samtidigt uppkommer miljöeffekter och andra 

effekter av turisternas resande. Syftet med denna studie är att undersöka möjligheterna att tillämpa 

samhällsekonomiska analyser i planeringen för att uppnå mera hållbara turistresor. Detta gör vi genom 

att undersöka om och hur effekter som relaterar till turism och turistresande kan analyseras med de 

metoder som rutinmässigt används för att ta fram beslutsunderlag för infrastrukturinvesteringar, det 

vill säga samlad effektbedömning (SEB) inklusive samhällsekonomisk analys (CBA, cost-benefit 

analysis). Möjligheter och hinder diskuteras och särskilt fokus riktas mot miljöaspekten av hållbarhet. 

Studien har genomförts som en teoretisk analys av hur turist- och hållbarhetsperspektiven, med fokus 

på hållbara turistresor, tas upp respektive kan tas upp i en SEB. Fyra olika scenarier har analyserats: 

flytt av järnvägsstation i Kiruna, ny flygplats i Sälen, utökad länsbusstrafik i Åre och utökad tågtrafik 

och elbilpool i Vimmerby. 

Den övergripande slutsatsen är att en SEB är en användbar metod även för att utvärdera effekter på 

turism och hållbara turistresor. Samlad effektbedömning är ett standardiserat beslutsunderlag som 

rutinmässigt tas fram för infrastrukturinvesteringar och som dessutom belyser investeringen ur flera 

olika perspektiv, inklusive hållbarhet. Det är också möjligt att komplettera med ytterligare perspektiv 

om så önskas inom den standardiserade formen. Det finns dock ett fortsatt utvecklingsbehov av 

dataunderlag i form av effektsamband och av grunder för prioriteringar mellan åtgärder, i synnerhet 

hur resultaten av fördelningsanalysen och målanalysen ska tillämpas. Ett fortsatt nationellt stöd och 

styrning är av största vikt. 
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Abstract 

Statistics show that tourism in Sweden is increasing, thus increasing its importance for the overall 

economy, exports and employment. However, tourism is also associated with environmental and other 

effects, for example from tourist travel. This study investigated the possibility of using cost-benefit 

analysis (CBA) in planning to achieve more sustainable tourist travel. This was done by studying 

whether and how impacts related to tourism and tourist travel can be analysed using the methods 

routinely used in infrastructure investment planning, i.e. regulatory impact assessment (RIA) (samlad 

effektbedömning) including CBA. Opportunities and obstacles were evaluated, with particular 

attention to the environmental aspect of sustainability 

The study was conducted as a theoretical analysis of how tourism and sustainability perspectives can 

be included in RIA. In addition, four different scenarios were analysed: relocation of the railway 

station in Kiruna, development of a new airport in Sälen, an extended county bus service in Åre and 

increased train traffic and an electric car pool in Vimmerby. 

The overall conclusion was that RIA is a useful method for evaluating the effects of tourism and its 

sustainability. RIA is a standardised decision support tool that is routinely applied for infrastructure 

investments, as it illustrates the investment from multiple perspectives, including sustainability. It is 

also possible to add additional perspectives in the standardised form. However, there is a need for 

further development of the database regarding effects, and how the results of distribution analysis 

(fördelningsanalys) and transport policy objective analysis should be applied. Continued national 

support and guidance is very important. 
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Förord 

Den studie som avrapporteras här har ingått som en delstudie i projektet Hållbara turistresor 

20142016 och har finansierats av Trafikverket. Projektet har analyserat hur turism och turismens 

hållbarhet, specifikt hållbara turistresor, hanteras i planeringen. Det övergripande syftet med projektet 

har varit att analysera hur planeringsstöd kan underlätta och effektivisera planeringen med avseende på 

hållbara turistresor. 

Denna rapport har tagits fram av VTI i samarbete med Ecologize och Högskolan i Dalarna. VTI har 

varit huvudansvarig för projektet och Kerstin Robertson, Ecologize har varit projektledare. Svante 

Mandell, VTI har varit huvudförfattare.  

Vi vill tacka styrgruppen vid Trafikverket för värdefulla diskussioner och synpunkter. Kontaktperson 

på Trafikverket har varit Einar Tufvesson och övriga medverkande i styrgruppen har varit Ingegärd 

Prans och Eva Furmark. 

Vi vill också passa på att tacka Stefan Grudemo, Trafikverket för synpunkter, goda råd och granskning 

av rapporten. 

 

Linköping, april 2017 

 

Kerstin Robertson, Ecologize 

Projektledare 

 

 

 

 

 

 

 



VTI rapport 933 

Kvalitetsgranskning 

Extern peer review har genomförts februari 2017 av Stefan Grudemo, Trafikverket. Författarna har 

genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Mikael Johannesson har därefter 

granskat och godkänt publikationen för publicering 26 april 2017. De slutsatser och 

rekommendationer som uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten 

VTI:s uppfattning 

 

 

 

Quality review 

External peer review was performed on February 2017 by Stefan Grudemo, The Swedish Transport 

Administration. The authors have made alterations to the final manuscript of the report. The research 

director Mikael Johannesson examined and approved the report for publication on 26 April 2017. The 

conclusions and recommendations expressed are the authors’ and do not necessarily reflect VTI’s 

opinion as an authority. 

 



VTI rapport 933 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning .....................................................................................................................................9 

Summary ...............................................................................................................................................11 

1. Inledning ..........................................................................................................................................13 

1.1. Syfte ...........................................................................................................................................14 
1.2. Genomförande ............................................................................................................................14 
1.3. Läsanvisning ..............................................................................................................................14 

2. Bakgrund och definitioner ..............................................................................................................15 

2.1. Turism ........................................................................................................................................15 
2.2. Hållbar utveckling och hållbara transporter ...............................................................................15 
2.3. Hållbar turism ............................................................................................................................17 
2.4. Destinationer och destinationsutveckling ..................................................................................19 
2.5. Planering av infrastruktur och transporter ..................................................................................21 

3. Samhällsekonomiska planeringsunderlag .....................................................................................25 

3.1. Samhällsekonomisk analys ........................................................................................................25 
3.2. Samhällsekonomisk kalkyl ........................................................................................................26 

3.2.1. Kostnader och nyttor (effekter) .............................................................................................27 
3.2.2. Att prissätta effekter ..............................................................................................................28 
3.2.3. Kalkylvärden .........................................................................................................................28 
3.2.4. Diskontering ..........................................................................................................................29 

3.3. Direkta effekter ..........................................................................................................................30 
3.3.1. Konsumentöverskott .............................................................................................................30 
3.3.2. Producentöverskott ...............................................................................................................31 
3.3.3. Budgeteffekter ......................................................................................................................31 

3.4. Indirekta effekter ........................................................................................................................32 
3.5. Externa effekter ..........................................................................................................................32 
3.6. Översikt över effekter i samhällsekonomisk analys ...................................................................32 
3.7. Samlad effektbedömning ...........................................................................................................34 

3.7.1. Fördelningsanalys .................................................................................................................35 
3.7.2. Transportpolitisk målanalys ..................................................................................................36 

4. Hållbarhet och turism i en samlad effektbedömning; exemplet E16, förbifart Yttermalung ..38 

4.1. Bakgrund och syfte ....................................................................................................................38 
4.2. Beskrivning av åtgärden .............................................................................................................38 
4.3. Samhällsekonomisk analys ........................................................................................................39 

4.3.1. Samhällsekonomisk kalkyl - Prissatta effekter .....................................................................40 
4.3.2. Åtgärdens lönsamhet .............................................................................................................41 
4.3.3. Ej prissatta effekter ...............................................................................................................42 
4.3.4. Turistperspektiv ....................................................................................................................43 

4.4. Fördelningsanalys ......................................................................................................................44 
4.5. Transportpolitisk målanalys .......................................................................................................45 

5. Åtgärdsscenarier och SEB ..............................................................................................................48 

5.1. Kiruna – ny lokalisering av järnvägsstation ...............................................................................49 
5.1.1. Nuläge och brister .................................................................................................................49 
5.1.2. Beskrivning av åtgärd ...........................................................................................................49 
5.1.3. Samhällsekonomisk analys ...................................................................................................49 



VTI rapport 933 

5.1.4. Fördelningsanalys .................................................................................................................51 
5.1.5. Transportpolitisk målanalys ..................................................................................................52 
5.1.6. Sammanfattning ....................................................................................................................52 

5.2. Åre – utökad länsbusstrafik ........................................................................................................53 
5.2.1. Nuläge och brister .................................................................................................................53 
5.2.2. Beskrivning av åtgärd ...........................................................................................................53 
5.2.3. Samhällsekonomisk analys ...................................................................................................54 
5.2.4. Fördelningsanalys .................................................................................................................55 
5.2.5. Transportpolitisk målanalys ..................................................................................................55 
5.2.6. Sammanfattning ....................................................................................................................55 

5.3. Sälen – ny flygplats ....................................................................................................................56 
5.3.1. Nuläge och brister .................................................................................................................56 
5.3.2. Beskrivning av åtgärd ...........................................................................................................56 
5.3.3. Samhällsekonomisk analys ...................................................................................................57 
5.3.4. Fördelningsanalys .................................................................................................................57 
5.3.5. Transportpolitisk målanalys ..................................................................................................58 
5.3.6. Sammanfattning ....................................................................................................................58 

5.4. Vimmerby – ökad tillgänglighet med tåg och elbilpool .............................................................59 
5.4.1. Nuläge och brister .................................................................................................................59 
5.4.2. Beskrivning av åtgärd ...........................................................................................................59 
5.4.3. Åtgärdens syfte .....................................................................................................................60 
5.4.4. Samhällsekonomisk analys ...................................................................................................60 
5.4.5. Fördelningsanalys .................................................................................................................60 
5.4.6. Transportpolitisk målanalys ..................................................................................................61 
5.4.7. Sammanfattning ....................................................................................................................61 

6. Diskussion ........................................................................................................................................63 

7. Slutsatser och rekommendationer .................................................................................................68 

Referenser .............................................................................................................................................71 

 

 

 

 



VTI rapport 933  9 

Sammanfattning 

Hållbara turistresor i samhällsekonomisk analys 

av Svante Mandell (VTI), Åsa Wikberg (VTI), Kerstin Robertson (Ecologize) och Tobias Heldt 

(Högskolan Dalarna, VTI) 

 

Sveriges totala ekonomi, export och sysselsättning kopplat till turism är idag ökande. Samtidigt 

uppkommer miljöeffekter av turisternas resande bland annat genom energiförbrukning, utsläpp till luft 

och buller i samband med resan till, från och inom destinationer. Detta påverkar även den sociala och 

ekonomiska hållbarheten negativt, liksom trängsel och olycksrisker.  

Syftet med denna studie är att undersöka möjligheterna att tillämpa samhällsekonomiska analyser i 

planeringen för att uppnå mera hållbara turistresor. Detta gör vi genom att undersöka om och hur 

effekter som relaterar till turism och turistresande kan analyseras med de metoder som rutinmässigt 

används för att ta fram beslutsunderlag för infrastrukturinvesteringar, det vill säga samlad effekt-

bedömning (SEB) inklusive samhällsekonomisk analys (CBA, cost-benefit analysis). Möjligheter och 

hinder diskuteras och särskilt fokus riktas mot miljöaspekten av hållbarhet. 

Studien har genomförts som en teoretisk analys av hur turist- och hållbarhetsperspektiven – med fokus 

på hållbara turistresor – tas upp respektive kan tas upp i en SEB. Detta genomfördes genom att utgå 

ifrån en faktisk SEB. Fyra olika scenarier eller åtgärder av olika karaktär i transportsystemet har också 

analyserats i form av teoretiska fallstudier: flytt av järnvägsstation i Kiruna, ny flygplats i Sälen, 

utökad länsbusstrafik i Åre och utökad tågtrafik och elbilpool i Vimmerby. 

Den övergripande slutsatsen är att en samlad effektbedömning är en användbar metod även för att 

utvärdera effekter på turism och hållbara turistresor. Samlad effektbedömning är ett standardiserat 

beslutsunderlag som rutinmässigt tas fram för infrastrukturinvesteringar och som belyser investeringen 

ur flera olika perspektiv. Det är också möjligt att komplettera med ytterligare perspektiv om så önskas 

inom den standardiserade formen. 

Bedömningen har i samtliga fall varit att den största positiva effekten av de analyserade åtgärderna är 

kortare restid och eventuellt lägre reskostnad. Dessa effekter är så kallad direkta effekter i form av 

konsumentöverskott på transportmarknaden för persontrafik och gäller för såväl turister som för andra 

trafikanter. Det finns dock för närvarande inget explicit värde för turistresor. Om ett tidsvärde för en 

långväga turistresa med bil markant skulle skilja sig från långväga privatresor med bil leder det till att 

kalkylerna blir felaktiga. 

Den regionala utveckling som en åtgärd kan leda till är normalt redan inbakad i kalkylen genom 

värderingen av minskad restid och eventuellt lägre reskostnad. Detta motsvarar ett konsument-

överskott för resenärerna. Att även inkludera regional utveckling i kalkylen skulle således bli en 

dubbelräkning. Undantag utgör svenskar som väljer att turista i Sverige istället för utomlands och ökat 

antal turister från andra länder som väljer att turista i Sverige. Dessa utgör ett nettotillskott som 

genererar en samhällsekonomisk nytta (en indirekt turistekonomisk effekt i form ett ökad 

producentöverskott inom destinationen).  

Effekter i form av omfördelningar av resandet (inklusive turistresandet) inom landet, både avseende 

ruttval, färdmedelsval och val av resmål som leder till förändrad ekonomisk omsättning inom 

destinationer kan belysas i en fördelningsanalys eller en regionalekonomisk analys.  

Själva strukturen för SEB kan vara användbar även för att analysera lokala investeringar med en 

snävare avgränsning än den nationella. Dock är analysen inte samhällsekonomisk utan regional-

ekonomisk och en kommunal investering kan resultera i externa effekter i andra kommuner som inte 

inkluderas i analysen. Det är således viktigt att förstå att även om strukturen för en samlad 
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effektbedömning kan vara en bra utgångspunkt för att bedöma projekt på en lokal nivå, så är det inte 

en samhällsekonomisk analys som görs eftersom det inte finns någon direkt anledning för den lokala 

planeraren att beakta effekter som uppstår utanför den lokala nivån.  

Samtliga tre delar i en SEB; samhällsekonomisk analys, fördelningsanalys och transportpolitisk 

målanalys omfattar också olika externa effekter såsom aspekter av miljö och hållbar utveckling och 

utgör ett bra stöd för en analys utifrån ett helhetsperspektiv. Idealt fångas alla sådana effekter i en 

SEB, men i praktiken finns stora brister i information och data om effekter. Det gäller till exempel 

långsiktiga effekter, icke linjära effekter och kumulativa effekter, generellt och specifikt för 

turistrelaterade effekter.  

Avslutningsvis konstaterar vi att SEB är ett bra stöd för att få med olika perspektiv i underlag vid 

planering och att turisters resor ingår eller kan ingå i trafikunderlaget. Också hållbarhetsperspektivet 

analyseras i en SEB. Det finns dock ett fortsatt utvecklingsbehov av dataunderlag i form av 

effektsamband och av grunder för prioriteringar mellan åtgärder, i synnerhet hur resultaten av 

fördelningsanalysen och målanalysen ska tillämpas. Ett fortsatt nationellt stöd och styrning av detta 

utvecklingsarbete är av största vikt. 
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Summary 

Sustainable tourist travel in cost-benefit analysis 

by Svante Mandell (VTI), Åsa Wikberg (VTI), Kerstin Robertson (Ecologize), and Tobias Heldt, 

Dalarna University, VTI) 

 

Statistics show that tourism in Sweden is increasing, thus increasing the importance for the overall 

economy, exports and employment. However, more tourist travel also leads to increased energy 

consumption, air emissions and noise associated with transport to, from and within destinations. 

Congestion and safety issues may also affect the social and economic sustainability of tourism. 

The objective of this study was to investigate the possibility of using cost-benefit analysis (CBA) in 

planning to achieve more sustainable tourist travel. This was done by studying whether and how 

impacts related to tourism and tourist travel can be analysed using the methods routinely used in 

infrastructure investment planning, i.e. regulatory impact assessment (RIA) (samlad effektbedömning) 

including CBA. Options and obstacles were evaluated, with particular attention to the environmental 

aspect of sustainability 

The study was conducted as a theoretical analysis of how tourism and sustainability perspectives can 

be included in a RIA. In addition, four different scenarios were analysed: relocation of the railway 

station in Kiruna, development of a new airport in Sälen, an extended county bus service in Åre and 

increased train traffic and an electric car pool in Vimmerby. 

The overall conclusion was that RIA is a useful method for evaluating the effects of tourism and its 

sustainability. RIA is a standardised decision support tool that is routinely applied for infrastructure 

investments, as it illustrates the investment from multiple perspectives, including sustainability. It is 

also possible to add additional perspectives in the standardised form. 

The finding in each scenario was that the primary positive effects of the measures analysed were 

shorter travel time and possibly lower travel costs. These were direct effects in the form of consumer 

surplus in the transportation market for passengers, which included tourists and other road users. 

However, there is currently no explicit value for tourist trips. Thus if the value of time for long-

distance tourist travel by car differs from long-distance private travel by car, this may lead to 

miscalculations. 

Regional economic development as a result of a measure delivering better accessibility is already 

included in the calculation through the reduction in travel time and possibly lower travel costs (which 

represents a consumer surplus for passengers). Specifically including regional development in the 

calculation would therefore be double counting. Exceptions to this are Swedes who choose to spend 

their holiday in Sweden instead of abroad and additional tourists from other countries who choose to 

visit Sweden. These represent a net addition and generate an economic benefit. 

Effects in the form of redistribution of travel (including the tourist journeys) within the country in 

terms of route, mode choice and choice of destination, which leads to changes in economic turnover in 

destinations, can be illustrated in a distribution analysis (fördelningsanalys) or a regional economic 

analysis.  

The structure of the RIA can also be useful for analysing local and regional investments and 

development. However, the analysis will not be a cost-benefit analysis (with a national perspective), 

but a local/regional economic analysis, and public investment may result in externalities in other 

municipalities that are not included in the analysis. Thus, it is important to understand that although 

the structure of a RIA can be a good starting point to assess projects on local/regional level, a full RIA 
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or a CBA is not possible since there is no reason for the local planner to take into account effects that 

occur in other regions. 

All three parts of the RIA, i.e. CBA, distribution analysis (fördelningsanalys) and transport policy 

objective analysis, also include various external effects such as environmental effects and sustainable 

development. It is therefore a useful tool for analysis from a holistic perspective. Ideally, all effects 

should be included in a RIA, but in practice there are gaps in information and data about the effects, 

especially the long-term effects. 

We concluded that RIA is a useful tool for including different perspectives in planning, including 

tourist travel perspectives. Sustainability is also analysed in a RIA. However, there is a need for 

further development of the database regarding effects and how the results of distribution analysis 

(fördelningsanalys) and transport policy objective analysis should be applied. Continued national 

support and guidance is very important. 
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1. Inledning 

Sveriges totala ekonomi, export och sysselsättning kopplat till turism är idag ökande.1 Samtidigt 

uppkommer miljöeffekter av turisternas resande bland annat genom energiförbrukning, utsläpp till luft 

och buller i samband med resan till, från och inom destinationer. Detta påverkar även den sociala och 

ekonomiska hållbarheten negativt, liksom trängsel och olycksrisker. Ett väl fungerande transport-

system är alltså viktigt för attraktiviteten hos destinationer och kan potentiellt påverka 

tillväxtmöjligheterna inom enskilda destinationer.  

Miljöeffekter, trängsel och olycksrisker är viktiga utgångspunkter för denna studie, liksom den 

nationella strategin för turistnäringen. 2 Strategin inkluderar en vision för år 2020 och har bland annat 

fokus på hållbar destinationsutveckling och tillgänglighet, som också pekas ut som en viktig funktion i 

de transportpolitiska målen. 3 Strategin för turistnäringen stöds även av regeringens uppdrag till 

Tillväxtverket att genomföra insatser för hållbara destinationer 2012–2015.4 Till detta ska läggas att 

Trafikverket har i uppdrag att bidra till att resor för turist- och besöksnäringen blir mer attraktiva och 

mer miljöanpassade. 5 Allt detta sätter fingret på frågan om prioriteringar av insatser från offentliga 

aktörer, lokalt, regionalt och nationellt. 

Ökad hållbarhet i turistresandet kan uppnås dels i resan till och från en destination, dels i resandet 

inom destinationen. Tidigare har konstaterats att tillgängligheten, i meningen geografisk tillgänglighet, 

till olika mål- och besökspunkter inom en destination har betydelse för färdmedelsvalet för resan till 

och från destinationen.6 Det innebär att både villkor och åtgärder som påverkar förutsättningarna för 

resan till och från destinationen och förutsättningarna för förflyttning inom destinationen har betydelse 

för turisternas val av färdmedel till och från destinationen. Turister behöver med andra ord veta att de 

på ett smidigt sätt kan transportera sig utan egen bil inom en destination för att lämna bilen hemma 

och till exempel välja att resa med tåg till destinationen. 

Eftersom samhällets resurser är begränsade krävs att vi gör prioriteringar och fördelar medel på ett 

sådant sätt att största möjliga nytta i samhället uppnås.  Samhällsekonomisk analys är ett redskap som 

underlättar att sammanställa olika effekter av till exempel styrmedel och/eller olika typer av åtgärder. 

Det är med andra ord ett tänkbart stöd i planering som kan hjälpa till att vägleda till mer hållbart 

turistresande.  

I såväl nationell som regional och lokal planering måste vanligen prioriteringar göras mellan olika 

åtgärder. Det är i regel svårt att överblicka alla konsekvenser och effekter av olika åtgärder eftersom 

många olika intressen kan påverkas. Planering som påverkar förutsättningarna för turister sker till 

exempel ofta vid vidareutveckling av orter, kommuner och transportsystem. Detsamma gäller policys, 

mål och åtgärder för minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet, såväl nationellt, regionalt som 

lokalt. Arbete och åtgärder som syftar till destinationsutveckling har rimligen effekt på turismen och 

turisternas beteende, men det kan vara svårt att överblicka på vilka sätt. Komplexitetsnivån i 

                                                      

1 Tillväxtverket (2016). Fakta om svensk turism. 

2 Svensk Turism AB (2013). Nationell strategi för svensk besöksnäring – hållbar tillväxt för företag och 

destinationer (www.strategi2020.se). 

3 Prop. 2008/2009:93, Mål för framtidens resor och transporter, Regeringens proposition. 

4http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/forandratnaringsliv/turismoch

besoksnaring/insatser/hallbardestinationsutveckling.4.6a7dfe9a134cd71cae180008518.html (2016-07-15). 

5 Trafikverket (2014). Trafikverkets verksamhetsplan 20152017, TRV 2014/19593. 

6 Robertson m.fl. (2013). Hållbara turistresor i Sverige: Hinder och möjligheter för resor med tåg och buss. VTI 

rapport 782. 

http://www.strategi2020.se/
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/forandratnaringsliv/turismochbesoksnaring/insatser/hallbardestinationsutveckling.4.6a7dfe9a134cd71cae180008518.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/forandratnaringsliv/turismochbesoksnaring/insatser/hallbardestinationsutveckling.4.6a7dfe9a134cd71cae180008518.html
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planeringen är med andra ord hög varför det är angeläget att ta hjälp av olika planeringsstöd för att 

uppnå en utveckling som överensstämmer med olika målsättningar. 

Det kan således finnas ett behov hos planerare att använda verktyg för att på ett systematiskt sätt 

analysera tänkta investeringar som gynnar hållbara turistresor. Många av de problem som återfinns 

inom hållbara turistresor återfinns inom mer generella investeringar i infrastrukturen. För de senare 

genomförs rutinmässigt analyser som följer en tämligen standardiserad mall. Det är således intressant 

att se om dessa metoder går att applicera på hållbarhet och turistresor, vilka problem detta kan medföra 

och hur dessa kan hanteras. 

1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka möjligheterna att tillämpa samhällsekonomiska analyser i 

planeringen för att uppnå mera hållbara turistresor. Detta gör vi genom att undersöka om och hur 

effekter som relaterar till turism och turistresande kan analyseras med de metoder som rutinmässigt 

används för att ta fram beslutsunderlag för infrastrukturinvesteringar, det vill säga samlad effekt-

bedömning (SEB)7 inklusive samhällsekonomisk analys (CBA, cost-benefit analysis). Möjligheter och 

hinder diskuteras och särskilt fokus riktas mot miljöaspekten av hållbarhet. 

1.2. Genomförande 

Studien har genomförts som en teoretisk analys av hur turist- och hållbarhetsperspektiven – med fokus 

på hållbara turistresor – tas upp respektive kan tas upp i en SEB. För att konkretisera och illustrera 

olika effekter i analysen har vi utgått ifrån en tillgänglig, genomförd SEB. Med denna analys som 

utgångspunkt har sedan fyra olika scenarier eller åtgärder av olika karaktär i transportsystemet 

analyserats på motsvarande sätt i teoretiska fallstudier. Fallen har lokaliserats till följande 

destinationer: Kiruna, Åre, Sälen och Vimmerby. 

I denna studie har vi utgått ifrån genomsnittliga schablonberäknade koldioxidemissioner från olika 

typer av färdmedel som grund för graden av hållbarhet av olika typer av personresor.8 Resor med buss 

leder enligt detta underlag till mindre än halva koldioxidemissionen i jämförelse med resor med bil 

och inrikes flyg medan tågresor har mycket låga emissioner. Utifrån detta förenklade perspektiv är 

alltså tågresor att betraktas som mest hållbara medan bussresor är betydligt mer hållbara än resor med 

bil och flyg. 

1.3. Läsanvisning 

Rapporten inleds med en bakgrundsbeskrivning av turism och hållbarhet i kapitel 2 samt en översikt 

över teori och metoder för samhällsekonomiska analyser i kapitel 3. Därefter diskuteras möjligheterna 

att tillämpa dessa metoder inom planeringen för ökad hållbarhet av turistresor. Kapitel 4 och 5 

konkretiserar analysen. I kapitel 4 presenteras och kommenteras en redan genomförd SEB för ett 

vägprojekt som är starkt förknippat med turistresor – en förbifart på vägen till Sälen. Kapitel 5 

innehåller fyra exempel på olika typer av projekt med bäring på hållbara turistresor tillsammans med 

en diskussion om hur dessa projekt eller åtgärder kan analyseras med hjälp av SEB. Rapporten 

avslutas med ett avsnitt som skissar på möjligheterna med SEB som stöd i planeringen av hållbara 

turistresor. 

 

                                                      

7 Se kapitel 3 för en presentation av samhällsekonomiska metoder och beslutsunderlag. 

8 Naturvårdsverket, Beräkning av koldioxidutsläpp från tjänsteresor och övrig bränsleanvändning; 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljoledning/Miljoledning-staten/ (2016). 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljoledning/Miljoledning-staten/
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2. Bakgrund och definitioner 

I detta kapitel görs en inledande översikt över och i viss mån beskrivning och definition av olika 

begrepp som används i denna rapport. 

2.1. Turism 

Enligt internationell praxis definieras turism som: 1 

 

För att beräkna turistnäringens storlek och betydelse på regional och nationell nivå utgår man ifrån 

definitionen av turism vilken inkluderar de aktiviteter och den konsumtion som är direkt kopplad till 

resandet till och från samt vistelsen på turistdestinationen. Detta kan jämföras med mätningar av andra 

sektorers, näringars eller branschers ekonomiska omsättning som baseras på produktionen. 

2.2. Hållbar utveckling och hållbara transporter 

I EU-kommissionens strategi för hållbar utveckling från 2009 definieras hållbar utveckling som ”en 

utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov”. 9 Strategin omfattar följande områden: 10 

 klimatförändring och ren energi 

 hållbara transporter 

 hållbar konsumtion och produktion 

 bevarande och förvaltning av naturresurser 

 folkhälsa 

 social integration, demografi och migration 

 globala utmaningar i fråga om fattigdom och utveckling 

 utbildning 

 forskning och utveckling 

 finansiering och ekonomiska instrument. 

Hållbara transporter är alltså ett utpekat delområde för vidareutveckling i riktning mot hållbarhet. Ett 

exempel på operationalisering är de drygt 130 indikatorer för hållbar utveckling som har tagits fram 

inom EU.11 Sammantaget krävs många olika typer av indikatorer för att olika perspektiv av hållbarhet 

ska kunna följas upp. Risken är dock att det blir oöverskådligt och krävande med många indikatorer 

och uppföljningar och att användningen av dessa system därför blir begränsad.  

Arbetet för hållbar utveckling har nyligen stärkts genom att stats- och regeringschefer vid FN:s 

toppmöte 2015 antog 17 globala mål och Agenda 2030 för en hållbar utveckling (Tabell 1). 12  

                                                      

9 EU (2009). Hållbar utveckling som ett genomgående inslag i EU:s politik: 2009 års genomgång av Europeiska 

unionens strategi för hållbar utveckling, KOM(2009) 400 final. Definitionen formulerades ursprungligen av 

Brundtlandkommissionen. 

10 EU (2015). Sustainable development in the European Union. 2015 monitoring report of the EU Sustainable 

Development Strategy, Eurostat. 

11 http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators (2016-06-07). 

12 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ (2016-12-27). 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
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Tabell 1. Globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030.12 

Ingen fattigdom 

Ingen hunger 

Hälsa och välbefinnande 

God utbildning för alla 

Jämställdhet 

Rent vatten och sanitet 

Hållbar energi för alla 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  

Minskad ojämlikhet 

Hållbara städer och samhällen 

Hållbar konsumtion och produktion 

Bekämpa klimatförändringen 

Hav och marina resurser 

Ekosystem och biologisk mångfald 

Fredliga och inkluderande samhällen 

Genomförande och globalt partnerskap 

Flera av dessa mål (markerade med fetstil i Tabell 1) relaterar till transporter. En handlingsplan håller 

för närvarande på att tas fram i Sverige 

I Sveriges finns även transportpolitiska mål som fastställdes av riksdagen 2009.13 Det övergripande 

målet uttrycks på följande sätt: ”transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”. 

Det övergripande målet kompletteras med ett funktionsmål avseende tillgänglighet och ett hänsynsmål 

avseende miljö, hälsa och säkerhet (Tabell 2). 

Mer detaljerade ambitioner inom miljöområdet uttrycks i de nationella miljökvalitetsmålen (Tabell 

2).14 Några miljömål för vilka transportsektorn har särskilt stor betydelse är begränsad klimatpåverkan, 

god bebyggd miljö och frisk luft. 

Under 2015 publicerade Trafikutskottets forskningsgrupp en rapport om samhällsekonomiska analyser 

och tillämpningen inom transportområdet där särskilt fokus riktades mot hållbar utveckling.15 De 

konstaterade att begreppet hållbar utveckling fortfarande inte är entydigt definierat, men att en viss 

enighet finns om de tre hörnpelarna; miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. De 

konstaterade vidare att operationalisering av hållbarhet kan ske genom formulering av mål och/eller 

genom att definiera indikatorer och värden. I rapporten konstateras dock också att otydligheten i 

begreppen långsiktigt hållbar utveckling och hållbara transporter kan försvåra operationalisering och 

att det finns en betydande risk för förenklade tolkningar och skeva prioriteringar. Det finns med andra 

ord behov av att konkretisera vad hållbara transporter står för och hur de kan uppnås i praktiken. 

                                                      

13 Trafikverket (2015). Inriktningsunderlag för tranportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018–2029, 

Rapport 2015:180. 

14 http://www.miljomal.se/ 

15 Sveriges riksdag (2015). Hållbara analyser? Om samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn med 

särskild hänsyn till hållbar utveckling, Rapport 2014/15:RFR2, Trafikutskottet. 

http://www.miljomal.se/
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Tabell 2. Transportpolitiska mål och mål för miljöpolitiken.  

Typ av mål Specifikation och delmål 

Transportpolitiska 
målen 

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 
hela landet. 

Funktionsmål: Tillgänglighet 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla 
en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 
utvecklingen i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt 
svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

Hänsynsmål: Säkerhet, miljö och hälsa 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen 
ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande generationsmålet 
för miljö och 

miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa. 

Generationsmålet "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser." 

Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan 

Frisk luft 

Bara naturlig försurning 

Giftfri miljö 

Skyddande ozonskikt 

Säker strålmiljö 

Ingen övergödning 

Levande sjöar och vattendrag 

Grundvatten av god kvalitet 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Myllrande våtmarker 

Levande skogar 

Ett rikt odlingslandskap 

Storslagen fjällmiljö 

God bebyggd miljö 

Ett rikt växt- och djurliv 

2.3. Hållbar turism 

I EU-kommissionens Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism16 konstateras för 

det första att turismen har stor potential att generera framtida tillväxt och sysselsättning i EU och för 

det andra att det är angeläget att integrera hållbarhet för att öka attraktiviteten och konkurrenskraften. 

Att samtidigt uppnå ökad tillväxt och ökad hållbarhet inom turismen innebär många utmaningar för 

turistnäringen, som även omfattar resor och transporter kopplade till turism: 16 

                                                      

16 EU (2007). Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism, KOM (2007) 621 slutlig 

(http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/index_en.htm). 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/index_en.htm
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Även här har alltså miljöpåverkan från transporter identifierats som en prioriterad utmaning, men även 

utmaningarna minimerad resursanvändning och förorening kan relateras till transporter. 

På motsvarande sätt som för hållbar utveckling har EU-kommissionen tagit fram ett system med 

indikatorer för utveckling och uppföljning av hållbarheten för turistdestinationer.17 Kriterier och 

indikatorer har tagits fram för: 

 

De kriterier och indikatorer som har föreslagits för D. Miljöpåverkan, där även transporter ingår, 

framgår av Tabell 3. 

De miljöeffekter (kriterier) som främst är relaterade till transporter har markerats med fetstil (D.1 

Reducera påverkan från transporter (luftkvalitet), D.2 Klimatpåverkan, D.6 Energianvändning, D.8 

Ljus- och ljudförorening). Överensstämmelsen med de nationella miljökvalitetsmålen är med andra 

ord god när det gäller transportrelaterade miljöeffekter.  

Dessa kriterier överensstämmer med de mest betydande miljöeffekterna av turism som har identifierats 

inom UNEP:s arbete för hållbar turism.  Högt exploateringstryck och utarmning av naturresurser 

såsom vattentillgångar, mark och vegetation är några problemområden. Andra identifierade problem är 

utsläpp till luft och vatten, buller, avfall och nedskräpning. 

EEA (the European Environment Agency), FN:s Miljöprogram (UNEP) och World Tourism 

Organization (UN WTO) har tillsammans utvecklat DestiNet (Knowledge Networking Portal for 

Sustainable & Responsible Tourism) för att stödja spridning av kunskap inom hållbar turism.  

DestiNet är officiellt registrerat inom FN:s “Partnership for Sustainable Development”. Det finns även 

olika initiativ för att vägleda destinationer mot hållbar turism. Ett exempel är Global Sustainable 

Tourism Council (GSTC) som erbjuder hållbarhetscertifiering av produkter och service. 

                                                      

17 The European Tourism Indicator System, ETIS, for sustainable destination management, European Union, 

February 2013 (https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en). 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en
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Tabell 3. Kriterier och indikatorer för miljöpåverkan.17 Kriterier markerade med fetstil har en tydlig 

relation till transporter. 

Kriterium Indikator 

D.1 Reducera påverkan 
från transporter 
(luftkvalitet) 

D.1.1 Färdmedelsfördelning, resa till/från (%) 

D.1.1.1 Andel besökare som använder lokal kollektivtrafik 

D.1.2 Genomsnittligt avstånd från boendeort till destination 

D.1.2.1 Genomsnittligt reslängd för dagbesökare 

D.2 Klimatpåverkan D.2.1 Andel turistföretag med aktiv klimatstrategi 

D.2.1.1 Andel av destinationen med aktivt klimatarbete 

D.2.1.2 Andel av boende och attraktioner hotade av klimateffekter 

D.3 Avfallshantering D.3.1 Avfallsmängd 

D.3.1.1 Andel turistföretag som källsorterar 

D.3.2 Andel avfall som återvinns 

D.4 Avloppsrening D.4.1 Andel avloppsvatten med godtagbar rening 

D.4.1.1 Andel kommersiella boenden anslutna till godtagbar rening 

D.5 Resurshushållning - 
vatten 

D.5.1 Vattenförbrukning per turist i relation till fastboende 

D.5.1.1 Andel turistföretag med vattenbesparingsåtgärder 

D.5.1.2 Adel turistföretag med recirkulation av vatten 

D.5.1.3 Andel av vattenanvändningen från recirkulation 

D.6 Energianvändning D.6.1 Energianvändning per turist i relation till fastboende 

D.6.1.1 Andel turistföretag med energibesparingsåtgärder 

D.6.1.2 Andel förnybar energi 

D.7 Skydd av landskap och 
biodiversitet 

D.7.1 Andel av destination med naturskydd 

D.7.1.1 Andel av turistföretag som aktivt stöttar naturskydd 

D.7.1.2 Andel av destination med skydd av biodiversitet 

D.8 Ljus- och ljud-
förorening 

D.8.1 Policy för minimering av förorening med ljus och ljud finns 

D.8.1.1 Andel av destination med strategi för att reducera förorening med 
ljus och ljud 

D.9 Badvattenkvalitet D.9.1 Föroreningsnivå 

D.9.1.1 Antal dagar per år som bad stängs pga förorening 

Det verkar råda betydande enighet om vad hållbar utveckling, hållbar turism och hållbara transporter 

innebär med avseende på miljöpåverkan och förslag på indikatorer för uppföljningar har tagits fram. 

Det som krävs för att åstadkomma förändring är dock också att detta operationaliseras och tillämpas i 

den praktiska planeringen. 

2.4. Destinationer och destinationsutveckling 

En turistdestination är en plats som har utvecklats till ett resmål för turister. Tre saker krävs för att en 

plats ska kallas destination: attraktioner, infrastruktur samt ett utbud av stödjande tjänster som möjlig-
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gör en vistelse på destinationen.18 Destinationer kan vidare delas upp i punkt-, plats-, och områdes-

destinationer. En punktdestination kan vara ett specifikt resmål såsom ett slott eller attraktion medan 

en platsdestination kan vara en stad som till exempel Stockholm eller Göteborg. En områdesdestina-

tion däremot är en större geografisk enhet som kan innehålla flera punkt- och platsdestinationer. 

Destinationer kan också av olika karaktär. Vanligtvis skiljer man mellan urbana och rurala 

destinationer där den första har stadens resurser som huvudsaklig attraktion. Kustnära destinationer 

förknippas med sol och bad medan fjällnära destinationer ofta har skidåkning och andra 

naturaktiviteter som primär attraktion. Vidare brukar säsongen då turisten vanligtvis besöker 

destinationen användas som karaktärsdrag, såsom sommar- och vinterdestination. 18  

Destinationer skiljer sig ofta åt avseende näringslivets struktur. Vissa destinationer domineras av ett 

enstaka större företag medan andra består av flera små och medelstora turistföretag. Näringslivets 

struktur är viktig för diskussioner kring samarbete och planering för hållbara destinationer.   

Destinationsutveckling kan beskrivas som ”interaktionen mellan en destinations intressenter [som 

sker] i syfte att stärka en destinations konkurrenskraft”.19 Centralt för begreppet destinations-

utveckling är att det finns offentliga och privata aktörer som är intresserade av att utveckla 

destinationen. Till privata aktörer räknas företag som gör affärer med turister, exempelvis boende- och 

restaurangföretag samt företag som erbjuder kommersiella aktiviteter. Det finns dessutom privata 

leverantörer av stödfunktioner som butiker, bensinstationer och taxi- och transportföretag.    

Destinationsutveckling är en komplex process som involverar många olika frågeställningar, en 

mångfald av aktörer, både privata och offentliga, med olika utgångspunkter, men i grund och botten ett 

gemensamt intresse i destinationens utveckling. Arbetet med utveckling av destinationen innebär 

dessutom ofta att prioriteringar utifrån begränsade resurser behöver göras. God kunskap om faktiska 

och potentiella besökare är viktigt för att lyckas väl med utvecklingen. 19 20 

Karaktärisering av och god kännedom om turisterna är av stor betydelse när det gäller utvecklingen av 

destinationer. Turismstatistiken skiljer på inhemsk respektive utländsk turism. Vidare görs en 

uppdelning mellan fritids- och affärsturism. Sammantaget kan sägas att utgångspunkten för 

destinationsutveckling är specifik för varje destination, både när det gäller generell utveckling och 

utveckling med hållbarhet i fokus.  

Vissa försök har gjorts att skapa modeller och teorier om vad eller vilka faktorer som har betydelse för 

destinationsutveckling och destinationers konkurrenskraft. Ett exempel är en modell som omfattar 36 

faktorer som har betydelse för en destinations konkurrenskraft och hållbarhet, dvs. som kan ha 

betydelse för destinationens fortsatta utveckling. 19 21 Faktorerna har grupperats i fem teman (Tabell 

4). 

                                                      

18 Bohlin & Elbe (red) (2007). Utveckla turistdestinationer – ett svenskt perspektiv, Uppsala: Uppsala publishing 

house. 

19 Tillväxtanalys (2012a). Destinationsutveckling. Turismens betydelse för regional och nationell tillväxt, 

Rapport 2012:09.  

20 Tillväxtanalys (2012b). Turismens betydelse – Litteraturöversikt över forskning kring destinationsutveckling. 

Dnr 2012/10. 

21 Crouch (2011). Destination Competitiveness: An Analysis of Determinant Attribute, Journal of Travel 

Research 50. 
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Tabell 4. Teman och faktorer av betydelse för en destinations attraktivitet.21 

Teman Exempel på faktorer 

Kärnresurser och attraktioner Event, natur, klimat, kultur, historia, aktiviteter, nöjen, 
etc. 

Understödjande faktorer och resurser Infrastruktur, tillgänglighet, gästvänlighet, politisk vilja, 
etc. 

Policy, planering och utveckling Visioner, positionering, utvärdering, etc. 

Destination management (styrning och 
planering av destinationen) 

Organisation, marknadsföring, kapital, 
kvalitetsutveckling, etc. 

Kvalificerande och förstärkande faktorer Lokalisering, säkerhet, trygghet, image, etc. 

Samverkan med myndigheter är av stor vikt för att många olika faktorer i Tabell 4 ska kunna utvecklas 

i en riktning som stödjer utvecklingen av attraktiva destinationer. 

2.5. Planering av infrastruktur och transporter 

Planering av infrastruktur och transporter sker nationellt, regionalt och lokalt och har stor betydelse för 

turisters resande och färdmedelsval. Därför görs en översikt över denna nationella, regionala och 

lokala planering här, men även andra relevanta utvecklingsområden som kan ha betydelse tas upp. 

Viktiga förutsättningar för planeringen av infrastruktur och transporter är de av Sveriges riksdag 

antagna policymålen inom olika områden såsom transport, miljö, hållbarhet, ekonomi och trafik-

säkerhet. Centrala mål är de transportpolitiska målen och de nationella miljökvalitetsmålen som har 

presenterats tidigare (Tabell 2). Målbilden är komplex och förutom nationella mål finns regionala och 

lokala mål inom olika områden. Samhällsekonomisk effektivitet och långsiktigt hållbar transport-

försörjning är viktiga principer för planeringen.  

Trafikverket som är den nationella myndigheten som har ansvar för den långsiktiga infrastruktur-

planeringen samt byggande och drift av statliga vägar och järnvägar och ska även verka för en 

grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektivtrafiken.22 Av Trafikverkets regleringsbrev 

2016 23 framgår det vidare att myndighetens prestationer i form av leveranskvaliteter för drift och 

underhåll ska redovisas (punktlighet, kapacitet, robusthet, användbarhet, säkerhet samt miljö och 

hälsa), att Trafikverket ska bidra till att skapa förutsättningar för att kollektivtrafikbranschen ska nå sitt 

övergripande mål om att kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas och att hållbara stadsmiljöer 

ska främjas genom stadsmiljöavtal som stödjer innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva 

lösningar för kollektivtrafik.  

Trafikverket fastställer dessutom strategiska utmaningar som utgör en del i mål- och resultatstyrningen 

samt utgör utgångspunkter för styrningen i det korta perspektivet.24 Trafikverkets strategiska 

utmaningar 20122021 är: 

 ett energieffektivt transportsystem 

 väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna 

 effektiva transportkedjor för näringslivet 

 robust och tillförlitlig infrastruktur 

                                                      

22 Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket, Svensk författningssamling. 

23 Näringsdepartementet (2015). Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Trafikverket. 

24 Trafikverket (2011). Trafikverkets strategiska utmaningar 2012 – 2021, TDOK 2011:478. 
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 mer nytta för pengarna 

 Trafikverket – en modern myndighet. 

Trafikverkets styrning kan sammanfattas översiktligt enligt Figur 1 från Trafikverkets 

verksamhetsplan 2015–2017. 

 

Figur 1. Trafikverkets styrning. Från: Trafikverkets verksamhetsplan 2015–2017.5 

Infrastrukturplaneringen i Sverige sker i enlighet med Trafikutskottets betänkande 2011/12: TU13 

sedan den 1 januari 2013.25 26 Nationella transportplaner utarbetas utifrån regeringens direktiv av 

Trafikverket i samråd med upprättare av länstransportplaner och andra berörda aktörer (Tabell 5).27 28 

Nu gällande nationella plan fastställdes av regeringen 2014 och gäller 2014–2025. Planerna föregås av 

inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen som utgör underlag för 

infrastrukturpropositionen 29 som i sin tur utgör underlag för kommande åtgärdsplanering i form av 

nationell plan samt länstransportplaner (Figur 2). Inriktningsunderlag 2018–2029 har varit ute på 

remiss under våren 2016 och nya uppdaterade transportplaner fastställs våren 2018. 

                                                      

25 Trafikutskottet betänkande 2011/12:TU13, Planeringssystem för transportinfrastruktur 

(http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201112/TU13/; 

2016-07-14); Banverket, Sjöfartsverket, Vägverket, Transportstyrelsen (2010) Förslag till nytt planeringssystem 

för transportsystemet, Slutrapport 2010-02-26 

(http://www.trafikverket.se/contentassets/6c2b5dd519064a76b2a3c5137db5efac/2010/forslag-till-nytt-

planeringssystem-slutlig.pdf; 2016-11-04). 

26 Trafikverket (2014). Planläggning av vägar och järnvägar, Rapport, Version: 1.0. 

27 Förordning (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur, Svensk författningssamling. 

28 Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av nationella och regionala planer regleras i 

miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 

29 Prop. 2016/17:21, Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar 

utveckling. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201112/TU13/
http://www.trafikverket.se/contentassets/6c2b5dd519064a76b2a3c5137db5efac/2010/forslag-till-nytt-planeringssystem-slutlig.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/6c2b5dd519064a76b2a3c5137db5efac/2010/forslag-till-nytt-planeringssystem-slutlig.pdf
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Figur 2. Gången i den nationella planeringen av infrastruktur. Från: Prop. 2016/17:21.29 

Den regionala infrastrukturplaneringen är en del av den nationella planeringen och den genomförs i 

samverkan mellan ansvariga länsplaneupprättare, andra regionala och lokala aktörer samt Trafikverket 

(Tabell 5).30 Förutsättningarna i form av ekonomiska ramar fastställs av regeringen medan 

Trafikverket, kommuner och trafikhuvudmän bistår med underlag. 

Tabell 5. Översikt över aktörer och planer i den nationella, regionala och lokala 

infrastrukturplaneringen 30 

 Plandokument Ansvariga aktörer Exempel på andra 
aktörer 

Nationell 
planering 

Nationell plan för 
transportsystemet 

 

Regeringen 

Trafikverket 

Andra myndigheter 

Intresseorganisationer 

Näringslivet 

Regional 
planering 

Länstransportplan 

 

Ansvarig för det regionala 
tillväxtarbetet (landstinget 
eller länsstyrelsen) 

Andra myndigheter 

Intresseorganisationer 

Näringslivet 

Lokal 
planering 

Översiktsplan 

Detaljplaner 

Trafikstrategi/trafikplan 

Kommun Andra myndigheter 

Intresseorganisationer 

Näringslivet 

Ytterligare regional planering regleras från den 1 januari 2012 av kollektivtrafiklagen som säger att 

landstinget och kommunerna inom ett län gemensamt ansvarar för den regionala kollektivtrafiken samt 

att det i varje län ska finnas en kollektivtrafikmyndighet.31 Lagen syftar till att tillgodose behovet av 

regional kollektivtrafik för arbetspendling och vardagsresande. Kollektivtrafikbehovet beskrivs 

vanligen i en trafikförsörjningsplan.  

Den regionala utvecklingsplaneringen är ett verktyg i det regionala tillväxtarbetet som vanligen 

fastställs i ett regionalt utvecklingsprogram (RUP) eller en strategi (RUS).32 Samordning och 

samverkan sker mellan detta arbete, transport- och samhällsplaneringen. Regional samordning kan 

                                                      

30 Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur, Svensk författningssamling. 

31 Lag (2010:1065) om kollektivtrafik, Svensk författningssamling. 

32 Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete, Svensk författningssamling. 
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även ske genom utvecklingen av regionala trafikstrategier där Luleåregionen var först med gemensam 

trafikstrategi 2016.33 

Kommunerna ansvarar för den fysiska samhällsplaneringen, bland annat bebyggelseplanering och 

trafikplanering, enligt plan- och bygglagen.34 Även denna planering sker i samråd med andra lokala, 

regionala och nationella aktörer. Som stöd för mer detaljerad planering utarbetas översiktsplaner (ÖP) 

och fördjupade översiktsplaner (FÖP).  

Olika former av planeringsstöd och metoder tillämpas inom transportplaneringen. Åtgärdsvalsstudier 

är tänkta att underlätta valet av effektiva åtgärder för att åstadkomma ett väl fungerande och hållbart 

transportsystem.35 Arbetsmetodiken är indelad i fyra faser enligt Figur 3. 

 

Figur 3. Arbetsmetodiken för åtgärdsvalsstudier är indelad i fyra faser. Figur från Trafikverket 

(2015).35 

Ytterligare förutsättningar för den nationella och regionala infrastrukturplaneringen är den sk. 

fyrstegsprincipen som tillämpas av Trafikverket och som innebär att behov och åtgärder i 

transportsystemet ska analyseras och prioriteras i enlighet med: 1. Tänk om, 2. Optimera, 3. Bygg om, 

4. Bygg nytt. 36 

Regionala systemanalyser kan ligga till grund för länstransportplanerna och utgöra underlag för den 

nationella transportplanen. Syftet med de regionala systemanalyserna är att utifrån en strukturerad mall 

eller checklista ta fram en politiskt genomarbetad och förankrad utvecklingsstrategi.37  Exempel på 

ytterligare samhällsmål som bör ingå är mål för byggande och boende samt regional tillväxt. 

Andra exempel på planeringsstöd är samhällsekonomiska analyser och samlade effektbedömningar. 

Dessa tas upp i nästa kapitel. 

                                                      

33http://www.lulea.se/samhalle--gator/nyhetsarkiv/nyheter/2016-02-23-en-trafikstrategi-for-lulearegionen.html 

(2016). 

34 Plan- och bygglag (2010:900), Svensk författningssamling. 

35 Trafikverket (2015). Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i planeringen av transportlösningar. Handledning, Rapport 

2015:171. 

36 Fyrstegsprincipen presenteras närmare i avsnitt 3.7. 

37 Trafikverket (2015). Regionala systemanalyser – en vägledning. ”Vad är problemet – egentligen? Och vad vill 

vi åstadkomma?”, Trafikverket Rapport 2015:142. 

http://www.lulea.se/samhalle--gator/nyhetsarkiv/nyheter/2016-02-23-en-trafikstrategi-for-lulearegionen.html
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3. Samhällsekonomiska planeringsunderlag 

En samhällsekonomisk analys är ett verktyg som i princip kan användas för att analysera även 

investeringar som kan bidra till hållbara turistresor. I detta kapitel presenteras den samhälls-

ekonomiska analysen på ett mer principiellt plan. Målet är att skapa en övergripande förståelse för vad 

analysen försöker göra. I nästa kapitel konkretiserar vi detta genom att gå igenom en genomförd 

samlad effektbedömning, där den samhällsekonomiska analysen utgör en del, för en väginvestering 

som är starkt förknippad med turistresor. 

Det övergripande målet för transportpolitiken är att den ska vara samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar.38 Till stöd för planeringen finns bland annat metoder för samhällsekonomiska 

analyser för att bestämma positiva och negativa effekter av olika åtgärder på ett konsekvent och 

strukturerat sätt.39 Dessa analyser kan göras för policyåtgärder och för investeringar i infrastruktur.40 

3.1. Samhällsekonomisk analys 

Samhällsekonomiska analyser är ett stöd för att maximera den samhälleliga välfärden och analysen ska 

ta hänsyn till alla individers subjektiva upplevelse av välfärd. Alla effekter ska ingå och det får inte 

förekomma dubbelräkningar. Detta innebär självfallet många utmaningar. Dessutom tillkommer 

frågan om hur individernas preferenser ska värderas. För det senare tillämpas vanligen någon metod 

för att ta reda på individernas betalningsvilja. 

Transportsektorn är ett område där utformning och funktion till stor del följer av politiska beslut. Att 

samhället ansvarar för utformningen av detta system förklaras utifrån nationalekonomisk teori med att 

det finns olika s.k. marknadsmisslyckanden som innebär att en oreglerad marknad inte leder till 

önskvärd nivå på samhällets välfärd. Dessa marknadsmisslyckanden är av olika slag såsom bristande 

information, externaliteter i form av utsläpp som skadar miljö och hälsa, att en vara är en kollektiv 

nyttighet som därför är svår att prissätta på en marknad eller att det uppstår monopol- eller oligopol-

situationer som innebär att en eller få aktörer kan bestämma vad som produceras och till vilket pris. 41 

Det investeras stora summor i infrastruktur varje år. För att samhället ska få maximal nytta av 

investerade medel krävs att man först tar reda på vilka effekter en investering kommer att få, och 

sedan väljer de investeringar som visar sig ge bäst resultat, eller maximal samhällsnytta.    

Utmaningen för samhällets beslutsfattare är att väga samman de olika önskemål som finns när det 

gäller välfärdshöjande åtgärder som säkrare vägar, god sjukvård, bra skola och andra nyttigheter. 

Idealt vore att kunna tillgodose alla önskemål men detta är inte möjligt i och med att samhällets 

                                                      

38http://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-

infrastruktur/ (2016-03-26). 

39 Trafikverket (2014). Beräkningsmetodik och gemensamma förutsättningar för transportsektorns 

samhällsekonomiska analyser, 2 Samhällsekonomisk teori. 

40 Trafikverket (2016). Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0, 

Förord och innehåll, 1 Inledning (http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--

och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata1/). 

41 Inom nationalekonomin finns det ett delområde som fokuserar på den offentliga sektorns roll och funktion i 

det ekonomiska systemet. Detta område kallas vanligtvis Offentlig ekonomi och kurser ges vid de flesta 

universitet i Sverige. Inom detta område finns specialområden såsom Miljöekonomi som behandlar hur 

samhället kan bidra till hushållning med naturresurser (se Sterner (2003) för en översikt). Inom denna typ av 

analysarbete används samhällsekonomiska konsekvensanalyser för att studera effekterna av olika alternativ (se 

Hultkrantz & Nilsson (2004) för en översikt, Mattsson (2004) för en djupare diskussion om 

kostnadsnyttoanalysen och dess tillämpning i svensk förvaltning och Lindberg & Nerhagen (2013) för en mer 

tillämpad vägledning som tagits fram för Transportstyrelsen. 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata1/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata1/
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resurser är begränsade.42 Inom nationalekonomin har det därför utvecklats teoretiska modeller och 

andra mer tillämpade verktyg/metoder för att kunna analysera olika samhällsproblem och kunna 

bedöma vilka effekterna blir av olika ingrepp. 

Ofta används samhällsekonomisk effektivitet som utvärderingskriterium. Här är begreppet 

paretoeffektivitet centralt. Det används för att beskriva en situation där en eller flera personer kan få en 

förbättring, utan att samtidigt försämra för någon annan. Åtgärder som är paretoeffektiva anses 

samhällsekonomiskt lönsamma och ska genomföras. Konceptet är i realiteten kraftigt begränsande för 

samhället, eftersom det nästan alltid finns någon individ som missgynnas av en åtgärd.43 För att 

bedöma om en åtgärd är samhällsekonomiskt lönsam att genomföra så används istället Kaldor-Hicks-

kriteriet. Det kriteriet är uppfyllt om de som vinner på en åtgärd vinner så pass mycket att de kan 

kompensera dem som förlorar på åtgärden. Det betyder att den sammantagna nyttan i samhället ökar, 

och då anses åtgärden ha ett positivt värde och ska genomföras.44 Det finns dock inget krav på att en 

sådan kompensation faktiskt sker varför det kan uppstå effekter på inkomstfördelningen i samhället. 

I vissa fall så är kostnadseffektivitet ett mer relevant utvärderingskriterium. Det är till exempel fallet 

om man ska uppnå en given målsättning. Kostnadseffektivitet betyder att målet nås till lägsta möjliga 

kostnad. Alternativt så innebär kostnadseffektivitet att man får så mycket som möjligt av något 

eftersträvansvärt, till exempel god miljö, för en viss given budget. 

3.2. Samhällsekonomisk kalkyl 

I detta avsnitt diskuteras den samhällsekonomiska kalkylen, det vill säga den del av beslutsunderlaget 

som räknar fram projektets samhällsekonomiska lönsamhet med hjälp av de prissatta effekterna. Det är 

värt att notera att vi inte diskuterar de trafikmodeller och prognosmodeller som ligger bakom värdena. 

Det vill säga, de modeller som används för att beräkna hur transportarbetet påverkas av en viss 

investering. Dessa modellers förmåga att explicit hantera turism har vissa begränsningar. I skrivande 

stund pågår ett parallellt projekt initierat av Tillväxtverket och Trafikverket där dessa frågor 

analyseras. 

Genomförandet av ett investeringsprojekt kommer medföra en serie effekter, både positiva och 

negativa, över en lång period. Det eftersträvas att sätta monetära värden på dessa effekter eftersom de 

då lättare kan vägas mot varandra i en kalkyl. De effekter som är möjliga att sätta monetära värden på 

brukar benämnas prissatta effekter och är de som ingår i den samhällsekonomiska kalkylen. Det finns 

dock effekter som inte går att sätta monetära värden på, dessa benämns ej prissatta effekter. Även 

dessa effekter måste beaktas i den samhällsekonomiska analysen men kan inte ingå i själva kalkylen. 

Ett infrastrukturprojekt medför effekter på transportmarknaden, till exempel genom att öka 

tillgängligheten mellan olika platser. Dessa effekter som påverkar den primära marknaden, det vill 

säga transportmarknaden, benämns direkta effekter. Projektet medför sannolikt även effekter på andra, 

sekundära, marknader. Bättre tillgänglighet kan till exempel leda till att fastighetsvärden ökar. Dessa 

effekter som uppstår på sekundära marknader benämns indirekta effekter. 

En samhällsekonomisk kalkyl innehåller en rad moment som diskuteras vidare nedan:43 

                                                      

42 Med resurser menas i detta sammanhang inte statens finanser i form av skatteintäkter utan det handlar om den 

samlade tillgången på insatsvaror som krävs för att producera en vara eller en tjänst. Det finns vid varje tidpunkt 

en begränsad mängd insatsvaror i form av energi, kompetens, arbetskraft och tillgänglig tid etc. som kan 

användas i produktionen av de nyttigheter som efterfrågas. För samhället handlar det alltså om att bidra till att 

fördela dessa resurser så att de används för att uppnå den kombination som leder till högsta möjliga välfärd. 

43 Hultkrantz & Nilsson (2004). Samhällsekonomisk analys, SNS förlag, Stockholm. s.308. 

44 Trafikverket (2015). Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2. Kapitel 

3 Kalkylprinciper och generella kalkylvärden. 
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 Definiera vilka nyttor och kostnader som ska inkluderas. I praktiken begränsar man sig i 

normalfallet till nyttor och kostnader som påverkar befolkningen nationellt eller regionalt. Ju 

mer sammanvävda vi blir med andra länder, desto mer rimligt vore det att även inkludera 

befolkning utanför landets gränser. Dock brukar finansieringen av en åtgärd vara begränsad 

till ett land, vilket kan motivera systemgränsen.    

 Identifiera åtgärdens konsekvenser. Konsekvenserna bör utgå från de individer som 

identifierats i första steget. Här ingår att avgöra om en effekt uppstår som en följd av en 

åtgärd, eller om effekten skulle uppstått ändå.  

 Beräkna åtgärdens effekter under hela dess livstid. Detta kvantifieringsmoment innehåller ofta 

en hel del osäkerheter. Miljökonsekvenserna av ett infrastrukturbygge kan till exempel vara 

mycket svåra att uppskatta.  

 Beräkna ett monetärt värde för alla effekter (värdering). Många effekter kan värderas direkt 

via marknadspriser. För andra effekter kan marknadspriserna behöva korrigeras och för 

ytterligare saknas marknadspriser helt eftersom det inte existerar en marknad, som till exempel 

för minskade olyckor och biologisk mångfald. I det senare fallet kan ofta en värdering 

uppskattas på andra sätt. 

 Diskontera nytta och kostnad och beräkna ett nettonuvärde för varje åtgärd (diskontering). 

Detta steg krävs för att hantera att nyttor och kostnader av ett projekt uppstår över en lång 

tidsperiod vilket innebär att man måste väga nyttan av nuvarande och framtida konsumtion 

mot varandra.  

 Genomför en känslighetsanalys. Då samhällsekonomiska kalkyler kan vara förknippade med 

stora osäkerhetsfaktorer så är det viktigt att genomföra känslighetsanalyser. 

Känslighetsanalyser går ut på att man ändrar parametrar som kan tänkas ha stor effekt, för att 

se hur förändringarna påverkar resultaten.  

3.2.1. Kostnader och nyttor (effekter) 

Den samhällsekonomiska analysen vilar alltså till stor del på en samhällsekonomisk kalkyl som är en 

metod för att skapa ett underlag för beslut om huruvida ett projekt ska genomföras. Kalkylerna kan 

även benämnas kostnads-nyttoanalyser eller CBA (cost-benefit analysis) och baseras på prissatta/ 

monetärt värderade effekter. Analysen leder fram till en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl, som 

sammanställer samhällsekonomiska intäkter och kostnader för en specifik åtgärd. 44 Kalkylen syftar till 

att värdera och summera alla nyttoförändringar, på både individ- och samhällsnivå, förknippade med 

ett eller flera handlingsalternativ. Till skillnad från den företagsekonomiska kalkylen, så tar den 

samhällsekonomiska kalkylen hänsyn till effekter som faller utanför företagets vinst, till exempel 

tidsbesparingar, säkerhet, miljönytta, osv. Många av dessa kan vara svåra att mäta.  

Figur 4 illustrerar vad kalkylen ska hantera för ett typiskt investeringsprojekt. 44 Det inleds med en 

serie investeringskostnader. Som figuren är ritad tar det tre år att färdigställa investeringsprojektet. 

Under dessa år finns inga nyttor – projektet är ännu inte drift – utan bara kostnader. Vid tidpunkten 

benämnd t0 tas investeringen i bruk och då börjar den generera nyttor. Som figuren är ritad så ökar 

nyttorna över tid, till exempel som en följd av ökad efterfrågan. 
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Figur 4. Schematisk modell över investeringskalkyl. Efter: Trafikverket (2015). 44 

3.2.2. Att prissätta effekter 

För effekter där det finns en marknad är det oftast oproblematiskt att åsätta effekten ett pris eftersom 

det i normalfallet är marknadspriset som ska användas. Det finns i vissa fall anledning att frångå 

principen att använda marknadspriser, nämligen när marknaden inte fungerar på ett tillfredsställande 

sätt. Så är till exempel fallet om marknaden kännetecknas av imperfekt konkurrens. 

Det finns även flera effekter som det inte finns en fungerande marknad för, men som ändå kan 

värderas. Ett typiskt exempel är buller där värden har skattats genom att studera prisskillnader på 

fastigheter med olika bullerstörning. Med hjälp av statistiska metoder, så kallad hedonisk analys, kan 

effekten av bullerstörningen på fastighetspriset isoleras från andra attribut som påverkar värdet. Ett 

annat exempel, som i många kalkyler är centralt då det utgör en stor del av nyttosidan, är värdet av 

tidsbesparingar. Inte heller här finns någon fungerande marknad att hämta värdet ifrån. Istället skattas 

tidsvärdet ofta genom att enkäter där respondenterna får välja med en serie hypotetiska val. Enkäterna 

är utformade så att det är möjligt att räkna ut vad man är villig att betala för att få en viss minskning i 

restid. 

Slutligen finns det effekter som inte kan kvantifieras eller värderas.43 Att hitta vägar att värdera dylika 

effekter är ett aktivt forskningsfält. Ett exempel är den samlade genomgång av de samhällsekonomiska 

kostnader som regeringen ålagt VTI att göra.45 Det är vanligt att det finns flera effekter av en tänkt 

åtgärd som inte kan prissättas, och som därför inte inkluderas vid beräkningen av nettonuvärdes-

kvoten. Istället så diskuteras dessa effekter i den samhällsekonomiska analysen, som alltså innehåller 

både prissatta och icke prissatta effekter. 

3.2.3. Kalkylvärden 

En central del i den samlade effektbedömningen är den samhällsekonomiska kalkylen. För att 

genomföra en sådan behövs ett antal ingångsvärden. För att olika kalkyler ska kunna jämföras med 

varandra är det viktigt att ingångsvärdena är lika i alla kalkyler. Det är dessutom viktigt att metodiken 

är likadan. För att bland annat befrämja detta inrättades på 1990-talet Arbetsgruppen för 

                                                      

45 Nilsson & Johansson (2014). SAMKOST: redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens 

samhällsekonomiska kostnader, VTI Rapport 836.; Nilsson & Haraldsson (2016) SAMKOST 2, Redovisning av 

regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader, VTI Rapport 914. 
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samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder (ASEK), som ansvarar för vilka kalkylvärden som ska 

tillämpas i samhällsekonomiska kalkyler inom transportområdet. ASEK är ett samarbete mellan 

Trafikverket (som även leder gruppens arbete), Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, 

Energimyndigheten, Stockholms Lokaltrafik, Vinnova och Trafikanalys.  

Syftet med ASEK:s arbete är att ge rekommendationer om vilka ekonomiska analysmetoder och 

kalkylprinciper som bör tillämpas vid samhällsekonomiska analyser av åtgärder inom 

transportområdet. ASEK bidrar också med kalkylvärden för samhällsekonomiska analyser, samt 

framtagning av trafikprognoser. ASEK:s rekommendationer utgår från forskning, etablerad kunskap 

och praxis.  

Kalkylvärden och rekommendationer för värdering av kostnader och nyttor har tagits fram för till 

exempel: 

 tidsvärden 

 trängsel 

 koldioxid 

 luftföroreningar 

 buller 

 olyckor 

 vägslitage 

 markanvändning 

 indirekta effekter. 

Dokument och andra underlag finns tillgängliga på Trafikverkets hemsida.46 Mycket av det som 

diskuteras nedan relaterar till ASEK:s rekommendationer. Det är värt att notera att ASEK inte har 

några särskilda värden framtagna för just turistresor. I några fall kan man argumentera för att dylika 

värden vore användbara – till exempel kanske tidsvärden skiljer sig mellan en turistresa och andra 

långväga resor – men i många andra fall ter det sig inte relevant. 

3.2.4. Diskontering 

För att investeringen i Figur 4 ska vara lönsam så måste nyttorna överstiga kostnaderna. Men eftersom 

de olika kostnaderna och nyttorna infaller över en lång tidsperiod så går det inte bara att summera dem 

utan de måste diskonteras till ett och samma år eller till ett ”nuvärde” för att vara jämförbara. Även om 

det rent tekniskt inte spelar någon roll för själva lönsamhetsbedömningen vilket år detta är så använder 

man rutinmässigt det år då investeringen är klar som diskonteringsår, det vill säga t0 i figuren. 

Diskonteringen innebär att nyttor som infaller långt in i framtiden är mindre värda (vilket illustreras av 

de mörkare staplarna på nyttosidan) och att kostnader som infaller tidigt i projektet kapitaliseras upp 

med ränta-på-ränta (vilket illustreras med de mörkare staplarna på kostnadssidan). Detta kräver att 

man fastställer en kalkylränta. Valet av kalkylränta har stor påverkan på resultatet.  

Det finns olika sätt att se på räntan i en samhällsekonomisk kalkyl. Man kan välja att utgå från 

åtgärdens kostnader, där räntekostnaderna utgör alternativkostnaden för åtgärden.  En sådan 

utgångspunkt baseras således på marknadens räntor. Den väg som ASEK rekommenderar utgår från 

den så kallade Ramsey-ekvationen (som baseras på rena tidspreferenser och en komponent som drivs 

av att tillväxt gör framtida generationer rikare).47 Det råder tämligen stor samstämmighet om att detta 

                                                      

46http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/analysmetod-och-samhallsekonomiska-

kalkylvarden-for-transportsektorn-asek/ (2017-04-10). 

47 Trafikverket (2016). Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0, 

Kapitel 3 Grundläggande kalkylteknik, Version 2016-04-01. 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden-for-transportsektorn-asek/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden-for-transportsektorn-asek/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden-for-transportsektorn-asek/
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är den korrekta principen för att bestämma kalkylräntan. ASEK rekommenderar en samhällseko-

nomisk kalkylränta på 3,5 %, vilket också är det Trafikverket använder i sina kalkyler. 

I en företagsekonomisk kalkyl hanteras ofta risk genom att kompensera (den företagsekonomiska) 

kalkylräntan så att högre ränta appliceras på mer riskfyllda projekt. Det görs i normalfallet inte i 

samhällsekonomiska kalkyler. Däremot så brukar det finnas känslighetsanalyser i kalkylerna för att 

illustrera hur känsligt utfallet är för förändringar i olika ingångsparametrar.   

3.3. Direkta effekter 

3.3.1. Konsumentöverskott 

I den samhällsekonomiska kalkylen, är det individernas värdering av nyttor som ligger till grund för 

ingångsvärdena. Här används individens betalningsvilja som medel för att fånga de individuella 

preferenserna. Betalningsvilja definieras som ”den betalning som en person skulle behöva erlägga 

eller få för att vederbörande skulle vara neutral till att åtgärden genomförs”. 43 

Det finns ofta en skillnad mellan det som konsumenten är villig att betala för en vara, och det den 

faktiskt betalar. Denna skillnad benämns konsumentöverskott, och i en samhällsekonomisk kalkyl så 

representerar konsumentöverskottet samhällets betalningsvilja för att få en viss åtgärd utförd. Eftersom 

den samhällsekonomiska kalkylen beräknar skillnaden mellan det tänkta läget, efter att en investering 

genomförts, med ett jämförelsealternativ, oftast nuläget, så behöver inte det totala konsumentöver-

skottet beräknas utan det räcker med att beräkna förändringen i konsumentöverskott. Detta förenklar 

beräkningarna avsevärt. 

Figur 5 illustrerar hur konsumentöverskottet ökas av en åtgärd som sänker den generaliserade 

reskostnaden.47  Generaliserad reskostnad är en term som fångar alla kostnader för att ta sig från en 

punkt A till en punkt B, det vill säga både direkta kostnader som bränsle- och fordonskostnader och 

kostnaden för den tid resan tar (tidskostnaden) samt komfort etc. En investering, till exempel i en 

förbifart som gör att trafiken kan ta en snabbare väg mellan A och B, minskar tidskostnaden, samt 

eventuellt även de direkta kostnaderna, och leder därmed till att den generaliserade reskostnaden 

sjunker. 

Från figuren framgår att den lägre generaliserade reskostnaden efter åtgärden resulterar i att antalet 

resor kommer öka. Det framgår även att konsumentöverskottet, hela den markerade ytan, blir större. 

Förändringen består av två delar. För det första så får de befintliga resenärerna det bättre. De valde att 

resa redan vid den tidigare högre reskostnaden, men kan nu göra samma resa till en lägre kostnad. För 

det andra så tillkommer nya resenärer. Deras konsumentöverskott fångas av den lilla triangeln mellan 

antal resor före och efter. Den totala förändringen i konsumentöverskott fångas således av den 

prickade ytan. Notera att det räcker att veta storleken på denna förändring. Den streckade ytan, det vill 

säga konsumentöverskottet innan åtgärden, förändras inte och behöver därför inte ingå när man jämför 

före och efter. Detta ökade konsumentöverskott är alltså en direkt effekt på transportmarknaden av den 

genomförda åtgärden. De vanligaste formerna av konsumentöverskott är restidsvinster, lägre 

reskostnader, kortare bytes- och väntetider (ökad turtäthet), bättre komfort (bättre standard) och 

mindre förseningar.48 

 

                                                      

48 Trafikverket (2016). Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0. 

Kapitel 4 Kalkylmodeller för samhällsekonomisk analys (CBA) – struktur och innehåll, Version 2016-04-01. 
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Figur 5. Schematisk illustration av hur konsumentöverskottet ökar efter en åtgärd som sänker den 

generaliserade reskostnaden. Från. Trafikverket (2016).48 

En viktig insikt är att efterfrågan i Figur 5 drivs av attraktiviteten i målpunkterna (exempelvis en 

turistdestination). Åtgärden leder till att fler resor kommer företas. Detta leder till att resenärerna får en 

högre nytta. Den ökade nyttan mäts av förändringen i konsumentöverskott. 

3.3.2. Producentöverskott 

Även producenter på transportmarknaden, till exempel tågoperatörer, har ett producentöverskott som 

utgörs av skillnaden mellan deras intäkter och de rörliga kostnaderna. Åtgärder som leder till förändr-

ingar i detta producentöverskott motsvarar, på samma sätt som förändringar av konsumentöverskottet, 

en direkt effekt som ska tas med i kalkylen. Här blir begreppet alternativkostnad viktigt. Att resurser 

ska värderas utifrån dess alternativkostnad betyder att värdet härstammar från det värde resursen skulle 

skapa om den användes i det bästa alternativet. Detta är rimligt om man tänker att resurserna är 

begränsade, och om resurser används i det tänkta projektet så kan de inte (samtidigt) användas till 

annat. 

Det kan, som har beskrivits även uppkomma sekundära effekter i form av producentöverskott på andra 

marknader. Ett sådant exempel är ökad konsumtion av besökarna till en destination. Denna kategori av 

effekter ska däremot vanligen inte inkluderas i kalkylen eftersom det innebär en dubbelräkning (se 

vidare Indirekta effekter, nedan).  

Den ökade konsumtion, och därmed ökade producentöverskott på destinationen (annan marknad), som 

dessa besökare står för utgör endast en omfördelning inom landet och ska inte ingå i analysen/ 

kalkylen. Denna ekonomiska effekt är främst av lokalt och regionalt intresse, men kan även vara av 

nationellt intresse, och kan utvärderas med en regionalekonomisk analys (se Fördelningsanalys, avsnitt 

3.7.1). Det uppkommer alltså en dubbelräkning om den inkluderas i den samhällsekonomiska 

analysen. 

Nytillkomna utländska besökare och svenska besökare som avstår att besöka en destination i utlandet 

ger däremot, förutom en direkt effekt på transportmarknaden, även en indirekt effekt genom ett 

producentöverskott på destinationen genom nytillkommen konsumtion. 

3.3.3. Budgeteffekter 

Konsumentöverskottet respektive producentöverskottet tar hand om de effekter som tillfaller de 

konsumenter respektive producenter som agerar på den aktuella transportmarknaden. Det kan också 

vara så att det uppstår budgeteffekter inom offentlig sektor. En investering kan till exempel påverka 

statens intäkter från skatter och avgifter. Ett projekt som skapar överflyttning från väg till järnväg 
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kommer till exempel resultera i mindre skatteintäkter då vägtrafiken är hårdare beskattad än tågtrafik. 

Dylika effekter ska ingå i kalkylen. 

3.4. Indirekta effekter 

Till ovanstående direkta effekter ska alltså läggas indirekta effekter på andra privata marknader eller 

inom offentlig sektor. Som nämnts ovan så är det ovanligt att det uppstår indirekta effekter som inte 

redan hanteras av förändringen i konsumentöverskott och producentöverskott på transportmarknaden 

eller utgör en budgeteffekt. För att det ska uppstå indirekta effekter av annat än negligerbar storlek 

krävs vanligen mycket stora infrastrukturprojekt. 

För att bli lite mer konkreta låt oss som ett exempel på en indirekt effekt ta fallet då antalet hotellnätter 

på destinationsorten stiger som en följd av en investering som ökar tillgängligheten till destinationen. 

Effekten är indirekt eftersom den uppstår på den sekundära marknaden, inte på den primära; 

transportmarknaden. Att effekten uppstår och att den följer av investeringen är uppenbart, så det kan te 

sig rimligt att den borde finnas med i kalkylen, men att göra så leder till en dubbelräkning. Den ökade 

tillgängligheten finns nämligen redan med i kalkylen eftersom den mäts genom förändringen i 

konsumentöverskottet på transportmarknaden.  

Ett undantag är ett eventuellt ökat producentöverskott på destinationen orsakat av en ökad konsumtion 

av utländska turister (och svenska turister som annars hade rest utomlands) som har tagits upp ovan 

under direkta effekter. 

3.5. Externa effekter 

Externa effekter är effekter som inte regleras marknadsmässigt och som därmed inte har något pris. 44 

Om de externa effekterna är negativa är producerad och konsumerad volym större än vad som är 

samhällsekonomiskt optimalt. Vissa externa effekter värderas monetärt och ingår i den samhälls-

ekonomiska kalkylen, men för många finns inga användbara kostnadsskattningar.  

Exempel på externa effekter på transportmarknaden är trängsel och trafiksäkerhet, som vanligen 

värderas i kalkylerna. Andra externa effekter är miljöeffekter som emissioner av växthusgaser, 

luftföroreningar som också vanligen värderas i kalkylerna, buller som ofta inte värderas monetärt och 

intrång i landskaps- eller stadsbilden som är svårvärderade och inte har några kalkylvärden.  

3.6. Översikt över effekter i samhällsekonomisk analys 

Vilka effekter som ska vara med i analysen, vem som gynnas eller drabbas, respektive vilken typ av 

effekter det rör sig om sammanfattas i nedanstående Tabell 6, som har sammanställts efter ASEK.48 

Tabellen illustrerar potentiella effekter av en investering i infrastruktur grupperat på ett lite annorlunda 

sätt än det som används i den samhällsekonomiska kalkylen. I kalkylen grupperas effekterna efter 

vilken typ de är – det vill säga efter den andra kolumnen i tabellen. Tabell 6 delar istället in effekterna 

utifrån vilken marknad de uppstår. Vi ser till exempel att de effekter som en investering kan resultera i 

kan uppstå både på den primära transportmarknaden (direkt), och då påverka flera olika aktörer på den 

marknaden, och/eller så kan de uppstå på andra (sekundära) marknader (indirekt) och/eller inom 

offentlig sektor. Även om Tabell 6 delar upp effekterna på ett annorlunda sätt, så är det samma 

effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen som den har beskrivits tidigare. 
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Tabell 6. Samhällsekonomiska effekter av investering i infrastruktur. Från: 

Trafikverket (2016). 48  

Marknad Välfärdsekonomisk 
kategori av effekter 

Aktörer/intressenter Nyttor som påverkas 
(intäkter och 
kostnader) 

 Infrastrukturkostnad Infrastrukturhållaren Investeringskostnad 
Drift- och underhåll 

Transportmarknaden 
för persontrafik 

Konsumentöverskott Trafikanter och 
resenärer; biltrafik, 
kollektivtrafik, cykel- 
och gångtrafik 

Restid 
Reskomfort 
Biljettpriser 
Fordonskostnad 

Transportmarknaden 
för godstrafik 

Konsumentöverskott 
(privata transporter) 
Producentöverskott 
(företagens transporter) 

Köpare av 
godstransporter 

Transporttid 
Transportservice- och 
kvalitet Pris på 
transport 

Transportmarknaden 
för person- och 
godstrafik 

Producentöverskott Trafikoperatörer 
Transportföretag 

Biljettpris 
Pris på 
godstransporter 
Operativa 
trafikeringskostnader 

Transportmarknaden 
för person- och 
godstrafik 

Externa effekter Trafikanter 
Resenärer 
Trafikoperatörer 
Godstransportkunder 

Trängsel i trafiken 
Trafiksäkerhet 

Andra marknader Externa effekter Övriga individer 
Övriga företag 

Trafiksäkerhet 
Hälso- och 
miljöeffekter 
(naturmiljö och 
kulturmiljö) 

Andra marknader Indirekta effekter (Wider 
economi impacts WEI), 
producentöverskott 

Övriga näringslivet 
(ej trafikoperatörer 
och transportföretag) 

Icke-marginella 
effekter på priser och 
produktion. Skal-
fördelar, 
konkurrenseffekter, 
komplementmarknader 
etc (ev via 
lokaliseringseffekter) 

Andra marknader Indirekta effekter (WEI), 
konsumentöverskott 

Konsumenter på 
andra marknader 

Icke-marginella 
effekter på priser och 
produktion. Skal-
fördelar, 
konkurrenseffekter, 
komplementmarknader 
etc (ev via 
lokaliseringseffekter) 

Andra marknader Indirekta effekter (WEI), 
arbetsmarknadseffekter 

Arbetsmarknaden Icke-marginella 
effekter på 
sysselsättning (ev via 
lokaliseringseffekter) 

Offentlig sektor Indirekta effekter (WEI), 
samhällsbyggnadskostnader 

Stat och kommuner Infrastruktur för 
boende, handel, IT-
kommunikation mm 
(ev via 
lokaliseringseffekter) 

Offentlig sektor Indirekta effekter (WEI), 
offentlig service 

Stat och kommuner Utbildning, vård, lokalt 
eller regionalt 
miljöarbete mm (ev via 
lokaliseringseffekter) 

Offentlig sektor Budgeteffekter Staten Budgeteffekter – 
finansiella effekter som 
kan redovisas explicit 
eller utelämnas 
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Ett antal av punkterna i tabellen ovan kan tänkas vara särskilt intressanta när det gäller investeringar 

som skulle kunna påverka turistresandet och dess hållbarhet. I många sådana investeringar kan man, 

som har diskuterats ovan, förvänta sig att den stora effekten uppkommer på transportmarknaden för 

persontrafik. Investeringar i infrastruktur som påverkar tillgängligheten för turistmål kommer att 

påverka restiden och reskostnaden, vilket i sin tur påverkar nyttjarna, det vill säga turisternas, 

konsumentöverskott. Detta gäller alla resenärer, befintliga som nytillkomna.  

Godstransporter kan förvisso påverkas, men en investering av turistkaraktär bör i normalfallet ha 

begränsad inverkan. Däremot kan den, beroende på hur investeringen ser ut, ha en påverkan på 

trafikoperatörernas producentöverskott, till exempel om den leder till ändrade biljettpriser. Det kan 

också tänkas vara så att investeringar i hållbara turistresor är särskilt inriktade mot att bevara natur och 

miljö, vilket gör att deras inverkan på externa effekter kan skilja sig från ”vanliga” infrastruktur-

investeringar. 

Som vi har berört tidigare så är turistresor lite speciella. Särskilt gäller det att en investering i hållbar 

turism kan leda till att utländska turister lockas till svenska resmål, eller att svenska turister som 

annars skulle rest utomlands väljer att turista i Sverige. I båda fallen skapas intäkter i Sverige som 

annars inte skulle ha uppkommit. Dessa effekter ska tas med i kalkylen eftersom de utgör en prissatt 

indirekt effekt som påverkar producentöverskottet på destinationen.  

För att sammanfatta, ekonomiska effekter av ökad turism (och ekonomisk omsättning) inom en 

destination orsakad av en infrastrukturinvestering ska inte inkluderas i en samhällsekonomisk analys 

annat än om det handlar om utländska turister eller svenska turister som utan investeringen skulle ha 

rest utomlands. Effekter i form av omfördelningar av resandet (inklusive turistresandet) inom landet, 

både avseende ruttval och val av resmål samt färdmedelsval, och förändrad ekonomisk omsättning 

inom destinationer kan belysas i en fördelningsanalys eller en regionalekonomisk analys (se vidare 

nedan). Restidsvinster och ändrade reskostnader utgör dock direkta effekter i form av ökat konsument-

överskott på transportmarknaden även vid förändrat färdmedelsval och ingår i den samhälls-

ekonomiska kalkylen. 

3.7. Samlad effektbedömning 

Trafikverket anammar i sitt planeringsarbete ett antal principer och planeringsverktyg. Det handlar 

bland annat om att ha ett brett perspektiv och utvärdera olika alternativ innan beslut fattas om en 

åtgärd. Åtgärdsvalsstudier och fyrstegsprincipen är stöd för detta, se Tabell 7. Samtidigt ska de 

åtgärder som föreslås vara samhällsekonomiskt effektiva. För att stödja detta har det också utvecklats 

en rad olika analysverktyg och principer. Ett av dessa verktyg är den Samlade effektbedömningen 

(SEB).49 50 Denna metod redovisar en beskrivning av ett problem eller möjligheter och förslag på 

åtgärder ur tre olika perspektiv:  

 samhällsekonomisk analys 

 fördelningsanalys 

 transportpolitisk målanalys. 

Dessa perspektiv kommer att diskuteras närmare nedan. Den samhällsekonomiska analysen, som har 

presenterats i föregående avsnitt, analyserar alltså projektets lönsamhet ur samhällets synvinkel. Att 

projektet är lönsamt betyder att nyttorna från det överstiger kostnaderna, men det säger ingenting om 

                                                      

49 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/planera-och-utreda/planerings--och-analysmetoder/metod-for-

samlad-effektbedomning/ (2017-01-10). 

50 Trafikverket (2016). Analysmetod och samhällsekonomiska, kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0, 

Kapitel 18 Samhällsekonomisk analys redovisad i Samlad effektbedömning (SEB), Version 2016-04-01. 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/planera-och-utreda/planerings--och-analysmetoder/metod-for-samlad-effektbedomning/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/planera-och-utreda/planerings--och-analysmetoder/metod-for-samlad-effektbedomning/
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hur nyttorna fördelar sig mellan olika grupper i samhället. Därför är det viktigt att göra en fördelnings-

analys som studerar detta. Att projektet är samhällsekonomiskt lönsamt är i linje med de transport-

politiska målen, men det finns ett flertal andra mål som också är eftersträvansvärda. Detta motiverar 

den transportpolitiska målanalysen där projektet analyseras utefter dess bidrag till måluppfyllelse i 

olika dimensioner. 

Det ter sig rimligt att denna uppdelning även är applicerbar på projekt som gynnar hållbara turistresor. 

Även för dessa bör nyttorna överstiga kostnaderna samtidigt som hänsyn måste tas till fördelnings-

effekter. På motsvarande sätt är det viktigt att dessa projekt bidrar till måluppfyllelse. 

Tabell 7. Exempel och beskrivning av planeringsunderlag som Trafikverket använder.49 

Åtgärdsvalsstudier 

Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa 
problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder. I processen som leder 

fram till åtgärdsval samarbetar vi med aktörer, som kommunen, kollektivtrafikmyndigheten med flera. Vi utbyter också information med 

övriga intressenter som berörs av åtgärdsvalsstudien. 

Fakta – Fyrstegsprincipen 

Fyrstegsprincipen utgår från att transportsystemet ska utformas och utvecklas utifrån en helhetssyn. Principen används i ett tidigt skede i 

planeringen, innan vi väljer eventuella åtgärder. På så sätt kan vi hitta bästa möjliga åtgärder för att lösa problem eller brister i 

transportsystemet. 

Tänkbara åtgärder ska analyseras i följande fyra steg: 

1. Tänk om 

Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt 

valet av transportsätt.  

2. Optimera 

Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.  

3. Bygg om  

Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.  

4. Bygg nytt 

Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller 

större ombyggnadsåtgärder. 

Samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning är målet 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet i hela landet. Samhällsekonomisk effektivitet är alltså ett viktigt kriterium i valet av åtgärder i 

transportsystemet, på både kort och lång sikt. Den samhällsekonomiska effektiviteten bedöms med hjälp av analyser som väger kostnader 

mot nyttor av olika åtgärder. För att kunna göra sådana analyser använder vi trafikprognoser, effektsamband, samhällsekonomisk 

metodik, kalkylvärden samt prognos- och analysverktyg. 

 

3.7.1. Fördelningsanalys 

Som har nämnts ovan kan effekter i form av omfördelningar av resandet (inklusive turistresandet) 

inom landet, både avseende ruttval och val av resmål samt färdmedelsval, och förändrad ekonomisk 

omsättning inom destinationer belysas i en fördelningsanalys eller en regionalekonomisk analys. I 

fördelningsanalysen ligger fokus på hur direkta förändringar av nyttor (fördelar/intäkter och/eller 

nackdelar/kostnader) fördelar sig på olika individer och grupper såsom kvinnor och män, olika 

inkomst- eller åldersgrupper, funktionsnedsatta, olika delar av landet, trafikslag eller näringsgrenar. 

Det kan finnas ytterligare effekter, men som det konstateras i den samlade effektbedömningen: 51 

                                                      

51 Trafikverket (2016). Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0 

Kapitel 19, Analys av fördelning, regional utveckling och företagsekonomiska konsekvenser, Version 2016-04-

01. 
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 ”De slutliga fördelningskonsekvenserna är ofta mycket svåra att fastställa eftersom de 

påverkas även av indirekta effekter i form av interaktioner via marknader samt skatte- 

och transfereringssystem. Det kan trots detta vara av visst värde att redovisa en 

uppskattning av den direkta och omedelbara fördelningen av positiva och negativa 

nyttoeffekter.”  

Den samhällsekonomiska analysen tar inte hänsyn till vem som får nyttorna eller drabbas av 

kostnaderna, vem som vinner och vem som förlorar på åtgärden. Fördelningsanalyser är därför ett 

viktigt komplement för att trots allt försöka belysa hur jämställdhets- och fördelningsaspekter kan 

vägas in i beslut som tas inom offentlig sektor. Trafikverket och ASEK rekommenderar en 

strukturerad redovisning av fördelningseffekter 

Då investeringar som kan påverka turistresors hållbarhet ofta kan tänkas ha inverkan på regionala 

fördelningar av nyttor är det värt att notera att ASEK skriver: 51 

”Om ett projekt kan antas vara av särskild betydelse för regional fördelning och 

regionalekonomisk utveckling kan en fördelningsanalys göras där de 

samhällsekonomiska nyttoeffekterna i den samhällsekonomiska kalkylen fördelas på 

mindre regioner (till exempel län eller kommuner). 

Den regionalekonomiska fördelningsanalysen ska redovisas i en särskilt PM. Analysens 

resultat kan också sammanfattas kort i ”Samlad effektbedömning” (SEB) under rubriken 

”Fördjupad fördelningsanalys”.”  

Det finns således möjlighet att även genomföra fördjupade analyser som i högre grad inkluderar 

slutliga effekter på regional nivå och bifoga dessa till den samlade effektbedömningen. Dessa analyser 

kan utformas på olika sätt.51 En utgångspunkt är att förändrad tillgänglighet av förändringar i 

transportsystemet kan påverka lokaliseringen av befolkning, arbetstillfällen och lokal/regional 

produktivitet. Regionalekonomiska analyser kan därmed vara av stor relevans som underlag för det 

lokala och regionala policy- och planeringsarbetet och till den nationella planeringen.  

Det finns också en möjlighet att komplettera fördelningsanalysen med en så kallad företagsekonomisk 

konsekvensbeskrivning (FKB). 51 52 Tanken med en FKB är att ge belysande exempel på åtgärdens 

företagsekonomiska effekter. Den är alltså ett komplement snarare än ett substitut till den samhälls-

ekonomiska kalkylen. FKB är främst inriktade på effekter inom godstransportmarknaden. Fokus ligger 

på att beskriva transportkedjor och hur de påverkas av investeringen. Som FKB normalt är utformade 

är de sålunda av mindre intresse för att studera turisteffekter. Det är dock ett verktyg under utveckling. 

3.7.2. Transportpolitisk målanalys 

Som namnet antyder studeras inom den transportpolitiska målanalysen hur väl den föreslagna åtgärden 

svarar upp mot de transportpolitiska målen: det övergripande målet om samhällsekonomiskt effektiv 

och hållbar transportförsörjning, funktionsmålet (tillgänglighet) samt hänsynsmålet (säkerhet, miljö 

och hälsa). 

En del av det övergripande transportpolitiska målet är en hållbar transportförsörjning. Vid analys av 

huruvida det enskilda projektet uppfyller detta krav delas hållbarhet upp i sina tre traditionella delar: 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. För var och en av dessa tre finns en kommentar i den 

samlade effektbedömningen om vilka bidrag projektet ger.  

Den transportpolitiska målanalysen bär många liknelser med den samhällsekonomiska analysen. En 

viktig skillnad är dock att måluppfyllelsen ser på effekterna utifrån en absolut skala medan den 

                                                      

52 Trafikanalys (2012). Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader, Rapport 2012:3. 
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samhällsekonomiska analysen syftar till att försöka väga ihop olika effekter vilket ger en mer relativ 

skala. Det vill säga, en effekt kan ur måluppfyllelsesynpunkt ge ett positivt bidrag, men i den 

samhällsekonomiska analysen ändå bedömas vara försumbar om effekten är liten i förhållande till 

andra effekter av projektet. I den transportpolitiska målanalysen ingår även att identifiera möjliga 

målkonflikter. 

För större investeringsprojekt, över 50 miljoner, ska en klimatkalkyl genomföras med hjälp av en 

modell framtagen av Trafikverket. Resultatet från den presenteras inom ramen för den transport-

politiska målanalysen. 

Vi återkommer i kapitel 4 till ett mer konkret exempel på hur turistperspektivet kan eller bör 

inkluderas i en SEB för en steg 3- eller 4-åtgärd enligt fyrstegsprincipen. I kapitel 5 analyseras fyra 

olika scenarier (potentiella åtgärder av olika slag) knutna till de fallstudier som har ingått i denna 

studie (Kiruna, Åre, Sälen och Vimmerby). 
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4. Hållbarhet och turism i en samlad effektbedömning; exemplet 
E16, förbifart Yttermalung 

I föregående kapitel fördes en principiell diskussion om hur turistperspektivet kommer in i besluts-

underlag baserade på samhällsekonomiska analyser. Som nämndes där är den samhällsekonomiska 

analysen förvisso central, men ändå bara en del av den samlade effektbedömningen (SEB). I detta 

kapitel diskuterar vi hur turismen inkluderas i en faktisk SEB för ett projekt som berör en vägsträcka 

med mycket turisttrafik. 

Innehållet i aktuell SEB sammanfattas kort inledningsvis och därefter återfinns en mer detaljerad 

genomgång av innehållet. Tanken är, som nämnts ovan, att belysa den planerade investeringens 

effekter utifrån tre dimensioner; dess samhällsekonomiska lönsamhet, de resulterande fördelnings-

effekterna samt hur investeringen bidrar till de transportpolitiska målen. En övergripande fråga är om 

metodiken är tillämpbar som stöd för utvecklingen av hållbara turistresor och hur den kan användas på 

det lokala och/eller regionala planet. Dessa frågor belyses i den senare delen av detta kapitel. Det 

intressanta ur vår synvinkel är innehållet under respektive rubrik och hur det påverkas av att just denna 

investering har effekt på turistresandet. 

Nedan följer en genomgång av vad som återfinns under respektive huvudrubrik i den aktuella 

effektbedömningen. Genomgången är inte fullständig, men relativt detaljerad för att ge en förståelse 

för vilka typer av effekter som normalt tas upp. 

4.1. Bakgrund och syfte 

För att illustrera hur den samlade effektbedömningen går till i praktiken presenteras i detta avsnitt ett 

exempel, nämligen den samlade effektbedömningen för en förbifart förbi Yttermalung på väg E16.53 

Exemplet är direkt relaterat till turistresor eftersom det ligger på vägen som frekvent används för resor 

till Sälen och vidare in i Sydnorge. För att få perspektiv så genomfördes 3,3 miljoner långväga resor 

till Dalarna årligen enligt RES 05/0654. Av dessa skedde 2,2 miljoner resor för olika fritidsändamål, 

varav övervägande delen (86 %) gjordes med bil. 

Från den samlade effektbedömningen för projektet framgår att vägen i nuläget har flera brister. Vägen 

utgör idag stommen i Västerdalarnas kommunikationsnät, både för den lokala trafiken och för genom-

fartstrafiken. Genomfartstrafiken har målpunkter i såväl länet som i närliggande län samt i Sydnorge. 

Att en stor del av trafiken är turistresor till Sälenområdet och Norge resulterar i mycket höga trafik-

flöden under turistsäsongen. Hastigheten på sträckan genom Yttermalung blir då mycket låg. Hög 

trafikering tillsammans med många direktutfarter och ett flertal andra brister i vägutformningen leder 

dessutom till en stor olycksrisk. Vidare skapar det höga trafikflödet störningar för de boende i form av 

till exempel barriäreffekter och buller. 

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna, att öka trafiksäkerheten 

och framkomligheten för genomfartstrafiken, samt att skapa en förbättrad boendemiljö. 

4.2. Beskrivning av åtgärden 

Projektet omfattar en ny väg som är tänkt att gå cirka 6 km i befintlig sträckning och 4,9 km i ny 

sträckning, öster om Yttermalung. Förslaget föreslås att utföras som en mötesfri landsväg 2+1, om 14 

meters belagd bredd, med tänkt hastighet 100 km/h. Kostnaden för åtgärden är 190 miljoner kronor i 

prisnivå 2013. 

                                                      

53 Trafikverket (2013). Väg E16 Förbifart Yttermalung, VM012, TRV 2012/29166. 

54 RES 05/06 är den nationella resvaneundersökningen som genomfördes 20052006. 



VTI rapport 933  39 

Att det är stora flöden av fritidsresor noteras även i den förstudie som togs fram av Vägverket 2006.55 

Där framgår det att under vintertid kunde belastningen uppgå till 7900 fordon/dygn, vilket är hela 

450 % mer jämfört med årsmedelsdygnsvärdet. Figur 6 är hämtad ur förstudien och den visar tydligt 

den stora variationen i medeldygnstrafik över året. 

 

Figur 6. Medeldygnstrafik på den aktuella sträckan. Från: Vägverket (2006).55  

Projektet är i skrivande stund ännu inte genomfört, men kommer att genomföras. För närvarande pågår 

arbete som ska leda fram till en vägplan. 

Vid beskrivningen av åtgärden utgår man från fyrstegsprincipen. Trafikverket kan i detta fall inte se 

någon möjlig strategi som på ett påtagligt sätt kan minska transportefterfrågan, och gör därmed 

bedömningen att steg 1-åtgärder inte är möjliga. Eftersom det inte finns något annat vägstråk som kan 

hantera de trafikvolymer som passerar Yttermalung, så bedöms även steg-2 åtgärder som otillräckliga. 

I det här fallet berörs därför steg 3 och 4. Under steg 3 ingår en ombyggnad av en 6 km lång 

vägsträcka till mötesseparerad 2+1-väg. Under steg 4 faller nybyggnationen av nära 5 km 

mötesseparerad 2+1-väg. 

På flera ställen i beskrivningen noteras att sträckan under vintertid är en utpräglad turistväg till främst 

Dalafjällen varför den uppvisar stora variationer i trafikflöden över året. I genomsnitt varierade 

mängden fordon per dag mellan 1 500–2 040 varav 11 % var lastbilar (mätår 2006), men under vecka 

814 passerade nära 4 000 fordon per dag. Toppbelastningen låg på nära 8 000 fordon per dag (Figur 

6). 

4.3. Samhällsekonomisk analys 

Den samhällsekonomiska analysen består av två delar. Den första delen utgörs av den samhällseko-

nomiska kalkylen där prissatta effekter behandlas. Den andra delen behandlar ej prissatta effekter. 

Båda delarna kan hantera direkta och indirekta effekter. Med direkta effekter avses effekter som 

uppstår på den primära marknaden, det vill säga transportmarknaden. Indirekta effekter avser effekter 

som uppstår på andra, sekundära, marknader. En del direkta effekter kan prissättas, andra inte. Det 

samma gäller de indirekta effekterna. Som poängterats ovan bör försiktighet iakttas när det gäller att ta 

med indirekta effekter i den samhällsekonomiska analysen, och särskilt i kalkylen, eftersom det finns 

en stor risk för dubbelräkning. 

                                                      

55 Vägverket (2006). Förstudie, Samrådshandling, Väg 71, Yttermalung, Malungs kommun, Dalarnas län Objekt 

858 420. 
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Den samlade effektbedömningen inleds med ett antal tabeller som är ämnade att skapa en grov 

överblick av de effekter projektet har. Tabellerna tar upp de viktigaste aspekterna och färgkodas så att 

läsaren snabbt och enkelt ska kunna ta in den övergripande informationen. Den samhällsekonomiska 

analysen sammanfattas i två tabeller. Den första, se Tabell 8, sammanställer projektets lönsamhet 

genom att presentera nettonuvärdet och de bedömda ej prissatta effekterna tillsammans med ett 

sammanvägt omdöme om den samhällsekonomiska lönsamheten. 

Tabell 8. Samhällsekonomisk analys – sammanfattning. Från Trafikverket (2013).55 

 

Tabell 9 går djupare i den samhällsekonomiska analysen och delar upp effekterna i sina respektive 

delar. Notera att den stora nyttan med det aktuella projektet återfinns i restidsbesparingar för resenärer, 

vilket ofta är fallet. 

Tabell 9. Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen – sammanfattning. Från Trafikverket 

(2013).55 

 

4.3.1. Samhällsekonomisk kalkyl - Prissatta effekter 

Delen som behandlar prissatta effekter inleds med att fastställa kalkylförutsättningarna. Här redogörs 

för vilken version av ASEK som ligger till grund för kalkylen, i det här fallet ASEK 5 56, vilka 

scenarier som används för befolkningstillväxt, ekonomisk utveckling och näringsliv, vilket år projektet 

ska vara färdigställt etc. Här redogörs även för vilken trafiktillväxt som ligger till grund för kalkylen. I 

det specifika fallet räknas en tillväxt för personbilstransporter på 15 % mellan 20102030 och 31 % 

för 20102050. Motsvarande siffror för lastbilar är 36 % respektive 71 %. Dessa siffror baseras på en 

                                                      

56 ASEK 5 har sedan 2013 uppdaterats till 5.1 och 5.2 och sedan 2016 tillämpas ASEK version 6.0. 
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genomsnittlig utveckling för Europavägar, vilket i detta fall sannolikt är en överskattning, något som 

också noteras. 

Nästa steg är att uppskatta kostnaden för investeringen. I detta fall används en succesivkalkyl som 

mynnar ut i att den bedömda samhällsekonomiska investeringskostnaden är 223 miljoner kronor. För 

att få fram investeringskostnaden måste hänsyn tas till att investeringen kan löpa över flera år, varför 

värdena måste diskonteras. Vidare innehåller den samhällsekonomiska investeringskostnaden en 

skattefaktor som hanterar att det finns kostnader förknippade med skattefinansiering. Dessa kostnader 

följer av att skatter i normalfallet är förknippade med effektivitetsförluster. På grund av detta kostar 

det samhällsekonomiskt sett mer än 1 krona att använda 1 skattekrona. Den skattefaktor som anges i 

ASEK är 1,3. 

Utöver investeringskostnaderna så omfattar de prissatta effekterna som ingår i kalkylen effekter på 

trafikanter, externa effekter, budgeteffekter, samt drift-, underhåll och reinvesteringskostnader under 

investeringens livslängd. 

För det här projektet så är den största positiva posten restidsvinster för resenärer på transport-

marknaden för persontrafik (Tabell 6). De modellberäkningar som körts (med modellen EVA ver. 

2.58) visar att för ett exempelår, 2030, skulle investeringen resultera i en restidsvinst för resenärer på 

23 000 timmar. Räknat över projektets ekonomiska livslängd, som är satt till 60 år, uppgår de 

diskonterade restidsvinsterna för resenärer till 153 miljoner kronor. Till detta ska läggas lägre 

reskostnader om 3 miljoner kronor. Totalt så bedöms de vinster resenärer med personbil gör om 

projektet genomförs motsvara ett monetärt (nu-)värde om 156 miljoner kronor.  

Även godstrafiken kommer dra nytta av att restiden kortas som en följd av investeringen. Andelen 

godstransporter på den här sträckan är låg relativt personbilsresorna. Effekten för godstrafiken blir 

också klart lägre än den för persontransporter. Totalt bedöms nyttan för godstransporter uppgå till ett 

värde om 31 miljoner kronor. Denna post byggs upp av restidsvinster (23 miljoner), reskostnader (6 

miljoner) och godskostnad (2 miljoner). 

Också externa effekter ingår i kalkylen. Ett av syftena med att investera i förbifart Yttermalung är att 

öka trafiksäkerheten. Modellkörningarna ger vid handen att investeringen kommer reducera antalet 

döda eller svårt skadade per år (DSS/år) med 0,2. Över projektets ekonomiska livslängd motsvarar 

detta ett monetärt värde på 46 miljoner kronor.  

Investeringen anses ha en negligerbar inverkan på miljö och trafikens koldioxidutsläpp, så ur klimat-

synpunkt uppstår vare sig en intäkt eller kostnad. Likaså har investeringen bara marginell inverkan på 

andra utsläpp som påverkar hälsa. Sammantaget uppstår en liten positiv effekt för NOX, HC, SO2 och 

partiklar. Det totala värdet av detta uppgår till 1 miljon kronor. 

Förbifarten kommer generera kostnader för drift, underhåll och reinvesteringar under sin livslängd. 

Dessa har värderats uppgå, som diskonterat nuvärde, till 27 miljoner kronor.  

Det bedöms inte uppkomma några budgeteffekter, det vill säga åtgärden förväntas inte ha några 

nämnvärda effekter på offentliga inkomster eller utgifter (utöver själva investeringen och kostnader för 

drift, underhåll och reinvestering). Detta är inte förvånande då åtgärden inte är kopplad till att några 

skatter ändras och inte heller leder till någon stor överflyttning till andra trafikslag. 

4.3.2. Åtgärdens lönsamhet 

Utifrån ovanstående värden går det att beräkna investeringens nettonuvärde, det vill säga nuvärdet av 

nyttan minus den samhällsekonomiska investeringskostnaden. Nettonuvärdet uppgår till -16 miljoner 

kronor. Detta betyder att, så länge hänsyn bara tas till de prissatta effekterna, så är investeringen 

olönsam – de totala kostnaderna för att genomföra projektet är helt enkelt större än de totala nyttorna 

som projektet medför. Utifrån detta är det klart att, givet att det inte finns ej prissatta effekter som kan 

motivera projektet, så bör det ur samhällsekonomiskt perspektiv inte genomföras. 
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Projekt som uppvisar positiva nettonuvärden kommer att resultera i nyttor som överstiger investerings-

kostnaden. Det behöver ändå inte betyda att de bör genomföras om det är så att investeringsbudgeten 

är begränsad. Då krävs det ett mått som kan användas för att rangordna projektet så att de projekt som 

ger mest nytta per investerad krona genomförs. På grund av detta tas regelmässigt två nyckeltal fram i 

den samhällsekonomiska kalkylen; Nettonuvärdeskvoten (NNK) och Nyttokostnadskvoten (NK).57 

Båda nyckeltalen har nettonuvärdet i täljaren men i NNK divideras det med den samhällsekonomiska 

investeringskostnaden medan det i NK divideras med den samhällsekonomiska investeringskostnaden 

och förändringen i drift- och underhållskostnader som investeringen medför. Det vill säga NK relaterar 

nettonuvärdet till den totala budgetkostnaden, inte bara investeringskostnaden. Utifrån NNK kan 

projekten klassificeras (enligt ASEK) enligt Tabell 10. 

Tabell 10. Klassificering av projekt utefter NNK-intervall. Från Trafikverket (2015).44  

Kategori NNK-intervall 

Mycket hög lönsamhet NNK>= 2 

Hög lönsamhet 1 = <NNK <2 

Lönsamt 0,5 = <NNK <1 

Svagt lönsamt 0 = <NNK <0,5 

Olönsamt -0,3 = <NNK <0 

Mycket olönsamt NNK < -0,3 

NNK för Förbifart Yttermalung blir -0,07, så projektet klassificeras som olönsamt. Dock poängteras 

att kostnadsberäkningarna grundar sig på att hastighetsbegränsningen skulle vara 90 km/tim, men att 

hastighetsnormen ändrats så att de samhällsekonomiska effekterna baseras på att hastighetsbegräns-

ningen är 100 km/tim. Det betyder att investeringskostnaderna kan vara underskattade samtidigt som 

nyttorna är beräknade på rätt hastighetsbegränsning. Hela projektets lönsamhet kan därför vara något 

överskattad. 

4.3.3. Ej prissatta effekter 

Enligt ovanstående så är Förbifart Yttermalung olönsam. Dock speglar ovanstående kalkyl bara de 

effekter där det finns tillräckligt stor kunskap för att prissätta. I den samhällsekonomiska analysen tas 

även ej prissatta effekter med. Ej prissatta effekter delas, på liknande sätt som de prissatta, in i effekter 

som påverkar trafikanterna samt externa effekter, där den senare gruppen innehåller följdeffekter av 

investeringen på samhället. 

Under effekter som påverkar trafikanter så anges i det aktuella fallet enbart restidsosäkerhet. Projektet 

anses ha en positiv effekt. Det noteras att under fjällturismens trafiktoppar så är belastningen mycket 

hög vilket leder till oförutsägbara störningar. Projektet minskar trängseln vid trafiktopparna och 

minskar därmed restidsosäkerheten. Det är lite förvånande att restidsosäkerhet hanteras som en icke-

prissatt effekt. ASEK5, som är den version som ligger till grund för kalkylen, anger en värdering för 

restidsosäkerhet som tar sitt avstamp i restidens standardavvikelse. Möjligen är förklaringen till att 

osäkerheten inte är prissatt i just denna kalkyl att osäkerheten endast uppstår under vissa begränsade 

                                                      

57 I ASEK 6 benämns dessa NNKi respektive NNKidu. 
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perioder, vilket torde försvåra beräkningen. Det finns dock ingen motivering angiven. Det kan även 

noteras att det pågår mycket forskning om hur restidsosäkerhet bäst ska värderas.58  

I gruppen Externa effekter återfinns flera icke-prissatta effekter i bedömningen. Det noteras att, 

eftersom trafiken kommer ledas utanför Yttermalung, så minskar bullerexponeringen för dem som bor 

och vistas i samhället. Även här kunde dessa effekter i princip tagits upp som prissatta eftersom det 

finns värderingar för buller, uttryckt som kronor per utsatt person för olika decibelnivåer, framtagna i 

ASEK. 59 I kalkylen nöjer man sig med att notera att åtgärden har positiva effekter ur bullersynpunkt. 

Vidare noteras att ”Barriäreffekterna både längs- och tvärs befintlig väg E16 genom Yttermalung 

kommer att minska”. Detta bedöms också vara positivt för projektet. 

Det finns flera effekter som bedöms ha försumbar effekt. Under rubriken Hälsa sägs att ”Den 

minskade trafiken genom byn lär ha positiv effekt på människors upplevda miljö runt vägen genom 

Yttermalung, med ökad trivsel som följd”. Även om effekten i princip är positiv, så bedöms den vara så 

liten att den är försumbar. 

Projektet leder till vissa intrångseffekter, ökat buller och minskad trivsel där den nya vägen förläggs. 

Det mesta av dessa problem sägs kunna lösas inom projektet vilket gör att de kvarvarande effekterna 

bedöms vara försumbara. Det finns en fiskodling i närheten som kan påverkas av vägen, men givet att 

vägtrummor utformas på ett adekvat sätt så bör det inte uppstå några problem. 

Vägen kommer ha viss inverkan på landskapet. Här omnämns särskilt ett myrområde som ligger i 

närheten av det planerade projektet. De ingrepp i myrområdet som kan ske bedöms ha liten påverkan. 

Det påpekas att delar av området som påverkas är dåligt dokumenterat vad gäller forn- och 

kulturlämningar och att detta kan föranleda behov av arkeologiska förundersökningar. I övrigt uppstår 

inga särskilda landskapseffekter. 

De icke-prissatta effekterna är således i det aktuella fallet positiva eller försumbara. Sammantaget görs 

således bedömningen att de icke-prissatta effekterna har ett positivt (men litet) bidrag till projektet. 

Det vill säga, de höjer värdet på projektet men det går, per definition, inte att yttra sig om med hur 

mycket. 

4.3.4. Turistperspektiv 

Ur ett turistperspektiv så kan vi först notera att det ter sig rimligt att den stora nyttan hamnar på 

resenärssidan. Det är möjligt att värderingen av resenärens restidsvinst är felskattad då den utgår från 

en tidsvärdering för långväga privatresor, som möjligen kan skilja sig från tidsvärdet för en turistresa. 

Då andelen turistresor är stor på den aktuella sträckan så kan ett felaktigt tidsvärde ha stor effekt. 

Något som inte finns med i kalkylen är effekter som uppstår på destinationsorten som en följd av att 

investeringen kan öka mängden utländska turister respektive mängden svenskar som annars skulle 

turistat utomlands. Båda dessa effekter borde vara plusposter i en kalkyl med bäring på turistresor. I 

det aktuella fallet är det möjligt att de skulle vara försumbara och då inte påverka bedömningen, men 

det saknas i dagsläget underlag att bedöma investeringens effekter på flödet av ovan nämnda 

kategorier av turister. 

I kalkylen tas inte regionalekonomiska effekter upp. Som diskuterats ovan är detta korrekt, då dessa i 

normalfallet är ett nollsummespel mellan olika regioner (med det viktiga undantaget om internationell 

                                                      

58 Engelson och Fosgerau (2016). "The cost of travel time variability: Three measures with properties", 

Transportation Research Part B: Methodological, Elsevier, vol. 91(C). 

59 I senare versioner av ASEK tillämpas verktyget BEVA (Bullereffekter vid vägobjektanalyser) vid beräkningar 

av bullereffekter (Trafikanalys (2015). Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 

2014, Rapport 2015:1). 
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turism). Även om regionalekonomiska effekter inte ska vara med i den samhällsekonomiska kalkylen 

så kan de tas upp under Fördelningsanalysen, se vidare nedan. 

4.4. Fördelningsanalys 

Nästa steg i den samlade effektbedömningen är fördelningsanalysen. Investeringen gynnar främst 

biltrafik, men även godstransporter på väg (Tabell 11). Vad gäller frågan om fördelningen av nyttor 

mellan lokalt/regionalt/nationellt/internationellt så noteras att den största delen av nyttan tillfaller 

regionen och därefter det lokala samhället. I en kommentar sägs att Yttermalung kommer gynnas av 

mindre genomfartstrafik, att regionen gynnas av förbättrat regionalt resande, men också att 

investeringen ger nytta på större avstånd genom minskad restid för rekreationsresor mellan 

befolkningscentra och anläggningar i fjällen. 

Tabell 11. Fördelningsanalys – sammanfattning. Från: Trafikverket (2013).55 

 

I en avvägning mellan trafikanter, transporter och externt berörda så sägs att resenärer gynnas mest, 

primärt som en följd av reducerade restider men även tack vare ökad trafiksäkerhet. Det är intressant 

att det bara är i fördelningsanalysen som effekter för turism nämns explicit, nämligen genom att 

poängtera att turismen är den näringsgren som gynnas mest av investeringen. 

Slutligen gynnas personer mellan 1865 år. I det aktuella fallet noteras att åtgärden gynnar individer 

av alla kön, men män lite mer än kvinnor eftersom män står för en större del av trafikarbetet med 

personbil. I fördelningsanalysen kan även anges vilka grupper som missgynnas av åtgärden. Inga 

sådana grupper finns omnämnda i det aktuella fallet. 

Som nämnts i kapitel 3 så finns en möjlighet att bifoga en fördjupad fördelningsanalys till den samlade 

effektbedömningen. I en sådan kan man till exempel mer detaljerat studera regionala effekter. En 

sådan analys har inte genomförts i det aktuella fallet. 

Vi noterar alltså från Tabell 11 att turism är den näringsgren som gynnas mest och att nyttan är till 

övervägande regional och gynnar Dalarna. Som tabellen är skriven i det aktuella fallet så sägs Malung, 

och inte de stora destinationsorterna, vara den största vinnaren.  

Som nämnts i kapitel 3 så finns en möjlighet att studera fördelningsfrågan djupare inom ramen för den 

samlade effektbedömningen. En Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning kan till exempel göras för 

att få en klarare bild av hur näringslivet, och då främst genom inverkan på godstransporter, påverkas 

av investeringen. Det aktuella projektet innehåller ingen sådan bedömning. 60 

                                                      

60 Möjligheten att göra en företagsekonomisk konsekvensbeskrivning har utvecklats i de senaste årens underlag 

för SEB. 
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4.5. Transportpolitisk målanalys 

Det sista steget i den samlade effektbedömningen är den transportpolitiska målanalysen (Tabell 12). 

Det övergripande transportmålet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 

hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. En del av det målet är att 

transportförsörjningen ska vara hållbar ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. I det aktuella 

fallet noteras att projektet bedöms ha en ”liten påverkan avseende ekologisk hållbarhet”. För 

ekonomisk hållbarhet konstateras att de beräknade nyttorna är lägre än kostnaderna. Åtgärden bedöms 

dock ha en positiv effekt på social hållbarhet eftersom det leder till bättre förutsättningar för 

Yttermalung som i sin tur är positivt för människors upplevda miljö runt vägen med ökad trivsel som 

följd. 

Tabell 12. Transportpolitisk målanalys – sammanfattning. Källa: Trafikverket (2013).55 

 

För att skapa en överblick över i vad mån projektet uppfyller de transportpolitiska målen så ställs en 

tabell upp där målen bryts ner på ett flertal undernivåer. Respektive nivå kommenteras och färgkodas 

så att grönt betyder att projektet bidrar till målet på undernivån och rött betyder att det motverkar 

målet. 

När det gäller funktionsmålet bedöms det aktuella projektet ha positiv inverkan på måluppfyllelse i 

samtliga dimensioner utom pendling och tillgänglighet storstad, lika möjlighet att utforma sina liv, 

funktionshindrade, barn och unga samt andel kollektivtrafik. I inget fall bedöms projektet motverka 

någon dimension av funktionsmålet (Tabell 12). 



46  VTI rapport 933 

Under funktionsmålet återfinns följande undernivåer: 

 medborgarnas resor – tillförlitlighet respektive Trygghet och bekvämlighet 

 näringslivets transporter – tillförlitlighet respektive kvalitet 

 tillgänglighet regionalt/länder – pendling, tillgänglighet storstad respektive tillgänglighet 

interregionala mål 

 jämställdhet – lika möjlighet att utforma sina liv respektive lika påverkansgrad 

 funktionshindrade – kollektivtrafiknätets användbarhet 

 barn och unga – skolväg, gå och cykla på egen hand 

 kollektivtrafik, gång och cykel – andel gång och cykelresor av totalt kortväga respektive andel 

kollektivtrafik av alla resor. 

Under hänsynsmålet återfinns fyra undernivåer: klimat, hälsa, landskap och trafiksäkerhet (Tabell 12).  

Ett projekts inverkan på klimat delas upp i dess betydelse för mängden trafik – både person- och last-

bilstrafik samt gång, cykel och kollektivtrafik – betydelsen för energieffektiv användning av transport-

systemet, betydelsen för energieffektivisering av fordon och ökad andel förnybar energi, samt 

betydelsen för energianvändningen i infrastrukturhållningen. I det aktuella fallet görs bedömningen att 

förbifart Yttermalung inte utgör något bidrag till någon av dessa aspekter. 

Delnivån Hälsa försöker fånga hur projektet bidrar till övriga miljökvalitetsmål och minskad ohälsa. 

Detta görs genom att dela upp området i flera aspekter. Människors hälsa har tre underrubriker som 

behandlar bullerexponering och en underrubrik som behandlar fysisk aktivitet i transportsystemet. I 

linje med vad som nämnts ovan, så bedöms det aktuella projektet ha en positiv effekt ur buller-

synpunkt eftersom det flyttar ut trafik från tätorten. 

Undergruppen Befolkning hanterar dels barns, funktionshindrade och äldres möjlighet att på egen 

hand ta sig fram till sina mål, dels tillgängligheten med kollektivtrafik, gång och cykel. Det förra 

bedöms påverkas positivt i det aktuella projektet. 

Undergruppen Luft delas upp i vägtransportsystemets totala emissioner av kväveoxider och partiklar, 

halter av kvävedioxid och inandningsbara partiklar i tätort, och antalet personer som exponeras för 

halter över miljökvalitetsnormen. Undergruppen Vatten innehåller effekter på vatten ur ett hälso-

perspektiv respektive ur ekologisk synpunkt. 

Markanvändningen studeras ur flera synvinklar: förorenade områden, skyddsvärda områden, 

bakgrundshalter av metaller respektive sulfidjordar samt skyddsvärda områden under driftskedet. 

Det aktuella projektet bedöms inte ha någon effekt på något av områdena luft, vatten eller 

markanvändning. 

Den sista punkten under delnivån Hälsa är effekter på materiella tillgångar. Här studeras dels 

betydelsen på de areella näringarna och dels uppkomsten och hanteringen av avfall. Det aktuella 

projektet bedöms ha negativ effekt på de areella näringarna. 

Projektets effekt på landskapet delas upp i tre undergrupper. Den första är betydelsen för att upprätt-

hålla och utveckla landskapets utmärkande karaktär och kvaliteter. Den andra rör biologisk mångfald 

och växt- samt djurlivet. Här studeras betydelsen för mortalitet, barriärer, störning, förekomsten av 

livsmiljöer samt den naturliga inhemska biologiska mångfalden. Förbifart Yttermalung skapar 

barriärer för vilt samt har en viss negativ störande inverkan på ett myrområde. 

Den sista delnivån under hänsynsmålet är Trafiksäkerhet som fokuserar på om projektet bidrar till att 

minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken. I det aktuella fallet så ger projektet ett positivt 

bidrag i och med att det förväntas minska antalet döda och svårt skadade med 0,12 personer per år. 
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I samband med måluppfyllelseanalysen återges även fyra nyckeltal för att illustrera kostnadseffektivi-

teten i projektet: 

 trafiksäkerhet D – förändrade antal dödade per miljard kronor (annuitetsberäknad kostnad). I 

det aktuella fallet uppgår detta till -2,5 döda/miljard kronor 

 trafiksäkerhet DSS – förändrade antal dödade och svårt skadade. I det aktuella fallet -25,0 

DSS/miljard kronor 

 restid – förändrade antal timmar restid per tusentals kronor. I det aktuella fallet -3,8 

timmar/kkr 

 CO2 – förändrat antal kiloton CO2 per miljoner kronor. I det aktuella fallet 0,001 kton/mnkr. 

Dessa nyckeltal kan ge en grov uppskattning om projektets kostnadseffektivitet och ligga till grund för 

jämförelser med andra projekt. 

Det finns även möjlighet att presentera projektets bidrag till regionala och lokala mål. Detta har inte 

gjorts för förbifart Yttermalung. Varför så inte har skett kommenteras inte, men det kan bero på att det 

inte finns några regionala och lokala mål som är relevanta i detta fall. 

Slutligen diskuteras eventuella målkonflikter som har identifierats. I det aktuella fallet finns inga 

kända målkonflikter. 

Det är inte uppenbart hur hållbara turistresor ska komma in i ovanstående tabell, utöver vad de redan 

gör som en betydande del av trafiken. Det är till exempel värt att fundera på om en investering som 

gynnar hållbar turism kan tänkas bidra till folks hälsa genom att bidra till möjligheter för rekreation. 

Kanske kan det också ses som ett bidrag till kulturarvet med infrastruktursatsningar som gör att 

allmänhetens tillgänglighet till dessa ökar? 
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5. Åtgärdsscenarier och SEB 

I detta avsnitt målas fyra scenarier upp för att med utgångspunkt i föregående kapitel illustrera hur 

turistperspektivet kan inkluderas i och eventuellt påverka utfallet av en SEB för några olika åtgärder. 

Här görs ingen genomgång och presentation av en befintlig eller tänkt SEB utan fokus är på effekter 

av att inkludera alternativt exkludera turistresandet i en samhällsekonomisk analys eller samlad 

effektbedömning. 

Scenarierna utgörs av åtgärder som potentiellt kan påverka turistresors hållbarhet inom fyra 

destinationer: Kiruna, Åre, Sälen och Vimmerby, (Tabell 13). Orterna och åtgärderna är valda för att 

återspegla olika sätt som de kan hanteras i analysen. Var och en av de fyra orterna har specifika 

egenskaper, svårigheter och möjligheter och för att kunna uppnå ett mer hållbart turistresande på de 

fyra orterna krävs åtgärder av olika omfattning och utformning. Det kan innebära stora investeringar i 

ny infrastruktur, eller en kombination av flera mindre och billigare åtgärder. Det kan också handla om 

att omstrukturera planeringsprocessen. Syftet med det här kapitlet är att undersöka hur samhälls-

ekonomisk analys och samlad effektbedömning kan bidra i arbetet med att utveckla mer hållbara 

turistresor. Med utgångspunkt i redan planerade, eller andra tänkbara åtgärder, förs här ett resonemang 

om hur befintliga planeringsmetoder kan användas i nya sammanhang.  

I fallet Kiruna och Sälen kommer resonemanget att handla om åtgärder som redan är planerade, 

nämligen flytt av järnvägsstationen i Kiruna, samt anläggandet av en flygplats i Sälen. I Vimmerby 

utgår resonemanget istället ifrån en teoretisk diskussion om hur flera aktörer skulle kunna samverka 

kring ett tänkt åtgärdspaket. Även för Åre förs ett teoretiskt resonemang om hur samverkan mellan 

destinationen och den regionala kollektivtrafikmyndigheten skulle kunna generera nyttor för både 

turistresenärer och regionens fasta invånare, samt för miljö och klimat.    

Tanken är alltså att belysa hur effekterna av åtgärder som kan påverka turism och turisters resande kan 

analyseras med hjälp av SEB. Vi vill också belysa hur turistresor kan bli en mer närvarande parameter 

i planeringen av ny infrastruktur och andra infrastrukturrelaterade åtgärder.  

Samtliga destinationer är områdesdestinationer, det vill säga de utgörs av större geografiska områden 

som innehåller flera punkt- och/eller platsdestinationer. Storleken på områdena skiljer sig dock åt 

liksom strukturen. Kiruna, Åre och Sälen omfattar flera mer jämförbara platsdestinationer (med 

avseende på antalet besökare) medan Vimmerby omfattar flera punktdestinationer varav en dominerar 

(Astrid Lindgrens värld). 

Tabell 13. De fyra åtgärdsscenarierna. 

 Aktör Åtgärd Syfte Investerings-
kostnad 

Kiruna Statlig Ny järnvägsstation Bibehålla nuvarande 
service 

Hög 

Vimmerby Statlig, 
kommunal, 
och privat 

Höjd kapacitet järnväg, 
laddstolpinfrastruktur samt 
upprättande av bilpool   

Locka nya kategorier 
turister samt mer 
hållbart resande 

Mellan 

Åre Regional Utökad länsbusstrafik Locka nya kategorier 
turister samt mer 
hållbart resande 

Låg 

Sälen Statlig, 
privat 

Ny flygplats Fler utländska 
besökare 

Hög 
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5.1. Kiruna – ny lokalisering av järnvägsstation 

Efter över 100 år av gruvbrytningen i Kiirunavaara gruva så har markdeformationer uppstått. År 2004 

uppdagades att sprickbildningen var värre än befarat, och att stora delar av Kiruna stad berörs av 

deformationerna. Som en följd av detta behöver Kirunas stadskärna flyttas. Det är ett mycket 

omfattande samhällsbygge som pågår, och där ingår bland annat en ändrad dragning av tågbanor och 

ny placering av järnvägsstationen.  

Flytten av järnvägsstationen erbjuder ett tillfälle att analysera processen kring den nya stationen ur 

flera perspektiv som berör den här studien. Den nya stationens placering har utretts av WSP, som på 

uppdrag av Trafikverket genomfört en samhällsekonomisk analys. Rapporten berör olika handlings-

alternativ. Utifrån den här studiens perspektiv är det relevant att analysera Trafikverkets rapport 

utifrån ett turistresenärsperspektiv. Det perspektivet saknas traditionellt i Trafikverkets analyser, men 

det kan inte uteslutas att ett turistperspektiv skulle påverka utfallet av samhällsekonomiska 

bedömningar. Därför kan det vara relevant att till en början föra ett teoretiskt resonemang om hur 

turistresor påverkas, till exempel vid en större infrastrukturinvestering som den i Kiruna.     

5.1.1. Nuläge och brister 

I och med flytten av Kiruna stad kommer ett helt nytt centrum byggas upp öster om dagens centrum. 

Den gamla järnvägsstation ligger inom det område som berörs av markdeformationer, och togs ur bruk 

2013. En ny, tillfällig, järnvägsstation har anlagts norr om den gamla stationen, och den används idag 

för persontrafiken. Den tillfälliga järnvägsstationen ingår som jämförelsealternativ i den samhälls-

ekonomiska kalkylen som Trafikverket har gjort. Det här alternativet ligger bra till i nuläget, men 

efterhand som stadskärnan flyttar så kommer läget vara mer avsides jämfört med var nya bostäder och 

arbetsplatser kommer att vara lokaliserade.  Det är svårt att hitta ett läge som både är centralt och 

tillgängligt, och som samtidigt inte leder till stora tidsförluster eller orimliga anläggningskostnader. 

Resvaneundersökningar har visat att ungefär 45 % av de som reser med tåg mellan Kiruna och 

Gällivare inte har Kiruna som start- eller målpunkt. Ju fler som reser till och från Kiruna C, desto mer 

fördelaktigt blir ett stationsläge som är centralt beläget. Enligt samma mekanism blir det mer 

fördelaktigt med en perifer placering ju fler resenärer som har andra start- och målpunkter än Kiruna. 

Mot den bakgrunden är det intressant att fundera över hur turistresenärer kan tänkas påverka flödena 

och analysens resultat. Sett ur besöksnäringens perspektiv är det dock inte transporterna till och från 

Kiruna som är den stora utmaningen, utan transporterna inom destinationen.61 

5.1.2. Beskrivning av åtgärd 

Trafikverket har tittat på ett antal stationslägen, som sedan jämförs utifrån en samhällsekonomisk 

analys. Att permanenta den tillfälliga stationslokaliseringen har ställts mot sju andra alternativ. Två av 

alternativen är perifera lägen längs med befintlig järnväg (Peurevaara, norr om Kiruna, och 

Kiirunavaara, söder om Kiruna). Lokalisering i anslutning till flygplatsen, och närmare det nya 

centrumet är ett annat alternativ. Två centrumnära lokaliseringar strax söder om centrum har också 

utretts. 

5.1.3. Samhällsekonomisk analys 

Det finns ett antal ekonomiska effekter som berör placeringen av Kiruna järnvägsstation. Nedan 

analyseras och diskuteras hur inkludering av turistresor hade kunnat påverka utfallet av analysen.  

I detta fall har alltså inte en komplett samlad effektbedömning genomförts utan endast en samhälls-

ekonomisk analys som har utförts med gängse samhällsekonomisk metod. Kalkylen bygger på fyra 

                                                      

61 HUI Research (2015). Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen (www.hui.se). 
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delmoment: kostnader för infrastruktur, effekter på järnvägen till och från Kiruna C, effekter inom 

Kiruna, effekter från Kiruna C till respektive start- och målpunkt, samt effekter för de resenärer som 

reser förbi Kiruna utan att stanna. Trafikverket är tydligt med att det turistekonomiska perspektivet till 

stora delas saknas, och att turistperspektivet inte ingår som någon faktor i kalkylen.  

Trafikverkets prognoser avseende resandeflöden är en central komponent i den samhällsekonomiska 

kalkylen och värderingen av effekter på persontransportmarknaden utgörs i första hand av 

restidseffekter. Det totala antalet resenärer som ingår i kalkylen påverkar därför utfallet i hög grad. Ju 

större andel av resenärer som inte har Kiruna C som målpunkt, desto bättre/sämre blir det 

samhällsekonomiska utfallet, beroende på vilket av utredningsalternativen man väljer. De olika 

stationslägena studeras utifrån hur tillgängliga de är från bostäder och arbetsplatser. Den 

begränsningen gör att de resenärer som varken bor eller arbetar i Kiruna, som till exempel turister, inte 

inkluderas på ett tydligt sätt i analysen. Med tanke på att området är en relativt stor turistdestination 

hade utfallet från den samhällsekonomiska analysen sannolikt påverkats av att även inkludera andra 

slutdestinationer än bostäder och arbetsplatser.  

En viktig observation är vidare att nyttokalkylen enbart bygger på de resenärer som anländer till 

Kiruna med tåg, och exkluderar alla resenärer som anländer med flyg eller bil, oavsett om de är 

turister, bofasta eller pendlare. Den prognos som används i underlaget saknar alltså en relativt stor 

mängd resenärer som av olika anledningar rör sig i området och som kan ha behov av att transportera 

sig till eller från järnvägsstationen och eventuellt resa med tåg. Det finns därför heller ingen diskussion 

om hur de olika placeringsalternativen påverkar turisternas tillgänglighet till olika turistmål.  

Trafikverket för en diskussion om de eventuella vinsterna med att samlokalisera järnvägsstationen och 

flygplatsen. Ur ett turismperspektiv finns det fördelar med att placera flyg, tåg och buss nära varandra, 

både när det gäller restider och reskostnader. Ett sådant resonemang hade därför varit värdefullt att 

utveckla ytterligare.  

Då Kiruna och Gällivare ligger relativt nära varandra finns det en möjlighet att lägga ned någon av 

orternas flygplatser och istället utveckla tågtrafiken mellan orterna. Om exempelvis flygplatsen i 

Kiruna skulle stänga så skulle inget stationsläge vid Kiruna flygplats behövas, utan fokus skulle då bli 

på ett placeringsläge som gynnar Kirunas centrum. Att istället stänga ner Gällivare flygplats anses 

dock vara behäftat med politiska svårigheter. Kiruna som turistmål kan antas gynnas av en 

samlokalisering då det kan anses attraktivt att ha en direktanslutning mellan flygplatsen och 

fjällstationerna nordväst om Kiruna. En sådan lokalisering skulle därmed öka tillgängligheten för 

turistresenären, och rent konkret skulle det innebära att transportkostnaderna och restiden mellan 

flygplats och järnvägsstation skulle minska för turisten. Det innebär också att efterfrågan på taxiresor 

och annan transfer skulle minska. De samlade effekterna av att följa den linjen klarläggs inte i 

rapporten. 

Det finns också en rad andra indirekta effekter som inte har inkluderats i analysen. En sådan är hur 

stadens attraktivitet som turistmål påverkas om järnvägsstationen placeras på ett sådant sätt att 

besöksmål, hotell och annan service blir mer lättillgängliga. Dessa indirekta effekter kan vara av stort 

intresse för den lokala och regionala nivån. Som poängterats ovan ska de dock i normalfallet inte ingå 

i en samhällsekonomisk kalkyl. 

Ett sådant fokus hade kunnat gynna Kiruna som turistmål, men också befrämjat pendling mellan 

Kiruna och Gällivare. Den gamla stationen var placerad i ett läge som var gynnsamt både för de 

resenärer som hade Kiruna som slutmål, och för de som skulle resa vidare förbi Kiruna, till exempel 

mot fjällturistanläggningarna. Vid lokaliseringen av den nya stationen är det svårt att tillgodose både 

dessa resenärsgruppers intressen. Antingen gynnar placeringen av stationen de som reser till Kiruna, 

eller de som reser förbi. 

Analysen redogör även för externa effekter, bland annat miljöeffekter utifrån de resenärer som 

inkluderas i kalkylen. Detta har i viss mån indikerats ovan, men det kan även vara intressant att 
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resonera kring eventuella miljöeffekter som skulle uppstå om järnvägsstationens placering skulle leda 

till ändrat färdmedelsval bland turisterna.  En relevant fråga är om det finns lägen som gynnar ett 

färdmedelsbyte, från bil och flyg till tåg? För att göra en sådan bedömning krävs en analys av turisters 

rörelsemönster i området. En annan fråga är om en förbättrad tillgänglighet kan göra att fler väljer att 

besöka orten, eller att fler väljer att resa till orten med flyg. Ett sådant scenario skulle kunna generera 

en nettoökning av koldioxidutsläpp. Det är alltså inte givet att en ökad anpassning efter turisters 

önskemål leder till mer hållbara färdmedelsval.  

För turister som redan idag väljer, eller kan tänka sig att välja tåg, är järnvägsstationens placering en 

relevant aspekt. För de turister som anländer med flyg men avser att resa vidare inom regionen skulle 

en placering av stationen i närheten av flygplatsen genera en viss miljönytta då behov av bil eller taxi 

inom Kiruna tätort då minskar. För de som anländer med flyg och har Kiruna tätort som slutmål finns 

ingen särskild miljöeffekt, då de inte berörs av järnvägsstationens placering. För resenärer som 

anländer med tåg, och som ska resa vidare med tåg så kan man anta att miljöeffekten av olika 

placeringsalternativ är mycket liten. För en turist som anländer med tåg, och som avser att besöka 

Kiruna stad finns dock en miljöeffekt, då en centralt placerad järnvägsstation kan antas generera en 

större miljönytta då behov av buss och biltransporter kan minska.  

5.1.4. Fördelningsanalys 

Någon fördelningsanalys har hittills inte genomförts, så nedan för vi ett resonemang om eventuella 

skillnader i fördelningseffekter om turister inkluderas eller exkluderas i en sådan analys.  

Under en sektion i rapporten analyseras de olika stationsalternativens tillgänglighet. Tillgängligheten 

bedöms utifrån var människor bor och arbetar. Däremot tas ingen särskild hänsyn till behov inom 

turistnäringen, dvs. tillgänglighet ur ett turistperspektiv är alltså inte en faktor som vägs in i kalkylen. 

Inget av besöksmålen, förutom centrala Kiruna, finns med när man tar fram avståndsmatriser mellan 

planerad station och olika målpunkter i Kiruna. Som nämnts tidigare bygger nyttokalkylen enbart på 

tågresenärer, och avgränsar sig till resenärer som bor eller arbetar i Kiruna.  

Flyg och tåg är dominerande färdmedelsval för utländska turister som besöker Kiruna. För närvarande 

ligger flygplatsen cirka 9 km från Kiruna centrum, men vartefter den nya stadskärnan växer fram så 

kommer det avståndet att minska. Idag finns flygbussar som går mellan flygplatsen och stadskärnan i 

anslutning till avgångar och ankomster. Exempel på fall som kan inkluderas i en analys av hur 

järnvägsstationens placering påverkar turister som besöker eller passerar Kiruna: 

 För turister som anländer med flyg och som sedan avser att resa vidare med tåg kan järnvägs-

stationens placering förväntas spela en relativt stor roll för den upplevda tillgängligheten. Med 

ett begränsat utbud av kollektivtrafik från flygplatsen (få avgångar/dygn) samt inom Kiruna 

stad är det en fördel om järnvägsstationen placeras så att den är lätt att nå. Högre nivå på 

tillgängligheten skulle alltså kunna uppnås om perspektiven breddades för att inkludera fler 

resenärskategorier.  

 För turister som anländer med tåg är det å andra sidan en fördel om placeringen är sådan att 

det råder gångavstånd mellan stationen och hotell och övrig service. En perifer placering är 

helt klart till nackdel för de turister som önskar besöka Kiruna stad, eller röra sig mellan flera 

olika besökspunkter. 

 För de turister som reser med tåg, och som reser via Kiruna mot andra destinationer, till 

exempel Abisko, spelar stationens lokalisering en mindre roll, men de olika alternativen 

påverkar dock restiden genom Kiruna.   

 Svenska turister anländer både med flyg och tåg, men även i hög grad med bil. För en person 

som anländer med bil påverkar placering av järnvägsstationen enbart om turisten avser att resa 
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vidare med tåg. I sådana fall spelar tillgång till parkeringsplats större roll än järnvägsstationens 

lokalisering.  

Ur ett turist- och tillgänglighetsperspektiv påverkas nyttan av hur lätt det är att ta sig till en järnvägs-

station. Därför är det möjligt att trafikverkets nyttokalkyl hade påverkats om även turistresenärer på ett 

tydligare sätt hade inkluderats i nyttokalkylen, i synnerhet som turister sannolikt utgör en stor del av 

resenärerna.  

Om turistperspektivet hade vägts in i den samhällsekonomiska analysen hade det varit intressant att 

analysera hur turistnäringen påverkas utifrån olika placeringsalternativ. Det är tänkbart att en placering 

i anslutning till flygplatsen hade kunnat gynna turismnäringen.  

Ur ett regionalt eller lokalt perspektiv spelar placeringen av järnvägsstationen potentiellt ganska stor 

roll. Trafikverkets rapport nämner möjligheten för Kiruna och Gällivare att samarbeta kring frågor 

som sjukvård och kommunal service skulle underlättas om resor mellan Kiruna och Gällivare kan ske 

snabbt och smidigt. Om viss service kan förläggas till Kiruna och annan service till Gällivare kan 

samhällets totala kostnader minska. Genom en ökad samverkan med Gällivare skulle man kunna 

förbättra tågförbindelsen mellan Kiruna och Gällivare, och samtidigt stänga Kirunas flygplats. En 

reflektion i den här analysen är att sådant upplägg även skulle gynna de fjällturister som ska vidare till 

någon av fjällstationerna genom kortare restid.  

Huruvida åtgärden leder till nationella eller regionala ekonomiska nyttoeffekter är svår att avgöra. Om 

åtgärden leder till att fler internationella besökare väljer att besöka Sverige och Kiruna så uppstår en 

nationell ekonomisk effekt. En möjlighet är att Kiruna stärker sin ställning nationellt, vilket ger en 

regionalekonomisk effekt. Ett annat scenario är att det inte påverkar antal inresande turister alls, utan 

att det mer påverkar färdmedelsval samt nöjdhet bland de turister som reser till destinationen.  

5.1.5. Transportpolitisk målanalys 

I det här fallet har det inte genomförts någon målanalys i underlagsrapporten, men det är värt att notera 

att den transportpolitiska målanalysen hade påverkats om turistresor hade varit en större del av 

analysen. En analys och slutgiltig placering som även tar hänsyn till turistresor hade gjort att 

transportsystemets tillgänglighet utifrån det samlade transportbehovet hade förbättrats. Ur ett 

näringslivsperspektiv är det viktigt att också se till turistnäringens behov, där turistnäringen i större 

utsträckning jämställs med andra näringar och deras transportbehov.    

Ur ett funktionsperspektiv finns det goda poänger att inkludera så många resenärskategorier som 

möjligt vid utformningen av nya åtgärder. Att i större utsträckning inkludera turistresor i 

planeringsarbetet, som vi förslår, skulle ligga väl i linje med det övergripande transportpolitiska 

funktionsmålet. Samma resonemang kan appliceras på hänsynsmålet. I det här fallet ser vi att en större 

miljönytta skulle potentiellt vara möjlig genom att ta större hänsyn till turisters transportbehov, vilket 

går väl i linje med hänsynsmålet.  

5.1.6. Sammanfattning 

SEB bedöms vara en lämplig metod för utvärderingen av lokaliseringen av ny järnvägsstation i 

Kiruna. I nuläget har en samhällsekonomisk analys genomförts, men denna bör kompletteras med hur 

turismen påverkas av olika alternativ. En fullständig SEB (inklusive fördelnings- och målanalys) 

skulle ge en mer rättvisande bild av effekterna av de olika alternativen. 

Vi argumenterar här för att genom att inkludera turistresor i den samhällsekonomiska analysen vid 

större infrastrukturprojekt skulle en mer rättvisande bild av lönsamheten hos respektive alternativ 

åtgärd uppnås. Om detta förbättrade underlag leder till att en annan åtgärd väljs, eller att åtgärden 

utformas annorlunda, så kan det leda till en högre samhällsnytta. Den analys som har gjorts av olika 

placeringsalternativ för järnvägsstationen i Kiruna har gjorts utifrån placering av bostäder och arbets-

platser, och en av de viktigaste effekterna i analysen är den som rör restid. Genom att exkludera 
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turistmål och turistnäringens behov så finns en risk att ett alternativ väljs som inte innebär att maximal 

samhällsnytta uppnås. En möjlighet är att ett synsätt som i större grad väger in behov inom 

turistnäringen skulle kunna generera nyttor som bidrar till mer hållbara turistresor. Om det exempelvis 

blev lättare att resa med tåg inom en geografiskt utbredd områdesdestination som Kiruna, så skulle det 

ha en positiv effekt i form av minskade koldioxidutsläpp. En indirekt effekt skulle också kunna vara 

att Kiruna som turistdestination stärks, och att resmålet blir tillgängligt för fler personer.  

Att inkludera en större grupp resenärer i planeringsunderlaget skulle kunna leda till att åtgärder i större 

utsträckning bidrar till uppfyllande av funktionsmålet (tillgänglighet) och hänsynsmålet (säkerhet, 

miljö, hälsa). 

5.2. Åre – utökad länsbusstrafik 

Åre har länge jobbat aktivt med att bli en hållbar destination, och har bland annat utsett till en av 

väldens 100 mest hållbara destinationer.62 Mellan 2012 och 2015 deltog Åre också inom projektet 

Hållbar destinationsutveckling, som finansierades av Tillväxtverket. För att Åre ska kunna utvecklas 

ytterligare som hållbar destination skulle det vara önskvärt att fler valde tåg eller buss för resan till och 

från Åre. Orten har redan många av förutsättningarna för att vara tillgängligt utan bil. Det finns till 

exempel en tät bebyggelse i centrum, med närhet till både boende, aktiviteter och service. Vintertid 

finns också en skidbuss med relativt täta avgångar, som underlättar transporter inom resmålet. Trots 

det väljer många resenärer fortfarande att resa till Åre med bil. En förklaring kan vara att utbudet av 

avgångar med buss och tåg inte är tillräckligt attraktivt för att vara ett alternativ.  

Traditionellt har regionala kollektivtrafikmyndigheter främst arbetat med att sörja för lokaltrafik för 

arbetspendling, skolresor och färdtjänst. En möjlighet är dock att en regional offentlig aktör också 

väger in turistresor vid planeringen av reseutbudet. Det här är ett perspektiv som kommer att 

analyseras i den här sektionen.  

5.2.1. Nuläge och brister 

Åre har en relativt tät struktur vad gäller närheten mellan boende, aktiviteter, handel och service. För 

en skidresenär som väljer ett centralt boende är behoven av transporter inom resmålet relativt små. För 

de som vintertid vill förflytta sig mellan skidområden finns en skidbuss med relativ god turtäthet under 

perioden december till april. Under vintertid finns därför relativt goda möjligheter att klara sig utan bil 

inom destinationen. För de som väljer ett mer perifert boende, och/eller vill besöka andra målpunkter 

än skidbackar så krävs dock oftast bil. Sommartid finns enbart den offentliga kollektivtrafiken att 

tillgå.  

För att Åre ska bli mer tillgängligt för dem som inte vill resa med bil krävs flera åtgärder. Under 

sommaren krävs åtgärder för att turisterna ska kunna förflytta sig mellan många olika relativt utspridda 

besökspunkter. Det är också färre resenärer under sommaren vilket gör att underlaget för kollektiv-

trafik då är mindre. Någon typ av flexibel lösning är önskvärd. Både sommartid och vintertid krävs 

också tätare och mer pålitliga avgångar med buss och tåg, för att dessa transportslag ska kunna 

konkurrera med bilen.   

5.2.2. Beskrivning av åtgärd 

Som exempel på en lokal eller regional åtgärd diskuteras här en tänkt åtgärd i form av utökad trafik i 

form av ökad turtäthet och linjedragning för länsbusstrafiken.  

Att tillgängliggöra destinationen för turister, särskilt sommarturister, kan ses som en angelägenhet 

främst för destinationsbolaget. Att tillgängliggöra Åre som ort för permanentboende är främst lokala 

                                                      

62 Green destination (2016); http://greendestinations.info/top100-2016/ 

http://greendestinations.info/top100-2016/
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och regionala myndigheters ansvar. En aktör som har en viktig roll i sammanhanget är regionens 

kollektivtrafikmyndighet, i det här fallet Region Jämtland-Härjedalen. 

Regionen ansvarar för att ta fram en trafikförsörjningsplan där regionens behov av kollektivtrafik 

beskrivs, och där olika prioriteringar formuleras. Av planen framgår att arbetspendling är ett av de 

prioriterade målområdena. Näringslivets behov omnämns, men ingår inte i de konkretiserade 

målområdena för regionens kollektivtrafik. I formuleringen av den regionala utvecklingsstrategin 

nämns också att service gentemot invånare är en prioriterad fråga. Det är tydligt att besöksnäringens 

behov inte är en prioriterad fråga vid planering av länets kollektivtrafik.    

Det borde finnas goda möjligheter att samplanera transportbehoven för besöksnäringen med övriga 

transportbehov. Traditionellt har dock kollektivtrafiken fokuserat på arbetspendling, skolresor eller 

andra behov som regionens invånare har. Att även väga in turistperspektivet i transportplaneringen 

skulle kunna leda till oväntade synergieffekter. En högre beläggning på befintliga linjer kan då uppnås. 

Det kan också leda till ett större utbud rent generellt, vilket gynnar både lokalbefolkning och inresta 

besökare. Turistorten kan bli mer tillgänglig, och möjligheterna till hållbara turistresor skulle öka. 

Sammantaget är det möjligt att uppnå en högre samhällsnytta om fler perspektiv kan tas tillvara i 

kollektivtrafikens planeringsprocess.  

5.2.3. Samhällsekonomisk analys 

Ökad turtäthet och ökat antal linjedragningar i länsbusstrafiken kan dels generera en prissatt effekt i 

form av restidsvinster för befintliga kollektivtrafikresenärer, dels effekter som är svåra att prissätta 

som ändrad färdmedelsfördelning. Nivån på effekterna beror mycket på i vilken grad åtgärden 

påverkar resenärernas beteenden, dvs. i hur stor grad åtgärden leder till en överflyttning från bil till 

kollektivtrafik. Eventuellt ändrat färdmedelsval ska i princip fångas i den samhällsekonomiska 

kalkylen och kan även tas upp som en fördelningseffekt om det är relevant. 

I det här fallet behöver inte åtgärden innebära några stora kostnader, utan det handlar mer om att 

tillämpa ett nytt tankesätt i planeringsprocessen. I de fall åtgärden omfattar ökad turtäthet och fler 

hållplatser så kan kostnader uppstå till följd av att nya hållplatser behöver anläggas och att fler bussar 

behöver tas i drift. Det är dock inte säkert att det skulle innebära stora merkostnader att inkludera 

turisters behov vid planering av lokal och regional kollektivtrafik. Om fler turister väljer 

kollektivtrafik får kollektivtrafikbolaget också ökade intäkter. 

Bland prissatta effekter finns även minskat buller, trängsel och förändringar i trafiksäkerhet för 

vägtrafik, när resenärerna går från egen bil till kollektivtrafik. Minskade koldioxidutsläpp och 

emissioner från luftföroreningar är andra effekter som kan omsättas i ekonomiska termer. Ökad 

busstrafik ger också ett ökat vägslitage, även om effekten är marginell. I övrigt krävs små eller inga 

investeringar för den här åtgärden. Dock är det tänkbart att om man väver in fler parametrar i 

planeringen av kollektivtrafiken så tar processen något längre tid, och kräver också att till exempel 

parter från destinationen deltar i processen. Det kan också hända att det krävs investeringar i 

busshållplatser. Ett kraftigt ökat resande med kollektivtrafiken kan även leda till att fler bussar behövs. 

Bland de effekter som kan ses ur flera perspektiv kan nämnas ökad tillgänglighet till transportsystemet 

samt ökad tillgänglighet regionalt och lokalt. Den ökade tillgängligheten kan också göra att fler 

grupper får tillgång till transportsystemet. 

Ur ett nationellt perspektiv är dessa förändringar i det lokala och regionala resandet mycket små, men 

åtgärden skulle också kunna bidra till ett ökat resande med allmänna kommunikationer till och från 

Åre, bland annat av turister. Om åtgärden påverkar flödet av utländska turister som väljer Åre som 

destination eller att svenskar väljer Åre istället för att turista utomlands uppkommer en indirekt effekt i 

producentledet som ska tas upp. Rör det sig om fler inhemska turister som väljer Åre istället för 

exempelvis Tärnaby utgör detta i så fall en effekt som tas upp i Fördelningsanalysen i en SEB, se 

nedan. 



VTI rapport 933  55 

5.2.4. Fördelningsanalys 

För att diskutera åtgärden ur ett fördelningsperspektiv görs här ett antagande att ett bredare 

resenärsunderlag skulle kunna leda till ett ökat utbud av kollektivtrafik. Detta skulle gynna många 

grupper som redan idag nyttjar kollektivtrafiken. Rent generellt åker kvinnor mer kollektivt än män, så 

en åtgärd som ger ett större utbud av kollektivtrafik kan antas gynna kvinnor i högre utsträckning. Det 

gynnar också alla grupper som inte har tillgång till bil. Det gäller till exempel personer som av 

ekonomiska skäl inte har råd att äga eller köra en bil. Även yngre utan tillgång till bil kan få ett större 

utbud, och därmed gynnas av åtgärden.  

Huruvida det sker en regional ekonomisk effekt beror på om åtgärden leder till att fler turister väljer att 

besöka Åre, eller om det enbart leder till att befintliga turister i större utsträckning väljer bort bil till 

förmån för kollektivtrafik. 

Tanken med åtgärden är att stärka kollektivtrafikens roll i transportsystemet genom att väga in fler 

resenärers behov än som vanligtvis är fallet. En förhoppning är att det ska ske en förändring vad gäller 

val av färdmedel, och att fler, både turister och övriga resenärskategorier, ska välja kollektivtrafik 

framför egen bil.  

Sett ur ett näringsperspektiv så är det en åtgärd som kan tänkas leda till en större likabehandling av 

olika näringsgrenar. Då kollektivtrafik redan idag tar hänsyn till var människor arbetar så kan man se 

att gängse modell för planering av kollektivtrafik gynnar större arbetsplatser, eller större kluster av 

arbetsplatser. Dock kan det noteras att det framför allt är turistnäringen som gynnas, även om till 

exempel en ökad turtäthet även kan gynna andra näringar. Det är svårt att peka på att någon grupp 

skulle missgynnas av ökat utbud av kollektivtrafik.    

5.2.5. Transportpolitisk målanalys 

I det sista steget ska de ökade resmöjligheterna med den regionala kollektivtrafiken utvärderas ur ett 

transportpolitiskt målperspektiv. Om man analyserar åtgärden utifrån ekologisk och social hållbarhet 

kan flera positiva aspekter noteras. Om fler väljer kollektivtrafik (turister, arbetspendlare och andra) så 

kan den ökade kollektivtrafiken ses som ett steg mot ett mer ekologiskt hållbart transportsystem. Även 

ur en social aspekt finns vinster genom att de som av ekonomiska skäl väljer kollektivtrafik kan få ett 

större utbud. Ur ett socialt perspektiv är det också viktigt att fler grupper än ekonomiskt begränsade 

väljer kollektivtrafik. Åtgärden bedöms därför kunna ha en positiv effekt på både ekonomisk, social 

och ekologisk hållbarhet. 

Ur ett funktionsperspektiv kan flera möjliga positiva aspekter noteras. Ett ökat utbud av kollektivtrafik 

förbättrar både tillgängligheten till målpunkter i regionen och jämställdheten i transportsystemet. En 

förstärkt kollektivtrafik bidrar till att knyta samman regionen bättre och till att förutsättningarna för 

turister att välja kollektivtrafik förbättras. 

Under hänsynsmålet analyseras åtgärden utifrån aspekter som rör säkerhet, miljö och hälsa. I den mån 

åtgärden leder till att turister väljer att resa med kollektivtrafik istället för egen bil så kan biltrafiken på 

vägarna antas minska något, vilket torde minska olycksriskerna något. Även miljön gynnas om det 

sker en förflyttning från egen bil till kollektivtrafik. Hälsoperspektivet bedöms även gynnas i någon 

mån genom minskade utsläpp till luft, minskat buller samt genom ökad gångtrafik (aktiv transport).  

5.2.6. Sammanfattning 

Ökat utbud av regional kollektivtrafik bör kunna utvärderas med stöd av SEB. Den skulle kunna 

generera en prissatt effekt i form av restidsvinst för befintliga kollektivtrafikresenärer (genom den 

högre turtätheten). I det här skedet är det svårt att bedöma nivån på dessa effekter liksom även av 

effekter av en eventuell överflyttning från egen bil till kollektivtrafik. I den mån åtgärden påverkar 

turister att resa kollektivt istället för med egen bil genereras positiva effekter i form av minskade 

koldioxidutsläpp och luftemissioner. Även bullernivåer kan påverkas om det sker ett skifte i 
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färdmedelsval. Åtgärden genererar relativt låga kostnader. Det är dock tänkbart att länstrafikplaner-

ingen blir något mer komplicerad och kräver fler arbetstimmar. Det är också tänkbart att åtgärden 

medför behov av nya investeringar i form av busshållplatser och fordon.  

Om åtgärderna ger önskad effekt, dvs. ökad tillgänglighet och förbättrade möjligheter att resa hållbart 

till Åre så är det tänkbart att Åre som destination stärks. Detta skulle kunna utvärderas med hjälp av en 

regionalekonomisk analys. 

Ur ett fördelningsperspektiv så kan en mer genomtänkt kollektivtrafikplanering gynna såväl turister 

som reser till och från Åre som personer som bor och arbetar i området. Att ta hänsyn till turist-

resenärers behov skulle kunna ses som ett sätt att i större utsträckning likställa turistnäringen med 

andra näringar i området. Ofta planeras kollektivtrafik med hänsyn till större arbetsplatser där även 

turistnäringen borde ingå som en viktig aktör. Åtgärden bedöms inte leda till nationella effekter, då 

den inte kan ses som kraftfull nog för att locka fler resenärer från andra länder. Huruvida åtgärden 

lockar fler turister, eller enbart bidrar till bättre tillgänglighet är inte möjligt att svara på idag. 

Ur ett målperspektiv kan vi konstatera att åtgärden kan bidra till ökad måluppfyllelse avseende social 

och ekologisk hållbarhet, samt avseende transportsystemets funktionsmål. En förbättrad tillgänglighet 

till transportsystemet bidrar till ökad social hållbarhet och om åtgärden leder till att fler väljer 

kollektivtrafik så ökar den ekologiska hållbarheten. 

5.3. Sälen – ny flygplats 

Orterna Sälen, Idre, Trysil och Engerdal är löst sammanknutna turistorter med liknande struktur. 

Samtliga orter tampas med avbefolkning och sviktande skatteunderlag. De olika områdena har i övrigt 

svag tillväxt och en delvis säsongsbetonad arbetsmarknad. De som är säsongsanställda inom 

destinationerna skriver sig sällan i kommunerna, vilken innebär att turismen inte innebär några 

betydande tillskott vad gäller skatteintäkter.  

För att stärka områdets attraktionskraft och få en mer stabil året-runt-turism så vill man anlägga en 

flygplats i närheten av Sälenfjällen och de närbelägna norska skidorterna. Tanken är att en flygplats 

främst ska locka fler utländska turister, och en annan målsättning är att stärka den regionala 

arbetsmarknaden. Man vill också knyta ihop regionen och presentera sig som en samlad destination. 

Att få en mer stabil året-runt-turism skulle vara mycket angeläget ur ett lokalt och regionalekonomiskt 

perspektiv.   

5.3.1. Nuläge och brister 

Orterna har en hög andel inhemsk turism, men också en betydande andel skandinaviska turister. 

Förbindelserna mellan orterna och övriga landet är relativt bristfälliga. Tågförbindelserna är dåliga och 

vägarna är underdimensionerade under högsäsong. Bilresor dominerar, och den bitvis intensiva 

biltrafiken orsakar konflikter mellan turism och lokalbefolkning. Området anses också lida av en 

bristfällig tillgänglighet för europeiska turister och närmaste flygplats ligger relativt långt bort.  

En annan utmaning inom området är att många boendealternativ är spridda över en relativt stor yta, 

även om det också växer fram mer koncentrerade boenden nära skidsystemen. Bygdens glesa 

stugstruktur gör dock att bil blir ett måste för många turister. En etablering av en flygplats kräver 

därmed att det också finns tillfredställande alternativ för att förflytta sig utan egen bil mellan flygplats, 

boende och skidbackar.  

5.3.2. Beskrivning av åtgärd 

Den planerade åtgärden är att bygga en flygplats nära Sälenfjällen, som ska serva skidorterna i Sälen 

och Idre, samt Trysil och Engerdal i Norge. Flygplatsen ska också kompletteras med ett köpcentrum.  
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5.3.3. Samhällsekonomisk analys 

En etablering av en flygplats ger upphov till en rad nyttor, men även till en del kostnader. Nyttor och 

kostnader är starkt kopplade till hur turistresorna i området utvecklar sig efter etableringen av 

flygplatsen. Som utgångspunkt för resonemanget nedan finns antagandet att både antalet inhemska och 

utländska turister ökar. De prissatta nyttorna som då kan noteras är: 

 minskad restid (för svenska resenärer) 

 minskad trängsel och olycksrisk för bilresenärer 

 minskade koldioxidutsläpp och luftföroreningar från bilar och minskat buller från bilar 

(svenska resenärer) 

 minskat slitage på vägar. 

De identifierade prissatta kostnaderna är: 

 anläggningskostnader som hamnar på kommun, stat samt näringsliv 

 ökat infrastrukturslitage från flyg  

 ökade koldioxidutsläpp, luftföreningar och buller från flyg. 

Utöver de nyttor och kostnader som är gängse vid samhällsekonomisk analys vore det också möjligt 

att väva in aspekter som är kopplade till turistsektorn. En ökad tillströmning av turister kan mätas i 

ekonomiska termer, till exempel genom den konsumtion som varje turist ger upphov till. I viss mån 

kan det röra sig om en regional omfördelning där Sälenområdet växer på bekostnad av andra inhemska 

turistmål. Eftersom man i det här fallet vill satsa på att locka utländska besökare blir det en positiv 

nationell effekt om man lyckas med det. Det blir även en positiv nationell effekt om svenska turister i 

större utsträckning väljer att turista i Sälen i stället för utomlands. 

Det finns också effekter som inte är prissatta, som till exempel markintrång och att tillgången till orörd 

natur minskar. Bland lokalbefolkningen kan det finnas både positiva och negativa förväntningar. Det 

kan upplevas som positivt att turistnäringen i området förstärks, medan andra känner att man inte vill 

öka turistvolymen.    

5.3.4. Fördelningsanalys 

En etablering av en flygplats gynnar i första hand de som har råd att välja flyg, som beroende på 

ressällskapets storlek kan vara ett relativt sett dyrt färdmedelsval. Dock kan en följdeffekt vara att 

kapacitet frigörs på det delvis överbelastade vägnätet, vilket kan gynna de som reser med buss eller 

bil.  

Nyttor kan med andra ord uppstå som bidrar såväl lokalt och regionalt som nationellt. Om satsningen 

leder till ökad internationell turism och till att svenska turister i större utsträckning stannar i Sverige så 

gynnas den allmänna ekonomiska utvecklingen i landet. Regionen som turistmål förstärks också och 

lokalt kan man notera att det finns kommunala nyttor med att få en mer stabil året-runt-turism. Detta 

skulle gynna den kommunala ekonomin om fler av de säsongsanställda valde att skriva sig i 

kommunen. De regionala och lokala effekterna är dock indirekta och ska inte ingå i den samhälls-

ekonomiska analysen, men den kan påvisas i en regionalekonomisk analys i fördelningsanalysen. 

Om man analyserar ur ett transportslagsperspektiv så är det tydligt att det gynnar flyget, delvis på 

bekostnad av andra transportslag, som bil och buss. Hur stor effekten blir beror på hur många som 

väljer att byta transportslag, och hur många som är nytillkomna turister jämfört med utgångsläget. En 

viss konkurrens med andra inhemska skidanläggningar kan bli aktuell. I sådana fall kommer en 

regional omfördelning att ske. 
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Det är svårt att avgöra om åtgärden gynnar turism som näringsgren på bekostnad av andra näringar, 

men troligtvis stärks besöksnäringen.  

5.3.5. Transportpolitisk målanalys 

Ur ett tillgänglighetsperspektiv är etableringen av en flygplats en positiv förändring. Det innebär att 

resmålet blir mer tillgängligt för dem som bor bortom bilavstånd och för dem som inte har tillgång till 

bil. Framförallt blir resmålet mer tillgängligt för internationella besökare. I den mån flygplatsen 

kommer att generera inrikesresor så är ett tänkbart scenario att flyg kan avlasta den hårt trafikerade 

leden mellan Stockholm och Sälen. På så sätt kan även tillgängligheten för bilresenärerna förbättras. 

Sett ur ett hållbarhetsperspektiv kan en flygplats i Sälen tänkas generera negativa nettoutsläpp av 

koldioxid då flygtrafik är ett transportslag som släpper ut mycket koldioxid per transporterad person. 

Flyget påverkar dessutom klimatet genom utsläpp av vattenånga, kväveoxider och partiklar på hög 

höjd.   

En SEB behöver väga de negativa miljö- och bulleraspekterna mot positiva aspekter som stärkt lokal- 

och regionalekonomisk utveckling. I det aktuella området arbetar många på säsongsanställningar. Ur 

ett kommunalt perspektiv innebär det att kommunen mångdubblar sin befolkning under vissa tider på 

året, dock är det få av säsongspersonalen som mantalsskriver sig i kommunen. Trots detta är det troligt 

att säsongspersonalen nyttjar olika typer av kommunal service, som vägar, VA och avfallshantering. 

En långsiktigt hållbar utveckling för området i stort skulle vara att en del av säsongsanställningarna 

övergår till året-runt-anställningar, vilket skulle bidra positivt till bygdens ekonomiska och sociala 

utveckling. En SEB som även tar hänsyn till turistekonomiska aspekter skulle kunna bidra med att 

belysa de lokala ekonomiska frågorna som blir aktuella vid en sådan här satsning.   

Säkerhet och hälsa bedöms påverkas lite av flygplatsen. Flyg är ett säkert färdmedel. Om flyget även 

avlastar de vältrafikerade tillfarterna till Sälen så är ett möjligt scenario att olycksrisken kan minska 

något. Flygplansbuller kan tänkas påverka lokalbefolkningens hälsa negativt, men då det är ett relativt 

glest befolkat område kan effekten väntas bli liten. Om flygen avlastar vägnätet uppstår också minskat 

buller från vägtrafiken.    

Miljöpåverkan i övrigt förväntas bli relativt liten då man utgår från en befintlig struktur. Dock kunde 

det vara intressant att diskutera miljöpåverkan från den extra konsumtion som kan tänkas följa av det 

planerade köpcentret vid flygplatsen.  

5.3.6. Sammanfattning 

En ny flygplats är en typisk åtgärd som utvärderas med hjälp av SEB. Som utgångspunkt för en nytto-

diskussion gör vi här antagandet att en flygplats i Sälen skulle innebära både fler utländska och 

inhemska turister. Eftersom vägarna till Sälen är hårt belastade under högsäsong skulle en överflytt-

ning från bil till flyg kunna minska risken olyckor och minskad trängsel leder till restidsvinster för 

bilister. Sammantaget sker en nettoökning av utsläpp av koldioxid och luftföroreningar. Buller från 

flyg ökar, men det är möjligt att buller från bilar minskar.  

Ur ett fördelningsperspektiv är det troligt att både nationella och regionala nyttor uppstår då åtgärden 

väntas leda både till fler utländska och inhemska turister. Troligtvis stärks turistnäringen i sin helhet, 

även om åtgärden kan leda till färre besökare på andra skidanläggningar. 

För att relatera till funktionsmålet kan man anta att åtgärden leder till att destinationen blir mer 

tillgänglig, även om flyget främst appellerar till de som har större ekonomiskt utrymme och de som 

inte har tillgång till bil. Men det kan samtidigt innebära att kapacitet frigörs på vägnätet för de som vill 

fortsätta åka bil eller buss till och från Sälen. Åtgärden går dock inte i linje med hänsynsmålet, då 

utsläpp av koldioxid och luftföroreningar väntas öka. En annan del av hänsynsmålet rör säkerhet och 

sett till risken för olyckor kan åtgärden eventuell leda till färre olyckor om det hårt belastade vägnätet 

avlastas.    
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5.4. Vimmerby – ökad tillgänglighet med tåg och elbilpool 

5.4.1. Nuläge och brister 

Även Vimmerby är en relativt utspridd områdesdestination med flera olika besöksmål vilket gör att 

bilberoendet är stort. Astrid Lindgrens värld lockar flest besökare, men också Astrid Lindgrens Näs, 

Nils Holgerssons värld och Virum älgpark är exempel på välbesökta målpunkter. Att målgruppen 

främst är barnfamiljer är också en viktig faktor att ta hänsyn till i analysen av alternativ. För att 

utveckla turistresorna mot en ökad hållbarhet finns idag ingen särskild strategi från aktörerna i 

regionen, men det finns ett antal åtgärder som skulle kunna vara möjliga. 

I dagsläget är de kollektiva färdmedlen inte tillräckligt attraktiva för att locka turisterna att byta till 

mer hållbara färdmedel. För att förbättra möjligheterna till kollektivresor till destination krävs ett antal 

åtgärder.   

En stor del av resenärerna kommer från närområdet, och för dessa personer kommer bilen att fortsätta 

var ett attraktivt val. Med en framtida fossilfri fordonsflotta är det dock viktigt att destinationen 

erbjuder faciliteter för bilar med alternativa drivmedel, till exempel laddstolpar. En annan tänkbar 

åtgärd är upprustning av Stångådalsbanan för att möjliggöra ett bättre utbud av avgångar med tåg. För 

att kunna ta emot barnfamiljer som reser med tåg krävs dock åtgärder för att förbättra tillgängligheten 

inom destinationen. Sådana åtgärder skulle kunna vara hyrbilar eller förstärkt kollektivtrafik. För att 

förstärka resandet med buss i öst-västlig riktning krävs även där tätare avgångar, samt åtgärder inom 

destinationen för att möjliggöra transporter inom resmålet.   

I normalfallet är det Trafikverket som driver de stora infrastrukturprojekten, och som därmed också 

håller i de samhällsekonomiska bedömningarna. I den här fallstudien vill vi utveckla en alternativ 

modell där flera aktörer, både offentliga och privata, samarbetar kring en rad åtgärder. Hur kan en 

samhällsekonomisk bedömning användas i ett sådant sammanhang, och hur kan det här samarbetet 

leda till mer hållbara turistresor?   

5.4.2. Beskrivning av åtgärd 

I Vimmerby finns i dagsläget ingen planerad större åtgärd för att gynna destinationen ur ett 

hållbarhetsperspektiv. I det här avsnittet kommer vi därför att utveckla en idé om ett tänkbart 

åtgärdspaket som skulle förbättra möjligheterna till hållbara turistresor till och inom Vimmerby.  

De åtgärder som ingår i paketet är: 

 upprustning av Stångådalsbanan, för att möjliggöra tätare turer 

 inrättade av en elbilpool nära stationen i Vimmerby 

 utbyggnad av ladd-infrastruktur för elbilar. 

Fler aktörer behöver samverka för att kunna genomföra ett paket av åtgärder och uppnå en större 

nyttoeffekt. Bedömningen är att ingen enskild aktör kan vidta någon åtgärd som ger någon större 

effekt. Det är exempelvis inte tillräckligt att enbart rusta upp Stångådalsbanan om man samtidigt inte 

löser transporterna inom Vimmerby när turisterna väl har anlänt. Med samma resonemang är det inte 

heller tillräckligt att inrätta en bilpool, om inte turisterna upplever det som tillräckligt attraktivt att resa 

med tåg eller buss till Vimmerby. De aktörer som vi ser som aktuella i det här exemplet är staten, i 

form av Trafikverket, som rustar upp tågbanan, någon privat aktör som driver bilpoolen63 och 

                                                      

63 En extra intressant dimension vore om bilpoolen kunde drivas i Vimmerby under sommartid, och på någon 

vinterturistort under vintertid, för att få maximal användning av bilparken.  
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Vimmerby kommun som tillhandahåller ladd-infrastruktur på ett antal strategiska platser. Ladd-

infrastrukturen kommer att kunna användas av både kommuninvånare och besökare.  

5.4.3. Åtgärdens syfte 

Syftet med åtgärdspaketet är att ge turisterna möjlighet att i ökad utsträckning välja att resa till 

Vimmerby med tåg eller buss, istället för med egen bil som är fallet för de allra flesta idag. Därmed 

skulle turistresorna till orten kunna bli mer hållbara. Det gynnar samtidigt de som saknar bil och som i 

nuläget har svårt att ta sig till Vimmerby.   

5.4.4. Samhällsekonomisk analys 

Investeringskostnaden i den här tänkta satsningen delas mellan tre parter. Trafikverket står för 

upprustning av järnvägen. Laddstolpar tillhandahålls av kommunen, och en privat aktör, exempelvis 

destinationsbolaget, startar och driver en bilpool. Möjligtvis kan kommunen vara en part i den delen, 

till exempel genom att kommunen kan nyttja bilarna under lågsäsong. Man kan också tänka sig att ett 

samarbete av det här slaget öppnar upp för möjligheter att söka delfinansiering från annat håll, 

exempelvis genom EU. Det är inte enbart skattemedel som ska finansiera åtgärderna, utan här finns 

även inslag av privat finansiering. 

Utöver investeringskostnaderna ingår ett antal andra prissatta effekter. För de resenärer som får en 

minskad restid vid överflyttning till tåg uppstår en positiv restidseffekt, medan några sannolikt även 

drabbas av en längre restid, och därmed en negativ restidseffekt. Turisternas tidsvärden är prissatta 

effekter som är en del av kalkylen, liksom trängsel och olyckor. En överflyttning från väg till järnväg 

kan tänkas leda till mindre trängsel under högsäsong, och även ha en viss positiv effekt på olycks-

frekvensen. Å andra sidan kan trängseln på destinationen öka om åtgärderna leder till att fler reser till 

Vimmerby. 

Ett ökat resande med tåg samt elbil påverkar bullernivåerna. Tätare avgångar med tåg ger ökat buller, 

medan minskad biltrafik till resmålet ger minskat buller. Inom tätorten blir bullerförändringen 

sannolikt positiv, då fler än tidigare kommer att förflytta sig med elbilar inom destinationen. Längs 

järnvägen kan den ökade tågtrafiken ge upphov till ökat buller, medan en avlastning av tillfartsvägarna 

genom minskat bilåkande minskar bullret. Befolkningstäthet är en avgörande faktor för värderingen av 

bullerexponeringen.  

Utsläpp av koldioxid och luftföroreningar minskar sannolikt om fler reser med tåg och elbil till och 

inom destinationen. Observera dock att den aktuella banan inte är elektrifierad vilket i hög grad 

påverkar utsläppen. I det här fallet kan det också vara intressant att inkludera en uppskattning av hur 

många fler som kommer att resa till destinationen när den blir mer tillgänglig för personer som inte har 

tillgång till bil. Eventuellt kan också en upprustning av järnvägen gynna godstransporter, vilket i så 

fall också bör ingå i kalkylen. En ökad tågtrafik ger dock normalt upphov till ökade kostnader för drift 

och underhåll av järnvägsspåren.  

I den samhällsekonomiska analysen finns vanligtvis också en rad effekter som är svåra eller omöjliga 

att prissätta. Man kan till exempel tänka sig att destinationens varumärke stärks och kommunen 

framstår som mer attraktiv om området kan profilera sig miljövänligt och tillgängligt. En utbyggd 

ladd-infrastruktur är en viktig åtgärd för omställningen till en fossilfri fordonsflotta, men det är svårt 

att uppskatta hur stort ekonomiskt mervärde varje enskild stolpe ger upphov till. Det är också en 

service till kommuninvånarna som många ser som positiv. Några särskilda barriäreffekter kan inte ses 

vara aktuella i det här fallet, där det i stort sett handlar om att förstärka befintlig infrastruktur.  

5.4.5. Fördelningsanalys 

I en fördelningsanalys kan det vara värt att belysa att åtgärdspaketet skulle innebära att personer som 

inte har tillgång till bil får en möjlighet att resa till destinationen.   



VTI rapport 933  61 

Det innebär samtidigt att Vimmerby som destination stärks, och att destinationsbolaget kan räkna med 

högre intäkter. En ökad tillströmning av turister kan leda till viss undanträngningseffekt av lokal-

befolkningen. Därför är det viktigt att utforma åtgärderna så att de även kommer kommuninvånare till 

del. Om bilpoolen kan samnyttjas av flera aktörer, till exempel om kommunen kan nyttja den under 

lågsäsong, skulle det kunna stärka kommunen i sitt miljöarbete, och det skulle också kunna vara en 

kostnadseffektiv lösning som indirekt gynnar alla kommuninvånare. Sammanfattningsvis hamnar de 

största nyttorna lokalt. Även regionalt finns nyttor av en förbättrad tågtrafik, som även kan nyttjas av 

pendlare.  

Sett ur ett näringsperspektiv är det den lokala turistnäringen som gynnas mest av satsningen. Hur 

övriga inhemska turistdestinationer påverkas är svårt att avgöra, men en viss regional omfördelning 

kan tänkas uppstå om till exempel banfamiljer i högre utsträckning väljer Vimmerby framför andra 

inhemska destinationer.  

Det mer vanligt att kvinnor än män åker tåg. Därmed skulle åtgärden också gynna kvinnor i något 

högre grad än män.   

5.4.6. Transportpolitisk målanalys 

I den transportpolitiska målanalysen bör det framhållas att åtgärdspaketet kan leda till ett mer hållbart 

turistresande. Positiva bieffekter är att tågpendlingen inom regionen kan öka och att den generella 

omställningen mot en fossilfri fordonsflotta kan gynnas av utbyggnaden av ladd-infrastruktur.    

Huruvida åtgärderna skulle nå målet om samhällsekonomisk effektivitet är i det här läget svårt att 

bedöma. För att avgöra det behöver kostnader och nyttor vägas mot varandra, och en 

nettonuvärdeskvot beräknas.  

Funktionsmålet kan anses vara tillfredsställt då resmålet blir mer tillgängligt än det var tidigare, 

eftersom även personer som saknar tillgång till bil får större möjligheter att ta sig till destinationen. 

Den blir också mer tillgängligt för personer som redan kör egen elbil.  

Även hänsynsmålet kan anses gynnas av åtgärderna. Tanken är att en del av nuvarande trafikarbete 

kommer att flyttas från bil till tåg, samt från bensindriven bil till elbil. Ur ett säkerhetsperspektiv är det 

positivt om vägnätet avlastas. På resmålet kan en viss ökad biltäthet uppstå, om åtgärderna leder till att 

fler väljer att resa till destinationen. Ur ett hälsoperspektiv är det positivt om det sker en överflyttning 

från bensindriven bil till elbil, då både lokalt buller och emissioner kan minska.   

5.4.7. Sammanfattning 

Även detta paket av åtgärder kan utvärderas med hjälp av SEB. Effekterna från åtgärderna kan delas in 

i flera kategorier. Dels uppstår effekter om resenärerna istället för egen bil väljer tåg och hyrd elbil. 

Det kan också bli den effekten att fler än tidigare väljer att resa till Vimmerby, eftersom tillgänglig-

heten ökar. Man måste också skilja på effekter som uppstår inom destination och de som uppstår 

utanför.  

De prissatta effekterna är flera. Paketet skulle sannolikt ha inverkan på restider. Trängsel är en prissatt 

effekt, men det är osäkert hur stor den blir. Det kan bli både ökad och minskad trängsel, beroende på 

om åtgärderna leder till fler turister, eller om det enbart leder till en överflyttning från bil till tåg. En 

överflyttning från bil till tåg, samt elbil på destinationen leder till minskade utsläpp av koldioxid och 

luftföroreningar. Dessutom minskar bullret från vägtrafik, både på grund av en överflyttning från bil 

till tåg, men också på grund av att elbilar är tystare än andra bilar 

Bland de ej prissatta, indirekta effekterna kan man tänka sig ett stärkt varumärke både för destinations-

bolag och kommun. Att man bygger ut ladd-infrastrukturen torde också ha en positiv effekt för den 

generella omställningen till en fossilfri fordonsflotta.  
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Ur ett fördelningsperspektiv kan man notera flera möjliga effekter. Det lokala näringslivet gynnas av 

att det blir fler möjligheter att ta sig till destinationen. Det blir främst en regional effekt. Det är inte 

sannolikt att åtgärderna lockar fler utländska turister.  Åtgärderna gynnar främst de som åker 

kollektivt, vilket kvinnor gör i större utsträckning. Det gynnar också personer som inte har tillgång till 

bil. Åtgärderna gynnar både de som reser till destinationen, och de som bor permanent på orten.  

Åtgärderna borde leda till en ökad transportpolitisk måluppfyllnad på flera punkter. Åtgärderna kan 

väntas leda till ökad hållbarhet då det blir lättare att resa med tåg och elbil till och inom resmålet. 

Transportsystemet blir samtidigt mer tillgängligt, då det öppnar upp för fler sätt att resa, vilket är i 

linjen med funktionsmålet. De föreslagna åtgärderna bedöms även kunna bidra till att hänsynsmålet 

uppfylls. 
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6. Diskussion 

Den övergripande frågeställningen som har analyserats är om och i så fall hur SEB kan vara ett stöd 

som beslutsunderlag vid identifiering och prioritering av åtgärder för hållbara turistresor. Några 

frågeställningar som har analyserats har därmed varit: 

 om och i så fall hur effekter för turistresandet inkluderas i SEB 

 om och i så fall hur hållbarhetsperspektivet inkluderas i SEB 

 hur lokala och regionala perspektiv kan analyseras i SEB. 

I kapitel 4 presenteras en teoretisk analys av hur turist- och hållbarhetsperspektiven tas upp respektive 

kan tas upp i en genomförd SEB av en klassisk infrastrukturåtgärd (nybyggnation av en förbifart). Vi 

utgick ifrån en tillgänglig SEB för att konkretisera och illustrera olika effekter i analysen.  Med denna 

analys som utgångspunkt analyserades sedan fyra olika scenarier eller åtgärder av olika karaktär i 

transportsystemet på motsvarande sätt i kapitel 5. De olika åtgärderna eller scenarierna inkluderade 

offentliga och privata, nationella, regionala och lokala aktörer. De inkluderade även väg-, järnvägs- 

och flygtransporter samt infrastrukturinvesteringar, utökad kollektivtrafik och alternativa drivmedel 

(Tabell 13). För en av dessa fyra åtgärder/scenarier (ny järnvägsstation, Kiruna) fanns en genomförd 

samhällsekonomisk analys (CBA) som vi har utgått ifrån. 

En viktig slutsats är att samlad effektbedömning är en användbar metod även för att utvärdera effekter 

på turism och hållbara turistresor. Den samlade effektbedömningen är ett standardiserat beslutsunder-

lag som rutinmässigt tas fram för infrastrukturinvesteringar och som dessutom belyser investeringen ur 

flera olika perspektiv. Det är också möjligt att komplettera med ytterligare perspektiv om så önskas 

inom den standardiserade formen. Olika delar i analysen och hur turist- och hållbarhetsperspektiven 

kommer in diskuteras vidare nedan. 

Som konstaterats i tidigare studier och i en annan delstudie i detta projekt är turistresandets hållbarhet 

inte bara beroende av resmöjligheterna mellan hemorten och destinationen utan även av tillgänglig-

heten till besökspunkter inom destinationen.64 Vi tar därför upp båda dessa perspektiv här. 

Trots att alla analyser alltså inte har haft ett kvantitativt underlag har bedömningen i samtliga fall varit 

att den största positiva effekten av de analyserade åtgärderna är kortare restid och eventuellt lägre 

reskostnad. Dessa effekter är s.k. direkta effekter i form av konsumentöverskott på transportmark-

naden för persontrafik (Tabell 6) och gäller för såväl turister som för andra trafikanter. Båda dessa 

effekter kan uppstå genom förbättringar som berör ett färdmedel och/eller genom överflyttningar till 

andra färdmedel. Även åtgärden ökad länsbusstrafik i Åre, som är en lokal-regional åtgärd, kan 

förväntas generera en prissatt effekt i form av restidsvinst för befintliga kollektivtrafikresenärer. En 

vinst som kan ingå i en samhällsekonomisk kalkyl. 

För att få en rättvisande bild av kostnader och nyttor i en SEB är det angeläget att samtliga resenärer 

inkluderas i analyserna av direkta effekter, såsom restid och reskostnad på transportmarknaden. I den 

samhällsekonomiska kalkyl som har genomförts som underlag för beslut om ny lokalisering av rese-

centrum i Kiruna inkluderades endast de som anländer till Kiruna med tåg i analysen och endast 

tillgängligheten till arbetsplatser och bostäder analyserades. Detta innebär sannolikt att många turist-

resor både inom destinationen och med tåg till och från destinationen exkluderats. Det finns alltså en 

risk att beslutsunderlaget ger en felaktig bild av investeringen och att de beräknade nyttorna av olika 

alternativ för placering av det nya resecentrumet underskattas. 

                                                      

64 Robertson m.fl. (2013). Hållbara turistresor i Sverige: Hinder och möjligheter för resor med tåg och buss. VTI 

rapport 782.; Heldt m.fl. (2017). Hållbara turistresor – en fallstudie av destinationerna Kiruna, Åre, Sälen och 

Vimmerby, VTI Rapport 929. 
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Om vi utgår från förbifart Yttermalung (se kapitel 4) så ingår samtliga personresor i beräkningsunder-

laget avseende direkta effekter. Restidsvinsten för resenärer på transportmarknaden är den största 

vinsten i kalkylen. Restidseffekter är en viktig post (vinst) i samtliga analyserade fall även om vi inte 

kan säga något om storleken, men även direkta effekter på reskostnaden samt trängsel och trafik-

säkerhet är viktiga. Samtliga dessa effekter bör vara möjliga att prissätta och kan alltså ingå i den 

samhällsekonomiska kalkylen. Det framgår dock inte av underlagen hur stor andel av resenärerna som 

är turister. För att få en uppfattning om omfattningen och effekten av turistresandet specifikt måste 

olika resenärer delas upp i kalkylen, vilket borde vara möjligt.  

En relaterad fråga rör inte analysen som sådan utan de värden som används i kalkylen. I exemplet 

Yttermalung var restidsvinster för resenärer den stora intäktsposten. Dessa beräknas med hjälp av ett 

tidsvärde – som är ett mått på hur mycket en individ är villig att betala för att minska restiden med en 

timme. Dessa tidsvärden varierar dels med färdsätt, de är till exempel mycket lägre för buss än för bil, 

dels med vilken typ av resa som företas. Här skiljer ASEK65 mellan privatresor och tjänsteresor, samt 

mellan långväga och regionala/lokala resor. Det finns för närvarande inget explicit värde för turist-

resor. Om ett tidsvärde för en långväga turistresa med bil skulle skilja sig markant från långväga 

privatresor med bil, men det senare används i kalkylen, så leder detta till felskattningar. 

Förutom de direkta effekterna på transportmarknaden som har tagits upp ovan kan även indirekta 

effekter uppkomma på andra marknader. Det kan noteras att det i den samhällsekonomiska analysen 

av förbifart Yttermalung inte finns någon post om att investeringen kommer leda till förbättringar i 

Sälen, såsom till exempel ökade intäkter för turistnäringen. Vi har i den tidigare analysen noterat att 

detta, i normalfallet, är korrekt. Den regionala utveckling som projektet leder till följer av en ökad 

tillgänglighet som värderas genom den minskad restid och eventuellt lägre reskostnad (konsument-

överskott för resenärerna), som alltså normalt redan är inbakat i kalkylen.44 Att även inkludera regional 

utveckling i kalkylen skulle således bli en dubbelräkning.  

När det gäller turism och samhällsekonomiska kalkyler har en tidigare studie Heldt (1998), definierat 

den nationella nyttan av turism i samband med väginvesteringar som: 66 

”[…] den ökning av producentöverskott och skatteinkomster som landet kan få som följd 

av att en väg förbättras eller anläggs. […] nyttan uppstår som följd av en 

konsumtionsökning inom landet som hänger samman med ett nygenererat inflöde av 

utländska turister eller minskat utflöde av inhemska turister.”  

Som tidigare nämnts i rapporten innebär denna definition att svenskar som väljer att turista i Sverige 

istället för utomlands räknas som ett nettotillskott som genererar en samhällsekonomisk nytta (en 

indirekt turistekonomisk effekt i form ett ökad producentöverskott inom destinationen). Likaså räknas 

utländska turister som väljer att turista i Sverige som ett nettotillskott. Befintliga turister kan således 

inte tillskrivas någon turistekonomisk effekt vad gäller nationell nivå. För dessa uppkommer den 

positiva nyttoförändringen som följer av minskad restid, reskostnad och olycksrisk i form av ett ökat 

konsumentöverskott. Det som följer av ovanstående definition är att omfördelning av inhemsk turism, 

dvs. befintliga turister till en destination, endast ger upphov till turistekonomiska effekter på regional 

nivå (regionalekonomiska effekter).  

Infrastrukturprojekt resulterar ofta i att fastighetsvärden förändras. I det aktuella fallet kan man tänka 

sig att fastighetsvärden stiger i Sälen, då investeringen kan leda till ökad turism, likväl som i 

Yttermalung, som en följd av mindre buller och ökad trivsel. Igen så ingår dessa effekter redan i 

kalkylen. Den förra ligger i förändrade restider och transportkostnader (alltså, i konsumentöverskottet 

                                                      

65 Se kapitel 4.  

66 Heldt (1998). Vägar till turismutveckling – den nationella nyttan av turism i samband med väginvesteringar. 

Working papers in transport, tourism and communication, 1998:9, Högskolan Dalarna. 
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på transportmarknaden) och den senare i värderingen av buller som en extern effekt i kalkylen. Även 

om den aktuella investeringen sannolikt inte har någon större effekt på fastighetsvärden, så är 

principen viktig: Att lägga in förändrade fastighetsvärden i kalkylen kommer att leda till dubbel-

räkning och därför ska de inte vara med. 

Effekter i form av omfördelningar av resandet (inklusive turistresandet) inom landet, både avseende 

ruttval och val av resmål samt färdmedelsval, och förändrad ekonomisk omsättning inom destinationer 

kan däremot belysas i en fördelningsanalys eller en regionalekonomisk analys. Detta kan naturligtvis 

ha stor betydelse lokalt och regional. Frågan är hur olika sådana effekter ska viktas mot varandra ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv? 

Även det ökade deltagandet från regionala och lokala aktörer i den nationella transportplaneringen kan 

medföra en del utmaningar. Kännedomen om lokala och regionala behov och förutsättningar är 

naturligtvis positivt, men sannolikt är det också så att en kommun som vill göra en investering som 

gynnar turistresor primärt är intresserad av hur investeringen gynnar den egna kommunen. I en samlad 

effektbedömning tas förvisso hänsyn till fördelningsaspekter (såsom regionalekonomiska effekter), så 

om en investering gynnar en viss region kommer det att framgå. Återigen är dock frågan hur olika 

effekter ska viktas mot varandra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Även om turistekonomiska effekter bör ingå i den samhällsekonomiska kalkylen för de turistresor som 

annars inte skulle uppstått, så kvarstår fortfarande problemet hur dessa ska mätas. Turismen 

särredovisas inte i nationalräkenskaperna. Det beror på att turism berör flera branscher. Både nationellt 

och internationellt redovisas ekonomisk statistik branschvis. Branscher som berörs är till exempel logi, 

restaurang, shopping, livsmedelsinköp och aktiviteter. 

För att mäta ekonomisk aktivitet kopplat till turism så använder man istället så kallade satelliträken-

skaper, som summerar turismens delar inom olika branscher.67 De branscher som i högst utsträckning 

berör turismen är hotell och restaurang, luftfart, landtransporter, varuhandel, småhus och fritidshus 

samt kultur, rekreation och sport. Många företag har dock svårt att skilja på omsättning från turism, 

och omsättning från andra kategorier. Dessa svårigheter har bland annat diskuterats för cykelturism 

där den största delen av den turistekonomiska effekten består av en direkt lokal och regional 

konsumtionseffekt, såsom utgifter för logi, livsmedel, inträden, shopping, osv.67 Ytterligare en 

svårighet när det gäller cykelturism är att de samhällsekonomiska modellerna generellt sett inte är 

utvecklade för att värdera investeringar i cykelinfrastruktur.68 

Den samlade effektbedömningen har som tidigare nämnts i ett nationellt samhällsperspektiv. Själva 

strukturen kan dock vara användbar även för att analysera lokala investeringar med en snävare 

avgränsning än det nationella. Det kan till exempel röra sig om kommunala investeringar där 

kommunens mål är att maximera nyttan för kommuninvånarna. Kommunen är fortfarande intresserad 

av att analysera effekter som inte skulle ha beaktats i en ren företagsekonomisk analys. Som exempel 

kan nämnas buller som stör kommuninvånarna, eller förändringar i deras tillgänglighet. Dock är 

analysen inte samhällsekonomisk utan regionalekonomisk. Det kan till exempel vara så att en 

kommunal investering resulterar i negativa externa effekter i andra kommuner. Om en kommun blir 

mer attraktiv efter en investering och mängden resande till orten ökar kan det till exempel skapa mer 

trängsel och andra störningar längs vägen. Det är således viktigt att förstå att även om strukturen för en 

samlad effektbedömning kan vara en bra utgångspunkt för att bedöma projekt på en lokal nivå, så är 

                                                      

67 Heldt & Liss (2013). Cykelturism och effekter på lokal, regional och nationell nivå. En litteraturgenomgång 

samt fallstudie på cykelturister i Varberg och på Gotland, VTI notat 35-2013. 

68 Börjesson & Eliasson (2012). “The value of time and external benefits in bicycle appraisal,” Transportation 

Research Part A: Policy and Practice, vol. 46, no. 4; Björklund & Carlén (2012). Värdering av restidsbesparingar 

vid cykelresor, VTI notat 26-2012; Björklund (2014). Värdering av restidsbesparingar vid gång- och cykelresor, 

VTI notat 11-2014. 
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det då inte en samhällsekonomisk analys som görs eftersom det inte finns någon direkt anledning för 

den lokala planeraren att beakta effekter som uppstår utanför den lokala nivån.  

Att göra en lokal- eller regionalekonomisk analys kräver således delvis att andra effekter beräknas än 

de som ingår i en samhällsekonomisk analys. Det är viktigt att notera att det fortfarande finns 

fallgropar i form av risker för dubbelräkningar. I exemplet Yttermalung argumenteras för att de lokala 

effekterna i Sälen uppkommer som en följd av restidsminskningen. Att ta med både förändringen i 

konsumentöverskott, som fångar nyttan av restidsminskningen, och ökade intäkter på en lokal nivå 

skulle då vara att räkna samma sak två gånger vilket skulle leda till en överskattning av nyttorna. 

Destinationsutveckling omfattar en stor mängd perspektiv som många utgör komponenter i en 

regionalekonomisk analys, men även i samhällsekonomisk analys. I kategorin ”Understödjande 

faktorer och resurser” (Tabell 4) bör både det nationella och regionala/lokala transportsystemet 

inkluderas till exempel. Betydelsen av att samordna arbetet med destinationsutveckling med såväl den 

regionala som den nationella transportplaneringen är uppenbar, men också betydelsen av att hämta in 

relevanta perspektiv och behov som identifierats inom destinationsutvecklingsarbetet till fördelnings-

analysen i en SEB så att risken för nationella suboptimeringar undviks. 

Samtliga tre delar i den samlade effektbedömningen (SEB): samhällsekonomisk analys, fördelnings-

analys och transportpolitisk målanalys inkluderar olika externa effekter såsom olika aspekter av 

hållbar utveckling. I Trafikverkets gällande underlag för samhällsekonomiska analyser konstateras att 

”Långsiktig hållbarhet innebär att hänsyn skall tas till ekonomiska, sociala och miljömässiga 

konsekvenser av transportpolitiska åtgärder inte bara idag och under en nära framtid, utan även på 

lång sikt.” 39 Idealt fångas alla sådana effekter i en SEB, men i praktiken finns, som också har nämnts 

ovan, brister i information och data om effekter, bland annat avseende långsiktiga effekter, icke linjära 

effekter och kumulativa effekter. Detta gäller dock generellt och inte specifikt för turistrelaterade 

effekter. 

Möjligheter och brister med samhällsekonomisk analys som planeringsstöd inom hållbar utveckling av 

transporter har nyligen analyserats av trafikutskottets forskningsgrupp.15  Hållbarhetsbegreppet 

introducerades i samhällsekonomiska analyser genom ASEK 3 som kom år 2002. I de tidigare 

utgåvorna ingick dock områden som buller, utsläpp och intrång i natur- och kulturmiljöer. I 

Trafikutskottets analys identifierades följande områden som konkretiseringar av hållbar utveckling 

inom transportområdet: 

 jämlikhet mellan nuvarande och kommande generationer (inkl. förnybara och icke förnybara 

tillgångar) 

 jämlikhet inom nu levande generationer 

 säkerhet 

 människors hälsa 

 ekosystems hälsa 

 utsläpp och avfall 

 markanvändning 

 buller 

 ekonomisk effektivitet 

 ekonomisk konkurrenskraft 

 balanserad regional utveckling. 

I rapporten diskuteras hur dessa områden kan inkluderas i en samhällsekonomisk analys samt hur 

transportpolitisk målanalys och fördelningsanalys kan genomföras. Trots ambitionen om detta bredare 

hållbarhetsperspektiv i SEB finns dock fortfarande en betydande risk för otydliga prioriteringar och att 

de olika delarna i SEB får olika betydelse och tyngd som beslutsunderlag.15  

Avslutningsvis konstaterar vi att SEB är ett bra stöd för att få med olika perspektiv som underlag i 

planeringen och att turisters resor ingår eller kan ingå i trafikunderlaget. Också hållbarhetsperspektivet 
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analyseras i en SEB. Det finns dock ett fortsatt utvecklingsbehov av dataunderlag i form av 

effektsamband och av grunder för prioriteringar mellan åtgärder, i synnerhet hur resultaten av 

fördelningsanalysen och målanalysen ska tillämpas. Ett fortsatt nationellt stöd och styrning för att 

utveckla tillämpningen av SEB och för fortsatt kunskaps- och kompetensutveckling är av största vikt. 
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7. Slutsatser och rekommendationer 

Planeringen och i synnerhet planering som inkluderar turism är komplex vilket har konstaterats 

tidigare.69 För att uppnå önskade effekter av planeringen är det dock nödvändigt att relationer och 

orsakssamband identifieras. Baserat på de analyser som har genomförts i denna studie har en överblick 

över relationerna mellan transportplaneringen och turistresandet sammanställts i Figur 7. Denna 

konceptuella modell utgör underlag för de slutsatser och förslag som presenteras nedan om hur 

planeringen kan utformas och stödjas för att olika önskvärda målsättningar ska kunna nås.  

 

Figur 7. Relationerna mellan planering, turisters resande och destinationsutveckling är komplexa.  

Modellen utgår dels ifrån den nationella transportplaneringen, dels den lokala och regionala, där även 

samhällsplaneringen har stor relevans för invånare och turisters mobilitet. Olika åtgärder i det 

nationella transportsystemet påverkar primärt restider och reskostnader, vilket beräknas som en direkt 

effekt på transportmarknaden i samhällsekonomisk analys. Motsvarande beräkningar skulle kunna 

göras för lokala och regionala åtgärder i en regionalekonomisk analys. 

Förändrade restider och reskostnader kan förväntas leda till sekundära effekter i form av ändrade 

resrutter och ändrade färdmedelsval. Det kan även påverka valet av resmål och därmed också leda till 

effekter på destinationsutveckling. Relationerna är vanligen inte enkelriktade och sambanden är också 

komplexa och svårbedömda, vilket är viktigt att vara medveten om.51 Effekter på hållbarhet 

uppkommer i relation till samtliga förändringar och illustreras därför som en samlad effekt från hela 

systemet i Figur 7. De nationella, regionala och lokala systemen är inbördes beroende och indirekta 

effekter, till exempel i form av förändrat resbeteende, kan uppkomma nationellt, regionalt och lokalt 

oavsett i vilket system som en förändring genomförs. Möjligheterna att tillämpa SEB som 

planeringsstöd för utvecklingen av hållbara turistresor bedöms vara goda. Några saker som bidrar till 

att förutsättningarna är goda är att SEB har utvecklats för att vara ett stöd i en komplex planering, 

turistresor ingår normalt i trafikdataunderlaget och hållbarhetsaspekter ingår i analyserna i SEB. 

                                                      

69 Hall (2011). Policy learning and policy failure in sustainable tourism governance: from first- and second-order 

to third-order change?, Journal of Sustainable Tourism, 19:45, s. 649671. 
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De övergripande slutsatserna från denna studie är: 

 Att samlad effektbedömning (SEB) är ett bra redskap för att stödja en planering som syftar till 

att öka turistresandets hållbarhet. 

 Att nationella, regionala och lokala perspektiv måste samordnas i planeringen för att undvika 

suboptimeringar. 

 Att vidareutvecklingen av planeringen måste stödjas nationellt. 

 Tillämpningen av SEB i planeringen behöver stödjas genom kunskaps- och 

kompetensutveckling. 

Övriga slutsatser från denna studie är: 

 Modellen för SEB bör även kunna tillämpas för att utvärdera lokala och regionala åtgärder. 

 Regionalekonomisk analys är ett bra komplement till den samhällsekonomiska analysen som 

kan inkludera destinationsutveckling. 

 Arbete för destinationsutveckling bör ske i nära samverkan med planeringen lokalt och 

regionalt. 

 Riktlinjer för hur regionalekonomiska analyser ska bedömas i den nationella planeringen 

behövs. 

 Det är viktigt att alla resor och resenärer ingår i trafikunderlaget i samhällsekonomiska 

analyser. 

 Effekter av turistresor kan analyseras separat under förutsättning att dessa resor kan särskiljas i 

trafikdataunderlaget. 

 Effekter av nygenererad utländsk turism samt av inhemsk turism där alternativet var att turista 

utomlands bör inkluderas i analysen. 

 Restidsvärden för turistresor bör eventuellt justeras. 

 Hållbarhetsaspekter ingår dels i den samhällsekonomiska analysen, dels i analysen av 

måluppfyllnad i SEB. 

Behovet av planeringsstöd för utveckling av hållbara turistresor diskuteras även utifrån ett bredare 

perspektiv i en syntesrapport där resultat från alla delstudier i projektet har sammanställts.70 

  

                                                      

70 Robertson (2017). Stöd för planering av hållbara turistresor, VTI Rapport 935. 
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Some of its test methods are also certified by Swedac. VTI has about 
200 employees and is located in Linköping (head office), Stockholm, 
Gothenburg, Borlänge and Lund. 
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