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Referat 

Syftet med denna studie har varit att undersöka möjligheten att utveckla ett planeringsstöd baserat på 

GIS (Geografiskt informationssystem) som objektivt återger den geografiska tillgängligheten inom en 

destination. Den geografiska tillgängligheten kan till exempel påverkas av förändringar av lokalisering 

och transportmöjligheter inom destinationen. Modellutveckling har skett genom en fallstudie. 

Modellens utformning och dataunderlag är dock generellt tillämpbara på olika destinationer. Modellen 

utgår ifrån information om lokalisering av resecentrum, turistboende och olika besökspunkter samt 

möjligheterna att förflytta sig mellan dessa punkter. I detta fall har transportmöjligheterna gång, buss 

och taxi inkluderats i analysen. 

Den geografiska tillgängligheten per boendeområde och samlat för hela destinationen beräknas i form 

av indikatorer och index som kan presenteras i figurer och kartor, i detta fall med fem tillgänglighets-

klasser. De beräknade geografiska tillgänglighetsindikatorerna och indexen är dels beroende av 

avståndet mellan boende och besökspunkter, dels av utbud och kostnad för att förflytta sig mellan 

boende och besökspunkter. Exempel på åtgärder som kan öka tillgängligheten är strategisk lokali-

sering av besökspunkter, ökat utbud på resmöjligheter samt lägre reskostnad. Modellen återspeglar 

sådana förändringar i beräknade indikatorer och index.  

Tillämpning av modellen för beräkningar av effekter på den geografiska tillgängligheten av 

förändringar inom destinationen såsom omlokalisering, lokalisering av verksamheter och boende kan 

utgöra ett värdefullt underlag vid planering för ökad hållbarhet. Rapporten avslutas med en 

handledning för genomförande av en analys av geografisk tillgänglighet inom en destination. 
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Abstract 

This study examined the potential for developing a model based on GIS (Geographical information 

system) that can objectively represent geographical accessibility for tourists in a destination and that 

can be used as planning support. Geographical accessibility is affected by for example changes of 

locations and the availability of transportation within the destination. Model development was 

performed through a specific case study, but the design of the model and the data used are generally 

applicable to different destinations. The model is based on information about the location of travel 

centres, tourist accommodation and various visit points, and the opportunities for transportation 

between these points. Walking, bus and taxi were included in the present analysis. 

In the model, the accessibility of specified accommodation areas and also of the entire destination is 

calculated in the form of indicators and indices, and can be presented in figures and maps. The 

estimated geographical accessibility indicators and indices are dependent on the distance between 

accommodation and visit points and by choice, quality and cost of transportation between 

accommodation and visit point. Examples of measures that can increase the accessibility are strategic 

location of visit points, additional options and improved quality of travel options, as well as lower 

travel costs. The model reflects such changes in estimated indicators and indices. 

Calculations using the model of the effects on geographical accessibility of changes in destinations, 

such as relocations, location of visit points and accommodation, can provide valuable support in 

planning for improved sustainability. A guide to perform an analysis of geographical availability 

within a destination is provided. 
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Förord 

Den studie som avrapporteras här har ingått som en delstudie i projektet Hållbara turistresor, 2014–

2016, finansierat 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 av hållbara turistresor. 

Denna rapport har tagits fram av Ecologize i samarbete med SGI (Statens geotekniska institut). VTI 

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

Godefroid Ndayikengurukiye, SGI, har deltagit som underkonsult och har gjort samtliga kodningar, 

beräkningar och presentationer i GIS.  

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 alla vid Åre kommun, Destination Åre och Skistar, med flera som på 

olika sätt har bidragit genom att svara på frågor och tillhandahållit information och data samt Mats 

Bengtén, Trafikverket för granskning av rapporten. 

 

Linköping, april 2017 

 

 

Kerstin Robertson, Ecologize 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Geografisk tillgänglighet i den lokala turistplaneringen 

av Kerstin Robertson (Ecologize) 

 

Tillväxtverkets statistik visar att den ekonomiska omsättningen inom turismen i Sverige ökar. Detta 

ställer krav på goda villkor för turismen att utvecklas på ett hållbart sätt. Turisternas resande ger 

upphov till miljöeffekter genom energiförbrukning, utsläpp till luft och buller i samband med resan 

till, från och inom destinationer. Trängsel och olycksrisker påverkar även den sociala och ekonomiska 

hållbarheten. Det finns med andra ord många skäl för att överföra resande till färdmedel som 

minimerar dessa negativa effekter. 

Den nationella strategin för turistnäringen inkluderar en vision för år 2020 som bland annat fokuserar 

på hållbar destinationsutveckling och tillgänglighet. Detta sätter fingret på frågan om prioriteringar av 

insatser från offentliga aktörer, lokalt, regionalt och nationellt, i synnerhet som tillgänglighet också 

finns utpekat som en viktig funktion i de transportpolitiska målen. 

Tillgängligheten, i meningen geografisk tillgänglighet, till olika mål- och besökspunkter inom en 

destination kan ha avgörande betydelse för färdmedelsvalet för resan till och från destinationen. I 

samband med vidareutvecklingen av destinationer är det med andra ord angeläget att minska behovet 

av bil för att ta sig runt mellan olika besöksmål inom destinationen. Detta kan åstadkommas dels 

genom att öka utbudet av alternativa transportmöjligheter, dels genom att lokalisera boende och 

besöksmål i strategiska lägen så att behovet av långa transporter minskar. Inom såväl transport-

planeringen som samhällsplaneringen finns det därför möjligheter att påverka turisternas behov av att 

förflytta sig och därmed valet av färdmedel vid resor till, från och inom destinationer.  

Planering för ökad geografisk tillgänglighet kräver hantering av mycket information. Syftet med denna 

studie har därför varit att undersöka möjligheten att utveckla ett planeringsstöd baserat på GIS 

(Geografiskt informationssystem) som objektivt kan visa hur den geografiska tillgängligheten 

påverkas av förändringar av lokalisering av besökspunkter och transportmöjligheter inom 

destinationen. 

Modellutveckling har skett genom en fallstudie, det vill säga genom att utveckla en GIS-baserad 

modell och tillämpa denna i ett konkret fall. Fallstudien utgörs av Åre som vinterdestination. 

Modellens utformning och dataunderlag är dock generellt tillämpbara på olika destinationer och alltså 

inte specifikt anpassade till en viss destination. Modellen för att analysera tillgängligheten inom 

destinationer utgår ifrån information om lokalisering av resecentrum, turistboende och olika besöks-

punkter samt möjligheterna att förflytta sig mellan dessa punkter. I detta fall har transportslagen gång, 

buss och taxi inkluderats i analysen. 

Modellen beräknar den geografiska tillgängligheten för boendeområden, besökspunkter och samlat för 

hela destinationen samt beräknar indikatorer och index som kan presenteras i figurer och kartor. Fem 

tillgänglighetsklasser används. De beräknade geografiska tillgänglighetsindikatorerna och indexen är 

dels beroende av avståndet mellan boende och besökspunkter och dels av utbud och kostnad för att 

förflytta sig mellan boende och besökspunkter. Exempel på åtgärder som kan öka tillgängligheten är 

strategisk lokalisering av besökspunkter, ökat utbud på resmöjligheter samt lägre reskostnad. Vi 

konstaterar att modellen återspeglar sådana förändringar i beräknade indikatorer och index.  

Tillämpning av modellen för beräkningar av effekter på den geografiska tillgängligheten av 

förändringar inom destinationen såsom omlokalisering, lokalisering av verksamheter och boende kan 

med andra ord utgöra ett värdefullt underlag vid planering för ökad hållbarhet. Rapporten avslutas med 

en handledning för genomförande av en analys av geografisk tillgänglighet för turister inom en 

destination. 
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Summary 

Geographical accessibility in local tourism planning 

by Kerstin Robertson (Ecologize) 

 

Tourism in Sweden is increasing. This places high demands on suitable conditions for tourism to 

develop in a sustainable way. The national strategy for the tourism industry includes a vision for 2020, 

which among other things focuses on sustainable destination development and accessibility. 

Accessibility is also identified as an important feature in national transport policy objectives. There is 

therefore a need to identify efficient actions and measures by public stakeholders and other actors. 

Negative effects of tourist travel derive from energy consumption and emissions to air from the 

different modes of transport used by tourists to travel to, from and within destinations. Noise 

emissions and congestion in destinations add to the negative effects. In other words, there are many 

reasons to transfer passengers to transport modes that minimise these effects. 

The accessibility, in terms of geographical accessibility, to service and visit points within a destination 

can also be highly relevant for the modal choice for the journey to and from the destination. It is 

therefore important that further development of destinations takes this into account and that the need 

for cars to travel within destinations is reduced. This can be achieved by improving alternative 

transport options, but also by locating accommodation and points of interest in strategic locations that 

are more accessible by foot and by bus. There is therefore potential in both local transport planning 

and urban planning to influence tourists’ need for mobility in destinations and consequently their 

modal choice when travelling to and from destinations. 

Planning for increased urban geographical accessibility for tourists needs to be based on information 

about several different criteria. The objective of this study was therefore to develop a planning support 

tool (model) based on GIS (Geographical information system) that objectively shows how 

geographical accessibility is affected by changes of location and transport options within the 

destination. 

Model development was carried out through a case study. A GIS-based model was developed and 

applied to the winter destination Åre. However, the design of the model and the data requirements are 

generally applicable to different destinations and are not specifically customised to a specific 

destination. The model analyses the geographical accessibility of destinations based on information 

about location of travel centres, tourist accommodation and various visit points, and mobility options 

between these points. In this case, the transport options walking, bus and taxi were included in the 

analysis. 

In the model, the accessibility of each accommodation area and visit point and of the whole 

destination is calculated in the form of indicators and indices and can be presented in figures and 

maps. The estimated geographical accessibility indicators and indices are dependent on the distance 

between accommodation and visit points, availability, quality and cost of mobility options. Examples 

of measures that can increase the accessibility are strategic location of accommodation and visit 

points, more options and better quality of transport and lower travel costs. The model reflects such 

changes in the estimated indicators and indices and can provide valuable input as planning support in 

planning for increased sustainability. A guide to performing an analysis of geographical accessibility 

within a destination is provided. 
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1. Inledning 

Tillväxtverkets statistik visar att den ekonomiska omsättningen inom turistnäringen i Sverige ökar och 

därmed ökar också turismens betydelse för Sveriges totala ekonomi, export och sysselsättning.1 

Samtidigt uppkommer miljöeffekter av turisternas resande genom energiförbrukning, utsläpp till luft 

och buller i samband med resan till, från och inom destinationer. Trängsel och olycksrisker påverkar 

även den sociala och ekonomiska hållbarheten. Dessa effekter kan påverka attraktiviteten hos en 

destination, vilket är en avgörande faktor för tillväxtmöjligheterna för destinationen.  

Miljöeffekter, trängsel och olycksrisker av turisters resande är viktiga utgångspunkter för denna studie, 

liksom även den nationella strategin för turistnäringen.2 Strategin inkluderar en vision för år 2020 och 

har bland annat fokus på hållbar destinationsutveckling och tillgänglighet. Tillgänglighet har också 

pekats ut som en viktig funktion i de transportpolitiska målen 3 och Trafikverket har i uppdrag att bidra 

till att resor och transporter för turist- och besöksnäringen blir mer attraktiva och mer miljöanpassade.4 

Strategin för turistnäringen stöds även av regeringens uppdrag till Tillväxtverket att genomföra 

insatser för hållbara turistdestinationer 2012–2015.5 Dessa strategier och målsättningar bör vara 

utgångspunkter vid 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 dessutom konstaterats att tillgängligheten, i meningen geografisk 

tillgänglighet, till olika besökspunkter inom en destination har betydelse för färdmedelsvalet för resan 

till och från destinationen.6 Det innebär att både förutsättningarna för resan till och från destinationen 

och förutsättningarna för resor inom destinationen har betydelse för turisternas val av färdmedel för 

resan till och från destinationen. Turister behöver 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. 

Det är angeläget att vidareutveckla destinationer så att behovet av bil för att ta sig runt mellan olika 

besöksmål inom destinationen minskar och den geografiska tillgängligheten för till exempel gång och 

buss ökar. Detta kan åstadkommas dels genom att öka utbudet av transportmöjligheter, men också 

genom att lokalisera boende och besöksmål i strategiska lägen så att behovet av långa transporter 

minskar. Exempelvis har lokaliseringen av restaurang- och boendeutbudet betydelse för behovet att 

resa inom destinationen. Hotellboende lokaliseras ofta i centrum av destinationen vilket minskar 

behovet av resande med egen bil jämfört med vid stugboende.7 

Inom såväl transportplanering som övrig samhällsplanering finns möjligheter att påverka turisternas 

behov av att förflytta sig och därmed också att påverka valet av färdmedel vid resor till, från och inom 

destinationer. Planering för ökad geografisk tillgänglighet kräver dock hantering av mycket 

information. Exempel på utmaningar är planeringen av infrastruktur, inklusive dess utformning, 

                                                      

1 Tillväxtverket (2014). 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. 

4 Trafikverkets verksamhetsplan 2015-2017, TRV 2014/19593. 

5http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/forandratnaringsliv/turismoch

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

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

rapport 782. 

7 Vail & Heldt (2000). Institutional Factors Influencing the Size and Structure of Tourism: Comparing Dalarna 

(Sweden) and Maine (USA). Current Issues in Tourism Volume 3 Issue 4, Pages 283-324. 

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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tillgång till alternativa transportmöjligheter samt lokalisering av boende och besöksmål. Andra 

utmaningar är turismens hållbarhet i stort, behov av samordning inom planeringen och brister i 

kunskapen om turisternas behov och preferenser. Det finns också många aktörer med olika intressen 

och potentiellt olika uppfattningar om vad som ökar eller minskar attraktiviteten och tillgängligheten 

inom en destination. Ett planeringsstöd som kan identifiera effekterna av olika åtgärder och policys 

skulle underlätta samordningen av insatser för ökad hållbarhet. 

1.1. Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka möjligheten att utveckla ett GIS-baserat planeringsstöd 

som objektivt kan visa hur den geografiska tillgängligheten påverkas av förändringar i transport-

systemet och destinationen, som ny- eller omlokalisering av boende och besökspunkter. Modell-

utvecklingen är baserad på tidigare arbeten om geografisk tillgänglighet samt kunskap om turisters 

behov och preferenser.6 8 

1.2. Läsanvisning 

I kapitel 2 diskuteras och definieras centrala begrepp och tidigare arbeten inom geografisk tillgänglig-

het. I kapitel 3 beskrivs utvecklingen av modellen för analys av geografisk tillgänglighet för turister 

inom destinationer och i kapitel 4 presenteras resultaten av en tillämpning av modellen, där vinter-

turism i Åre har använts som exempel. Rapporten avslutas med en handledning för genomförande av 

en analys av geografisk tillgänglighet i en turistdestination. 

                                                      

8 Heldt m.fl. (2017). Hållbara turistresor.En fallstudie av destinationerna Kiruna, Åre, Sälen och Vimmerby, VTI 

Rapport 929. 



VTI rapport 930  15 

2. Tillgänglighet 

2.1. Geografisk tillgänglighet 

Med geografisk tillgänglighet avses här människors möjligheter att fysiskt nå olika målpunkter.9 10 

Målpunkter kan till exempel utgöras av arbetsplatser, skolor, förskolor, vårdcentraler, anläggningar för 

fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter. När det gäller turister är till exempel aktiviteter och 

restauranger viktiga målpunkter. Nedan används begreppet besökspunkter för turisters målpunkter 

inom destinationer. 

Geografisk tillgänglighet kan till exempel definieras som:11 

1. Hur lätt individer kan nå ett bestämt mål. 

2. Hur markanvändning och transportsystem möjliggör för grupper och personer att nå aktiviteter 

eller målpunkter. 

Den geografiska tillgänglighetens grundläggande rumsliga dimensioner kan formuleras i termer av: 9 

1. Närhet (avstånd) 

2. Mobilitet 

Den geografiska tillgängligheten beror alltså av lokaliseringen av besökspunkter och tillgången till 

transportmöjligheter inom en destination. Förutom dessa dimensioner brukar även en tidsfaktor och 

individuella egenskaper inkluderas i geografisk tillgänglighet. 9 Begreppet impedans, eller motstånd, 

kan användas för det fysiska avståndet, restiden eller reskostnaden och ytterligare faktorer såsom 

lutning, dåligt väder eller trängsel kan påverka impedansen.10 

Den geografiska tillgängligheten kan påverka turistdestinationers och besökspunkters attraktivitet. 

Besökspunkters attraktivitet avtar generellt med avstånd, restid och kostnad och ökar med besöks-

punktens storlek eller vikt. Vissa besökspunkter kan vara attraktiva trots ett längre avstånd i jämförelse 

med liknande besökspunkter. 

Tillgänglighetsbegreppet kan dock definieras på olika sätt. Ett exempel på en vidare definition är: 

“Accessibility is the potential for interaction, both social and economic. It is determined by the spatial 

distribution of potential destinations, the ease of reaching each destination, and the magnitude, 

quality, and character of the activities found there”.12 Här inkluderas alltså också individuella 

upplevelser och bedömningar av besökspunkter till begreppet tillgänglighet.13 Individuella perspektiv 

kan inkluderas på olika sätt i en tillgänglighetsanalys, men i ett planeringsstöd krävs en aggregering av 

data eller generaliseringar för att kunna hantera komplexiteten i dataunderlaget. Vanligtvis finns det 

dessutom endast någon form av aggregerade data att tillgå. 

                                                      

9 Haugen (2012). The accessibility paradox. Everyday geographies of proximity, distance and mobility, 

GERUM, Kulturgeografi 2012:1, Umeå universitet. 

10 Trafikanalys (2013). Metoder för geografiska tillgänglighetsanalyser i transportsystemet, PM 2013:2. 

11 Larsson m.fl. (2014). Geografisk tillgänglighet. Definitioner, operationalisering och praktik, Working Papers 

in Human Geography 2014:1, Göteborgs universitet. 

12 Handy (1994). Highway Blues: Nothing a Little Accessibility Can’t Cure, Access, No 5. 

13 Handy & Niemer (1997). Measuring accessibility: an exploration of issues and alternatives", Environment and 

Planning A, Vol. 29, pp. 1175-1194. 
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I en tidigare studie av turisters färdmedelsval, resmöjligheter och resbehov konstaterades att möjlig-

heterna att förflytta sig utan egen bil inom en destination hade stor betydelse för färdmedelsvalet för 

resan till och från destinationen.6 En slutsats av den studien var att den geografiska tillgängligheten 

inom destinationen är en viktig aspekt av den fortsatta utvecklingen av destinationer för att locka 

turister att resa utan bil.  

Av dessa skäl är det viktigt att analysera hur den geografiska tillgängligheten inom destinationen ser ut 

för besökare och hur olika åtgärder påverkar den. Den samlade tillgängligheten kan dock bestå av 

många olika start- och målpunkter och olika alternativa färdmedel. Därför finns det ett behov av ett 

planerings- och utvecklingsstöd som underlättar en objektiv och systematisk utvärdering av 

tillgängligheten som underlag för att säkerställa att utvecklingen går i riktning mot ökad tillgänglighet.  

Här kommer vi därför att analysera möjligheterna att utvärdera och följa upp den geografiska 

tillgängligheten för turister inom en destination. Detta görs genom att utveckla och tillämpa en GIS-

baserad modell i en fallstudie (Åre som vinterdestination). 

Fokus är på den centrala aspekten på den geografiska tillgängligheten, dvs. den lätthet med vilken 

utbud och aktiviteter kan nås eller individer kan ta sig från en plats till en annan. Detta är beroende av 

hur destinationen är strukturerad, var besökspunkterna finns och av möjligheterna att förflytta sig 

mellan start- och målpunkterna (boende och besökspunkter). Den geografiska tillgängligheten kan 

konkretiseras genom data och information om: 

 en destinations strukturella uppbyggnad 

 lokalisering av boende och besökspunkter 

 förekomst av olika färdmedel 

 olika brukares behov och preferenser. 

2.2. Metoder för analys av geografisk tillgänglighet 

Den geografiska tillgängligheten kan analyseras och beskrivas med hjälp av geografisk information 

om lokalisering av start- av målpunkter samt information om transportsystemet. 10,11 Med denna 

information kan till exempel avstånd, resmöjligheter och restider beräknas och användas för att 

analysera med vilken lätthet eller svårighet turister kan förflytta sig mellan boende och besökspunkter 

inom en destination. Analyser av den geografiska tillgängligheten kan även användas som ett viktigt 

underlag i samband med utveckling av strategier för ekonomisk tillväxt.14 

Även s.k. kumulativa mått kan tillämpas. Ett exempel är isokroner som beskriver hur många mål-

punkter som kan nås från en viss punkt inom en viss restid. När man arbetar med kumulativa mått kan 

man till exempel välja att hålla startpunkten, målpunkten eller restiden/kostnaden konstant. På detta 

sätt kan till exempel informativa kartor som visar restider tas fram. Vid tolkningen av sådana kartor 

måste hänsyn tas till att vikten av olika målpunkter kan variera. 

Index och indikatorer används för att sammanfatta data och information. Den lokala geografiska 

tillgängligheten kan till exempel anges som andel av befolkningen i tätorter eller kommuner som bor 

inom ett visst avstånd till olika typer av service. Om många olika typer av service ska ingå i analysen 

kan det bli svårt att få en överblick över den samlade tillgängligheten. En möjlighet är då att väga 

samman tillgängligheten till olika servicepunkter i en indexerad tillgänglighetsmodell eller ett 

tillgänglighetsindex.10 

Det är också möjligt att utforma indikatorer och index med olika ambitionsnivå. Det enklaste sättet att 

beskriva tillgänglighet till kollektivtrafik är till exempel att beskriva närheten till hållplats.10 Ett mer 

                                                      

14 Tillväxtanalys (2013). Geografisk tillgänglighet och ekonomisk tillväxt, Working paper/PM 2013:09. 
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komplext, och mera relevant, sätt är att beskriva tillgängligheten till olika målpunkter med 

kollektivtrafik. 

Nackdelen med index är att en låg tillgänglighet till vissa servicepunkter kan kompenseras av en hög 

tillgänglighet till andra punkter vilket kan påverka indexets informationsvärde negativt. Med 

kännedom om detta och om hur olika indikatorer kan tillämpas för att få mer detaljerad bild kan dock 

översikter med hjälp av index vara ett bra stöd i uppföljningar och utvärderingar.10 

År 2011 uppdrog regeringen åt myndigheterna Trafikanalys och Tillväxtanalys att ta fram 

preciseringar av de transportpolitiska målen där en studie om hur geografisk tillgänglighet kan mätas 

ingick.10 De konstaterar bland annat att geografiska informationssystem (GIS) utgör ett bra stöd, men 

att tillgången till data om transportsystem och målpunkter kan vara begränsande. De konstaterar vidare 

att den geografiska tillgängligheten kan delas in i nära och långväga tillgänglighet, att det kan handla 

om avstånd, restid och reskostnad, men även om faktorer som trängsel, lutning, väder, säkerhet, etc. 

Detta kan också uttryckas som ”de ömsesidiga relationerna mellan markanvändning och rörlighet” 

eller möjligheter att förflytta sig mellan start- och målpunkter. Andra aspekter som kan inkluderas i en 

tillgänglighetsanalys är till exempel kvaliteten på gång-, cykelbanor och fordon. 

De föreslår att medborgarnas behov av geografisk tillgänglighet till exempel kan analyseras utifrån 

följande aspekter: 10 

 användare – barn, äldre, personer med funktionsnedsättningar 

 ärendetyper – utbildning, arbete, vård/omsorg, offentlig service, kommersiell service, 

varor/tjänster, sociala kontakter, fritid/resor 

 aktionsradier – lokalt, regionalt, nationellt, internationellt 

 kommunikationssätt – elektroniskt, sjöfart, flyg, personbil, buss, tåg, gång, cykel, MC/moped. 

Geografiska tillgänglighetanalyser har bland annat tillämpats i Region Skåne, Malmö 15 och i 

Västernorrland. Analyserna i Skåne fokuserade på restider, restidskvoter, avstånd och utbud av 

resmöjligheter. Analysen i Västernorrland utgjorde en regional anpassning av den modell för 

geografisk tillgänglighetsanalys på nationell nivå som tillämpas som underlag för bedömning av 

behovet av interregional kollektivtrafik.16 Den nationella modellen (ResKoll) analyserar 

tillgängligheten till och från Sveriges kommuner och inkluderar åtta tillgänglighetskriterier: 

tillgänglighet till respektive från Stockholm, till internationella resor, till storstäder, till regionsjukhus, 

till högre utbildning, till andras större städer och tillgänglighet för besöksnäringen. Kriterierna klassas 

i en tregradig skala: god, acceptabel och dålig tillgänglighet. 

                                                      

15 http://essmax4tita.skane.org/ (2016-10-03); Trivector (2013). Normativt index för mer hållbar tillgänglighet i 

Malmö, Rapport 2013:96. 

16 Trafikverket (2016). Nationell behovsanalys, Rapport 2016-01-21. 

http://essmax4tita.skane.org/
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3. Modell och data 

Vi har undersökt hur metodik för analys av geografisk tillgänglighet kan tillämpas för att analysera 

den geografiska tillgängligheten för turister inom en destination. Eftersom syftet med studien är att 

undersöka den geografiska tillgängligheten för turister utan bil har färdsätten gång/cykel, buss och taxi 

inkluderats i studien.  

Angreppssättet beror alltså av tillgången till dataunderlag och befintliga GIS-tillämpningar för de olika 

destinationerna som har ingått i projektet (se vidare nedan). En inledande översikt genom telefon-

kontakter med olika planerare har genomförts och orienterande besök har genomförts vid Åre 

kommun, Skistar Åre och Destination Åre. Även intervjuer av planerare utgör underlag för valet av 

dataunderlag och fallstudie.17 

3.1.  Modellutveckling genom fallstudie 

Modellutveckling har skett genom en fallstudie, dvs. genom att utveckla en GIS-modell och tillämpa 

denna i ett konkret fall. Fallstudien utgörs av Åre som vinterdestination, närmare bestämt området som 

inkluderar Duved–Tegefjäll–Åre by–Åre Björnen. Skälet till detta är att det blir lättare att åskådliggöra 

modellen, resultat och tillämpbarheten av modellen genom en fallstudie. Modellens utformning är 

generellt tillämpbar och den data som används är vanligen tillgänglig för olika destinationer.  

Behovet av tillgänglighet för turister inom destinationer, dvs. de besökspunkter (kriterier) som har 

inkluderats i modellen, baseras dels på resultaten från en tidigare studie av turisters resmöjligheter och 

preferenser 6, dels på intervjuer av turister.18 

Med modellen analyseras tillgängligheten inom destinationer med hjälp av information om: 

 möjligheter till boende (och antal bäddar), lokalisering av resecentrum och besökspunkter 

 möjligheter att förflytta sig mellan dessa punkter 

 lutning.  

3.2. Programvaror 

Eftersom analyserna bör kunna genomföras utan stora investeringar i dyra mjukvaror har vi valt att 

använda vanligt förekommande desktopverktyg. Information och data sammanställs och beräkningar 

utförs dels i Microsoft Excel och dels i ett geografiskt informationssystem, i detta fall QGIS 

(www.qgis.org). Användningen kräver dock en viss vana vid datahantering och bearbetning i Excel 

och vana vid GIS. 

QGIS är en kostnadsfri mjukvara som kan installeras på vilken dator som helst. Ändå har QGIS ett 

antal mycket avancerade verktygslådor för datafångst, databehandling och analyser som man kan 

nyttja. När det gäller hantering av tabelldata är Microsoft Excel en mjukvara som finns installerad på 

många datorer varvid ingen ytterligare investering krävs. Programvaran är tillräckligt kraftigt för att 

kunna användas till indexberäkningarna. 

3.3. Karta 

Förutom fastighetsgränser från Lantmäteriet har vi använt oss av Open Street Map (OSM) som 

kartdatakälla (www.openstreetmap.org). Fördelen med OSM är att den är en kostnadsfri källa med 

                                                      

17 Robertson & Antonson (2017). Hållbara turistresor i transportplaneringen. Analys och utvecklingsförslag 

(preliminär titel), VTI Rapport 934. 

18 Heldt m.fl. (2017). Turisters efterfrågan på hållbara turistresor inom fyra svenska turistdestinationer, VTI 

Rapport 929. 

http://www.qgis.org/
http://www.openstreetmap.org/
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nedladdningsbara datamängder samt med online karttjänster. OSM:s karttjänst (WMS) har använts 

som bakgrundskarta.  

3.4. Boendeområden 

Boendet i Åreområdet har delats in i ett antal olika boendeområden baserat dels på den indelning av 

olika boenden och boendeområden som finns inom destinationen (se till exempel AGO Mitt i Åre och 

Skistar Åre)19, dels på avståndet till huvudaktiviteten (skidsystem).  

Boendeområdena har mycket varierande form och storlek. Boendeområden lokaliserade i närheten av 

olika besökspunkter har delats in i mindre områden så att skillnader i tillgängligheten, till exempel 

med avseende på gångavstånd, ska kunna detekteras. Mindre centrala områden i destinationen med 

glesare boende utgör större områden. Antalet bäddar i respektive område varierar vanligen mellan 

omkring 20–4 000 (Tabell 1).  

Totalt 43 boendeområden identifierades, definierades geografiskt och kodades i GIS (Tabell 1). 

Boendeområdena ritades som polygoner i QGIS och definierades med ett attribut som beskriver 

avståndet till skidsystemet. Den geometriska mittpunkten, eller centroiden, för varje område 

beräknades genom att konvertera polygonernas x- och y-centroider till punkter. 

I detta fall har även fördelningen av bäddar som hyrs ut till turister i olika boendeområden utgjort 

underlag för analysen. Åre Kommun har som underlag för sin planering sammanställt data om antalet 

bäddar som hyrs ut till turister i olika fastigheter (med Lantmäteriets fastighetsbeteckning). Denna 

information om antalet bäddar per fastighet kopplades till geografisk fastighetsinformation i 

vektorformat från Lantmäteriet. Totalt kunde 25 395 turistbäddar matchas med fastigheter inom de 

definierade boendeområdena. Dessa bäddar motsvarar den potentiella geografiska tillgängligheten till 

boende, dvs. alla tillgängliga bäddar har inkluderats. Efter denna indelning var det möjligt att 

aggregera fastigheterna som tillhör ett angivet boendeområde och därmed kunde antalet bäddar per 

boendeområde beräknas. Data om bäddar per boendeområde sparades i ett nytt lager20 i QGIS. Denna 

information användes vidare för tillgänglighetsanalysen. 

Tillgängligheten för den fastboende befolkningen har tyvärr inte kunnat analyseras eftersom 

tillgängliga data från SCB på grund av sekretess endast finns för rutor om 1x1 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

19 http://www.mittiare.se/, https://www.skistar.com/sv/Are/ 

20 Information och data i GIS organiseras i olika lager som länkas till en digital karta. 

http://www.mittiare.se/
https://www.skistar.com/sv/Are/
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Tabell 1. Definierade boendeområden i Åre (totalt 43 st. i Duved, Tegefjäll, Åre by, Åre Björnen) och 

antal turistbäddar i respektive område. 

Kod Boendeområde Lokalisering Antal 
bäddar 

Kod Boendeområde Lokalisering Antal 
bäddar 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A8 

A9 

A10 

A11 

A12 

A13 

A14 

A15 

A16 

A17 

A18 

B1 

B2 

B4 

B6 

B7 

Drömstugan 

Klockstapeln 

Holiday Club 

Åregårdarna 

Tott 

Åre torg 

Brunkulla 

Slalomsvängen 

Östlibacken 

Belwobyn 

Lienbäcken 

Åre Fjällby 1 

Åre Fjällby 2 

Åre Fjällby 3 

Olympiabacken 

Åre V 

Åre Ö 

Vargen 

Ekorren 

Mården 

Hermelinen 

Älgen 

Åre by 

Åre by 

Åre by 

Åre by 

Åre by 

Åre by 

Åre by 

Åre by 

Åre by 

Åre by 

Åre by 

Åre by 

Åre by 

Åre by 

Åre by 

Åre by 

Åre by 

Åre Björnen 

Åre Björnen 

Åre Björnen 

Åre Björnen 

Åre Björnen 

868 

334 

1400 

753 

1087 

1265 

858 

122 

112 

462 

36 

510 

291 

756 

30 

688 

1266 

672 

350 

933 

2372 

340 

B8 

B9 

B10 

B11 

B12 

B13 

B14 

B15 

B17 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

D9 

T1 

T2 

T3 

Örnen 

Falken 1 

Falken 2 

Copperhillvägen 

Copperhill 

Lödings väg 

Björnängelägret 

Vikvägen 

Björnänge 

Duveds 
semesterby 

Fjällporten 

Hamrebacken 

Renen 

Sågvägen 

Forsa fjällby 

Stationsområdet 

Duved Ö 1 

Duved Ö 2 

Tegefjäll 

Tegeforsen 1 

Tegeforsen 2 

Åre Björnen 

Åre Björnen 

Åre Björnen 

Åre Björnen 

Åre Björnen 

Åre Björnen 

Åre Björnen 

Åre Björnen 

Åre Björnen 

Duved 

Duved 

Duved 

Duved 

Duved 

Duved 

Duved 

Duved 

Duved 

Tegefjäll 

Tegefjäll 

Tegefjäll 

984 

24 

604 

70 

470 

0 

60 

42 

842 

502 

367 

660 

353 

50 

534 

149 

173 

18 

3668 

148 

172 

3.5. Besökspunkter inom destinationen 

Behovet av geografisk tillgänglighet i vardagen inkluderar bland annat tillgänglighet till: livsmedels-

butik/dagligvaruhandel, handelsplats/köpcentrum, skolor, vårdcentral, park/naturområde/motions-

anläggning, lekplats och kollektivtrafik.15 18 Turisters behov av geografisk tillgänglighet liknar det 

vardagliga tillgänglighetsbehovet, men inkluderar också besökspunkter som är syftet med resan, 

såsom aktiviteter och upplevelser samt restauranger och caféer.18 

Baserat på en kombination av identifierat behov av tillgänglighet i vardagen och turisters behov har 

följande start- och målpunkter inkluderats i modellen i form av elva olika kriterier (K): 

 boendeområden 

 huvudaktivitet (skidanläggning) (K1) 

 resecentrum (K2) 

 livsmedelsbutik (K3) 

 restauranger (med lägre respektive högre prisnivå) (K4, 5) 

 apotek (K6) 

 systembolag (K7) 
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 andra aktiviteter (skoter/hundspann, spa/bad) (K8, 9) 

 attraktioner (K10) 

 turistbyrå (K11) 

Tabell 2. Exempel på turisters utnyttjande av service på en destination. 18 

 Vinterort Sommarort Ensam Barnfamilj Vuxna 

Liten 
livsmedelsbutik 

41 % 25 % 40 % 35 % 33 % 

Stor livsmedelsbutik 15 % 36 % 12 % 27 % 21 % 

Matvaruleverans 3 % 3 % 4 % 3 % 2 % 

Apotek 9 % 14 % 12 % 10 % 11 % 

Systembolag 13 % 20 % 10 % 13 % 19 % 

Restaurang 39 % 40 % 28 % 39 % 41 % 

Cafe 27 % 32 % 24 % 30 % 28 % 

Annat 22 % 26 % 22 % 26 % 21 % 

Shopping 3 % 7 % 3 % 4 % 5 % 

 

Modellen inkluderar möjligheten att förflytta sig mellan boende och besökspunkter till fots, med buss 

eller taxi. Modellen inkluderar också en lutningsfaktor. Kortare avstånd, låg lutning och lägre kostnad 

ger högre tillgänglighetsindikator. 

Nedan beskrivs närmare hur modellen har byggts upp och hur beräkning av indikatorer och index sker. 

Modellen kan anpassas till olika destinationer samt det dataunderlag som finns tillgängligt. I detta fall 

(Åre, vinterturism) har elva kriterier (K; typer av besökspunkter) inkluderats i modellen. De kan dock 

vara fler eller färre beroende på vilka besökspunkter som inkluderas.  

3.5.1. Tillgänglighet mellan boende och huvudaktivitet (K1) 

Den geografiska tillgängligheten till huvudaktiviteten, i detta fall skidåkning, har klassificerats utifrån 

avståndet från boendeområdets geometriska mittpunkt (centroid) och skidanläggningen samt avståndet 

till hållplats för skidbuss.  

Med skidanläggningen avses hela skidsystemet, dvs. pister och liftar. Följande skala har tillämpats för 

gångavståndet till skidanläggning: ski in/ski out, 1–200 m, 200–400 m, >400 m och till hållplats för 

skidbussen: <200 m, 200–400 m, >400 m. 

3.5.2.  Tillgänglighet mellan resecentrum och boende (K2) 

Tillgängligheten till transfer mellan resecentrum och boende har beräknats för gång, buss och taxi. 

Inom det aktuella området finns två resecentrum, vid järnvägsstationen i Åre och vid järnvägsstationen 

i Duved. Avståndet mellan boende (centroid för boendeområde, se ovan) och närmast belägna 

resecentrum beräknades. 
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3.5.3. Tillgänglighet mellan boende och service (K3-7, 11) 

Livsmedelsbutik (K3) 

Totalt fem livsmedelsbutiker identifierades inom destinationen: Matboden Nära dig i Åre Björnen, 

ICA Nära i Björnänge, ICA Supermarket i resecentrum i Åre by, COOP Konsum i Åre by och ICA 

Nära i Duved. Avståndet mellan respektive boendeområdes centroid och närmaste butik beräknades 

med GIS. Tillgängligheten till fots, med buss (skidbuss och länstrafiken) och taxi beräknades. 

Restaurang, kväll (K4, 5) 

Totalt identifierades 59 restauranger och caféer med möjlighet att äta mat inom destinationen. Av 

dessa serverade ett antal endast lunch, bland annat många som är lokaliserade i skidsystemet. Totalt 34 

restauranger med möjlighet att äta middag identifierades. 

Dessa middagsrestauranger delades in i två kategorier. En kategori med lägre till måttlig prisnivå (pris 

för huvudrätt vanligen <100–200 kr) som inkluderade 25 restauranger och en kategori med hög 

prisnivå (pris för huvudrätt vanligen mellan 150–300 kr) som inkluderade 9 restauranger. 

Tillgängligheten till den närmast belägna restaurangen av respektive kategori beräknades för gång, 

buss och taxi enligt ovan. 

Apotek (K6) 

Ett apotek är lokaliserat tillsammans med livsmedelsbutik och systembolag i Åre by, något öster om 

resecentrum och Åre torg. Tillgängligheten till detta beräknades för gång, buss och taxi enligt ovan. 

Systembolag (K7) 

Systembolag finns i Åre by, samlokaliserat med apoteket. I Duved finns ett ombud i ICA Nära. 

Tillgängligheten till det närmast belägna av dessa beräknades för gång, buss och taxi enligt ovan. 

Turistbyrå (K11) 

Turistbyrån är belägen i resecentrum i Åre by. Tillgängligheten till Turistbyrån beräknades för gång, 

buss och taxi enligt ovan. 

3.5.4. Tillgänglighet mellan boende och aktiviteter (K8, 9) 

Hundspann och skoterturer (K8) 

Möjlighet att åka hundspann och/eller skoter finns i Åre by och Åre Björnen. Tillgängligheten till den 

närmaste av dessa aktiviteter beräknades för gång, buss och taxi enligt ovan. 

Bad och spa (K9) 

Fyra olika bad eller spa identifierades i Åre by (3) och Åre Björnen (1). Tillgängligheten till det 

närmast belägna av dessa beräknades för gång, buss och taxi enligt ovan. 

3.5.5. Tillgänglighet mellan boende och attraktioner (K10) 

En attraktion i form av Åre chokladfabrik inkluderades i beräkningen. Chokladfabriken är lokaliserad i 

Björnänge mellan Åre by och Åre Björnen och tillgängligheten beräknades för gång, buss och taxi 

enligt ovan. 
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3.6. Avståndsberäkningar 

Ett antal data- och informationslager20 behövdes för att kunna beräkna avstånd inom destinationen. 

Dessa lager har tagits fram genom kategorisering av olika typer av punkter och GIS-kodning av 

lokaliseringen. 

Ett antal kategorier skapades för besökspunkter av olika slag (restaurang, livsmedelsbutik, apotek, 

systembolag, aktiviteter, turistbyrå, sevärdheter). De transportparametrar som kodades i GIS var 

lokaliseringen av busshållplatser för skidbussen respektive länstrafiken. 

Med QGIS har vi beräknat avstånden mellan boendeområdenas centroider och olika besökspunkter 

och hållplatser. Det finns olika typer avstånd i GIS. Fågelavstånd eller diagonalavstånd respektive 

Manhattanavstånd är två exempel av många vilka har olika fördelar och nackdelar. Transporter i 

tätorter blir vanligen längre än fågelavståndet eftersom man följer gator och byggnadsvinklar. Det så 

kallade ”Manhattanavståndet” är maximalt fågelavståndet x1,4. Här valdes en korrigeringsfaktor på 

1,2, vilket innebär att de avstånd som används i modellen motsvarar fågelavståndet x 1,2. Detta är en 

relativt enkel modell för att approximera avstånd mellan boende och besökspunkter. Grunden för 

beräkningarna är boendeområden respektive korrigerade fågelavstånd.  

3.7. Mobilitet inom destinationen 

Utan tillgång till egen bil finns alternativen gång, cykel, buss, taxi och hyrbil för att förflytta sig inom 

destinationen. I modellen och beräkningarna har gång, buss och taxi inkluderats eftersom dessa 

alternativ bedöms vara de vanligast förekommande under vintersäsongen. 

3.7.1. Gång 

Gångavstånd har delats in i fyra klasser: 0–200 m, 200–400 m, 400–600 m, >600 m. 

Kortast avstånd ger högst tillgänglighetsindikator. Vi har valt att använda relativt korta 

avståndsintervall för att tydliggöra skillnader mellan olika lokaliseringar inom Åre. Indikatorn för 

gångavstånd har viktats x2 för att ge gångavstånd en större vikt i relation till övriga färdmedel i 

tillgänglighetsberäkningarna. 

Eftersom vissa områden inom destinationen är relativt kuperade har även en lutningsfaktor 

inkluderats. Om någon del av gångvägen ligger inom ett område med kraftig lutning blir alltså 

tillgängligheten lägre (Tabell 3). 

3.7.2. Buss 

Beräkningar av tillgängligheten med buss baseras dels på avståndet mellan boendeområdets 

geometriska mittpunkt och närmaste hållplats för påstigning och avståndet mellan besöksmål och 

närmaste hållplats för avstigning (samma avståndsklasser som för gångavstånd har använts, se ovan), 

dels på turtätheten (tre klasser): <10 min, 10–30 min, >30 min. 

Kort avstånd och tätare avgångar ger alltså högre tillgänglighet. Beräkningar har gjort för skidbussen 

som körs av Skistar och länstrafikens trafikutbud.  

3.7.3. Taxi 

Beräkningar av tillgängligheten med taxi har baserats på en beräknad kostnad för en tur- och returresa 

mellan den geometriska mittpunkten i respektive boendeområde och besöksmål eller resecentrum. 

Följande kostnadsintervall har tillämpats för klassificering av tillgängligheten i tre klasser, där lägre 

kostnad ger högre tillgänglighet: <200 kr, 200–400 kr, >400 kr. 

Kostnaden har beräknats med hjälp av Taxi Åres prisräknare som baseras på avstånd och restid. 

Avståndsberäkningarna (fågelavstånd x 1.2; se ovan) har gjorts med GIS. 
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3.8. Lutningsanalys 

Tillgängligheten kan påverkas av hur terrängen ser ut och hur ansträngande det är att ta sig från en 

plats till en annan på grund av lutningen. Därför har vi kartlagt lutningarna med hjälp av höjddata från 

Lantmäteriet. Med GIS-verktyget (Rasteranalys för terrängmodeller) kan lutning i grader eller procent 

extraheras. Resultatet blir en karta med släntvärden med upplösning 50 x 50 m som används som 

parameter i beräkningen av tillgänglighetsindexet. Tre underkategorier användes: 0–10, 11–20 och 

>20 grader där högst lutning ger lägst tillgänglighet. 

3.9. Modellutformning och beräkning av index 

Modellen för beräkning av tillgänglighet till olika typer av besökspunkter (kriterier) enligt ovan samt 

beräkning av indikatorer och index har definierats i Excel. Antalet kriterier som ska ingå i 

tillgänglighetsmodellen bestäms utifrån den aktuella destinationen. Färdmedel och lutning är de 

faktorer som har specificerats för respektive typ av besökspunkt (kriterium), se exempel i Tabell 3. 

I detta fall har mellan två och sju faktorer ingått i modellen (se exempel i Tabell 3). Tillgängligheten 

till skidsystem bestäms av två faktorer (gångavstånd och avstånd till hållplats för skidbussen) och 

tillgängligheten för övriga kriterier bestäms av sju faktorer (a. till g. i Tabell 3). Tillgängligheten för 

alla ingående faktorer (avstånd mellan boende, besökspunkter och hållplatser, turtäthet för 

busstrafiken, kostnad för taxi och lutning) har klassificerats i skalan 1–5. Beroende på skalindelning 

har fyra nivåer tillämpats i några fall och i några fall tre nivåer. Lägsta och högsta värde (1 och 5) 

ingår alltid.  

Medelvärdet av alla faktorer för ett kriterium utgör indikator för kriteriet (typen av besökspunkt) för 

respektive boendeområde (Tabell 4). Genom att sedan beräkna ett medelvärde av alla indikatorer för 

ett specifikt boendeområde erhålls ett samlat tillgänglighetsindex för boendeområdet (Tabell 4). På 

motsvarande sätt kan ett samlat tillgänglighetindex beräknas för respektive kriterium (typ av 

besökspunkt). Medelvärdet av tillgänglighetsindexen för bostadsområden respektive för kriterierna 

utgör ett samlat tillgänglighetsindex för destinationen (Tabell 4). 

Tabell 3. Exempel på underlag i Excel för beräkning av indikatorer och index för kriteriet 

Livsmedelsbutik. a.–g. utgör faktorer i modellen. 

Boende - Service (Livsmedelsbutik) 

a. Gång 
(avstånd) 

b. Skidbuss 
(avst. hpl, totalt) 

c. Skidbuss 
(turtäthet) 

d. Buss, länstraf. 
(avst hpl*2) 

e. Buss, läns. 
(turtäthet) 

f. Taxi 
(kostn., t.o.r.) 

g. Lutning 
 

0–200 m 5 0–200 m 5 <10 min 5 0–200 m 5 <10 min 5 >200 kr 5 0–10 gr 5 

201–400 m 4 201–400 m 4 <30 min 3 201–400 m 4 <30 min 3 200–400 kr 3 11–20 gr 3 

401–600 m 2 401–600 m 2 >30 min 1 401–600 m 2 >30 min 1 >400 kr 1 >20 gr 1 

>600 m 1 >600 m 1   >600 m 1       

3.10. Visualisering av geografisk tillgänglighet 

Det tillgänglighetsindex som har beräknats för de inkluderade besökspunkterna (kriterierna) kan 

presenteras per boendeområde i tabellform (Tabell 4) och i kartor samt mera översiktligt i diagram. 

Exempel på samtliga alternativ redovisas i kapitel 4. 
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4. Geografisk tillgänglighet för turister under vintersäsongen i Åre  

Här presenteras inledningsvis tillgängligheten till skidsystemen till fots eller på skidor (Figur 1, Figur 

2). Detta ingår inte som ett separat kriterium i modellen, utan det ingår i Kriterium 1 som är en summa 

av tillgängligheten genom gång och med skidbuss. I Åre är en stor del av boendeområdena och en 

något större andel av bäddarna för turister under vintersäsongen lokaliserade i nära anslutning till 

skidsystemet. Av cirkeldiagrammen framgår att knappt hälften av de identifierade boendeområdena 

och omkring 60 % av antalet bäddar är belägna inom 200 m från skidsystem. I Åre har alltså flertalet 

besökare mycket god tillgång skidåkning utan att vara beroende av bil.  

 

 

 

Figur 1. Tillgänglighet till skidsystem till fots eller på skidor. Cirkeldiagrammen visar tillgängligheten 

för olika boendeområden respektive för de tillgängliga turistbäddarna (rött = lägst tillgänglighet, 

blått = högst tillgänglighet, se Figur 2). 

28%
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30%

Tillgänglighet genom gång till huvudaktivitet 
(skidsystem), per område

30%

10%

16%

44%
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(skidsystem), per bädd
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Figur 2. Tillgänglighet till skidsystem till fots eller på skidor. Kartan visar tillgängligheten för 

respektive boendeområde, med områdesbeteckning (Tabell 1) (blått = högst tillgänglighet). 

I följande avsnitt presenteras resultaten för de olika kriterierna i tillgänglighetsmodellen. 
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4.1. Skidsystem (K1) 

I modellberäkningen har tillgängligheten till skidsystemet baserats på en kombination av tillgänglighet 

till fots (inkl. ski in/ski out) och tillgängligheten med skidbuss. Detta ger ett likande resultat som för 

tillgängligheten till fots, dvs. en stor del av boendeområden och i synnerhet turistbäddar har mycket 

god tillgänglighet till skidsystemet (Figur 3). 

Tillgänglighetsindex för samtliga boendeområden för tillgängligheten till skidsystem (skala 1–5) är 2.8 

(Tabell 4). 

 

Figur 3. Tillgänglighet till skidsystem. Cirkeldiagrammen visar tillgängligheten för olika 

boendeområden respektive för de tillgängliga turistbäddarna och kartan visar tillgängligheten för 

respektive boendeområde (blått = högst tillgänglighet). 
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4.2. Resecentrum – boende (K2) 

Endast omkring 15 % av turistbäddarna i Åre har god eller mycket god tillgänglighet till resecentrum 

(Figur 4). Möjligheterna att förflytta sig utan egen bil mellan resecentrum (belägna i Åre by respektive 

i Duved) och boendet begränsas för många boendeområden av avståndet. Det är för långt att gå, direkt 

till boendet eller till och från hållplats. Dessutom är turtätheten för busstrafiken låg. Ett längre avstånd 

ger också en hög kostnad för taxi, vilket bidrar till låg tillgänglighet. 

Tillgänglighetsindex för samtliga boendeområden för tillgängligheten till resecentrum (skala 1–5) är 

1.9 (Tabell 4). 

 

Figur 4. Tillgänglighet till resecentrum från boendeområden. Cirkeldiagrammen visar 

tillgängligheten för olika boendeområden respektive för de tillgängliga turistbäddarna. Kartan visar 

tillgängligheten för respektive boendeområde (blått = högst tillgänglighet). 
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4.3. Livsmedelsbutik (K3) 

Tillgängligheten till livsmedelsbutik är något bättre i jämförelse med resecentrum, vilket till stor del 

förklaras av att det finns fler butiker i olika områden samt att de är bättre lokaliserade i förhållande till 

busshållplatser. Omkring 23 % av boendeområdena och 25 % av turistbäddarna är lokaliserade med 

god eller mycket god tillgänglighet till en livsmedelsbutik, vilket vanligen innebär mindre är 400 m 

gångavstånd (Figur 5). 

Tillgänglighetsindex för samtliga boendeområden för tillgängligheten till livsmedelsbutik (skala 1–5) 

är 2.2 (Tabell 4). 

 

Figur 5. Tillgänglighet till livsmedelsbutik. Cirkeldiagrammen visar tillgängligheten för olika 

boendeområden respektive för de tillgängliga turistbäddarna. Kartan visar tillgängligheten för 

respektive boendeområde (blått = högst tillgänglighet). 
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4.4. Restauranger med låg till måttlig prisnivå (K4) 

Nära hälften av boendeområdena (ca 48 %) har god eller mycket god tillgänglighet till restauranger 

med låg till måttlig prisnivå, vilket vanligen innebär mindre är 400 m gångavstånd, (Figur 6). 

Motsvarande siffra för turistbäddar är 56 %. Den goda tillgängligheten till restauranger förklaras av att 

det finns ett stort antal restauranger på många olika platser, vilket också framgår av kartan. 

Tillgänglighetsindex för samtliga boendeområden för tillgängligheten till restaurang med låg-måttlig 

prisnivå (skala 1–5) är 2.9 (Tabell 4). 

 

Figur 6. Tillgänglighet till restauranger med låg till måttlig prisnivå. Cirkeldiagrammen visar 

tillgängligheten för olika boendeområden respektive för de tillgängliga turistbäddarna. Kartan visar 

tillgängligheten för respektive boendeområde (blått = högst tillgänglighet). 
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4.5. Restauranger med hög prisnivå (K5) 

Tillgängligheten till restaurangen med hög prisnivå är betydligt lägre än till restauranger med lägre 

prisnivå, vilket huvudsakligen förklaras av att det finns ett lägre antal. Omkring 23 % av 

boendeområdena och 32 % av turistbäddarna har god eller mycket god tillgänglighet i detta fall (Figur 

7). Det är alltså tydligt att dessa restauranger är lokaliserade i anslutning till boendeområden med hög 

täthet av bäddar. Från kartan framgår att de främst är lokaliserade i Åre by och i Åre Björnen. 

Tillgänglighetsindex för samtliga boendeområden för tillgängligheten till restaurang med hög prisnivå 

(skala 1–5) är 2.1 (Tabell 4). 

 

Figur 7. Tillgänglighet till restauranger med hög prisnivå. Cirkeldiagrammen visar tillgängligheten 

för olika boendeområden respektive för de tillgängliga turistbäddarna. Kartan visar tillgängligheten 

för respektive boendeområde (blått = högst tillgänglighet). 
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4.6. Apotek (K6) 

Tillgängligheten till apotek är låg på grund av att det endast finns ett apotek som dessutom inte är 

strategiskt lokaliserat utifrån turistperspektiv (Figur 8). Det är lokaliserat i Åre by, men inte centralt, 

vilket resulterar i att tillgängligheten för samtliga boendeområden är låg eller mycket låg.  

Tillgänglighetsindex för samtliga boendeområden för tillgängligheten till apotek (skala 1–5) är 1.5 

(Tabell 4). 

 

Figur 8. Tillgänglighet till apotek. Cirkeldiagrammen visar tillgängligheten för olika boendeområden 

respektive för de tillgängliga turistbäddarna. Kartan visar tillgängligheten för respektive 

boendeområde (blått = högst tillgänglighet). 
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4.7. Systembolag (K7) 

Även tillgängligheten till systembolag är relativt låg (Figur 9). Endast cirka 7 % av boendeområdena 

och 2 % av turistbäddarna har god till mycket god tillgänglighet. I detta fall är alltså tillgängligheten i 

relation till bäddar lägre än per boendeområde eftersom de områden som är belägna i närheten av 

systembolagen är relativt glesa. Tillgängligheten är dock något högre än tillgängligheten till apotek 

eftersom det finns ett systembolag i Åre by och även ett utlämningsställe i Duved med relativt sett 

bättre tillgänglighet. Systembolaget i Åre by är samlokaliserat med apoteket och en livsmedelsbutik i 

ett mindre centralt läge. 

Tillgänglighetsindex för samtliga boendeområden för tillgängligheten till systembolag eller 

utlämningsställe (skala 1–5) är 1.7 (Tabell 4). 

 

Figur 9. Tillgänglighet till systembolag. Cirkeldiagrammen visar tillgängligheten för olika 

boendeområden respektive för de tillgängliga turistbäddarna. Kartan visar tillgängligheten för 

respektive boendeområde (blått = högst tillgänglighet). 
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4.8. Aktiviteter (K8) 

Tillgängligheten till aktiviteterna hundspann eller skoterturer är relativt låg eftersom aktiviteterna 

erbjuds på få platser (Figur 10). Dock har 11 % av boendeområdena respektive 16 % av turistbäddarna 

god eller mycket god tillgänglighet vilket är betydligt bättre än värdena för apotek och systembolag. 

Tillgänglighetsindex för samtliga boendeområden för tillgängligheten till aktiviteten hundspann (skala 

1–5) är 1.8 (Tabell 4). 

Figur 10. Tillgänglighet till hundspann eller skoter. Cirkeldiagrammen visar tillgängligheten för olika 

boendeområden respektive för de tillgängliga turistbäddarna. Kartan visar tillgängligheten för 

respektive boendeområde (blått = högst tillgänglighet). 
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4.9. Aktiviteter (K9) 

Tillgängligheten till aktiviteterna bad eller spa är något högre än hundspann och skoterturer eftersom 

det finns ytterligare något alternativ (Figur 11). Bad och spa är även samlokaliserade med 

hotellboende vilket ökar tillgängligheten i dessa boendeområden och i synnerhet i relation till 

förekomsten av turistbäddar. Tillgängligheten är god eller mycket god för 14 % av boendeområdena 

respektive 21 % av antalet turistbäddar. 

Tillgänglighetsindex för samtliga boendeområden för tillgängligheten till aktiviteten bad eller spa 

(skala 1–5) är 1.9 (Tabell 4). 

 

Figur 11. Tillgänglighet till bad eller spa. Cirkeldiagrammen visar tillgängligheten för olika 

boendeområden respektive för de tillgängliga turistbäddarna. Kartan visar tillgängligheten för 

respektive boendeområde (blått = högst tillgänglighet). 
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4.10. Attraktioner (K10) 

Tillgängligheten till Åre Chokladfabrik är mycket låg för samtliga boendeområden och turistbäddar 

(Figur 12). Detta beror dels på att det endast är en besökspunkt och dels på att den inte är lokaliserad i 

anslutning till turistboende eller i närhet av busshållplats.  

Tillgänglighetsindex för samtliga boendeområden för tillgängligheten till Åre Chokladfabrik (skala 1–

5) är 1.4 (Tabell 4). 

 

Figur 12. Tillgänglighet till Åre Chokladfabrik. Cirkeldiagrammen visar tillgängligheten för olika 

boendeområden respektive för de tillgängliga turistbäddarna. Kartan visar tillgängligheten för 

respektive boendeområde (blått = högst tillgänglighet). 
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4.11. Turistbyrå (K11) 

Tillgängligheten till turistbyrån, som är lokaliserad i Åre resecentrum, är något lägre än 

tillgängligheten till resecentrum eftersom det finns ytterligare ett resecentrum i Duved (Figur 13). 

Tillgängligheten är god eller mycket god för 10 % av boendeområdena respektive 15 % av antalet 

turistbäddar. 

Tillgänglighetsindex för samtliga boendeområden för tillgängligheten till turistbyrå (skala 1–5) är 1.7 

(Tabell 4). 

 

Figur 13. Tillgänglighet till turistbyrå. Cirkeldiagrammen visar tillgängligheten för olika 

boendeområden respektive för de tillgängliga turistbäddarna. Kartan visar tillgängligheten för 

respektive boendeområde (blått = högst tillgänglighet). 
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4.12. Samlad tillgänglighet 

Även den samlade eller genomsnittliga geografiska tillgängligheten till de olika besökspunkter som 

har inkluderats i denna analys har beräknats (Figur 14). Detta ger en översiktlig och samlad bild som 

dock måste tolkas med en viss försiktighet eftersom den beror på vilka variabler som inkluderas i 

analysen och beräkningarna.  

Genomsnittligt tillgänglighetsindex för samtliga boendeområden och alla variabler (skala 1–5) är 2.0 

(Tabell 4). 

 

Figur 14. Samlad (genomsnittlig) geografisk tillgänglighet för boendeområden respektive bäddar i 

Åre. Cirkeldiagrammen visar tillgängligheten för olika boendeområden respektive för de tillgängliga 

turistbäddarna. Kartan visar tillgängligheten för respektive boendeområde (blått = högst 

tillgänglighet). 
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4.13. Index 

Ett index i skalan 1–5 för tillgängligheten till olika typer av service och andra besökspunkter 

beräknades för de olika inkluderade besökspunkterna (kriterierna) för samtliga boendeområden. 

Indikatorer och index per boendeområde och kriterium presenteras i Tabell 4. 

Tabell 4. Tillgänglighetsindikatorer och index för varje boendeområde (i alfabetisk ordning med 

områdesbeteckningar) och besökspunkt (kriterium; K1-11). Skala: 1–5, där 5 är högst tillgänglighet. 

Boendeområde Destination K1* K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 Index 

Belwobyn (A11) Åre by 4.3 1.6 1.6 4.1 2.1 1.6 1.6 1.4 1.6 1.2 1.6 2.1 

Björnänge (B17) Åre Björnen 1.0 1.3 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.3 1.3 

Björnängelägret (B14) Åre Björnen 3.7 1.4 2.3 2.2 1.5 1.4 1.4 1.5 1.4 1.5 1.4 1.8 

Brunkulla (A8) Åre by 1.0 1.6 1.6 4.1 2.1 1.5 1.5 1.4 1.6 1.2 1.6 1.8 

Copperhill (B12) Åre Björnen 3.7 1.3 1.5 3.5 3.5 1.3 1.3 1.4 4.2 1.5 1.3 2.2 

Copperhillvägen (B11) Åre Björnen 3.0 1.3 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.3 1.6 

Drömstugan (A1) Åre by 1.7 2.5 2.5 3.8 3.7 2.4 2.4 3.7 2.4 1.4 2.5 2.6 

Duved Ö 1 (D8) Duved 2.3 1.8 1.8 2.4 1.4 1.6 1.8 1.5 1.5 1.4 1.6 1.7 

Duved Ö 2 (D9) Duved 1.0 1.4 1.6 1.7 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 

Duveds semesterby (D1) Duved 3.0 1.3 1.4 1.4 1.2 1.2 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 

Ekorren (B2) Åre Björnen 5.0 1.5 4.4 4.4 3.6 1.6 1.6 2.2 1.6 1.6 1.5 2.6 

Falken 1 (B9) Åre Björnen 1.7 1.3 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.3 1.5 

Falken 2 (B10) Åre Björnen 1.0 1.3 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.3 1.4 

Fjällporten (D2) Duved 2.3 1.8 1.8 3.8 1.4 1.6 1.9 1.5 1.5 1.4 1.5 1.8 

Forsa fjällby (D6) Duved 1.0 2.2 1.5 2.2 1.3 1.3 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 

Hamrebacken (D3) Duved 3.7 1.6 1.5 1.5 1.3 1.4 1.6 1.3 1.3 1.3 1.4 1.6 

Hermelinen (B6) Åre Björnen 3.7 1.2 2.1 2.1 2.1 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.2 1.7 

Holiday Club (A3) Åre by 2.3 4.6 4.6 4.5 4.4 1.9 1.9 4.5 4.5 1.4 4.6 3.6 

Klockstapeln (A2) Åre by 2.3 3.9 3.9 4.4 4.3 2.5 2.4 3.6 4.5 1.4 3.9 3.4 

Lienbäcken (A12) Åre by 4.3 1.6 1.6 3.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5 1.2 1.5 1.9 

Lödings väg (B13) Åre Björnen 1.7 1.2 2.1 2.1 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 1.2 1.5 

Mården (B4) Åre Björnen 5.0 1.5 3.7 4.4 3.6 1.5 1.5 2.2 1.7 1.6 1.5 2.6 

Olympiabacken (A16) Åre by 1.7 1.6 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.5 

Renen (D4) Duved 4.3 2.4 4.5 4.5 1.5 1.6 4.5 1.5 1.6 1.4 1.7 2.7 

Slalomsvängen (A9) Åre by 2.3 1.7 1.6 4.2 2.1 1.6 1.6 1.5 1.5 1.2 1.5 1.9 

Stationsområdet (D7) Duved 1.0 4.3 3.7 4.3 1.4 1.4 3.6 1.4 1.4 1.3 1.5 2.3 

Sågvägen (D5) Duved 2.3 3.6 3.7 4.3 1.4 1.4 3.6 1.4 1.5 1.4 1.5 2.4 

Tegefjäll (T1) Tegefjäll 4.3 1.4 1.3 3.4 1.2 1.3 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.8 

Tegeforsen 1 (T2) Tegefjäll 1.7 1.4 1.6 1.7 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 

Tegeforsen 2 (T3) Tegefjäll 1.7 1.5 1.6 2.4 1.4 1.5 1.6 1.5 1.5 1.4 1.5 1.6 

Tott (A5) Åre by 3.0 1.4 1.4 3.4 4.1 1.4 1.4 1.4 4.1 1.2 1.4 2.2 

Vargen (B1) Åre Björnen 3.7 1.4 3.6 3.5 4.2 1.4 1.4 4.2 1.4 1.5 1.4 2.5 

Vikvägen (B15) Åre Björnen 3.7 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.5 

Åre Fjällby 1 (A13) Åre by 4.3 1.9 1.9 2.3 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.4 1.9 2.0 

Åre Fjällby 2 (A14) Åre by 4.3 1.8 1.8 4.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.2 1.7 2.1 

Åre Fjällby 3 (A15) Åre by 2.3 1.7 1.7 4.3 1.5 1.6 1.6 1.5 1.7 1.3 1.7 1.9 

Åre torg (A6) Åre by 3.7 3.7 3.7 4.2 4.2 1.6 1.6 2.2 4.3 1.2 3.7 3.1 

Åre V (A17) Åre by 1.0 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 

Åre Ö (A18) Åre by 1.7 1.9 2.5 2.3 1.6 2.4 2.4 1.6 1.6 1.4 1.8 1.9 

Åregårdarna (A4) Åre by 3.0 4.6 4.6 4.5 4.3 1.9 1.9 3.9 4.5 1.4 4.6 3.6 

Älgen (B7) Åre Björnen 3.0 1.2 2.1 2.1 1.4 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.2 1.6 

Örnen (B8) Åre Björnen 3.7 1.3 1.5 1.5 2.2 1.3 1.3 1.5 2.2 1.5 1.3 1.8 

Östlibacken (A10) Åre by 3.0 1.6 1.6 3.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.5 1.8 

Index   2.8 1.9 2.2 2.9 2.1 1.5 1.7 1.8 1.9 1.4 1.7 2.0 

*K1 Skidsystem, K2 Resecentrum, K3 Livsmedelsbutik, K4 Restaurang med låg-måttlig prisnivå, K5 Restaurang med hög 

prisnivå, K6 Apotek, K7 Systembolag, K8 Aktivitet-Hundspann/skoter, K9 Aktivitet-Bad/spa, K10 Sevärdhet-Åre 

Chokladfabrik, K11 Turistbyrå. 
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Indikatorerna är de värden som säger mest om den faktiska geografiska tillgängligheten till olika 

besökspunkter (kategorier) för respektive boendeområde. Indikatorvärdena varierar också inom hela 

den tillämpade skalan 1–5. Indexen för boendeområden och kategorier är medelvärden som därmed 

”döljer” information, men de kan trots allt vara användbara för att ge översiktlig bild av 

tillgängligheten. 

Indexet för boendeområdena varierar mellan 1.3 och 3.7 och ger alltså en indikation om den samlade 

tillgängligheten för respektive boendeområde. Dessa index bör dock tolkas med viss försiktighet 

eftersom det är kraftigt beroende av vilka kategorier och hur många som inkluderas i analysen och 

beräkningarna. Ett högt index kan till exempel uppkomma genom närhet till flera servicepunkter trots 

att tillgängligheten till skidsystem är måttlig till låg. 

En viss försiktighet vid tolkningen rekommenderas även för indexen för respektive kategori som 

varierar mellan 1.4 och 2.9. Högst tillgänglighetsindex har kategorierna K4 Restaurang med låg-

måttlig prisnivå och K1 Skidsystem och lägst har kategorierna K6 Apotek och K10 Åre 

Chokladfabrik. Även om dessa har beräknats på fler indikatorvärden vilket ger en mer representativ 

bild är det fortfarande indikatorerna som ger en mer rättvisande bild för de olika boendeområdena.  

Ökad tillgänglighet för boendeområden och besöksmål kan åstadkommas med olika åtgärder. 

Modellen i den utformning som presenteras här värderar olika åtgärder på samma sätt eller med 

samma vikt. Hög tillgänglighet till vissa besökspunkter kan dock vara viktigare för besökare och 

skulle därmed vara mer värda i modellberäkningen. Detta kan åstadkommas genom viktning i 

samband med anpassning av modellen till en specifik destination. 

Eftersom boendeområden har varierande antal bäddar kan åtgärder få olika effekt om de genomförs för 

att öka tillgängligheten för områden med många bäddar eller områden med få bäddar. Detta kan 

utvärderas genom att indikatorerna i Tabell 4 multipliceras med antalet bäddar i respektive 

boendeområde och den relativa förändringen i indikatorer och index utvärderas. 

4.14. Känslighetsanalys 

Modellen levererar olika och skiljbara nivåer på tillgängligheten för de olika besökspunkterna 

(kriterierna) vilket visar att den fungerar väl. En omlokalisering av apoteket (K6) som nu har ett 

tillgänglighetsindex på 1.5 (Tabell 3) till resecentrum i Åre skulle till exempel höja detta till 1.7. Det 

samlade (genomsnittliga) indexet för Åre skulle i detta fall öka från 2.00 till 2.02, vilket alltså är 

detekterbart med tre siffrors noggrannhet. Ökad turtäthet för skidbussen med en klass skulle öka det 

samlade indexet för Åre från 2.00 till 2.12.  

Vi gör alltså bedömningen att modellen återspeglar olikheter i den geografiska tillgängligheten för 

olika boendeområden och besökspunkter samt förändringar både av lokalisering och avseende 

egenskaper hos tillgängliga färdmedel.  

4.15. Tillämpning i andra destinationer 

Modellen för analys av geografisk tillgänglighet inom destinationer kan lätt anpassas till olika 

destinationer. Vilka besökspunkter (kriterier) och hur många kriterier som inkluderas i modellen samt 

färdmedel och andra faktorer kan lätt anpassas till den aktuella destinationen, aktuell säsong och 

aktuell grupp.  

4.16. Slutsatser 

Avslutningsvis kan konstateras att de beräknade geografiska tillgänglighetsindikatorerna och indexen 

dels är beroende av avståndet mellan boende och besökspunkter, dels av utbud och kostnad för att 

förflytta sig mellan boende och besökspunkter. Exempel på åtgärder som kan öka tillgängligheten är 



VTI rapport 930  41 

strategisk lokalisering av besökspunkter, ökat utbud av resmöjligheter samt lägre reskostnad. Vi 

konstaterar att modellen återspeglar sådana förändringar i beräknade indikatorer och index. 

Tillämpning av modellen för beräkningar av effekter på den geografiska tillgängligheten av 

förändringar inom destinationen såsom omlokalisering, lokalisering av verksamheter och boende kan 

utgöra ett värdefullt underlag vid planering för ökad hållbarhet. 
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5. Handledning – analys av geografisk tillgänglighet inom en 
turistdestination 

Innan en GIS-stödd analys av den geografiska tillgängligheten för turister inom en destination 

genomförs är det bra att formulera målsättning och syfte med analysen samt göra avgränsningar. Detta 

förtydligar vilka underlag, data och annan information som behövs. Det kan även vara lämpligt att 

definiera vem/vilka som ska använda resultatet av analysen. 

Nedan görs en genomgång av behovet av definitioner, avgränsningar, dataunderlag samt 

programvaror, databearbetning och beräkningar som kan krävas för att genomföra en analys. 

En viss vana att använda och göra beräkningar i Excel krävs för analyserna samt också GIS-kompetens 

för kodningar, kategoriseringar och beräkningar i GIS. 

1. Beskriv mål och syfte  

Beskriv hur, av vilka och i vilket sammanhang resultatet av analysen ska användas så att syftet blir 

tydligt. 

2. Bestäm inriktning och avgränsningar 

En geografisk tillgänglighetsanalys för en destination kan och bör utformas utifrån destinationens 

specifika förutsättningar. Det första steget blir därmed att bestämma dessa förutsättningar: 

a) Geografisk avgränsning av 

analysen 

a. Hela destinationen 

b. Geografisk del av destinationen 

Den första frågan som måste ställas är om destinationen kan analyseras som en geografisk helhet eller 

om det är lämpligare att dela upp den i olika geografiska delar. Detta beror på om samma turister 

vanligen besöker hela destinationen eller inte. I det första fallet är det lämpligt att inkludera hela 

destinationen i analysen och i annat fall kan det vara lämpligt att göra olika analyser för olika 

geografiska delar. Beskriv och motivera geografiskt område. 

b) Vilken tidsperiod ska analysen 

omfatta? 

a. Sommarsäsong 

b. Vintersäsong 

c. Helår 

d. Annan tidsperiod: ____________________ 

Skiljer sig besökarnas preferenser, boende och besöksmål mellan till exempel sommar- och 

vintersäsongen kan det vara lämpligt att göra en analys för sommarturismen och en för vinterturismen. 

Motivera tidsperiod. 

c) Vilken målgrupp ska analysen 

omfatta? 

a. Alla turister 

b. Fritidsturister 

c. Svenska turister 

d. Internationella turister 

e. Annan grupp: ____________________ 
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Har olika kategorier av turister olika preferenser och beteende? Riktar sig tänkta åtgärder mot en 

delgrupp? Analysen kan utformas så att en samlad analys görs för alla turister eller så att den kan 

fokuseras på en viss grupp. Beskriv och motivera målgrupper. 

d) Vilka färdmedel ska inkluderas i 

analysen? 

a. Gång 

b. Cykel 

c. Buss och transfertrafik 

d. Taxi 

e. Hyrbil, inkl. olika typer av hyrbilar 

f. Annat 

Vilka färdmedel som ska inkluderas i analysen avgörs av mål och syfte med analysen, inkluderade 

målgrupper, säsong, etc. som analysen omfattar. Några vanliga hållbara färdmedel som kan inkluderas 

i en tillgänglighetsanalys anges ovan. Beroende på syftet med analysen, urval av turistkategorier och 

säsong kan urvalet av relevanta färdmedel variera. Motivera vilka färdmedel som ska ingå. 

3. Bestäm programvaror och kartunderlag 

a) GIS-program 
a. QGIS 

b. ArcGIS 

c. Annat 

QGIS (www.qgis.org) är en öppen programvara som är tillgänglig för alla vilket är en fördel, men det 

är också vanligt att kommuner redan använder till exempel det kommersiella ArcGIS. Motivera val av 

programvara. 

b) Tabellhantering och beräkningar a. Excel 

b. Annat 

Excel finns vanligen redan på de flesta datorer som har installerat Microsoft Office, men det är möjligt 

att använda en annan, liknande programvara. Motivera val av programvara. 

c) Digital karta a. Open street map (OSM) 

b. Lantmäteriet 

c. Annan 

Liksom QGIS är Open street map (www.openstreetmap.org) en öppen programvara som är tillgänglig 

för alla vilket är en fördel, men det är också vanligt att kommuner använder till exempel lantmäteriets 

kartor. Motivera val av digital karta. 

4. Kartlägg turistboendet 

a) Kartlägg turistboendet a. Specificera boendeområden 

b. Ange antal bäddar/område 

Boendeområden utgör en central komponent i analysen av geografisk tillgänglighet för turister. Inom 

områden där gång är ett alternativ för turister att ta sig till olika besökspunkter är det lämpligt att inte 

http://www.qgis.org/
http://www.openstreetmap.org/
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specificera alltför stora områden eftersom det då kan bli svårt att påvisa effekter av förändringar. 

Beskriv dataunderlaget. 

Antal bäddar inom olika boendeområden är inte nödvändigt att känna till för att kunna analysera den 

geografiska tillgängligheten. Om det är möjligt att ta fram information om fördelningen av bäddar kan 

det dock ge ytterligare information om tillgängligheten. Det är vanligen inte känt vilka bäddar som 

används vid olika tillfällen så något antagande måste göras om det, alternativt kan beräkningar göras 

med alla tillgängliga bäddar. 

5. Beskriv resecentrum 

a) Hur och var anländer turister till 

destinationen? 

a. Resecentrum/järnvägsstation 

b. Busstation 

c. Flygplats 

d. Annat 

Var och hur anländer turister som inte reser med egen bil? Hur är resecentrum lokaliserade i 

förhållande till boende och vilka transferalternativ finns? Beskriv. 

6. Fastställ besökspunkter 

a) Vilket behov av mobilitet inom 

destinationen har turister? 

a. Aktiviteter 

b. Sevärdheter 

c. Shopping 

d. Handla livsmedel, mm 

e. Restauranger 

f. Annat 

Turister har vanligen behov av mobilitet inom en destination för att ta sig till aktiviteter och 

sevärdheter, för shopping, för att handla mat, gå på restauranger, etc. Kartlägg och beskriv aktuella 

aktiviteter, sevärdheter, etc. samt bestäm lokalisering som underlag för kodning i GIS. Aktiviteter, 

sevärdheter, shopping, restauranger kan delas in i olika kategorier i analysen, alternativt analyseras 

som en kategori.  

7. Kartlägg färdmedel 

Samla in information om relevanta färdmedel: 

 gång/cykel – eventuell analys av tillgång till infrastruktur för gång och cykel 

 buss, transfer – lokalisering av hållplatser, turtäthet  

 taxi – kostnad 

 hyrbil – lokalisering, typer, kostnad. 
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8. GIS-kodning och beräkningar 

Definition av modell 

Beräkningar sker i Excel eller motsvarande där ingående kriterier (besökspunkter) och färdmedel 

anges. Ett exempel på ett kriterium (tillgänglighet till livsmedelsbutik) och vilka färdmedel och andra 

faktorer som kan ingå i en modell redovisas nedanstående tabell. Observera att detta är ett exempel 

från Åre som vinterdestination (se även Tabell 3 i rapporten). 

 

Boende - Service (Livsmedelsbutik) 

a. Gång 
(avstånd) 

b. Skidbuss 
(avst. hpl, totalt) 

c. Skidbuss 
(turtäthet) 

d. Buss, länstraf. 
(avst hpl*2) 

e. Buss, läns. 
(turtäthet) 

f. Taxi 
(kostn., t.o.r.) 

g. Lutning 
 

0–200 m 5 0–200 m 5 <10 min 5 0–200 m 5 <10 min 5 >200 kr 5 0–10 gr 5 

201–400 m 4 201–400 m 4 <30 min 3 201–400 m 4 <30 min 3 200–400 kr 3 11–20 gr 3 

401–600 m 2 401–600 m 2 >30 min 1 401–600 m 2 >30 min 1 >400 kr 1 >20 gr 1 

>600 m 1 >600 m 1   >600 m 1       

 

Skalan 1–5 har använts i detta fall för att klassificera tillgängligheten samt för att beräkna indikatorer 

och index. Nivåindelningen av avstånd, turtäthet för bussar, kostnad för taxi och lutning kan anpassa 

till den aktuella destinationen, liksom antalet nivåer som tillämpas för värderingen. I detta fall har 

vanligen tre eller fyra nivåer använts och lägsta och högsta värde (1 och 5) finns alltid med. 

Datatabeller 

Datatabeller i (Excel eller motsvarande) innehåller dels underlagsdata och dels resultat av beräkningar 

såsom indikatorer och index. 

Underlagsdata utgörs av data som har beräknats i GIS såsom antal bäddar/boendeområde, avstånd 

mellan boendeområdenas centroider, hållplatser och besökspunkter och områdens lutning. 

Beräknade värden utgörs av justerade avstånd (med faktor 1.2), kostnad för taxiresa samt indikatorer 

och index. 

GIS 

GIS och lämplig digital karta används för att koda boendeområden, lokalisering av hållplatser och 

besökspunkter. Vid behov kan även kvaliteten på infrastruktur för gång och cykel kodas. 

Beräkningar i GIS: 

1. geometriska mittpunkter för boendeområden 

2. avstånd mellan boendeområden, hållplatser och besökspunkter  

3. antalet bäddar i olika boendeområden. 

Dessa värden importeras i tabeller (i Excel eller motsvarande) och utgör underlag för beräkningarna av 

indikatorer och index. 
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