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Referat 

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

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

effekter av turisternas resande. Syftet med denna studie är att undersöka hur turisters resande och 

turistresandets hållbarhet hanteras i infrastrukturplaneringen samt att identifiera eventuella 

utvecklingsbehov. Studierna fokuserar på den regionala och lokala planeringen, men även den 

nationella planeringen tas upp och behovet av samordning och samverkan i planeringen diskuteras. 

Två delstudier, en dokumentanalys och en intervjustudie, har genomförts för fyra destinationer 

(fallstudier) av olika karaktär. Dessa är Kiruna, Åre, Sälen och Vimmerby/Astrid Lindgrens Värld. 

Studien utgör en del i ett större projekt som även publiceras i en syntesrapport. 

Den samlade bild som framträder av intervjuerna är en relativt fragmenterad planering. Många olika 

perspektiv och målsättningar ska hanteras i den regionala och lokala planeringen, men kunskapsnivån 

bland dem som är involverade i planeringen och tillgången till eller tillämpningen av olika planerings-

stöd svarar inte mot behoven. Flera intervjuade lyfter fram åtgärdsvalsstudier som en bra modell för 

framtagning av underlag för beslut och prioriteringar samt för samverkan. Kompletterade med 

tydligare central styrning och stöd avseende prioriteringar mellan olika typer av mål och målsättningar 

såsom hållbarhet kan troligen åtgärdsvalsstudier utgöra en bra modell för vidareutvecklingen av 

planeringen för hantering av bredare perspektiv som inkluderar hållbarhet och turism. 

Ytterligare exempel på identifierade utvecklingsbehov är tydligare och uttalat ansvar för turism och 

hållbarhet i den nationella planeringen, vidareutveckling av processer, rutiner, information och 

kommunikation i samordnad planering samt kompetenshöjning avseende tillämpningen av riktlinjer 

och verktyg i planeringen. 
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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. The objective of this study was to investigate how tourist 

travel and sustainable tourist travel are included in infrastructure planning and to identify potential 

development needs. The studies focus on regional and local planning, but also the national planning is 

addressed, and the need for coordination and cooperation in the planning is discussed. Two sub-

studies, a document analysis and an interview study were conducted in four destinations (case studies) 

with different characteristics. These are Kiruna, Åre, Sälen and Vimmerby / Astrid Lindgren’s World. 

The study is part of a larger project, which is also published in a synthesis report. 

The overall picture emerging from the interviews is a relatively fragmented planning. Many different 

perspectives and objectives need to be addressed in regional and local planning, but the level of 

knowledge in planning and access to or application of different planning support does not correspond 

to the needs. Several interviewees highlight “åtgärdsvalsstudier” as a good model for the development 

of grounds for decisions and priorities, and for cooperation between actors. Complemented with 

clearer central governance and support regarding priorities between different types of goals and 

objectives, for example sustainability, this may be a good model for further development of planning 

for including broader and additional perspectives, for example sustainability and tourism. 

Further examples of identified development needs are clearer and explicit responsibility for tourism 

and sustainability in national planning, further development of processes, routines, information and 

communication in coordinated planning as well as better knowledge regarding the application of 

guidelines and tools in planning. 

Title: Sustainable tourist travel in transport planning. Analysis and 

suggestions for further development 

Author: Kerstin Robertson (Ecologize, http://orcid.org/0000-0003-1041-1981) 

Hans Antonson (KMV forum AB, http://orcid.org/0000-0002-7828-

3640) 

Publisher: Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

www.vti.se 

Publication No.: VTI rapport 934 

Published: 2017 

Reg. No., VTI: 2013/0505-7.2 

ISSN: 0347-6030 

Project: Sustainable tourism transport 

Commissioned by: The Swedish Transport Administration 

Keywords: Sustainability, tourism, destinations, transport, physical planning  

Language: Swedish 

No. of pages: 60 

  

file:///C:/Users/Kerstin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.vti.se


VTI rapport 934 

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 med avseende på hållbara 

turistresor. 

Denna rapport har tagits fram av VTI i samarbete med Ecologize. VTI har varit huvudansvarig för 

projektet och Kerstin Robertson, Ecologize har varit projektledare och huvudförfattare. Hans 

Antonson, KMV forum AB (tidigare VTI) har genomfört intervjuer och är medförfattare. Lena 

Nerhagen, VTI och Kerstin Robertson, Ecologize har genomfört analyser av länstransportplaner. 

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 planerare och andra som har svarat på frågor vid intervjuer samt Peter 

Fredriksson, Trafikverket för granskning av rapporten. 

Linköping, maj 2017 

 

 

Kerstin Robertson, Ecologize 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Hållbara turistresor i transportplaneringen. Analys och utvecklingsförslag 

av Kerstin Robertson (Ecologize) och Hans Antonson (KMV forum AB) 

 

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

Sveriges totala ekonomi, export och sysselsättning. Samtidigt uppkommer miljöeffekter av turisternas 

resande bland annat genom energiförbrukning, utsläpp till luft och buller i samband med resan till, 

från och inom destinationer. Turisters resande påverkar även den sociala och ekonomiska hållbarheten 

negativt genom till exempel trängsel och olyckor.   

Problem kopplade till turisternas resande behöver analyseras dels utifrån turistens resa till och från 

turistdestinationen, dels utifrån behovet att förflytta sig inom turistdestinationen. Infrastruktur-

planeringen och samhällsplaneringen i stort kan påverka turisternas behov av att förflytta sig och deras 

färdmedelsval på såväl nationell som regional och lokal nivå.   

Syftet med denna studie är att undersöka hur turisters resande och turistresandets hållbarhet hanteras i 

infrastrukturplaneringen samt att identifiera eventuella utvecklingsbehov. Studierna fokuserar på den 

regionala och lokala planeringen, men även den nationella planeringen tas upp. Vidare diskuteras 

behovet av samordning och samverkan i planeringen. Två delstudier, en dokumentanalys och en 

intervjustudie, har genomförts för fyra destinationer (fallstudier) av olika karaktär. Dessa är Kiruna, 

Åre, Sälen och Vimmerby/Astrid Lindgrens Värld. Studien utgör en del i ett större projekt som även 

publiceras i en syntesrapport. 

Hanteringen av besöksnäringen/turismen, hållbarhet och ekonomisk effektivitet i den nationella 

infrastrukturplaneringen analyserades genom en studie av den nationella transportinfrastrukturplanen 

2014–2025, regionala länstransportplaner för samma tidsperiod, kompletterande underlag samt 

genomförda samlade effektbedömningar (SEB) för beslutade objekt. Länstransportplaner från Kalmar 

län, Region Dalarna, Jämtlands län och Norrbottens län analyserades. Analysen av länstransportplaner 

har kompletterats med intervjuer av representanter för organisationer och aktörer som har ansvar för 

eller på annat sätt var involverade i den lokala och regionala infrastrukturplaneringen. Intervjuerna har 

genomförts i form av semistrukturerade djupintervjuer för att ge respondenterna utrymme att uttrycka 

sin syn och ge egna reflektioner. Fjorton tjänstemän som representanter för fyra organisationstyper har 

intervjuats: kommuner, näringslivsorganisationer, regionala organ och Trafikverket (regionkontor).  

Analyserna visade att det finns en medvetenhet om turismen i de studerade länstransportplanerna samt 

enligt intervjurespondenterna även i olika lokala plandokument. Detta tycks dock inte vara 

genomgående och det finns få tydliga exempel på hur hänsyn har tagits till turistperspektivet i 

åtgärdsplaneringen.  

Många respondenter ser möjligheter att öka turistresandets hållbarhet med hjälp av allmänna 

kommunikationer. De har till exempel identifierat problem och utmaningar, i synnerhet när det gäller 

transfertrafik från stationer och flygplatser. Flera har identifierat ett behov av en mer flexibel och 

turistanpassad busstrafik. Turisternas behov av förflyttning inom destinationen för att nå andra 

målpunkter än boendet tas dock inte upp av respondenterna. 

När det gäller planeringsstöd används SEB (samlad effektbedömning) för att prioritera mellan 

investeringsobjekt i infrastrukturplaneringen. Turistperspektivet är dock inte tydligt i SEB. Samtidigt 

visar intervjuerna att det finns brister i kunskapen om hur de ska tolkas och tillämpas. Även andra 

beslutsunderlag används då inte endast lönsamma objekt enligt samhällsekonomisk kalkyl genomförs. 

Åtgärdsvalsstudier anges vara ett bra planeringsstöd och arbete inom nätverk anförs som positivt för 

att inkludera olika behov och perspektiv. 
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Generellt sett framträder en bild av en infrastrukturplanering som har ett fokus på framkomlighet och 

trafiksäkerhet, vilket bör gynna alla trafikanter, inklusive turister. Det tycks dock saknas ett 

systematiskt sätt att bedöma besöksnäringens behov och effekter av investeringar för besöksnäringen. 

Intervjuerna visade även att besöksnäringens behov behöver tydliggöras i planeringen av 

kollektivtrafik. 

Vi konstaterar att det finns en medvetenhet om behovet av att vidareutveckla turistresandet på ett sätt 

som leder till ökad hållbarhet, både i infrastrukturplaneringen och bland planerare som har intervjuats. 

Det är dock framförallt miljöperspektivet av hållbarhet som tas upp och det är mest fokus på klimat-

frågan. Miljö och hållbarhet tas främst upp som bakgrund eller i effektbedömningar, inte som motiv 

för åtgärder. Effekter på turistresandets hållbarhet av åtgärder i länstransportplanerna bedöms eller 

presenteras inte på något tydligt sätt. 

Utvecklingen av och prioriteringen av objekt i länstransportplanerna tas fram i dialog och samverkan 

med olika lokala och regionala aktörer. Processen beskrivs dock inte närmare i dokumenten och olika 

parters roll i beslut om prioriteringar är därför oklar. Rollfördelningen i samband med planering som 

berör turismen tycks variera liksom formerna för samverkan. Generellt framkommer en positiv syn på 

samverkan och nätverk, men det förefaller fortfarande vara en utmaning att omsätta ambitioner om 

ökad hållbarhet till konkreta åtgärder. Tydligare helhetsperspektiv, roller, övergripande mål, strategier 

och styrning efterlyses av de intervjuade. 

Den samlade bild som framträder av intervjuerna är en relativt fragmenterad planering. Många olika 

perspektiv och målsättningar ska hanteras i den regionala och lokala planeringen, men kunskapsnivån 

bland dem som är involverade i planeringen och tillgången till eller tillämpningen av olika planerings-

stöd svarar inte mot behoven. Flera intervjuade lyfter fram åtgärdsvalsstudier som en bra modell för 

framtagning av underlag för beslut och prioriteringar samt för samverkan. Kompletterade med 

tydligare central styrning och stöd avseende prioriteringar mellan olika typer av mål och målsättningar 

såsom hållbarhet kan troligen åtgärdsvalsstudier utgöra en bra modell för vidareutveckling av 

planeringen för hantering av bredare perspektiv som inkluderar hållbarhet och turism. 

Ytterligare exempel på identifierade utvecklingsbehov är tydligare och uttalat ansvar för turism och 

hållbarhet i den nationella planeringen, vidareutveckling av processer, rutiner, information och 

kommunikation i samordnad planering samt kompetenshöjning avseende tillämpningen av riktlinjer 

och verktyg i planeringen. Behovet av utveckling av planeringen och planeringsstöd för utvecklingen 

av hållbara turistresor diskuteras även utifrån ett bredare perspektiv i en syntesrapport där resultat från 

alla delstudier i projektet har sammanställts.  
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Summary 

Sustainable tourist travel in transport planning. Analysis and suggestions for further 

development 

by Kerstin Robertson (Ecologize) and Hans Antonson (KMV forum AB) 

 

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. 

Analysis of problems associated with tourist travel must include both the journey to and from 

destinations and the need to travel within destinations. Infrastructure planning at national as well as 

regional and local level, as well as physical planning, may affect the tourists’ need for travel and the 

modal choice. 

The objective of this study was to investigate how tourist travel and sustainable tourist travel are 

included in infrastructure planning and to identify potential development needs. The studies focus on 

regional and local planning, but also the national planning is addressed, and the need for coordination 

and cooperation in the planning is discussed. Two sub-studies, a document analysis and an interview 

study were conducted in four destinations (case studies) with different characteristics. These are 

Kiruna, Åre, Sälen and Vimmerby / Astrid Lindgren’s World. The study is part of a larger project, 

which is also published in a synthesis report. 

How tourism, sustainability and economic efficiency was addressed in the national infrastructure 

planning was analysed in the national plan 2014–2025, regional transport plans, and in “Samlad 

effektbedömning” (SEB), a document that the Swedish Transport Agency uses to describe the impacts 

(including cost benefit analysis, and analysis of fulfillment of national goals and distributional 

impacts) of included objects. Regional transport plans from Kalmar County, Region Dalarna, Jämtland 

County and Norrbotten County were analysed. The analysis of regional transport plans was 

complemented with interviews of representatives of organizations and actors who are responsible for 

or involved in local and regional infrastructure planning. Interviews were conducted as semi-structured 

deep interviews to give respondents the option to express their views and own reflections. Fourteen 

officials were interviewed as representatives of four types of organizations: municipalities, business 

associations, regional bodies and the Swedish Transport Agency (regional office). 

The analyses showed that there is an awareness of tourism in the studied county transport plans as well 

as by the interview respondents. However, this does not appear to be continuous and there are few 

well-developed examples of how the tourist perspective has been included in decisions and 

prioritisations. 

Many respondents see opportunities to increase the sustainability of the tourist by using public 

transport. Problems and challenges have been identified, for example better transfer traffic from 

stations and airports is needed and also more flexible bus service. The tourists need for mobility within 

the destination to reach goals other than accommodation is, however, not addressed. 

SEB is used to support prioritization between investment objects in infrastructure planning. The tourist 

perspective is, however, not clearly addressed in SEB. At the same time the interviews showed that 

there are shortcomings regarding the knowledge of how SEB should be interpreted and applied. Other 

grounds for investment decisions are also used since not only profitable objects according to SEB are 

implemented. Routines for cooperation in the process to identify relevant measures and objects 

(åtgärdsvalsstudier) are referred to as a good support and also networking activities. 
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Generally, infrastructure planning focuses on accessibility and road safety, which would benefit all 

road users, including tourists. There seems to be no systematic way of assessing the needs of the 

visiting industry and the impact of investment for the visiting industry. The interviews also showed 

that the needs of the visiting industry need clarification in the planning of public transport. 

We note that there is awareness of the need to further develop tourist travel in a way that leads to 

increased sustainability, both in infrastructure planning and among the planners interviewed. However, 

it is primarily the environmental perspective of sustainability that is addressed and the focus is mainly 

on climate issues. Environment and sustainability are primarily analysed or referred to as background 

information or in impact assessments, not as a motive for measures. Effects on the sustainability of 

tourist travel of measures and objects in the regional infrastructure plans is not assessed or presented in 

a clear way. 

The development and prioritization of objects in the regional infrastructure plans are developed in 

dialogue and cooperation with various local and regional actors. However, the process is not described 

in detail and the role of different parties in decision making regarding priorities is therefore unclear. 

The distribution of roles in connection with tourism planning seems to vary, as are the forms of 

cooperation. Generally speaking, a positive view of collaboration and networking emerges, but it still 

appears to be a challenge to translate ambitions of increased sustainability to concrete actions. Clearer 

overall perspectives, roles, overall goals, strategies and governance are sought. 

The overall picture emerging from the interviews is a relatively fragmented planning. Many different 

perspectives and objectives need to be addressed in regional and local planning, but the level of 

knowledge in planning and access to or application of different planning support does not correspond 

to the needs. Several interviewees highlight “åtgärdsvalsstudier” as a good model for the development 

of grounds for decisions and priorities, and for cooperation between actors. Complemented with 

clearer central governance and support regarding priorities between different types of goals and 

objectives, for example sustainability, this may be a good model for further development of planning 

for including broader and additional perspectives, for example sustainability and tourism. 

Further examples of identified development needs are clearer and explicit responsibility for tourism 

and sustainability in national planning, further development of processes, routines, information and 

communication in coordinated planning as well as better knowledge regarding the application of 

guidelines and tools in planning. The need for development of planning and planning support for the 

development of sustainable tourism trips is also discussed from a broader perspective in a synthesis 

report compiling results from all sub-studies in the project. 



VTI rapport 934  13 

1. Inledning 

Tillväxtverkets statistik visar att turismen i Sverige ökar och därmed ökar också turistnäringens 

betydelse för Sveriges totala ekonomi, export och sysselsättning.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. Trängsel och olycksrisker påverkar även den sociala och 

ekonomiska hållbarheten. Ett väl fungerande transportsystem är viktigt för destinationers attraktivitet 

och kan 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. Tillgänglighet är även 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 Planering och åtgärder lokalt, regionalt och nationellt kan ha stor betydelse för 

möjligheterna att uppnå dessa målsättningar. 

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 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. 

Förutom tillgängligheten till och inom destinationer har strukturella faktorer betydelse för möjlig-

heterna att minska effekterna av turisternas resande. Exempelvis har lokaliseringen av restaurang- och 

boendeutbudet betydelse för behovet att förflytta sig inom destinationen. Hotellboende lokaliseras ofta 

i centrum av destinationen och minskar behov av resande med egen bil i jämförelse med stugboende.7 

Problem kopplade till turisternas resande behöver alltså analysera utifrån resan till och från turist-

destinationen, utifrån behovet av konsumtion på plats, och därmed resbehov, inom turistdestinationen 

samt utifrån destinationens utformning. Infrastrukturplaneringen, liksom samhällsplaneringen i stort, 

på nationell, regional och lokal nivå kan ge effekter på turisternas behov av att förflytta sig och deras 

färdmedelsval. Exempel på utmaningar är planeringen av infrastruktur och dess utformning, tillgång 

till alternativa transportmöjligheter samt lokalisering av boendeområden och besöksmål. Andra 

utmaningar är turismens hållbarhet, behov av samordning mellan olika planeringssektorer och brister 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. 

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

(Sweden) and Maine (USA). Current Issues in Tourism, 3(4): 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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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 för och tillgänglig-

heten inom en destination. Vidareutveckling av turism och turisternas resande i riktning mot ökad 

hållbarhet kräver därför ett brett angreppssätt i samverkan mellan olika aktörer.8 Frågan är hur olika 

aktörer med olika roller, målsättningar och intressen kan integrera turistperspektivet i planeringen, dels 

hur samverkan ser ut och fungerar i praktiken. 

1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur turisters resbehov och turistresandet hanteras i 

infrastrukturplaneringen samt att identifiera eventuella utvecklingsbehov. Fokus har varit på hur 

turistperspektivet och hållbara transporter hanteras och inkluderas i planeringen. Studierna fokuserar 

på den regionala och lokala planeringen, men även den nationella planeringen tas upp och behovet av 

samordning och samverkan i planeringen diskuteras. Genomförandet av delstudierna som utgörs av en 

dokumentanalys och en intervjustudie presenteras närmare i metodavsnittet nedan. 

 

                                                      

8 Haxton (2015). A Review of Effective Policies for Tourism Growth. OECD Tourism Papers, 2015/01, OECD 

Publishing.; OECD (2012) Recommendation of the council on regulatory policy and governance. OECD 

Publishing; OECD (2013) Investing Together: Working Effectively across Levels of Government, OECD 

Publishing. 
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2. Bakgrund 

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. Hållbar utveckling, transporter och turism 

2.1.1. Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling slog igenom i samband med Brundtlandkommissionens rapport ”Vår 

gemensamma framtid” som kom 1987.9 Hållbar utveckling definierades där som:  

 

Definitionen har förtydligats genom formuleringen av mål inom tre delområden: miljö samt sociala 

och ekonomiska aspekter. 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).10  

Tabell 1. Globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030.10 

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 

 

Under 2015 publicerade trafikutskottets forskningsgrupp en rapport om samhällsekonomiska analyser 

och tillämpningen inom transportområdet där särskilt fokus riktades mot hållbar utveckling.11 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 de 

båda begreppen långsiktigt hållbar utveckling och hållbara transporter, kan försvåra operationalisering 

                                                      

9 WCED (1987). Our Common Future. UN, World Commission on Environment and Development, Oxford 

University Press, Oxford. 

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

11 Trafikutskottet (2015). Hållbara analyser? Om samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn med 

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

”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov” 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
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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. 

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

fram inom EU.12 Sammantaget krävs många olika typer av indikatorer för att olika perspektiv av 

hållbarhet ska kunna följas upp och risken är naturligtvis att det blir oöverskådligt och krävande med 

uppföljningar och att användningen av dessa indikatorer därför blir begränsad. En handlingsplan 

avseende de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 håller på att tas fram för det nationella 

arbetet i Sverige.10 

2.1.2. Hållbara transporter 

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

förutsättningar för planeringen, är de av Sveriges riksdag antagna mål inom olika områden såsom 

miljö, hållbarhet, ekonomi och trafiksäkerhet, som är styrande för planeringen. Några exempel på 

sådana mål är de transportpolitiska målen och de nationella miljökvalitetsmålen (Tabell 2). 13 Den 

kommunala och regionala planeringen kan dessutom beröras av olika lokala och regionala mål. 

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." 

                                                      

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

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

2015:180. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators
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Typ av mål Specifikation och delmål 

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 

 

Gemensamma mål och visioner lyfts ofta fram som viktiga för att underlätta ett strategiskt planerings- 

och utvecklingsarbete. Olika mål kan dock både samverka eller motverka varandra och det kan råda 

olika meningar om hur mål nås på bästa sätt. Potentiella synergier och målkonflikter är utmaningar 

som behöver hanteras i planeringen.14 

Hållbarhetsarbete bedrivs såväl internationellt som nationellt, regionalt och lokalt av myndigheter och 

andra organisationer. För att omsätta dessa olika mål i åtgärder krävs att de konkretiseras. Detta gäller 

såväl för det internationella arbetet som för det nationella, regionala och lokala arbetet. Trafikverket 

har till exempel identifierat ett antal strategiska utmaningar avseende transportsystemet: 

energieffektivitet, funktion, effektiva transportkedjor, robusthet och ekonomisk effektivitet samt 

formulerat mål för sin verksamhet. 15  

2.2. Transportpolitiska principer 

Utöver de transportpolitiska målen och andra relevanta mål (Tabell 2) som är styrande för 

utvecklingen av transportsystemet finns även transportpolitiska principer (Figur 1) och 

fyrstegsprincipen (Figur 2).16 17 De transportpolitiska principerna är tillsammans med de 

transportpolitiska målen de viktigaste utgångspunkterna för transportpolitiken. 

                                                      

14 Bartholdsson (2011). Målkonflikter — en sund företeelse eller ett olösligt problem, Naturvårdsverket Rapport. 

15 Trafikverket (2011). Trafikverkets strategiska utmaningar 2012 – 2021, Verksamhetsplan, TDOK 2011:478. 

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

utveckling. 

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

Trafikverket Rapport 2015:171. 
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Figur 1. Transportpolitiska principer enligt Prop. 2016/17:21.16  

 

Fyrstegsprincipen 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 (Figur 2). Planering enligt fyrstegs-

principen förväntas leda till att kostnadseffektiva lösningar identifieras. Åtgärdsvalsstudier (se nedan) 

genomförs enligt fyrstegsprincipen.17 

 

Figur 2. Fyrstegsprincipen enligt Prop. 2016/17:21.16 

 

En viktig del av styrramverket utgör även de s.k. leveranskvaliteterna: punktlighet, kapacitet, 

robusthet, användbarhet, säkerhet samt miljö och hälsa.18 Leveranskvaliteterna beskriver Trafikverkets 

förmåga att leverera ett tillgängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö och hälsa samt 

ses som en konkretisering av Trafikverkets bidrag till de transportpolitiska målen. 

                                                      

18 Trafikverket (2014). Nationell plan för transportsystemet 2014–2025. 

• Kunderna ska ges stor valfrihet att bestämma hur de vill resa och hur en 

transport ska utföras. 

• Beslut om transportproduktion bör ske i decentraliserade former. 

• Samverkan inom och mellan olika trafikslag ska främjas. 

• Konkurrensen mellan olika trafikutövare och transportalternativ ska 

främjas. 

• Trafikens samhällsekonomiska kostnader ska vara en utgångspunkt när 

transportpolitiska styrmedel utformas. 

1. Tänk om  

- att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter 

och resor samt valet av transportsätt.  

2. Optimera 

- att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den 

befintliga infrastrukturen.  

3. Bygg om  

- att vid behov genomföra begränsade ombyggnationer.  

4. Bygg nytt 

- att vid behov genomföra nyinvesteringar och/eller större 

ombyggnadsåtgärder. 
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2.2.1. Hållbar turism 

Enligt en internationellt vedertagen definition omfattar turism:1

 

För att beräkna turistnäringens storlek och ekonomiska betydelse på regional och nationell nivå 

används denna definition. Andra effekter av turismen, såsom effekter på hållbarhetsaspekter, kan alltså 

relateras till aktiviteter och konsumtion inom destinationer och i samband med resandet till, från och 

inom destinationer. Inom ramen för Trafikverkets strategiska utmaningar har även mål och strategier 

avseende turistresor formulerats (Tabell 3).15 

Tabell 3. Mål och strategier för turistresor inom Trafikverkets strategiska utmaningar.15  

Mål 32 Trafikverkets insatser ska bidra till att resor och transporter för turist- och 
besöksnäringen blir mer attraktiva och mer miljöanpassade. 

Strategi 33 Trafikverket ska bidra till att utveckla bättre resmöjligheter till större turistdestinationer 
genom att: 

• genomföra infrastrukturåtgärder som samordnas med trafikeringen till och 

inom dessa destinationer 

• vidareutveckla skyltning och vägvisning 

• bygga och sköta närområden, rastplatser samt stationer och bytespunkter, där 

hänsyn till landskapets värden är en given utgångspunkt 

• samverka med regioner och näringslivet i syfte att hitta hållbara lösningar för 

flygplatsers lokalisering, utbud, direktförbindelser och anslutande kollektivtrafik. 

 

Kriterier för hållbar utveckling inom turistsektorn har tagits fram bland annat inom FN och av EU-

kommissionen.19 20 Områden som tas upp är destinationsutveckling, ekonomisk utveckling, sociala och 

kulturella effekter samt miljöpåverkan. EU-kommissionens system med indikatorer för utveckling och 

uppföljning av hållbarheten i turistdestinationer inkluderar ett antal kriterier och indikatorer för 

miljöpåverkan (Tabell 4).21 

                                                      

19 EU (2013). 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). 

20http://www.unep.org/10yfp/Programmes/ProgrammeConsultationandCurrentStatus/Sustainabletourism/tabid/1

06269/Default.aspx (2016-07-15). UNEP står för United Nations Environmental Program (FN:s miljöprogram). 

21 EU (2013). The European Tourism Indicator System, TOOLKIT For Sustainable Destinations, European 

Union, February 2013; http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/index_en.htm 

”människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utöver deras 

vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften”  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en
http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/index_en.htm
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Tabell 4. Kriterier och index för miljöpåverkan från transporter inom turistsektorn.21  

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 

 

Andra problemområden som är relaterade till turism är utarmning av naturresurser, såsom 

vattentillgångar, överutnyttjande av lokala resurser, bland annat mark och vegetation, och spridning av 
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föroreningar, uppkomst av avfall och nedskräpning. Liksom inom andra områden finns det många 

utmaningar när det gäller hållbar utveckling inom turistnäringen. I EU-kommissionens Agenda för en 

hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism har ett antal utmaningar identifierats som även 

omfattar resor och transporter:22 

 

Den nationella strategin för svensk besöksnäring som har tagits fram av Svensk Turism AB inkluderar 

följande vision avseende hållbarhet:2 

 

I samverkan mellan EEA (the European Environment Agency), FN:s Miljöprogram (UNEP) och 

World Tourism Organization (UN WTO) har även ett samarbete, DestiNet (Knowledge Networking 

Portal for Sustainable & Responsible Tourism), utvecklats för att stödja spridning av kunskap inom 

hållbar turism.23 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)24 som erbjuder hållbarhetscertifiering av 

produkter och service. 

Utifrån ovanstående referat konstateras att det råder en betydande enighet om vad strategier och mål 

för hållbar utveckling, hållbara transporter och hållbar turism innebär och förslag på indikatorer för 

uppföljningar och strategier har tagits fram. I nästa kapitel kommer vi att analysera hur ambitioner 

avseende hållbarhet och turism har operationaliserats i infrastrukturplaneringen. 

                                                      

22 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 

23 http://destinet.eu/ (2016-07-18). 

24 https://www.gstcouncil.org/en/ (2016-07-18). 

• att på ett hållbart sätt bevara och förvalta natur- och kulturtillgångar  

• minimera resursanvändningen och föroreningen på resmålen, inklusive 

avfallsmängden  

• hantera förändringar på bästa sätt för samhällets välbefinnande  

• minska den säsongsbetingade variationen i efterfrågan  

• ta itu med miljöpåverkan från transporter som är kopplade till turism 

• göra turistupplevelser tillgängliga för alla utan åtskillnad  

• förbättra kvaliteten på arbetstillfällena i turistnäringen  

• att se till att såväl turisterna som lokalsamhällena på de platser där turisttjänster 

tillhandahålls är trygga och säkra. 

 

”stabil och långsiktigt hållbar tillväxt, ökad nationell och internationell 

konkurrenskraft och ökade marknadsandelar för svensk turism, som sker med 

bevarande av viktiga natur- och kulturella värden” 

 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/index_en.htm
http://destinet.eu/
https://www.gstcouncil.org/en/
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2.2.2. Hållbar destinationsutveckling 

En destination är ett geografiskt område som har utvecklats till ett resmål för turister. Tre saker krävs 

för att få kallas destination: attraktioner, infrastruktur samt ett utbud av stödjande tjänster som 

möjliggör en vistelse på destinationen.25 Destinationer kan 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 såsom Stockholm eller Göteborg. En områdesdestination är en 

större geografisk enhet som kan innehålla flera punkt- och platsdestinationer.  

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.  

Centralt för destinationsutveckling är att det finns offentliga och privata aktörer som är intresserade av 

att utveckla destinationen.25 Till privata aktörer räknas alla de företag som gör affärer med turister, till 

exempel boende- och restaurangföretag samt företag som erbjuder olika aktiviteter och upplevelser. 

Det finns även privata leverantörer av stödfunktioner som butiker, bensinstationer och taxi- och 

transportföretag. Destinationer skiljer sig avseende näringslivets struktur där vissa destinationer kan 

domineras av ett enstaka större företag medan andra kan bestå av flertalet små och medelstora 

turistföretag. 

Även turisterna skiljer sig åt mellan olika destinationer varför karaktärisering av turister är ett viktigt 

underlag för destinationsutveckling. Turismstatistiken skiljer för det första på inhemsk respektive 

utländsk turism. För det andra görs en uppdelning mellan fritids- och affärsturism samt mellan 

svenskar som reser utomlands och svenskar som turistar i Sverige. Sammantaget kan sägas att 

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

utveckling och utveckling med hållbarhet i fokus.  

Ett ofta refererat exempel på hållbar destinationsplanering är den kanadensiska turistdestinationen 

Whistler som var värd för flera grenar i vinter-OS 2010.26 Whistler kan beskrivas som en 

fjälldestination med ursprung i tidigt 60-tal med aktiviteter över årets fyra säsonger. Runt år 2000 

ökade turistströmmarna vilket ledde till ökad fastighetsexploatering, eskalerande kostnader för 

infrastruktur, höga boendekostnader, stress på ekosystemen och ökande miljöpåverkan. Det krävdes ett 

nytt ramverk för strategisk planering och beslutsfattande och man enades kring en vision som löd 

”Whistler will be the premier mountain resort community – as we move toward sustainability”. 

Utvecklingsplanen för Whistlers kommun, ”Comprehensive Sustainability Plan” (CSP, Whistler 2020) 

är det övergripande policydokumentet för området. Det är framtaget i samarbete mellan offentliga, 

privata och ideella aktörer. Planen ses som en framgångsfaktor och en andra framgångsfaktor anses 

operationaliseringen av konceptet hållbarhet vara. Arbetet bakom CSP beskrivs som en inkluderande 

och kollektiv process vilket också skapat ett socialt kapital hos aktörerna i kommunen, vilket används 

för att implementera målen i utvecklingsplanen. Ramverket för CSP kan beskrivas enligt nedan där 

ytterligare framgångsfaktorer som lyfts fram är: 

• gemensam värdegrund 

                                                      

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

house. 

26 Gill A. & Williams W. (2008). From ‘Guiding Fiction’ to Action: Applying ‘The Natural Step’ to 

Sustainability Planning in the Resort of Whistler, British Columbia. In McCool, S. & Moisey, R. N. Tourism, 

Recreation, and Sustainability: Linking Culture and the Environment. 2nd edition. Wallingford: CABI, pp 121-

130; Whistler resort municipality (2007). Whistler 2020 – moving toward a sustainable future, second ed. 

(http://www.whistler.ca/¬sustainability/Whistler_2020.php). 
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• hållbarhetsmål som används som kompass för ramar och riktlinjer för beslutsfattande och 

planering 

• gemensam vision som ger riktlinjer för strategisk planering och åtgärder över tid 

• prioriteringar 

• strategier som är designade för att hela tiden vägleda till åtgärder för att nå målen 

• åtgärder, initiativ, program och/eller projekt som individer eller organisationer genomför i syfte 

att föra Whistler närmare visionen. 

När alla aktörer är överens om utvecklingsagendan så blir svaren givna på frågor om vilken typ av 

transporter som ska finnas till och inom destinationen, vilken typ av boende ska finnas, vilka 

produkter destinationen ska erbjuda etc. I litteraturen nämns boendet som en central faktor i 

planeringen. Nybyggnationer planeras utifrån ett nodsystem för att möjliggöra ett effektivt lokalt 

transportsystem. Målsättningen är att turisterna ska kunna lämna bilen parkerad väl framme i Whistler. 

Följande citat sammanfattar: ”Besökarna måste förstå att trängsel påverkar de lokalboendes 

livskvalité”. 

Några konkreta fall där transportsystemet lyfts fram är i utvecklingen av det lokala transportsystemet 

som är integrerat i destinationsplaneringen och innehåller såväl linjetrafik som ”shuttle”- trafik. 

Linjetrafiken är anpassad för transport till och från destinationen för arbetspendling och turisttrafik 

medan shuttle-linjerna knyter samman boendeanläggningarna med utbudet av aktiviteter och 

shopping/restaurang inom destinationen och möjliggör bilfrihet. 

I litteraturen om destinationsutveckling finns även ett område som diskuterar ”governance” – på 

svenska ungefär flernivåstyrning. Begreppet inbegriper analyser av vem/vilka som har makten, 

vem/vilka som har beslutsrätt, övriga aktörer, hur besluts- och planeringsprocessen ser ut, etc.27 Ett 

brett spektrum av modeller för styrning av destinationer har identifierats, från lokalnivåstyrda till mer 

strikt företagsstyrda.28 Skräddarsydd och effektiv styrning har pekats ut som en nyckel för att kunna 

implementera hållbar turism,29 liksom vikten av att stärka de demokratiska processerna (såsom 

samverkan) och att ge riktning (mål) samt att tillhandahålla rätt medel för att kunna nå förbättringar i 

praktiken. En utmaning är styrning med hållbarhetsprinciper i fokus som lätt stöter på problem på 

grund av komplexiteten i systemet. 

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

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

har ett gemensamt intresse i destinationens utveckling.30 Arbetet med utveckling inom destinationen 

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

olika förhållanden samt faktiska och potentiella besökare är en grund för att lyckas väl med planering 

för hållbar utveckling. 

                                                      

27 Tillväxtanalys (2014). Samverkan inom ramen för flernivåstyrning, Tillväxtanalys PM 2014:09. 

28 Flagestad & Hope (2001). Strategic Success in Winter Sports Destinations: A Sustainable Value Creation 

Perspective, Tourism Management 22(5): 445-461.; Beritelli m.fl. (2007). Destination governance: using 

corporate governance theories as a foundation for effective destination management. Journal of Travel Research, 

46(1), 96-107. 

29 Bramwell & Lane (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability, Journal of 

sustainable tourism, Vol. 19, Nr 4-5, s. 411-421. 

30 Tillväxtanalys (2012a). Destinationsanalys. Turismens betydelse för regional och nationell tillväxt, Rapport 

2012:09; Tillväxtanalys (2012b). Turismens betydelse - Litteraturöversikt över forskning kring 

destinationsutveckling. Dnr 2012/10. 
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2.3. Transport- och samhällsplaneringen 

Här görs en kortfattad översikt över transport- och samhällsplaneringen i Sverige som bakgrund till 

analyser och diskussion. Översikten är inte uttömmande utan syftar till att ge en bild av hur 

planeringen går till genom några exempel. Med transportplanering avses planering av infrastruktur, 

trafik och transporter. Transportplaneringen beskrivs även översiktligt av Trafikverket.31 Planering av 

infrastruktur, trafik och annan planering som kan påverkar resandet, bland annat turisters resande, sker 

lokalt, regionalt och nationellt (Tabell 5).31, 32 

Tabell 5. Översikt över den nationella, regionala och lokala infrastrukturplaneringen.31, 32 

 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 

 

Nationell plan för transportsystemet (planering av infrastruktur) utarbetas av Trafikverket utifrån 

regeringens direktiv i samråd med upprättare av länstransportplaner och andra berörda aktörer.18, 32 

Nationella myndigheter med olika roller i den trafikslagsövergripande planeringen av infrastruktur är 

Trafikverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket.33 Nu gällande nationella plan fastställdes av 

regeringen 2014 och gäller perioden 2014–2025.18 Planeringen kan grovt delas in i inriktnings-

planering, åtgärdsplanering och genomförande (Figur 3). 

En s.k. rullande planering tillämpas, vilket knyter infrastrukturplaneringen fastare till den statliga 

budgetprocessen. Det innebär dels att regeringen årligen fattar beslut om byggstarter de närmaste åren 

och om förberedelser för byggstarter efterföljande år, dels att inriktningsplanering beräknas ske vart 

fjärde år (Figur 3, Figur 4). Nästa nationella plan avser perioden 2018–2029.34, 35 

 

                                                      

31 Trafikverket (2014) Planläggning av vägar och järnvägar, Rapport, Version: 1.0; 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/planera-och-utreda/ (2016-11-23). 

32 Trafikutskottet (2012). 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 m.fl. (2010). Förslag till nytt planeringssystem för transportsystemet, Slutrapport 2010-

02-26. 

33 Enligt Väglagen (1971:948), Lag (1995:1649) om byggande av järnväg, Järnvägslagen (2004:519), Lag 

(1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn och Luftfartslagen 

(2010:500). 

34 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-

planering/nationell-transportplan-2018-2029/ (2017-05-18). 

35 Transportinfrastrukturplaneringen regleras och styrs bland annat av förordning (2009:236) om en nationell 

plan för transportinfrastruktur, Trafikverkets instruktion (SFS 2010:185), miljöbalken (SFS:1998:808; 

miljökonsekvensbeskrivning, miljöbedömning) och plan- och bygglagen (SFS 2010:900) samt av 

Infrastrukturpropositionen (Prop. 2016/17:21). Se även fotnot 33. Se även Trafikverket (2014) Planläggning av 

vägar och järnvägar, Rapport, Version: 1.0. 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/planera-och-utreda/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201112/TU13/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/nationell-transportplan-2018-2029/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/nationell-transportplan-2018-2029/
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Figur 3. Processen för planering av transportinfrastruktur. Från Trafikutskottet betänkande 

2011/12:TU13.32 

 

 

Figur 4. Gången i den pågående nationella planeringen av transportinfrastruktur enligt Prop. 

2016/17:21.16 

 

Den regionala planeringen av infrastruktur är en del av den nationella planeringen. Den genomförs i 

samverkan med Trafikverket, regionala och lokala aktörer. Länstransportplaner för den regionala 
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transportinfrastrukturen tas fram av en länsplaneupprättare som kan vara länsstyrelsen, ett regionalt 

självstyrelseorgan eller ett kommunalt samarbetsorgan.36 Dessa organ är också ansvariga för att ta 

fram samlade strategier för hållbar regional tillväxt och utveckling.37 Även planering av kollektivtrafik 

sker regionalt, se vidare om kollektivtrafikplanering nedan. 

Den regionala tillväxtpolitiken handlar om hållbarhet, utvecklingskraft, tillväxtpotential, lokal och 

regional konkurrenskraft samt sysselsättningsmöjligheter i hela landet.38 Miljö-, jämställdhets- och 

integrationsperspektiven ska integreras samt demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö, 

energi och social sammanhållning utgör samhällsutmaningar. Arbetet stöttas av Tillväxtverket och 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Regionala utvecklingsprogram eller -strategier (RUP/RUS) 

är centrala för genomförandet och utvecklingen av den regionala tillväxtpolitiken. 

Regeringens mål för näringspolitiken inkluderar ambitioner om att utveckla en sammanhållen politik 

för turism och besöksnäring i nära dialog med företag och övriga aktörer. För att stärka den positiva 

utvecklingen har regeringen inrättat ett besöksnäringsforum.39 Tillväxtverket har regeringens uppdrag 

att främja hållbar näringslivsutveckling, inklusive besöksnäringen, och regional tillväxt.37 

Besöksnäringen i Sverige företräds av Svensk Turism AB som ägs av cirka 170 företag och 

organisationer och representerar omkring tiotusentals företag. Besöksnäringen finns ofta organiserad 

lokalt och regionalt i någon form, till exempel som destinationsbolag, som vanligen har ett nära 

samarbete med kommunen, andra myndigheter och aktörer. 

Vikten av samordning mellan arbetet för regional tillväxt och den regionala infrastrukturplaneringen 

påtalas i den nationella strategin för hållbar tillväxt, liksom av samordning med den fysiska 

planeringen i kommunerna.38 I Plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om planläggning av 

mark och vatten samt om byggande, inklusive trafikplanering.40 Kommunerna är ansvariga, 

länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och Boverket stöttar arbetet. Även denna planering sker i samråd 

med olika lokala, regionala och nationella aktörer.  

Planeringen fastställs i översiktsplaner (ÖP), fördjupade översiktsplaner (FÖP), detaljplaner och 

områdesbestämmelser. Trafikplaneringen uttrycks ofta i trafikstrategier och trafikplaner (se vidare 

nedan). Processerna för framtagning av översikts-, detalj- och regionplaner samt för bygglov finns 

beskrivna i PBL Kunskapsbanken som är en web-baserad handbok om plan- och bygglagen.41 

Kommunerna ska ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med andra relevanta nationella och 

regionala mål, planer och program av betydelse för hållbar utveckling i kommunen.40 Boverket har 

som stöd gjort en sammanställning av relevanta mål, planer och program samt ansvariga 

myndigheter:42 

• hållbar utveckling (Övergripande mål) 

• folkhälsa (Statens folkhälsoinstitut) 

• funktionshinder (Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam) 

                                                      

36 Enligt Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur. 

37 Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket, Svensk författningssamling. 

38 Regeringskansliet (2015). En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020, 

Regeringskansliet, N2015.31. 

39 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/mal-for-naringspolitik/ (2016-11-24). 

40 Plan- och bygglagen (2010:900), Svensk författningssamling. 

41 http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/ (2017-01-11) 

42 Boverket (2011). Sammanställning av nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk 

samhällsplanering, Rapport 2011:17. 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/mal-for-naringspolitik/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
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• jämställdhet (Diskrimineringsombudsmannen) 

• integration och diskriminering (Diskrimineringsombudsmannen) 

• näringspolitik (Verket för innovationssystem/Vinnova, Tillväxtverket, Myndigheten för 

tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser/Tillväxtanalys, Konkurrensverket) 

• regional tillväxt (Tillväxtverket, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 

analyser/Tillväxtanalys) 

• areella näringar, landsbygd och livsmedel (Jordbruksverket, Skogsstyrelsen) 

• resursanvändning (Sveriges geologiska undersökningar, Naturvårdsverket) 

• energi (Energimyndigheten) 

• energidistribution (Svenska kraftnät) 

• miljö (Naturvårdsverket) 

• klimat (Naturvårdsverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) 

• hav, yt- och grundvatten (Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökningar) 

• dricksvatten (Sveriges geologiska undersökningar, Livsmedelsverket) 

• friluftsliv (Naturvårdsverket) 

• transporter (Trafikverket) 

• krisberedskap och säkerhet (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges 

geotekniska institut) 

• informationsteknologi (Post- och telestyrelsen). 

Trafikverket, Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram planeringsstöd i 

form av en handbok (Trafik för attraktiv stad/TRAST). 43 Handledningen syftar till att främja en 

hållbar och attraktiv stadsutveckling och den innehåller dels stöd för utformning av stad och trafik-

system, dels stöd för planering och planeringsprocess. Planering enligt TRAST bedrivs i följande 

skeden: 

• inriktningsplanering – med hjälp av översiktsplan och trafikstrategi 

• åtgärdsplanering – med stöd av trafikplaner och åtgärdsprogram 

• genomförandeplanering – i projekt. 

På den lokala nivån finns vanligen även kommunala policys och strategier för näringslivsutveckling 

och tillväxt såsom lokal tillväxtstrategi, näringslivspolicy, näringslivsplan, tillväxtplan eller liknande. 

Även dessa planer har relevans för och kan påverka transportsituationen och de inkluderar ofta också 

ett hållbarhetsperspektiv. 

Sedan 2012 får kollektivtrafikföretag fritt etablera kommersiell kollektivtrafik på väg, järnväg, spår 

och vatten.44 Enligt kollektivtrafiklagen ska det i varje län finnas en kollektivtrafikmyndighet och 

                                                      

43 Boverket, Trafikverket & SKL (2015a). Trafik för en attraktiv stad, Handbok, Utgåva 3; Boverket, 

Trafikverket & SKL (2015b). Trafik för en attraktiv stad, Underlag till handbok, Utgåva 3. 

44 Lag (2010:1065) om kollektivtrafik, Svensk författningssamling; 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Kollektivtrafik/ (2016-05-27). 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Kollektivtrafik/
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landstinget och kommunerna inom ett län ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken. 

Lagen syftar till att tillgodose behovet av kollektivtrafik för arbetspendling och vardagsresande.  

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska i brett samråd upprätta ett trafikförsörjningsprogram 

med mål för den regionala kollektivtrafiken. Både trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell 

grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på grundval av allmän trafikplikt ska ingå i 

trafikförsörjningsprogrammet.  

När det gäller den interregionala kollektivtrafiken har Trafikverket uppdraget att för statens räkning 

avtala om interregional kollektivtrafik som är transportpolitiskt motiverad men inte kan bedrivas 

kommersiellt.45 Bedömningar av möjligheten att få ersättning från Trafikverket för kollektivtrafik som 

inte kan drivas kommersiellt baseras på tillgänglighetsanalyser, resandeundersökningar och 

samhällsekonomiska kalkyler. 

2.4. Planeringsstöd 

Olika former av planeringsstöd och modeller tillämpas inom transportplaneringen, varav några 

centrala beskrivs kort nedan.46  

Regionala systemanalyser genomförs vanligen av regionalt utvecklingsansvarig organisation och kan 

fungera som underlag för länstransportplaner eller nationella transportplanen. Syftet med de regionala 

systemanalyserna är att utifrån en strukturerad mall eller checklista ta fram en politiskt genomarbetad 

och förankrad utvecklingsstrategi för regionens transportsystem.47   

Viktiga utgångspunkter för systemanalyser är olika mål och strategier såsom de transportpolitiska 

målen, miljömål och andra samhällsmål som mål för byggande och boende och mål för regional 

tillväxt och utveckling. Andra utgångspunkter är ett trafikslagsövergripande perspektiv, lokal och 

regional förankring och det är en fördel om analysen omfattar flera län. 

Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen (se ovan) är ett aktörsneutralt arbetssätt som kan användas för att 

lösa viktiga problem eller behov i transportsystemet.18, 17 Åtgärdsvalsstudier är tänkta att underlätta 

valet av kostnadseffektiva åtgärder för att åstadkomma ett väl fungerande och hållbart transportsystem 

innan planläggningsprocessen för väg och järnväg inleds. En handledning för genomförande av 

åtgärdsvalsstudier har tagits fram i samarbete mellan Trafikverket, Boverket och Sveriges Kommuner 

och Landsting.17 Arbetsmetodiken är indelad i fyra faser (Figur 5) och metodiken innebär bland annat 

dialoger tidigt i planeringen och att olika aktörer och intressenter involveras. 

 

                                                      

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

46 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/ (2016-07-

14) 

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

vi åstadkomma?”, Rapport 2015:142. 

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


VTI rapport 934  29 

 

Figur 5. Arbetsmetodiken för åtgärdsvalsstudier är indelad i fyra faser. Från Trafikverket (2015). 17  

Olika alternativa åtgärder prövas och jämförs i relation till policys, strategier och mål. Fördjupad 

analys, till exempel av effekter på hållbarhet och måluppfyllnad samt med hjälp av samhällseko-

nomisk analys eller samlad effektbedömning (se nedan) görs av ett urval åtgärder. I Figur 6 görs en 

översikt över samarbete och samordning med annan planering.  

 

 

Figur 6. Samordning av transportplaneringen med samhällsplaneringen. Från: Trafikverket (2015).17 

 

Initiativ till en åtgärdsvalsstudie kan tas av Trafikverket, länsplaneupprättare regionalt 

planeringsorgan, den regionala kollektivtrafikmyndigheten, kommuner eller näringslivet. Arbetet 

organiseras i en arbetsgrupp och vid behov kan även referens- och styrgrupp tillsättas. 17  

Samhällsekonomisk analys (CBA, ”cost-benefit analysis”) används för att bedöma den samhälls-

ekonomiska effektiviteten av åtgärder i transportsystemet.48 Som underlag för analyserna används 

trafikprognoser och effektsamband som anger värden för olika effekter i samhället av åtgärder i 

trafiksystemet. Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder (ASEK)49 tar fram 

förslag på kalkylvärden som ska tillämpas för olika effektsamband i samhällsekonomiska kalkyler.  

En samhällsekonomisk analys görs vanligen i åtta steg:48 

1) definition och avgränsning av åtgärden 

2) identifiering och kvantifiering av relevanta effekter 

                                                      

48 Trafikverket (2012). Introduktion till samhällsekonomisk analys, Publikation 2012:220. 

49 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/ (2016-07-15) 

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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3) värdering i kronor (av prissatta effekter) 

4) diskontering (omräkning) av framtida nyttor och kostnader till ett nuvärde 

5) beräkning av nettonuvärde och nettonuvärdeskvot (NNK) 

6) känslighetsanalys 

7) efteranalys 

8) beskrivning av svårvärderade effekter. 

Samlad effektbedömning (SEB)50 är ett beslutsunderlag som beskriver åtgärders effekter ur tre olika 

perspektiv:  

• samhällsekonomisk analys som utgörs av en samhällsekonomisk kalkyl avseende prissatta 

effekter och analys av ej prissatta effekter 

• transportpolitisk målanalys som beskriver hur de transportpolitiska målen påverkas av en 

åtgärd 

• fördelningsanalys som svarar på hur effekter av åtgärder fördelar sig mellan olika grupper i 

samhället. 

SEB ger alltså ett bredare beslutsunderlag än samhällsekonomisk analys och är den modell som oftast 

tillämpas i den nationella och regionala infrastrukturplaneringen. För en fördjupad analys av 

tillämpningen av SEB i planeringen av hållbara turistresor hänvisas till en annan delstudie inom detta 

projekt.51 

En väg- eller järnvägsplan för ett projekt där länsstyrelsen har beslutat att det kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan, ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enlighet med 

bestämmelser i miljöbalken. Projekt där länsstyrelsen beslutat att det inte kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan, ska innehålla en miljöbeskrivning.31 

 

                                                      

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

samlad-effektbedomning/ (2017-01-10); Trafikverket (2016). ASEK 6.0, Kapitel 18 Samhällsekonomisk analys 

redovisad i Samlad effektbedömning (SEB), Version 2016-04-01. 

51 Mandell m.fl. (2017). Hållbara turistresor i samhällsekonomisk analys, VTI Rapport 933. 

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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3. Genomförande och metoder 

3.1. Fallstudier 

Fallstudier är särskilt lämpliga i en analys av ett relativt outforskat fenomen och ger möjlighet att 

studera ett fenomen i sitt sammanhang.52 Fallstudier kan definieras som utformandet av en utredning 

[...] där forskaren utvecklar en fördjupad analys av ett fall, ofta ett program, en händelse, en aktivitet, 

en process, ... Fall begränsas av tid och aktivitet och forskaren insamlar detaljerad information med 

hjälp av olika metoder [...] (vår översättning).53 Inom projektet har vi valt att fördjupa oss i fyra 

destinationer (fallstudier) av olika karaktär (Figur 7). Dessa är Kiruna, Åre, Sälen och Vimmerby/ 

Astrid Lindgrens Värld. De fyra destinationerna har mycket olika karaktär när det gäller geografisk 

utbredning, från Astrid Lindgrens värld i Vimmerby som är en punktdestination till Åre, Sälen och 

Kiruna som är områdesdestinationer med olika geografisk utbredning. Samtliga destinationer har en 

relativt stor andel utländska besökare. En översiktlig presentation av destinationerna finns nedan. 

 

 

Figur 7. Fallstudiernas geografiska position. 1= Kiruna i Norrbottens län, 2= Åre i Jämtland län, 3= 

Sälen i Dalarnas län och 4= Vimmerby i Kalmar län. Grå streckad linje markerar länsgräns. Karta av 

Hans Antonson. 

                                                      

52 George & Bennett (2005). Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. MIT Press, 

Cambridge, MA and London, England.; Yin (2009). Case Study Research. Design and Methods (London, Sage). 

53 Creswell (2014). Research design. Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Thousand Oaks, 

CA: Sage. 
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3.1.1. Kiruna 

Kiruna är Sveriges nordligaste kommun, med Kiruna tätort belägen omkring 300 km nordväst om 

Luleå i Norrbottens län. Kommunen har cirka 23 000 invånare. Kiruna är både en sommar- och 

vinterdestination som är mycket vidsträckt. Exempel på besökspunkter är Riksgränsen (ca 130 km från 

Kiruna tätort), Björkliden och Abisko i nordväst, Nikkaluokta (ca 70 km väster om Kiruna) och 

Kebnekaise i väster, Karesuando i norr (ca 180 km från Kiruna tätort), och olika besökspunkter som 

Jukkasjärvi, Vittangi och Esrange öster om Kiruna (Figur 8).54 Exempel på aktiviteter och sevärdheter 

är skidåkning (utför och turåkning), norrskenssafari, ishotellet, Esrange rymdcenter, fjällvandring, 

alpinism, besök av gruvor, kyrkor, m.m. 

Tillgängligheten till Kiruna för besöksnäringen bedöms tack vare tillgången till reguljärflyg vara 

acceptabel enligt Trafikverkets tillgänglighetsanalys.55 Kiruna kan nås med flyg, dag- och nattåg samt 

med buss. Trots detta dominerar andelen bilburna besökare. 

 

Figur 8. Karta över Norrbotten, där Kiruna kommun utgör den nordligaste delen, med markerade 

attraktioner. Från: Länsstyrelsen i Norrbotten (2014).54  

  

                                                      

54 Länsstyrelsen Norrbotten (2014). Länstransportplan för Norrbottens län 2014-2025. 

55 Trafikverket (2016). Nationell behovsanalys, Rapport 2016-01-21. Bedömningen har gjorts i en tregradig 

skala dålig – acceptabel – god tillgänglighet. 
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3.1.2. Åre  

Åre är beläget cirka 100 km väster om Östersund i Jämtlands län. Åre kommun har drygt 10 000 

invånare varav omkring 3 000 i Åreområdet. Vinterturismen dominerar i Åre, men även en betydande 

sommarturism förekommer (Figur 9). Andelen internationella besökare är relativt stor. Sommartid 

besöks Åre för fjällvandring och andra aktiviteter.  

Åre som vinterdestination utgörs av skidanläggningar i Åre by, Duved/Tegefjäll (ca 10 km väster om 

Åre by), Ullådalen/Rödkullen (knappt 10 km nordväst om Åre by) och Åre Björnen (ca 6 km öster om 

Åre by). Mellan dessa anläggningar går det skidbuss under vintersäsongen. Även söder och norr om 

Åre finns skidanläggningar och boende som dock inte betjänas av skidbussen. Länstrafiken kör 

busstrafik utmed E14. 

Tillgängligheten till Åre för besöksnäringen är enligt Trafikverkets tillgänglighetsanalys dålig till 

acceptabel, beroende på om det körs transfer-trafik från flygplatsen i Östersund eller inte.55 Åre by och 

Duved kan även nås med dag- och nattåg och med buss. Andelen besökare som kommer med bil är 

dock störst. 

 

Figur 9. Karta med liftsystem över Åreområdet, Jämtlands län. Källa: Google maps. 

  

Duved 

Åre by 
Tegefjäll 

Åre Björnen 
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3.1.3. Sälen 

Sälen är beläget cirka 200 km väster om Borlänge i Dalarnas län. Malung-Sälens kommun har drygt 

10 000 invånare varav mindre än 1 000 i Sälen. Sälen är ett utpräglat vinterturistmål, även om viss 

sommarturism förekommer. Sälen som destination sträcker sig från Kläppens skidanläggning belägen 

cirka 15 km söder om Sälen by till Lindvallen, Högfjället och Tandådalen/Hundfjället (cirka 6–16 km 

väster om Sälen by), Stöten och Näsfjället (cirka 35–40 km nordväst om Sälen by) (Figur 10). 

Vasaloppet utgår ifrån Berga by belägen cirka 6 km söder om Sälen. 

Tillgängligheten till Sälen för besöksnäringen bedöms huvudsakligen vara dålig enligt Trafikverkets 

tillgänglighetsanalys.55 Sälen kan nås med flyg eller tåg till Mora (ca 100 km öster om Sälen) och med 

buss. Huvuddelen av besökare reser till Sälen med bil. 

 

 

Figur 10. Karta över Sälenområdet. Källa: Länsstyrelsen Dalarna. 

  



VTI rapport 934  35 

3.1.4. Astrid Lindgrens värld (ALV), Vimmerby 

Vimmerby är beläget cirka 100 km söder om Linköping i Kalmar län. Vimmerby kommun har drygt 

15 000 invånare. Astrid Lindgrens värld i utkanten av Vimmerby är en utpräglad sommardestination 

som huvudsakligen besöks av barnfamiljer (Figur 11). För övernattande besökare finns boende i 

anslutning till anläggningen. Avståndet till centrala Vimmerby är cirka 1 km och något kortare till 

Astrid Lindgrens Näs (10–15 min. gångavstånd). Lokaltrafiken i Vimmerby utgörs endast av 

beställningstrafik. Att kombinera besök vid ALV med ett besök till exempelvis filmernas ”Katthult” 

kräver bil.  

Tillgängligheten till Vimmerby för besöksnäringen bedöms huvudsakligen vara acceptabel till god 

enligt Trafikverkets tillgänglighetsanalys.55 ALV och Vimmerby kan nås med tåg (Stångådalsbanan, 

från Linköping eller Kalmar, hållplats finns även vid ALV sommartid), med flyg (olika alternativ finns 

inom 100–150 km) och med buss. Huvuddelen av besökare till Astrid Lindgrens värld reser dock med 

bil. 

 

Figur 11. Astrid Lindgrens värld (ALV) i Vimmerby. Astrid Lindgrens Näs ligger öster om och 

Vimmerby centrum söder om ALV. Källa: Google maps. 
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3.2. Dokumentanalys 

Hanteringen av turismen i den nationella infrastrukturplaneringen analyserades genom en studie av 

nationell plan för transportsystemet 2014–202518, regionala länstransportplaner och kompletterande 

underlag i form av samlade effektbedömningar för beslutade objekt.56 Länstransportplaner från 

Kalmar, Dalarnas, Jämtlands och Norrbottens län analyserades.57 Planerna har tagits fram av 

regionförbunden med undantag för Norrbotten, där ansvaret har legat hos länsstyrelsen. 

Baserat på den information som presenteras i de utvalda länstransportplanerna och relaterade underlag 

i de fyra länen som valts för studien, har vi vidare analyserat hur resbehovet inom besöksnäringen och 

turistresandets hållbarhet har inkluderats samt vilket inflytande dessa faktorer har haft på besluts-

processen. Flera fallstudier används för att få ett bättre underlag för att studera vilka faktorer som 

påverkat själva planeringen. 

3.3. Intervjuer av aktörsrepresentanter 

Analysen av länstransportplanerna har kompletterats med intervjuer av representanter för organisa-

tioner och aktörer som har ansvar för eller involveras i den lokala och regionala infrastruktur-

planeringen. Intervjuerna har genomförts i form av semistrukturerade djupintervjuer58 för att ge 

respondenterna utrymme att uttrycka sin syn och ge egna reflektioner. 

Djupintervjuer är en bra metod som kompletterar dokumentstudier eftersom man med intervjuerna har 

möjlighet att komma åt sådan kunskap som inte är officiell, som är för ny för att ha publicerats, eller 

som är för kritisk. Forskaren Tim Richardson skriver om intervjuer som ett ”forum för röster som 

vanligtvis inte hörs” dvs. att officiella texter endast beskriver en aspekt av verkligheten, hur det borde 

vara, men inte hur det fungerar i praktiken.59 

För läsaren av denna rapport är det viktigt att hålla i minnet att djupintervjuer är en kvalitativ metodik 

där en kvantifiering av resultat inte är möjlig, vilket innebär att fokus inte ligger på att en företeelse är 

binär, dvs. sann eller falsk, bra eller dålig osv. såsom ofta är fallet inom kvantitativ forskning. Här är 

det 14 respondenters åsikter och upplevelser som står i fokus och i detta ligger att andra bransch-

företrädare kan ha andra uppfattningar. Detta måste beaktas om resultaten generaliseras. 

I projektet har 14 tjänstemän intervjuats (Tabell 6). Ambitionen var att intervjua minst tre personer, 

helst fyra med olika organisatorisk hemvist inom respektive destination eller region. Principen enligt 

Kvale (1994)60 när det gäller kvalitativa intervjuer är att ”intervjua tillräckligt många personer för att 

ta reda på vad du behöver veta”. Representanter för fyra organisationstyper har intervjuats: 

kommuner, näringslivsorganisationer, regionala organ (självstyrelseorgan [f.d. landsting], kommunala 

samarbetsorgan, länsstyrelse) och Trafikverket (regionkontor). Näringslivsorganisationer utgörs 

                                                      

56 Se även Nerhagen (2016). Management by good intentions and best wishes – on sustainability, tourism and 

transport investment planning in Sweden, CTS Working paper 2016:4, Centre for Transport Studies, KTH, 

Stockholm.  

57 Regionförbundet i Kalmar län (2014). Regional transportplan för Kalmar län 2014–2025; Region Dalarna 

(2013). Länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna 2014–2025; Region Jämtland Härjedalen (2014). 

Länstransportplan 2014 – 2025 för Jämtlands län; Länsstyrelsen Norrbotten (2014). Länstransportplan för 

Norrbottens län 2014–2025. 

58 Kvale & Brinkmann (2009). InterViews: learning the craft of qualitative research interviewing. 2. ed. Los 

Angeles, CA: Sage Publications. 

59 Richardson (2005). Environmental assessment and planning theory: four short stories about power, multiple 

rationality, and ethics. Environmental Impact Assessment Review, 25, 341–365. 

60 Kvale (1994). Ten standard Objections to Qualitative Research Interviews. Journal of Phenomenological 

Psychology, 25(2), 147–173. 
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vanligen av ekonomiska föreningar som bekostas med medlemsavgifter Medlemmar är huvudsakligen 

privata företag inom turistnäringen. 

Representanter för följande näringslivsorganisationer har intervjuats:  

• Swedish Lapland Visitors Board som är en ekonomisk förening där lokala 

destinationsorganisationer, kommuner, m.fl. är partners 

• Destination Åre AB som ägs av näringslivet i Åre 

• Destination Sälenfjällen, ett näringslivsfinansierat bolag som samordnar turismen i Sälen 

• Astrid Lindgrens Värld AB som är ett fristående aktiebolag, ägt till 84 procent av Saltkråkan 

AB och 16 procent av Vimmerby kommun.  

De flesta av de intervjuade (respondenterna) har identifierats genom s.k. ”snowballing”,61 där en 

person tipsar om vilken person vid en annan organisation som arbetar med en viss fråga. Vår 

bedömning är att vi inom respektive destination har lyckats relativt väl i att identifiera nyckelpersoner 

som på ett eller annat sätt arbetar med turistfrågor och transporter. 

En och samma forskare har genomfört alla intervjuer som bygger på ett frågeformulär med ett trettiotal 

frågor fördelade på sex frågeområden (Bilaga 1): bakgrund och yrkesroll, transportsystemet och 

turistresor, organisationens roll, syn och möjligheter att påverka, organisationer och deras 

prioriteringar, besluts- och planeringsprocesser samt lokalsamhället. Alla respondenter hade antingen 

en universitetsexamen inom olika discipliner (miljövetenskap, biologi, naturvetenskap) eller en 

mycket lång erfarenhet av arbete inom turismnäringen.  

Intervjuerna genomfördes i oktober, november och december 2015 samt i mars och april 2016. 

Intervjuer genomfördes per telefon och samtalet spelades in. Intervjuerna varade mellan 28 och 71 

minuter (i genomsnitt 45 minuter). Alla respondenter hade möjlighet att ange huruvida de ville att 

deras namn skulle avidentifieras eller om deras namn kunde skrivas ut. De tillfrågades om detta direkt 

efter intervjun. Samtliga svarade att avidentifiering inte var nödvändig men fem med förbehållet att 

först få se citat och det sammanhang inom vilket citaten användes. Detta utlovades av forskaren, och 

denna korrespondens skedde i maj 2016. Endast en respondent återkom med ändringar vilket tolkas 

som att samtliga därmed har lämnat sitt medgivande. Vi har trots detta valt att inte skriva ut namnet på 

den intervjuade personen vid respektive organisation eftersom vår bedömning är att det inte tillför 

något till analysen. En professionell konsult har transkriberat samtliga intervjuer och här utgör 

transkriptionen i sig datamaterialet. När citat används för att belysa en ståndpunkt, en fråga eller ett 

problem har de i viss mån redigerats från talspråk till skriftspråk. Kategorisering av data i teman 

genomfördes med hjälp av innehållsanalys utifrån både en a priori (intervjuprotokoll) och en induktiv 

(transkriptioner) metod.62 

                                                      

61 Seidman (2013). Interviewing as qualitative research. A guide for researchers in education & the social 

sciences. 4th ed. New York, NY: Teachers College Press. 

62 Ryan & Russel Bernard (2003). Techniques to identify themes. Field Methods 15, 85–109. 



38  VTI rapport 934 

Tabell 6. Respondenternas organisatoriska tillhörighet. 

 Lokal myndighet Destinations-
organisation 

Regional 
myndighet 

Nationell 
myndighet 

Kiruna Kiruna kommun Swedish Lapland 
Visitors Board 

Länsstyrelsen i 
Norrbotten 

Trafikverket 
Region Nord 

Åre Åre kommun. Destination Åre  

Trafikverket 
Region Mitt Sälen Malung-Sälens 

kommun 
Destination 
Sälenfjällen 

Region Dalarna 

Vimmerby Vimmerby 
kommun 

Astrid Lindgrens 
värld (företag) 

Regionförbundet i 
Kalmar 

Trafikverket, 
Region Syd 

 

Det ska betonas att de fyra destinationerna aldrig kan ses som empiriskt representativa av andra 

destinationer. Därför bör försiktighet iakttas avseende hur resultaten generaliseras. Däremot kan 

resultaten säga något om områden med liknande turism- och befolkningssammansättning. Man kan 

också använda fallstudierna som illustrativa pedagogiska exempel om planeringsprocesser rörande 

hållbara turistresor som förhoppningsvis kan generera kritiskt tänkande och nya perspektiv inom 

nämnda område. 

3.4. Analys 

Datamaterialet har analyserats med avseende på horisontell och vertikal samverkan mellan aktörer, 

modell för styrning/flernivåstyrning, hantering av specifika frågeställningar avseende hållbarhet, miljö 

och turism, tillämpning av underlag och planeringsstöd och planeringsprocessens utformning. 

Resultaten presenteras utifrån fyra perspektiv: Turismen i transportplaneringen, Planerings- och 

beslutsunderlag, Hållbarhet och miljö samt Planeringsprocess och samverkan. 



VTI rapport 934  39 

4. Resultat 

4.1. Turismen i transportplaneringen 

När det gäller valet av investeringsobjekt i länstransportplaneringen är en stor andel väginvesteringar 

och investeringar i gång- och cykelbanor (Figur 12).56 Observera att investeringar i järnvägsinfra-

struktur till stor del görs i den nationella planen.  Fokus ser med andra ord, i enlighet med regeringens 

direktiv, ut att vara stråk för arbetspendling, transportleder för näringslivet och gränsöverskridande 

transporter. Även särskilda satsningar på efterfrågade cykelåtgärder redovisas. 

 

Figur 12. Fördelningen av finansieringen i länstransportplanerna för Norrbotten, Jämtland, Dalarna 

och Kalmar län 2014–2025. Observera att investeringar i järnvägsinfrastruktur huvudsakligen görs i 

den nationella planen.  Efter: Nerhagen (2016).56 

 

I samtliga studerade länstransportplaner (Norrbottens, Jämtlands, Dalarnas och Kalmar län) 

konstateras att besöksnäringen är en betydande och ökande näring och turismen tas upp som ett viktigt 

skäl till förbättringar av transportsystemet. I några planer beskrivs besöksnäringen och dess transport-

behov relativt ingående och i andra något mer övergripande. Det varierar också hur tydligt olika 

investeringsobjekt kopplas till besöksnäringens behov. Trots att turismen omnämns i planer och vissa 

styrande dokument tycks flertalet respondenter ha uppfattningen att det är otydligt hur den prioriteras i 

den faktiska planeringen. 

Bilen konstateras vara det huvudsakliga transportmedlet för turistresor i dessa län, men även behovet 

av att utveckla flyg- och järnvägstrafiken nämns. I samtliga studerade länstransportplaner tas 

bilberoendet upp i samband med turism, liksom även de stora variationerna i trafikflöden under låg- 

och högsäsong. De kapacitetsproblem i vägnätet som uppkommer på grund av variationer och 

trafiktoppar liksom behov av investeringar i rastplatser längs vägarna diskuteras bland annat utifrån 

trafiksäkerhetsskäl. Vikten av att ha ett hela resan-perspektiv och samordning betonas. 

Betydelsen av flygresor och flygplatser samt särskilt behovet av investeringar för att öka tillgänglig-

heten till flygplatserna poängteras. Jämtland drar nytta av flygplatsen på den norska sidan av gränsen, 

liksom av förbättringar av järnvägen på den norska sidan. Dalarna och Kalmar diskuterar investeringar 

i flygplatser i sina respektive län. Vidareutveckling av chartertrafik är ytterligare en möjlighet som 

diskuteras i Norrbotten. Även kapaciteten på järnvägen tas upp liksom kapaciteten som erbjuds av 

tågoperatörerna och transfertrafik. Oavsett trafikslag diskuteras behovet av att ta hänsyn till 

Väg G/C Kollektivtrafik Järnväg Flyg MM Oplanerat
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turistsäsongen i planeringen och man konstaterar att ökande turism riskerar att leda till accentuerande 

trafiktoppar.  

Åtgärder som identifieras och prioriteras är till stor del investeringar i väginfrastruktur som kan 

förväntas ha en långsiktig påverkan på sättet att resa. Därmed kommer de sannolikt även ha en 

betydande inverkan på turistresandet och sannolikt även utvecklingen av hållbar turism. Exempel på 

aktuella väginvesteringar som också har betydelse för turistresandet är åtgärder för ökad säkerhet och 

framkomlighet såsom mittseparering, byggande av 2+1-vägar och ombyggnader av korsningspunkter.  

Samtliga studerade regioner ger en andel av sina medel till förbättringar av järnvägssystemet. Den 

betydligt lägre summan i jämförelse med väginvesteringar kan, åtminstone delvis, förklaras av att 

järnvägsinvesteringar främst är ett nationellt ansvar. 

Intervjuerna bekräftade att besöksnäringen tas upp med olika tyngd i plandokument i infrastruktur-

planeringen. En respondent kommenterade att turismen är inkluderad i länstransportplanen och 

kommer att inkluderas i översiktsplanen då den håller på att revideras. Synen på hanteringen av 

besöksnäringen förefaller dock skilja sig åt då en annan respondent, i detta fall ansvarig tjänsteman för 

länstransportplan menade att de inte alls höll på med turism. Denna variation i synen på turistfrågorna 

överensstämmer med olikheterna i hur turismen tas upp i olika planer som framkom av analysen av 

länstransportplanerna. 

Två respondenter kan sägas instämma i att det finns en otydlighet avseende hur besöksnäringen ska 

hanteras i infrastrukturplaneringen. Den ene av dessa nämnde att: ”men [i länstransportplanen] tror 

inte jag att det är speciellt mycket turistfokus faktiskt, jag tror att det är mer fokus på skolresor, alltså 

mycket runt städer och utveckling med gång- och cykelvägar och så där. Jag har liksom inget riktigt 

bra exempel på när det finns satsning på turismens resor och transporter, det är mer det här 

vardagliga resandet som man har med där”. 

Detta stöds vidare av följande reflektioner om turism och hållbara turistresor i kommunala planer: ”Vi 

skulle [även] kunna få mycket tydligare utrymme i kommunernas översiktsplaner. Alltså, man kanske 

får in turistnäringen, markanvändningsbehov om man har tur, men det finns ingen koppling mot 

resandet. Det står att det här ska utvecklas men det står ingenting om hur folk skall ta sig dit på ett 

hållbart sätt. Det finns ingen medveten strategi i det tänket. De turistintensiva kommunerna bör ha väl 

utarbetade trafikstrategier som också tar med det här turistresandet och transportförsörjningsbehovet 

för turistresor kopplat till sina översiktsplaner. Om det har vi försökt driva hos kommunerna, men vi 

kan inte bestämma vad de gör”.  

Många av respondenterna berättar om en ”tröghet” som gör att turismen inte prioriteras trots att den 

har blivit en av Sveriges i särklass största exportvaror. En respondent upplever det som: ”Att man inte 

tas på allvar, att det mer är en annan planering som styr”. 

Den planering som lyfts fram som prioriterad är återigen arbetspendling och traditionella 

exportnäringar såsom råvaruproduktion och tillverkningsindustri. Personbilsfabriken SAAB i 

Trollhättan lyfts fram som ett exempel. ”När det är etablering av en stor industri eller en gruva eller 

någonting då är man väldigt noggrann med att säkra upp infrastrukturen så att det på ett lätt och 

smidigt sätt skall gå att transportera. Men totalt sett, inom Sverige, tycker jag kanske inte att vi har 

tagit [turisterna] som transporteras på vägarna på samma allvar, […] för säger man turistresor så 

blir det liksom, det är någonting man gör lite grand när man har roligt. Men det är ju en industri 

precis som en gruva eller en produktionsindustri”. 

En trafikverksrespondent reflekterar över att turismen kan vara eftersatt i planeringen. Personen 

påtalar också att det finns en skillnad mellan Trafikverkets regionala och nationella organisation: ”Jag 

märker att i de regionala kontakterna vi har, där har man pekat ut vikten av besöksnäringen. Där 

finns det också en lyhördhet […] [Men] rent övergripande i de rutiner och processer som finns hos 



VTI rapport 934  41 

Trafikverket upplever jag att besöksnäringen får väldigt liten plats. […] [Det] saknas ett system att 

bedöma besöksnäringen och då försvinner det också bort ur de nationella planerna”. 

Några generella förklaringar som togs upp till att turismen inte prioriteras i planeringen är att 

turistintressena är dåligt organiserade, att turismen är geografiskt utspridd och att kunskapen om dess 

betydelse är begränsad. En respondent menade att: ”Det är ingen som för turisternas talan”. En annan 

respondent sa: ”att den är utspridd över hela Sveriges yta, det är svårare att göra någonting [då]. 

[…] Att åka och titta på en sagotant i Vimmerby kommer ganska långt ner [bland prioriteringar]”.  

Ett konkret exempel på att turismen inte prioriteras i planeringen och som många respondenter tog upp 

rör vägvisning, dvs. hur skyltning kan leda turisten till besöksmålet på bästa sätt, bland annat genom 

alternativa vägval så att trafiken sprids ut på ett större vägnät under högtrafik. En kommunal 

respondent ansåg till exempel att de inte får gehör för sådana förslag som eventuellt skulle kunna 

motsvara steg 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen: ”Vi är jättepositiva till [fyrstegsprincipen] […] och 

föreslår gång på gång en massa kreativa lösningar, men Trafikverket är ju verkligen inte 

lösningsfokuserade...”. Andra synpunkter på vägvisning som framkommer under intervjuerna är 

brister i skyltning på engelska och det refereras även till en ”evig diskussion” om skyltning mellan 

besöksnäringen och Trafikverket. 

Brister i planeringsunderlag kan vara ytterligare en förklaring till att turismen inte prioriteras i 

transportplaneringen. Ett exempel som tas upp i intervjuerna är att årsmedeldygnstrafikens (ÅDT) 

extrema fluktuationer och höga flöden under högsäsong inte syns i Trafikverkets statistik. Det påtalas 

att Trafikverket mäter ÅDT vid fel tillfällen såsom under vår och höst och inte under turistsäsongen 

(vanligen sommar och/eller vinter) vilket ger en missvisande bild. Det påtalas även att de medelvärden 

som tillämpas då mätningarna fångar stora flödesfluktuationer kan vara ett problem eftersom de inte 

fångar problematiken med trafiktoppar under högsäsong. Av intervjuerna framkommer också att en 

medvetenhet om detta finns vid Trafikverket. Även de samhällsekonomiska kalkylerna är anpassade 

till beräkningar baserade på ÅDT-medelvärden vilket kan leda till att de ger missvisande resultat. 

Denna problematik tas även upp i länstransportplanen för till exempel Dalarna. Det framkommer olika 

syn på dessa mätningar varför det tycks finnas en viss kunskaps- och informationsbrist om de 

mätningar som görs. 

Intervjurespondenterna var relativt samstämmiga vad gäller brister och åtgärdsbehov i dagens 

transportsystem sett utifrån hållbara turistresor. Flertalet fokuserade på överföring av resor till 

allmänna kommunikationer till, från och inom destinationen. Flera nämnde även problemet med 

minskad trafikering från tågoperatörerna. Synen på åtgärdsbehov som framkom handlade om tätare 

avgångar och upprustning av banor. Även svårigheten att planera sin resa i god tid togs upp, något 

som turisten idag ser som en självklarhet. Svårigheten beror inte endast på tågoperatören utan på att 

staten tilldelar operatörerna tågtider med relativt kort framförhållning: ”Tågens tidtabell och 

tillgänglighet är inte tillgängliga när kunder vill boka pga. att […]Trafikverket […] delar ut 

slottiderna så sent, i bästa fall kan SJ t.ex. producera tågbokning i september för det året när 

vintergästerna då skall boka inför vintersäsongen”.  

Ytterligare ett problem som togs upp var att kollektivtrafiken inte går dit turisterna vill åka, med 

exemplifiering med flygbussar som inte stannar vid hotell utan endast vid busstationer: ”den här 

flygbussen går en viss rutt men den går inte förbi hotellen [utan] då kommer de till busstationen och 

sedan så måste de antagligen ta en taxi eller så måste företagen komma och hämta upp dem […] Då 

blir det fler minibussar, alltså då blir det en miljöpåverkan. Så det gäller ju att se om vi inte kan öka 

den här flygbusstrafikeringen, att det tar tio minuter extra att åka runt hotellen, då minskar 

miljöpåverkan och flera åker med samma transportmedel”.  

En annan respondent tog upp bristande samordning mellan olika trafikbolag/operatörer: ”Under vissa 

perioder slutar den [bussen] gå under sportlovet för att den har ju inte uppdrag att försörja annat än 
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skolskjutsen. Men under sportlovet har ju vi ett jättestort behov av just den bussen som ju nyttjas av 

besökarna”.  

Variationen mellan olika destinationer är dock stor. Medan en respondent menar att samordning redan 

är genomförd och resandet med buss har ökat i Åre anser en respondent i Kiruna att: ”Man totalt 

saknar ett försörjningssystem för kollektivtrafik för turister […] Det finns ingen samordning mellan 

olika aktörer, inget tänk, inte ens flygbussar som fungerar, inte ens någon taxi från flyget, ingen 

samordning mellan busstidtabeller, olika turistföretag kör sin egen turistbuss istället för att 

samordna”. 

I detta sammanhang menade en av respondenterna att den ordinarie kollektivtrafiken också måste 

tänka i banor om flexibilitet: ”Om tåget då kommer lite sent så väntar inte bussen in resenärerna […]  

Det är små saker som inte handlar om stora investeringar utan det är små detaljer som också måste 

fungera för att hela resan skall bli bra”. Det handlar återigen om hela-resan-perspektivet, där de flesta 

anser att det inte fungerar. En möjlig orsak är att kollektivtrafiken har olika huvudmän vilket gör 

samordning ännu svårare om dessutom länsgränser passeras.   

I samband med planeringen av Sälens nya flygplats, som ska förse SITE-orterna (Sälen och Idre i 

Sverige samt Trysil och Engedal i Norge) med besökare, nämner en intervjuperson att de redan nu 

måste tänka helt nytt vad gäller utbyggnaden av kollektivtrafiken för att turisterna på ett enkelt sätt ska 

nå sin slutdestination. Här krävs dessutom samordning över en nationsgräns. Ett annat exempel på 

samordning mellan tåg- och busstrafik är att man har arbetat för busstransfer Mora–Sälenfjällen–Mora 

genom att erbjuda bokning av tåg och buss från hemorten till Sälenfjällen via SJ:s system. Ytterligare 

goda exempel på anpassning till turism som togs upp är att man börjat montera skidställ och cykelställ 

på lokalbussar. 

 

4.2. Planerings- och beslutsunderlag 

Samtliga studerade länstransportplaner innehåller någon form av analys av hur man använder 

tilldelade medel effektivast. Till exempel när det gäller investeringar avseende kollektivtrafiken 

redovisas i ett fall en diskussion om var i länet det är mest troligt att sådana åtgärder kommer att 

påverka resebeteendet. Det framgår dock av dessa diskussioner att sådana avvägningar har varit svåra 

att göra. I de fall som kostnaden för investeringsobjekten överstiger 25 Mkr genomförs en SEB som 

underlag för investeringsbeslut. I de studerade länstransportplanerna identifierades totalt 38 vägobjekt 

med en beräknad kostnad >25 Mkr. För fyra av dessa behöver en SEB av olika skäl inte tas fram. Av 

resterande 34 SEB:ar beräknades 17 vara lönsamma investeringar, 8 olönsamma, 5 bedömdes vara 

osäkra investeringar, 3 kunde inte bedömas och 1 var inte färdigställd (Tabell 7). 

Sammanfattningsvis konstateras att det finns en medvetenhet om turismen i de studerade 

länstransportplanerna samt enligt respondenterna även i olika lokala plandokument. Detta tycks 

dock inte vara genomgående och det finns få genomarbetade exempel på operationaliseringar av 

turistperspektivet i åtgärdsplaneringen.  

Många respondenter ser möjligheter att öka turistresandets hållbarhet med hjälp av allmänna 

kommunikationer. Man har även identifierat problem och utmaningar, i synnerhet när det gäller 

transfertrafik från stationer och flygplatser. Behovet av flexiblare och mer turistanpassad 

busstrafik tas också upp. Turisternas behov av förflyttning inom destinationen för att nå andra 

målpunkter än boendet tas varken upp av respondenterna eller i länstransportplanerna. 
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Tabell 7. Antal och resultat av SEB för beslutade vägobjekt i de studerade länstransportplanerna. 

 Norrbotten Jämtland Dalarna Kalmar Totalt 

Antal vägobjekt > 25 Mkr i 
nationell och regional plan 

12 7 14 5 38 

Vägobjekt med SEB 11 4 14 5 34 

- varav lönsamma 6 2 5 4 17 

- varav olönsamma 5  3  8 

- varav med osäker lönsamhet   4 1 5 

- varav ej bedömningsbara  1 2  3 

- varav ej färdigställda  1   1 

Vägobjekt med godtagbart skäl 
för ej SEB 

1 3   4 

 

Denna översikt (Tabell 7) visar att objekt för vilka det har tagits fram en samhällsekonomisk analys 

ofta genomförs trots att de inte beräknas generera en positiv ekonomisk nettoeffekt. SEB är med andra 

ord endast ett underlag för beslut om investering i den regionala infrastrukturplaneringen. Tyvärr har 

inte andra motiv och underlag för investeringsbeslut studerats här. 

Även respondenterna tillfrågades på vilket sätt och i vad mån de använder olika typer av verktyg och 

kunskapsunderlag som stöd i transportplaneringen. Svaren varierade och någon samstämmighet har 

inte gått att identifiera i intervjumaterialet. Snarare visar intervjuerna att olika planerare eller organisa-

tioner har kommit olika långt eller att man inte upplever sig äga frågan. Några organisationer genom-

förde exempelvis inte några egna kunskapssammanställningar utan förlitade sig på att andra aktörer 

gjorde det, såsom universiteten och Trafikverket. Ibland nämndes mer formella kunskapsgenererande 

metoder såsom samhällsekonomisk bedömning (SEB).  

Några respondenter lyfte fram det praktiska planeringsarbetet samt medverkan i nätverk där problem 

och lösningar diskuteras: ”Nu har ju vi fått väldigt mycket kunskap genom att jobba, för man har ju 

[…] jobbat i de här grupperna […] och där får man ju ett kunskapsutbyte och där sitter ju kommunala 

representanter med.” Många tycker att åtgärdsvalsanalysen är positiv som kunskapsunderlag, för att 

fånga turisternas resor och för att samråda med olika aktörer. En respondent från den lokala nivån sa 

att: ”alltså projektet har möjliggjort att vi har kunnat jobba väldigt bra med företag, att vi har haft 

kurser, att ha workshopar. Vi har kunnat åka runt i företagen och frågat och fångat upp [vad de 

tycker] i den här åtgärdsvalsanalysen t.ex. Så att nu […] tycker jag att man har lyssnat mera. De 

kommer ju med nu på ett annat sätt”. 

En respondent från en destinationsorganisation (Tabell 6) sa implicit att det inte har funnits behov av 

att ta fram egen kunskap eftersom turisterna ändå kommer oavsett vad de gör. Kunskap är avhängigt 

en rad andra faktorer såsom kompetensen att kunna bedöma vilka data som behövs, men också att 

kunna finansiera datasamlingen i sig som många gånger genomförs av annan part än den egna 

organisationen: ”Ibland har vi kanske inte råd att köpa in [nya verktyg], eller bearbeta underlag och 

så vidare. [… Men] det kan även vara brist hos oss själva ibland, att vi inte riktigt vet vad vi kan hitta 

för underlag som måste kopplas samman för att ge en bra bild”. 

Denna brist på styrning inom den egna organisationen togs även upp av en trafikverksrespondent 

vilket återkopplar till behovet av vidareutbildning. ”Nu har vi startat upp ett utvecklingsprojekt som 
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handlar om att bättre försöka beskriva vad turistnäringen också har för samhällsekonomiska effekter 

och där är det också rena snurren liksom […] det finns liksom inte någon riktig grund för 

[ståndpunkterna] samtidigt gör man värderingar och prioriteringar”.  

Men kunskap är inte alltid den enda vägen framåt menar en av respondenterna från den lokala nivån. 

Ibland behövs helt andra verktyg för att nå målen, i synnerhet när det handlar om ett komplext system 

som ska hanteras eller kan påverkas av planeringen. Ytterligare en synpunkt som framkom var att 

förutom kunskap krävs även styrning, såsom att politiker fattar beslut som kan vara obekväma för 

några men som gynnar flertalet. 

Respondenterna tillfrågades i vilken mån de uppfattade att deras respektive organisation hade mål, 

strategier eller visioner om hållbara turistresor inom destinationen. Svaren varierade kraftigt. Här 

måste beaktas att intervjufrågan var allmänt hållen och att dess innebörd kan ha olika betydelser för 

olika respondenter. Svaren kan dock i princip sammanfattas av en respondent från den regionala nivån 

som sa att: ”nej, vi har ingen strategi eller direkt riktning för hållbara transporter…”. Även om det 

finns exempel på åtgärdspaket har flertalet respondenter även dålig kunskap om eventuella mål och 

strategier, vilket kan sammanfattas med en respondent från den nationella nivån som sa att: ”nej, vi 

har inte tillräckligt bra och tydliga mål”. 

De flesta känner till samhällsekonomiska analyser och SEB, men användningen av dessa verktyg 

verkar inte har funnit sina former, varken när det gäller utformning och innehåll eller användning i 

planeringsprocessen. En respondent från den regionala nivån nämnde att: ”Samhällsekonomiska 

kalkyler det gör ju Trafikverket, där finns ju samhällsekonomiska effektbedömningar idag som har 

kommit till för några år sedan […] för att beskriva någonting mer än själva samhällsekonomiska 

analysen. Det som har blivit s.a.s. en bromskloss eller ter sig [som en sådan], det är de här 

samhällsekonomiska effektbedömningarna som blir ganska omständliga. Jag kanske är orättvis nu 

men vi kan i alla fall se en tendens, man kanske gör dem för omständliga i ett för tidigt skede”. 

 

 

4.3. Hållbarhet och miljö  

När det gäller hållbart resande generellt ges miljö och klimat ett särskilt fokus i tre av de fyra 

studerade länstransportplanerna. I länstransportplanen för Dalarna dras dock slutsatsen att påverkan av 

planen på klimatet sannolikt är liten. Norrbotten däremot uppger att deras plan är ett viktigt steg mot 

ett mer hållbart samhälle, en slutsats som dock ifrågasätts av Trafikverket i sitt svar på remissen av 

planen. Inga hänvisningar görs till specifika beräkningar som ett underlag för dessa slutsatser, något 

som även gäller åtgärder till exempel för ökad gång- och cykeltrafik. 

Sammanfattningsvis konstateras att SEB används som stöd för att prioritera mellan 

investeringsobjekt i transportplaneringen. Samtidigt visar intervjuerna att det finns brister i 

kunskapen om hur de ska tolkas och tillämpas. Även andra beslutsunderlag används i betydande 

omfattning då inte endast lönsamma objekt enligt samhällsekonomisk kalkyl genomförs. Arbete 

inom nätverk anförs dock som positivt för att inkludera olika behov och perspektiv samt 

åtgärdsvalsstudier anges vara ett bra stöd. 

Generellt sett framträder en bild av en infrastrukturplanering som har ett fokus på framkomlighet 

och trafiksäkerhet, vilket bör gynna alla trafikanter, inklusive turister. Det tycks saknas ett 

systematiskt sätt att bedöma effekter på hållbarhet samt besöksnäringens behov och effekter av 

investeringar för besöksnäringen. Intervjuerna visade även att besöksnäringens behov behöver 

tydliggöras i planeringen av kollektivtrafik. 
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Andra miljöeffekter som tas upp förutom klimateffekter är hälsa, luftkvalitet, buller och landskap samt 

miljökvalitetsnormerna för luft, buller och vattenkvalitet. Hållbarhet och miljö utgör dock inte primära 

orsaker till åtgärder utan dessa perspektiv presenteras i bakgrundsbeskrivningar, som mål och i läns-

transportplanernas miljökonsekvensbeskrivningar.56 Betydande miljöpåverkan av åtgärder bedöms i 

miljökonsekvensbeskrivningar.  

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet är prioriterade mål och motiv i samtliga studerade läns-

transportplaner. Trafiksäkerhet är en viktig aspekt av social hållbarhet, men frågan tas inte upp i ett 

sådant sammanhang. 

 Behovet av vidareutveckling av turistresandet på ett sätt som leder till ökad hållbarhet tas upp som ett 

utvecklingsbehov i de studerade länstransportplanerna. Hur hållbarhetsperspektivet avseende turist-

näringen omsätts i åtgärder går däremot inte att utläsa på något tydligt sätt av länstransportplanerna 

och de beslutade infrastrukturprojekten. 

Utöver infrastrukturplanering tas även betydelsen av strukturella faktorer för hållbar utveckling upp. 

Ett behov av bättre samordning mellan infrastrukturplaneringen och den fysiska planeringsprocessen 

konstateras. I planerna konstateras även att åtgärder som beslutas i andra sammanhang troligen kan att 

ha en större inverkan på miljöeffekterna av transporter, såsom till exempel användningen av 

alternativa bränslen eller IT-infrastruktur.56  

Alla studerade regioner är till stora delar glest befolkade med större grad av bilberoende än i mer 

tätbefolkade områden. Den främsta möjligheten att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn 

bedöms vara att ersätta fossila drivmedel med förnyelsebara alternativa bränslen. Förbättrad kollektiv-

trafik, åtminstone i de tätbefolkade områdena i varje län, tas också upp som en möjlighet att minska 

koldioxidutsläppen. Pendling med tåg ses även som en grund för regionförstoring, dvs. ökad tillgäng-

lighet till arbetsplatser. Fördubblingsmålet som syftar till en ökad användning av kollektivtrafik63 

diskuteras också, även om det i något fall konstateras att det kommer att vara svårt att uppnå en stor 

ökning i glesbygd. Nya typer av kollektivtrafik, såsom olika former av beställningstrafik tas upp som 

en möjlig lösning. Turistresandet tas inte upp specifikt i dessa mer generella diskussioner av hur 

transporternas hållbarhet kan utvecklas. 

En liknande bild som den som har återgetts ovan avseende länstransportplanerna framkommer vid 

intervjuerna. Ofta tolkades hållbarhet i termer av miljö. Få respondenter berörde hållbarhetsbegreppets 

samtliga tre delar. På frågan vad hållbart resande innebär svarade majoriteten att det handlar om att 

minska bilresandet och öka kollektivtrafikresandet, gärna med tåg. Några exempel på reflektioner från 

respondenterna: ”Hållbart resande betyder att någonstans ändå välja ett klimatsmart resande om man 

kan […]”. ”Hållbart resande tycker jag också kan vara lite planering och hur man reser […]. Det är 

nog [ett] rätt vitt begrepp för mig ändå. Men framför allt att se alternativa transportsätt än bilen”. 

Ingen hänvisade till något styrande dokument eller någon policy som tillämpas inom sin organisation. 

En person från Trafikverket sa att ”det är en jättebra fråga som jag verkligen liksom tycker att vi ska 

kunna svara på väldigt konkret, bra, men jag har inte gjort någon egen sådan där liksom strategi eller 

definition på att det här är hållbart resande”. 

En företrädare för en destinationsorganisation nämnde att organisationen tidigare i en förstudie har 

betonat att transporter alltid är en viktig fråga för dem, men de upplever att det inte finns några 

särskilda initiativ för hållbart resande: ”Man arbetar med hållbar destinationsutveckling. I detta 

arbete ingår satsningar på vandring och cykling, men som del i upplevelseturistandet, och inte som 

del i arbetet med transporter”. Resultatet av intervjuerna överensstämmer alltså mycket väl med 

perspektiven som tas upp länstransportplanerna.  

                                                      

63 Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik (http://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-

oss/). 

http://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/
http://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/
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Sammantaget finns en bred medvetenhet om hållbarhetsperspektivet, i allmänhet och när det gäller 

turism, men det tycks vara svårare att komma fram till konkreta åtgärder och strategier. När det gäller 

turism tycks hållbar destinationsutveckling vara det perspektiv som har fått mest genomslag och 

transporter verkar vara en begränsad del av detta arbete. Den bild som framträder avseende arbetet 

(och planering) för hållbar turism och hållbara turistresor är ett relativt fragmentariskt arbete med en 

otydlig målbild. En viss medvetenhet om behovet att arbeta med breda perspektiv finns dock. Som 

exempel på det närmade sig vissa respondenter även frågan utifrån ett hela resan-perspektiv: ”Jag 

skulle ju önska att vi fick [fl]er resande med tåg […] vid vår station så finns det ett antal förbokade 

turer med väldigt energisnåla eller miljövänliga alternativ att resa med. […], men som det är idag så 

kommer de egentligen... varje familj kommer ju i var sin bil”. Respondenten gör samma reflektion 

avseende flyg.  

 

4.4. Planeringsprocess och samverkan 

Länstransportplanerna är i hög grad styrda av regeringens direktiv, bland annat avseende priori-

teringarna av åtgärder, men det finns också möjligheter till prioriteringar i den regionala planerings-

processen. Enligt de studerade länstransportplanerna har de utvecklats i dialog med de viktigaste 

aktörerna som Trafikverket, kommuner, länsstyrelser, organiserade intressen och vid behov grannlän. 

Dialogprocessen är dock endast kortfattat och övergripande beskriven och det är oklart hur representa-

tionen av organiserade intressen har sett ut, i vilken utsträckning allmänheten har informerats och 

involverats samt vilka frågor eller perspektiv som har diskuterats.56  

När det gäller hållbar utveckling tycks bedömningen inom infrastrukturplaneringen generellt vara att 

åtgärder som beslutas i andra sammanhang troligen har en större inverkan, åtminstone på miljö-

effekterna av transporter.56 Frågan om hållbarhet, förutom trafiksäkerhet som hanteras som ett separat 

perspektiv, tycks alltså inte vara prioriterad i dessa planeringsprocesser. Hur turistperspektivet har 

hanterats i dessa dialoger framgår inte direkt, men det är rimligt att anta att besöksnäringens behov har 

ingått som en prioriterad näring i enlighet med de behovsbeskrivningar som ingår i länstransport-

planerna. 

Vid intervjuerna framkom att turism och turistresor diskuteras inom en rad olika formella arenor eller 

sammanhang såsom offentliga utredningar, transportplaner, åtgärdsvalsanalyser, kommunala 

översiktsplaner och trafikstrategier, men även exempelvis inom ramen för regionala utvecklingsplaner. 

Förekomsten av formell och informell samverkan där turismen och hållbara turistresor hanteras i 

planeringen kan se olika ut. Nedan återges några exempel på svar på frågan om samverkan:  

”Marknadsgruppen för nattågstrafik. Nu [är det] enbart turistresor som diskuteras i den, och där är 

det många aktörer med”. 

”Det är ju en liten miljö här [där] de flesta känner varandra, så att jag tar för givet att de jobbar 

mycket informellt”. 

Vi konstaterar att det finns en medvetenhet om behovet av att vidareutveckla turistresandet på ett 

sätt som leder till ökad hållbarhet, både i infrastrukturplaneringen och bland de planerare som har 

intervjuats. Det är dock framförallt miljöperspektivet av hållbarhet som tas upp och det är mest 

fokus på klimatfrågan.  

Miljö och hållbarhet tas främst upp som bakgrund eller i effektbedömningar, inte som motiv för 

åtgärder. Effekter på turistresandets hållbarhet av åtgärder i länstransportplanerna bedöms eller 

presenteras inte på något tydligt sätt. 
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”Alltså jag saknar ju egentligen en arena där de här aktörerna tittar på besöksnäringen som en 

näring också”.  

”Kollektivtrafikmyndigheten där har vi haft ett bra [samarbete], vi har haft workshops med 

tidtabeller, hur de kan [förändra]. De har lyssnat in [turist-] företagens behov”. 

”Här så har vi ju någonting i regionen som heter tågråd och vi har något som heter flygråd där vi så 

att säga kanaliserar våra gemensamma behov”.  

”Sedan är det ofta länsturismen som kanske fångar upp alla frågor och [i sin tur] har en dialog då 

med Regionförbundet […] Sedan kan man ju i alla fall som liten person längst ut på snöret [fråga sig] 

hur regionen tar hand om de här frågorna, hur mycket resurser de lägger på det här”. 

Även om dessa reflektioner ger en mycket varierad bild av samverkan, framgår emellertid att 

samarbeten och kontakter pågår mellan många olika aktörer, både på formella och informella arenor. 

Infrastrukturplaneringen nämns inte specifikt av någon respondent, men tas sannolikt upp i ovan 

nämnda tåg- och flygråd.  

Ofta nämner respondenterna att samarbeten fungerar bra, men det finns också exempel på motsatsen. 

Goda samarbeten tycks dock inte styras av att organisationerna har någon upprättad struktur för detta 

utan flera respondenter påpekar istället att det är personrelaterat: ”alltså i grund och botten så handlar 

nästan alla de här frågorna som vanligt om engagerade människor som driver frågorna […] oavsett 

var de är någonstans”. 

Nästan samtliga intervjupersoner ansåg att det fanns en stor skillnad mellan offentliga och privata 

aktörer i sättet att arbeta. De offentliga är långsamma, inte så flexibla och inte så uppfinningsrika när 

det gäller nya arbetstillfällen medan de privata är raka motsatsen: ”det är ju jätteenkelt, offentliga 

aktörer är alldeles för långsamma och ser inte det kommersiella fullt ut och vänder du och pratar med 

kommersiella aktörer så är det ju hur lätt som helst alltså […]. Företagsledare eller styrelse i bolag är 

rappare och har ofta bättre kompetens”. 

”[Inom] det privata är ju steget mellan ord och handling mycket kortare, och förändringen sker ju 

mycket snabbare […]. Vi försöker ju fånga upp näringen. Ett gott samarbete med näringen gör att vi 

kan jobba för deras sak och de får förståelse för den sega strukturen som det offentliga har, och skall 

ha. Så att det är skillnad”.  

Att man har olika roller och att det finns en förståelse för långsamheten hos det offentliga påpekas 

också: ”Det finns en lönsamhetsaspekt på ett annat sätt än [inom] det offentliga för de har en annan 

uppgift. Där handlar det om den demokratiska processen, som jag brukar säga, att det därför måste få 

ta tid”. 

På frågan huruvida det finns en tydlig rollfördelning mellan de olika aktörerna varierade svaren 

betydligt. Från den regionala nivån framfördes en viss tvekan avseende den egna organisationens roll 

medan en person vid en destinationsorganisation (Tabell 6) ansåg att det fanns en tydlig rollfördelning: 

”Vi samverkar ju och sitter i olika samrådsgrupper både när det gäller på kommunal nivå och 

regional nivå, kanske inte på nationell nivå. Men jag tycker att det är tydliga roller. Men sedan slutar 

det där. Ofta upplever jag [att det är en] resursfråga. Eller har man olika förväntningar på vem som 

gör vad?”. Kommentaren att ”sedan slutar det” kan tolkas som att samverkan sker i tidiga skeden i 

planeringen, men upphör i senare genomförandefas. Flera respondenter påtalade dock en otydlighet i 

rollfördelningen.  

Respondenter från turistnäringen anser att initiativen till att diskutera turismfrågor har kommit från 

dem: ”Tidigare så har det primärt kommit från vårt håll skulle jag vilja säga som näring. Men när 

besöksnäringen allt mer ses som en tung basnäring så blir det ju också så att det offentliga, om man 

får säga så. Eller, andra myndigheter ser att det finns behov och då tar man också initiativ. Men 

primärt har det kommit ifrån näringen tidigare”. Det tycks som att ett skifte håller på att ske och att 
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initiativ till samverkan också kommer från andra håll: ”jag upplever absolut ett skifte bara på några 

år. Regionala kollektivtrafikmyndigheten tar initiativ, Trafikverket tar också initiativ […] Men 

mestadels är [det] vi [besöksnäringen]”. 

Vid sidan av de ovan nämnda sammanhangen där aktörerna träffas finns olika former av mer eller 

mindre tillfälliga nätverk eller projekt. Två respondenter (lokal nivå respektive destinationsorganisa-

tion) lyfte fram tillväxtverksprojektet Hållbar destinationsutveckling som mycket lyckat: ”Projektet 

har möjliggjort att vi har kunnat jobba väldigt bra med företag, att vi har haft kurser, att ha 

workshoppar. Vi har kunnat åka runt i företagen och frågat och fångat upp [vad de tycker] i den här 

åtgärdsvalsanalysen t.ex. Så att nu […] tycker jag att man har lyssnat mera. De kommer ju med nu på 

ett annat sätt. Men när det här projektet har tagit slut så gäller det att man får resurser [för 

kontinuitet]”.  

Vidare berättade respondenterna att de vanligen känner sig delaktiga om inte i form av remissinstans 

så i rollen av en aktiv diskussionspart i något nätverk. Men det tar tid, tid som inte alltid finns och 

därför fördelar man arbetet mellan organisationerna, ibland är exempelvis kommunen aktiv, ibland är 

det destinationsorganisationen. 

Intervjuerna kretsade huvudsakligen kring offentliga organisationers institutionella förutsättningar och 

samarbeten sinsemellan, men även frågan om hur samråd med allmänheten fungerar dryftades: ”Vi 

har bedrivit väldigt mycket lokalt processarbete på alla möjliga håll. Sedan, i alla läger, så bjuder vi 

alltid upp till dans och gör oss oerhört transparenta för att fånga medborgare som har frågor eller 

önskemål”. ”Rent spontat tänkte jag svara nej på frågan [om invånarna är delaktiga i beslut och 

planering] men så måste jag bita mig i tungan, jag tror inte det är riktat så egentligen. [… 

Allmänheten] kommer normalt in, [sett till] deras demokratiska rättigheter, i de här planläggnings-

processerna och samråden. Där kommer ju allmänheten in. […] Men jag kan inte säga att det finns, 

liksom, [någon] struktur på det”.  

Respondenterna talar om att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för samverkan är att de olika 

organisationerna träffar och lyssnar till varandra. Men trots flera exempel på goda samarbeten och 

projekt ges en bild av att det också är en utmaning att omsätta diskussioner i praktiken eller till 

praktisk handling. Hinder för samverkan kan till exempel vara bristande kommunikation och olika 

målsättningar eller målbilder. Flera respondenter menar att det saknas ”något övergripande” som ser 

till helheten rörande turistresor: ”Man stannar oftast inom sitt affärsområde eller sitt ansvarsområde 

som man har och då krävs gemensamma partnerskap för att överbrygga det så att man börjar jobba 

gemensamt långsiktigt”. ”Den högra handen vet inte vad den vänstra gör riktigt, alltså, det känns ju 

inte som att man har ett superhelikopterperspektiv i dagens Sverige när det gäller transporter”. ”Man 

skulle vilja haft ett nationellt forum”. 

Ett redan existerande övergripande nätverk – Visit Sweden, nämndes som exempel på ett tänkbart 

nationellt nätverk. Någon form av ett större övergripande nätverk skulle eventuellt kunna vara ett stöd 

för att överkomma en del av de problem som respondenterna har tagit upp. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att utvecklingen av och prioriteringen av objekt i 

länstransportplanerna tas fram i någon form av dialog och samverkan med olika lokala och 

regionala aktörer. Processen beskrivs dock inte närmare och olika parters roll i beslut om 

prioriteringar är därför oklar.  

Rollfördelningen i samband med planering som berör turismen tycks variera liksom formerna för 

samverkan. Generellt framkommer en positiv syn på samverkan och nätverk, men det förefaller 

fortfarande vara en utmaning att omsätta ambitioner om ökad hållbarhet till konkreta åtgärder. 

Tydligare helhetsperspektiv, roller, övergripande mål, strategier och styrning efterlyses. 
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5. Diskussion 

Både i analysen av länstransportplaner och i intervjustudien ges indikationer på behov av tydligare 

styrning för att målsättningar som hållbar turism och hållbara turistresor ska få en högre prioritet i 

planeringen. Det kan handla om lokal och regional styrning, men där utpekas även ett behov av central 

styrning. I infrastrukturplaneringen har den styrande instruktionen fokuserat på att: ”Åtgärderna ska 

inriktas mot de viktigaste stråken för att stärka sträckor som är betydelsefulla för hållbar arbets-

pendling, viktiga transportleder för näringslivet (inklusive turism, vår kommentar) och gränsöver-

skridande transporter.” I praktiken innebär detta att en stor andel investeringsobjekt i vägsystemet 

fokuserar på att förbättra framkomligheten och säkerheten. Flertalet av de föreslagna investeringarna 

kommer troligen även att gynna besöksnäringen.  

Andra delar av hållbarhetsperspektivet tycks vara svårare att implementera i planeringen. Infra-

strukturplaneringen som konkretiseras i nationell plan och länstransportplaner fokuserar på att ”bygga 

om” och att ”bygga nytt” (dvs. steg 3 och 4 enligt fyrstegsprincipen). Åtgärder enligt steg 1 och 2 

(tänk om respektive optimera) analyseras i tidigare skeden i planeringen, till exempel i åtgärdsvals-

studier. Det finns dock inte en tydlig process, tydliga roller och ansvar för hur eventuella åtgärder 

enligt steg 1 och 2 som identifieras som lämpliga åtgärder ska hanteras i den fortsatta planeringen.  

I ett par exempel från Dalarna och Kalmar har medel avsatts för byggande av flygplatser där turismen 

anges som viktigt motiv. 56 Samtidigt bör frågan om flygplatsernas relation till hållbarhet lyftas, vilket 

inte tydligt framgår av länstransportplanerna. Denna problematik tas även upp i intervjuerna liksom 

det nya kollektivtrafiktänkande som måste till om flygplatsen blir verklighet. De miljökonsekvens-

beskrivningar som tas fram idag inkluderar endast delar av de effekter som borde ingå i ett komplett 

beslutsunderlag enligt intervjuerna. Här saknas stöd i planeringen. 

Det tycks också råda osäkerhet om hur åtgärder som gynnar besöksnäringen generellt och i synnerhet 

hållbara turistresor ska identifieras och implementeras. Detta hänger troligen samma med att det inte 

alltid finns samlade mål, strategier och visioner om utvecklingen av besöksnäringen och turisters 

resande till och inom destinationen. Troligen förekommer sådana inom vissa organisationer, men det 

framgår inte av intervjuerna i vilken omfattning sådana mål finns. Om sådana mål och strategier finns 

är det trots allt ett problem att medarbetare inte är medvetna om dem och således inte arbetar i 

riktningen för att nå dem. Av intervjuerna framgår inte heller om det finns aktörsgemensamma mål, 

strategier och visioner om turisters resande. 

I intervjuerna tas också ansvarsfrågan upp, vilken knyter an till frågan om styrning. Respondenter från 

olika organisationer menar att ansvariga för planeringen inte har tillräcklig kunskap om hållbarhet och 

besöksnäringen. Den bild som framträder är att det dels saknas kunskap, dels saknas ett övergripande 

ansvar i planeringen på alla nivåer (nationell-regional-lokal) för dessa perspektiv. Någon måste ”ta på 

sig ledartröjan” som en respondent uttryckte det. 

Vissa respondenter menar att det saknas en tydlig rollfördelning mellan de olika aktörerna medan 

andra menar att det finns en tydlig rollfördelning vilket framgår av aktörens olika aktiviteter och 

samrådsgrupper. Diskrepansen i svaren kan bero på att olika respondenter har tolkat frågan olika, men 

det kan också vara ett tecken på att rollfördelningen är otydlig eller inte fungerar fullt ut hos samtliga 

aktörer som på ett eller annat sätt hanterar frågor som kan påverka turisters resande. Att många tar 

initiativ och tar ansvar är positivt, men medaljens baksida är både risken för dubbelarbete och att 

initiativen kanske inte alltid når alla berörda om rollfördelningen inte är tydlig.  

Det framgår även av intervjuerna att turisters resande diskuteras inom en rad olika arenor, översikts-

planer, länstransportplaner, åtgärdsvalsstudier, samhällsekonomisk effektbedömning, regionala 

utvecklingsplaner. Respondenterna anser överlag att de känner sig delaktiga genom medverkan. De 

medverkar även i vissa nätverk som endast bevakar en fråga, exempelvis tåg. En av de viktigaste 

framgångsfaktorerna i planeringen som lyfts fram är samverkan genom att de olika aktörerna träffar 
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varandra och lyssnar till varandra och de efterlyste även en ökad samverkan. Men trots flera exempel 

på goda samarbeten eller projekt ges också bilden av att det inte alltid fungerar. En trafikverksrespon-

dent nämnde till exempel svårigheten med kommunikation mellan aktörer. Det förefaller således som 

att man inte i tillräckligt hög grad talar med varandra utan som en respondent uttryckte det ”man 

stannar oftast inom sitt”. Tydligt är att arenorna är många samtidigt som vissa respondenter säger att 

de inte hinner medverka i allt. Det kan vara så att planeringssystemet är otillräckligt definierat och 

organiserat med avseende på vissa frågor eller perspektiv som till exempel hållbarhet och besöks-

näring. 

Av intervjuerna framgår att respondenterna har tydliga bilder av de problem relaterade till planeringen 

av infrastruktur och trafik som påverkar turistresandet. Några exempel som togs upp var brister i 

vägvisning och skyltning, sen tilldelning av tider för tågtrafiken, neddragningar i nattågstrafiken och 

brister i samordningen av busstrafiken med andra trafikslag. Också brister i planeringsunderlag tas upp 

såsom att årsdygnstrafikmätningarna inte återspeglar trafiktoppar under högsäsong för turismen. Detta 

hänger troligen samman med bristen på styrning inom området eftersom det då inte heller finns tydliga 

underlag i planeringen avseende turisternas behov, hållbarhet och behovet av planeringsstöd. 

När det gäller samhällsekonomiska analyser som planeringsstöd är detta uttryckt som en målsättning i 

det övergripande transportpolitiska målet: ”Att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

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

Samhällsekonomiska analyser tillämpas i transportinfrastrukturplaneringen och tas fram för objekt 

länstransportplanerna som har en investeringskostnad >25 Mkr. Det är dock tydligt av den samman-

ställning som presenteras i Tabell 7 att också andra faktorer än samhällsekonomisk lönsamhet ligger 

till grund för beslut om genomförande och finansiering av objekt. Detta har även konstaterats i andra 

studier.64 Andra svårigheter och hinder när det gäller tillämpningen av samhällsekonomiska analyser 

är begränsningar i omfattning och dataunderlag och inte minst bristande kunskap hos dem som ska 

tolka resultaten och fatta beslut om investeringar och åtgärder. Orsakerna till att beslut om genom-

förande av åtgärder fattas trots att en samhällsekonomisk analys visar att åtgärden inte är lönsam har 

inte analyserats närmare i denna studie. Det är också möjligt att motiven för genomförande framgår av 

underlag som åtgärdsvalsstudier, men detta behöver studeras vidare. 

Åtgärdsvalsstudier verkar ha fått stort genomslag i planeringen, både när det gäller tillämpning samt 

vad gäller kunskap och kännedom om metoden bland planerare. Åtgärdsvalsstudier stöder dialog och 

samverkan i planeringsprocessen, något som intervjustudien visade bedöms vara mycket värdefullt. 

Många tycker att åtgärdsvalsstudier är bra för att fånga turisternas resor och för att samråda med olika 

aktörer.  

Samhällsekonomiska analyser förefaller emellertid inte vara ett kunskapsunderlag som alla respon-

denter är bekanta med. En respondent satte fingret på ett ständigt dilemma vad gäller kunskapsinhämt-

ning, nämligen huruvida man inom den egna organisationen har rätt kompetens för att kunna bedöma 

vilka kunskapsunderlag som behövs i sammanhanget. Med för lite kunskap riskeras objektiviteten 

vilket implicit ligger i ett uttalande av en respondent som menar att man utgår från sig själv när man 

försöker göra sig en bild av till exempel hållbarhet eller turisternas preferenser. Det tycks finnas behov 

av en gemensam vägledning för att kunna bedöma turisters resor med betoning på hållbara transporter.  

Det finns också en utbredd uppfattning bland de intervjuade att turismen lyser med sin frånvaro i 

transportplaneringen överlag eftersom en vanlig uppfattning är att turism inte betraktas som en näring 

och att traditionella näringar samt arbetspendling dominerar. Även synen att turismen inte hör hemma 

i länstransportplanesammanhang framfördes. Detta tycks dock inte överensstämma med innehållet i 

länstransportplanerna som relativt utförligt beskriver besöksnäringen och dess transportbehov. 

                                                      

64 Eliasson, m.fl. (2015). Does benefit/cost-efficiency influence transport investment decisions? Journal of 

Transport Economics and Policy, 49(3), s. 377–396. 
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Möjligen kan denna diskrepans förklaras dels med att det finns en otydlighet kring hur olika 

investeringsobjekt presenteras och relateras till besöksnäringen, dels med en otydlighet avseende hur 

turismen hanteras i övrig transportplanering. 

Turism och hållbarhet är två exempel på komplexa frågor. Av intervjuerna framgår att hållbarhet 

vanligen refereras som miljö och att miljö ofta exemplifieras med klimat. Endast två respondenter 

nämnde till exempel social hållbarhet.  Detta illustrerar behovet av ett planeringsstöd som hjälper till 

att hantera en komplex planeringssituation och målbild. 

Den samlade bild som framträder av intervjuerna av planerare är att planeringen är relativt fragmen-

terad. Många olika perspektiv och målsättningar ska hanteras i den regionala och lokala planeringen, 

men kunskapsnivån inom planeringen och tillgången till eller tillämpningen av olika planeringsstöd 

svarar inte mot behoven. Flera respondenter lyfter fram åtgärdsvalsstudier som en bra modell för 

framtagning av underlag för beslut och prioriteringar samt för samverkan. Kompletterade med 

tydligare central styrning och stöd avseende prioriteringar mellan olika typer av mål och målsättningar 

såsom hållbarhet kan troligen åtgärdsvalsstudier utgöra en bra modell för vidareutvecklingen av 

planeringen för hantering av bredare perspektiv som inkluderar hållbarhet och turism. 
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6. Identifierade behov av vidareutveckling av planeringen 

Utifrån ovanstående resultat och diskussion har vi identifierat följande utvecklingsbehov:  

• tydligare nationell styrning för att samordna planeringen inom olika relevanta sektorsområden 

såsom infrastrukturplanering, trafikplanering (kollektivtrafik), fysisk planering och arbete för 

regional tillväxt inom och mellan nationell, regional och lokal nivå 

• utveckling av gemensamma sektorsövergripande mål och visioner 

• tydligare och uttalade ansvar för turism och hållbarhet i den nationella planeringen 

• utveckling av processer, rutiner, information och kommunikation i samordnad planering 

• inrättande av forum eller nätverk där nationella, regionala och lokala aktörer kan samordna 

synen på problem och lösningar samt tillgängliggöra och dela kunskap och information 

• utveckling och justering av data- och planeringsunderlag så att turismens behov och hållbarhet 

synliggörs och kan bedömas 

• operationalisering (konkretisering) av hållbarhetsperspektiv i planeringen 

• vidareutveckling av verktyg för och tillämpning av konsekvensbedömningar såsom samlade 

effektbedömningar (SEB) vid upprättande av nationell plan, länstransportplan och i 

åtgärdsplaneringen 

• kompetenshöjning avseende tillämpningen av riktlinjer och verktyg i planeringen.  

Nationellt stöd och styrning för att uppnå en mer sammanhållen och strategisk utveckling avseende 

hållbara turistresor bedöms utifrån resultaten av denna studie vara avgörande. Samtidigt måste också 

hänsyn tas i planeringen till regionala och lokala behov och strategier, olika sektorer måste samordnas 

och gemensamma mål och visioner måste operationaliseras och konkretiseras. Gjorda erfarenheter, 

kunnande och kompetens måste tas tillvara. Utmaningarna är betydande, men angelägna. 

Behovet av utveckling av planeringen och planeringsstöd för utvecklingen av hållbara turistresor 

diskuteras även utifrån ett bredare perspektiv i en syntesrapport där resultat från alla delstudier i 

projektet har sammanställts.65  

  

                                                      

65 Robertson (2017). Planering av hållbara turistresor. Möjligheter och utvecklingsbehov, VTI rapport 935. 
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Bilaga 1. Intervjuguide TURSAM 

Intervjuguiden kommer att anpassas efter organisation och intervjuperson.  

1) Bakgrund och yrkesroll 

• Hur länge har du arbetat på (x) och i vilka positioner? 

• Vad är din roll och ditt ansvar vad gäller olika typer av resor och turism?  

• Hur många hos er arbetar med resor och turism och på vilka sätt?  

2) Transportsystemet och turistresor  

• Vilka brister och förändringsbehov finns i dagens transportsystem? 

o Hur fungerar turisternas resor utifrån ett ”hela resan”-perspektiv? 

• I vilken utsträckning arbetar ni med hållbart resande vid din destination; vilka konkreta 

initiativ finns? 

o Hur bra förutsättningar finns i dagsläget för resande med kollektivtrafik, gång och 

cykel? 

o Vilken roll kan dessa transportslag potentiellt ha i framtiden?  

3) Organisationens roll, syn och möjligheter att påverka 

• Vilken roll och vilket ansvar har din organisation i förhållande till turistresor? 

• Vilken syn/ståndpunkt har din organisation kring turistresor (val mellan transportslag, hela 

resan perspektiv m.m.)? 

• Vad är ett hållbart resande för din organisation? 

4) Organisationer och deras prioriteringar 

• Vilka kontakter har du med andra aktörer/organisationer i turism- och transportrelaterade 

frågor? 

• Vilka är de viktigaste aktörerna i frågor kring turistresor i regionen? 

• Vem eller vilka tar initiativ till att diskutera turistresande? 

• Hur skulle du beskriva de olika berörda aktörerna och deras intressen vad gäller turistresor? 

• Hur fungerar samspelet och samarbetet med dessa organisationer? 

• Hur fungerar samarbetet mellan offentliga och privata aktörer? 

• Vilka förhållanden kan ge upphov till en diskussion i anslutning till de initiativ som finns?  

• Finns det intressemotsättningar och hur uttrycks dessa i så fall? Hur hanteras sådana 

motsättningar?  

• Vilka är de främsta samordningsutmaningarna, eller viktigaste framtida 

samordningsmöjligheterna, mellan organisationer? 

 

5) Besluts-, och planeringsprocesser 

• Finns det tydliga mål, strategier eller visioner om hållbara turistresor i destinationen?  

• Finns det tydliga roller och ansvarsområden (formellt eller informellt) kring arbetet med 

turistresor till och inom destinationen?  

• Hur aktualiseras oftast frågor om turisters resande och eventuella förändringar i 

transportsystemet – dvs. i vilka typer av sammanhang? 

• Vilka är de viktigaste formella arenorna där turisters resor diskuteras (t.ex, 

länstransportplaner, åtgärdsvalsstudier, trafikförsörjningsprogram, kommunala detalj- och 

översiktsplaner, regionala utvecklingsplaner etc.)? 
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o Mer specifik fråga om länstransportplaner….? 

• Vilka är de viktigaste informella arenorna för samordning (t.ex. nätverk, personliga kontakter, 

…etc.)?  

• Är alla viktiga aktörer inkluderade i besluts-, och planeringsprocesserna? 

• Är besluten och planeringen transparant, dvs. är det synligt på vilka grunder beslut fattas? 

• Vad har man uppnått via dessa arenor? Hur väl fungerar dessa arenor? Exemplifiera gärna 

med konkreta bra och mindre bra exempel!  

• Varför fungerar de bra? och varför fungerar de som fungerar sämre, sämre? 

• Vad kännetecknar enligt dig en fungerande planering av turisters resor? 

• Vilka besluts-, och planeringsprocesser, samarbeten och nätverk mellan organisationer skulle 

då behöva skapas?  

• Vilken kunskap finns det om turisternas behov av transporter/ tillgängligheten till och inom 

destinationen? 

• Vilka metoder och verktyg används som kunskapsunderlag när man diskuterar, planerar eller 

genomför förändringar i transportsystemet? 

• Hur väl fungerar dessa?  

• Behövs nya beslutsunderlag, metoder och verktyg? 

• Finns det mekanismer för kunskapsutveckling och kunskapsöverföring mellan organisationer? 

6) Lokalsamhället 

• I vilken utsträckning, och på vilka sätt, är invånarna delaktiga i beslut och planering? 

• Hur väl tar man tillvara lokalsamhällets behov och intressen i planeringen av 

turistutveckling/resande? 

• Finns det potentiella motsättningar mellan ökat turistresande och lokalsamhällets 

behov? 

7) Övrigt 

• Vilka andra personer/organisationer bör vi intervjua?  
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