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Referat 

Tillväxtverkets statistik visar att turismen i Sverige ökar. Därmed ökar också turismens 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. 

Detta är en syntesrapport av fyra delstudier som även har rapporterats separat. Det övergripande syftet 

med hela projektet är att undersöka hur turisters resande och hur hållbara transporter hanteras i 

planerings- och utvecklingsarbete samt att identifiera eventuella utvecklingsbehov och behov av 

planeringsstöd. De fyra delstudierna har fokuserat på turisternas krav och behov, hur turist- och 

hållbarhetsperspektiven hanteras i planeringen samt tillämpning av samlad effektbedömning och 

analys av geografisk tillgänglighet inom destinationer som stöd för planering och utveckling av 

hållbara turistresor. Fyra destinationer av olika karaktär har ingått som fallstudier. Dessa är Kiruna, 

Åre, Sälen och Vimmerby/Astrid Lindgrens Värld.  

En övergripande slutsats är att det finns behov av vidareutveckling av riktlinjer, rutiner och stöd för 

det studerade planerings- och utvecklingsarbetet samt för bättre samordning och koordination inom 

och mellan olika områden och planeringsnivåer för att stödja utvecklingen av hållbara turistresor. 

Detta är dels ett nationellt och regionalt ansvar som kräver utökat samarbete och samverkan mellan 

olika ansvariga myndigheter och andra aktörer, dels ett lokalt ansvar där kommunerna har en central 

roll. 
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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, 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. 

This is a synthesis report from four sub-studies that have also been reported separately. The project 

investigated how tourist travel and sustainable transport are handled in planning and development 

work, and sought to identify potential development needs and planning support needs. The four sub-

studies examined the demands and needs of tourists, how the tourist and sustainability perspectives are 

handled in planning and application of combined impact assessment and geographic availability 

analysis in destinations to support planning and development of sustainable tourist travel. Four 

destinations with different characteristics were included as case studies. These were Kiruna, Åre, 

Sälen and Vimmerby/Astrid Lindgren’s World. 

A general overall conclusion is that there is a need for better guidelines, procedures and support for the 

planned planning and development work, and for better coordination within and between different 

areas and planning levels, to support the development of sustainable tourist travel. This is partly a 

national and regional responsibility that requires increased cooperation between different authorities 

and other actors, and partly a local responsibility for the municipalities. 
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Förord 

Den studie som avrapporteras här utgör en syntes av delstudier 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 Ecologize. VTI har varit huvudansvarig för projektet och Kerstin 

Robertson, Ecologize har varit projektledare och författare. 

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

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

Prans och Eva Furmark. 

Vi vill också passa på att tacka Stefan Karlsson, Trafikverket för granskning av rapporten. 

 

Linköping, augusti 2017 

 

Kerstin Robertson, Ecologize 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Planering av hållbara turistresor. Möjligheter, utvecklingsbehov och rekommendationer. 

av Kerstin Robertson (Ecologize) 

 

Tillväxtverkets statistik visar att turismen i Sverige ökar. Därmed ökar också turismens 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. 

Detta är en syntesrapport av fyra delstudier som även har rapporterats separat. Det övergripande syftet 

med hela projektet är att undersöka hur turisters resande och hur hållbara transporter hanteras i 

planerings- och utvecklingsarbete samt att identifiera eventuella utvecklingsbehov och behov av 

planeringsstöd. De fyra delstudierna har fokuserat på turisternas krav och behov, hur turist- och 

hållbarhetsperspektiven hanteras i planeringen samt tillämpning av samlad effektbedömning och 

analys av geografisk tillgänglighet inom destinationer som stöd för planering och utveckling av 

hållbara turistresor. Fyra destinationer av olika karaktär har ingått som fallstudier. Dessa är Kiruna, 

Åre, Sälen och Vimmerby/Astrid Lindgrens Värld.  

En övergripande slutsats är att det finns behov av vidareutveckling av riktlinjer, rutiner och stöd för 

det studerade planerings- och utvecklingsarbetet samt av bättre samordning och koordination inom och 

mellan olika områden och planeringsnivåer för att stödja utvecklingen av hållbara turistresor. Detta är 

dels ett nationellt och regionalt ansvar som kräver utökat samarbete och samverkan mellan olika 

ansvariga myndigheter och andra aktörer, dels ett lokalt ansvar där kommunerna har en central roll. 

Det finns behov av bättre samordning inom och mellan infrastrukturplaneringen, den övriga fysiska 

planeringen, det regionala tillväxtarbetet och arbete med destinationsutveckling. Miljökrav och 

hållbarhetsaspekter behöver integreras bättre i planeringen. Olika aktörer och deras motiv och 

intressen samt processer och funktioner i systemet behöver förtydligas och beskrivas. Roller, ansvar 

och befogenheter inom olika områden och på olika nivåer behöver definieras, dokumenteras och 

kommuniceras samt olika aktörers ansvar för miljö och hållbarhet behöver definieras. 

Etablering av plattformar eller forum med väl definierade syften, mötesrutiner och informationsflöden 

som integrerar olika sektorsområden på nationell–regional nivå respektive lokal–regional nivå föreslås 

som stöd för ökad samordning. Samlad effektbedömning (SEB) är ett bra redskap till stöd för en 

komplex nationell och regional planering samt för tillämpning av analyser av geografisk tillgänglighet 

som kan stödja utvecklingen av hållbara turistresor i den lokala/regionala planeringen. 

Operationalisering (konkretisering) av hållbar utveckling, hållbar turism, hållbara turistresor och andra 

mål för planeringen som underlag för beslut om åtgärder är angeläget. Tydlig dokumentation av 

underlag och grunder för beslut, kriterier, indikatorer och nyckeltal samt rutiner för utvärdering och 

uppföljning är viktigt för att tydliggöra relevant planerings- och utvecklingsarbete.  
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Summary 

Planning of sustainable tourist travel. Opportunities, development needs and recommendations. 

by Kerstin Robertson (Ecologize) 

 

Statistics show that tourism in Sweden is increasing, thus increasing its 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 the journey to and from destinations 

and the need to travel within destinations. Infrastructure planning at national, regional and local level, 

and physical planning, may affect tourists’ need for travel and their modal choice. 

This is a synthesis report from four sub-studies that have also been reported separately. The project 

investigated how tourist travel and sustainable transport are handled in planning and development 

work, and sought to identify potential development needs and planning support needs. The four sub-

studies examined the demands and needs of tourists, how the tourist and sustainability perspectives are 

handled in planning and application of combined impact assessment and geographic availability 

analysis in destinations to support planning and development of sustainable tourist travel. Four 

destinations with different characteristics were included as case studies. These were Kiruna, Åre, 

Sälen and Vimmerby/Astrid Lindgren’s World. 

A general overall conclusion is that there is a need for better guidelines, procedures and support for the 

planned planning and development work, and for better coordination within and between different 

areas and planning levels, to support the development of sustainable tourist travel. This is partly a 

national and regional responsibility that requires increased cooperation between different authorities 

and other actors, and partly a local responsibility for the municipalities. 

There is a need for better coordination within and between infrastructure planning, other physical 

planning, regional growth and land development. Environmental requirements and sustainability 

aspects need to be better integrated in the planning processes. Different players and their motives and 

interests, as well as processes and functions in the system, need clarification and description. Roles, 

responsibilities and powers in different areas and at different levels need to be clearly defined, 

documented and communicated, and also the responsibility of different actors for the environment and 

sustainability needs to be defined. 

Establishment of platforms or forums with well-defined objectives, meeting routines and information 

flows that integrate different sectors on national–regional and local–regional levels are proposed as 

support for increased coordination. Combined impact assessment is a good tool for supporting 

complex national and regional planning, while geographic availability analysis can support the 

development of sustainable tourism trips in local/regional planning. 

Operationalisation (concretisation) of sustainable development, sustainable tourism, sustainable 

tourism travel and other planning objectives as a basis for decision making are important. 

Documentation of the basis for decisions, criteria, indicators and key statistics and evaluation and 

follow-up routines are important to clarify relevant planning and development work. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Tillväxtverkets statistik visar att turismen i Sverige ökar. 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 

samt för tillväxtmöjligheter och hållbarhet 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 ingår även som en viktig del 

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 genomförande av 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 dessutom 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 villkor och åtgärder som påverkar förutsätt-

ningarna för resan till och från eller 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 resmöjligheter 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 behovet av att resa med egen bil i jämförelse med stugboende.7 

Problem kopplade till turisternas resande behöver alltså analyseras 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 påverka turisternas behov av att förflytta sig och deras 

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

                                                      

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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till alternativa transportmöjligheter samt lokalisering av boende och besöksmål. Andra utmaningar är 

turismens hållbarhet, behov av samordning mellan olika planeringssektorer och brister i kunskapen om 

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

olika uppfattningar om vad som ökar eller minskar attraktiviteten för och tillgängligheten 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 och hur samverkan ser 

ut och fungerar i praktiken. 

1.2. Syfte 

Detta är en syntesrapport från projektet Hållbara turistresor, finansierat av Trafikverket. Det över-

gripande syftet med projektet har varit att analysera hur planeringen och planeringsstöd kan underlätta 

utvecklingen av hållbara turistresor. Fokus har varit på miljöaspekten av hållbarhet. Syftet med denna 

rapport är att diskutera resultaten från övriga delstudier i ett bredare sammanhang och att om möjligt 

formulera dem i form av planeringsstöd. Delstudierna har analyserat följande områden: 

• turisternas behov och önskemål (efterfrågan)9 

• planeringen och planeringsprocessen10 

• geografisk tillgänglighet inom en destination11 

• samhällsekonomisk analys och hållbara turistresor.12 

1.3. Läsanvisning 

Rapporten inleds med en bakgrundsbeskrivning av hållbarhetsarbete, samhällsplaneringen och 

planeringsstöd i kapitel 2 och 3. I kapitel 4 redovisas de viktigaste resultaten från delstudierna och i 

kapitel 5 diskuteras dessa resultat i relation till nuvarande planering. I kapitel 6 presenteras förslag på 

hur utvecklingen av hållbara turistresor kan stödjas i planeringen. 

                                                      

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. 

9 Heldt, Robertson & Wikberg (2017). Hållbara turistresor – en fallstudie av destinationerna Kiruna, Åre, Sälen 

och Vimmerby, VTI rapport 929. 

10 Robertson & Antonson (2017). Hållbara turistresor i transportplaneringen. Analys och utvecklingsförslag, VTI 

rapport 934. 

11 Robertson (2017). Geografisk tillgänglighet i den lokala turistplaneringen, VTI rapport 930. 

12 Mandell m.fl. (2017). Hållbara turistresor i samhällsekonomisk analys, VTI rapport 933. 
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2. Hållbar utveckling, transporter och turism 

Här ges en kortfattad översikt över centrala mål och strategier av relevans för hållbar utveckling, 

transporter och turism.  

2.1. Hållbar utveckling 

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

gemensamma framtid” som kom 1987.13 Hållbar utveckling definierades där som: ”en utveckling som 

tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 

behov.” 

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

och ekonomiska aspekter. Arbetet för hållbar utveckling har stärkts genom att stats- och 

regeringschefer vid FN:s toppmöte 2015 antog 17 globala mål och Agenda 2030 för en hållbar 

utveckling:14  

• Ingen fattigdom 

• Ingen hunger 

• Hälsa och välbefinnande 

• God utbildning för alla 

• Jämställdhet 

• Rent vatten och sanitet för alla 

• 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 

2.2. Hållbara transporter 

Många hållbarhetsmål relaterar till transporter. Andra exempel på mål som berör transportsektorn har 

formulerats inom ramen för den nationella miljöpolitiken15 och inom transportpolitiken16 (Tabell 1). 

Även dessa mål har formulerats utifrån ett hållbarhetsperspektiv, vilket framgår tydligt av 

formuleringen av generationsmålet (det övergripande målet för miljöpolitiken) och det övergripande 

transportpolitiska målet (Tabell 1).17 

                                                      

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

University Press, Oxford. 

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

15 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/miljo-och-klimat/ (2016-11-25) 

16 Trafikanalys, 2015, Uppföljning av de transportpolitiska målen, Rapport 2015:7. 

17 En översyn av de transportpolitiska målen pågår (augusti, 2017). 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/miljo-och-klimat/
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Tabell 1. Transportpolitiska mål och mål för miljöpolitiken. 

Typ av mål Specifikation och delmål 

Transportpolitiska mål Det övergripande transportpolitiska målet är att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. 
 

Funktionsmål: Tillgänglighet 

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

Hänsynsmål: Säkerhet, miljö och hälsa 

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

miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa. 

Generationsmålet "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att 
till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser." 

Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan 

Frisk luft 

Bara naturlig försurning 

Giftfri miljö 

Skyddande ozonskikt 

Säker strålmiljö 

Ingen övergödning 

Levande sjöar och vattendrag 

Grundvatten av god kvalitet 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Myllrande våtmarker 

Levande skogar 

Ett rikt odlingslandskap 

Storslagen fjällmiljö 

God bebyggd miljö 

Ett rikt växt- och djurliv 

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.18 

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: 

                                                      

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

(http://www.miljomal.se/Global/Rapporter/malkonflikter.pdf). 
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energieffektivitet, funktion, effektiva transportkedjor, robusthet och ekonomisk effektivitet samt 

formulerat mål för sin verksamhet. 19  

2.3. Transportpolitiska principer 

Utöver de transportpolitiska målen och andra relevanta mål som är styrande för utvecklingen av 

transportsystemet finns även transportpolitiska principer: 20 

• 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. 

De transportpolitiska principerna är tillsammans med de transportpolitiska målen de viktigaste 

utgångspunkterna för transportpolitiken. 

Fyrstegsprincipen är en grundläggande princip vid planering av infrastruktur som innebär att behov 

och åtgärder i transportsystemet ska analyseras och prioriteras i enlighet med:20 21 

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 

Planering enligt fyrstegsprincipen förväntas leda till att kostnadseffektiva lösningar identifieras.  

De s.k. leveranskvaliteterna: punktlighet, kapacitet, robusthet, användbarhet, säkerhet samt miljö och 

hälsa22 beskriver Trafikverkets förmåga att leverera ett tillgängligt och säkert transportsystem som tar 

hänsyn till miljö och hälsa. Leveranskvaliteterna ses som en konkretisering av Trafikverkets bidrag till 

de transportpolitiska målen. 

2.4. Hållbar turism 

Enligt en internationellt vedertagen definition omfattar turism: 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.1 

                                                      

19 Trafikverket (2911). Trafikverkets strategiska utmaningar 2012 – 2021, Verksamhetsplan, TDOK 2011:478. 

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

utveckling. 

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

Trafikverket Rapport 2015:171. 

22 Trafikverket (2014). Nationell plan för transportsystemet 2014–2025. 
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Vid beräkning av turistnäringens storlek och dess ekonomiska betydelse på regional och nationell nivå 

används denna definition. Andra än ekonomiska effekter av turismen, såsom effekter på 

hållbarhetsaspekter, kan 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:19 

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.23 24Områden 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. 25 Exempel på kriterier och indikatorer som främst är relaterade till transporter: 

Kriterium Indikator 

D.1 Reducera påverkan från 

transporter (luftkvalitet) 

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

D.1.1.1 Andel besökare som använder lokal kollektivtrafik 

D.1.2 Genomsnittligt avstånd från boendeort till destination 

D.1.2.1 Genomsnittligt reslängd för dagbesökare 

D.2 Klimatpåverkan 

 

D.2.1 Andel turistföretag med aktiv klimatstrategi 

D.2.1.1 Andel av destinationen med aktivt klimatarbete 

D.2.1.2 Andel av boende och attraktioner hotade av 

klimateffekter 

D.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.8 Ljus- och ljudförorening 

 

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 

                                                      

23 ETIS (2013). The European Tourism Indicator System for sustainable destination management, European 

Union. 

24http://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). 

25 ETIS (2013). TOOLKIT for Sustainable Destinations, The European Tourism Indicator System, European 

Union. 
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Exempel på andra problemområden som är relaterade till turism är utarmning av naturresurser som 

vattentillgångar, överutnyttjande av lokala resurser som mark och vegetation, spridning av 

föroreningar samt 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:26  

• 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. 

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

inkluderar följande vision avseende hållbarhet: 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.2 

2.5. Hållbar destinationsutveckling och regional tillväxt 

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

krävs för att ett område ska anses vara en turistdestination: attraktioner, infrastruktur samt ett utbud av 

stödjande tjänster som möjliggör en vistelse på destinationen.27 Turistdestinationer kan delas upp i 

punkt-, plats-, och områdesdestinationer. Med destinationsutveckling avses vanligen det arbete som 

bedrivs, huvudsakligen lokalt och regionalt, för att utveckla attraktiva och väl fungerande resmål. 

Vanligen sker detta i samverkan mellan aktörer som besöksnäringen (till exempel organiserad i form 

av ett destinationsbolag), kommuner och regionplaneorgan. Tillväxtanalys beskriver destinations-

utveckling 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 ett gemensamt 

intresse i utveckling av destinationer.28 

Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 är vägledande för 

arbetet med hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i hela landet fram till 2020 och ska bidra till 

att uppnå målet med den regionala tillväxtpolitiken: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt 

lokal och regional konkurrenskraft.29 Strategin omfattar även besöksnäringen vars utveckling stöttas 

                                                      

26 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 

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

house. 

28 Tillväxtanalys (2012). Destinationsutveckling. Turismens betydelse för regional och nationell tillväxt, Rapport 

2012:09. 

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

N2015.31. 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/index_en.htm
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nationellt genom ett av regeringen inrättat besöksnäringsforum30 och genom planer på att utveckla en 

sammanhållen politik för turism och besöksnäring i nära dialog med företag och övriga aktörer31. 

Tillväxtverket stöttar arbetet med hållbar utveckling av turism och destinationer. Hållbar 

destinationsutveckling är ett av Tillväxtverket finansierat projekt som nyligen har genomförts och 

avrapporterats.32 Några centrala slutsatser och identifierade behov från projektet hållbar 

destinationsutveckling är: 

• att etablera destinationen organisatoriskt och geografiskt 

• att stödja klusterutveckling och innovation 

• att försörja destinationen med kompetens 

• att koppla samman destinationsutveckling med samhällsplaneringen. 

Ett problembaserat, processorienterat perspektiv på hållbar destinationsutveckling förordas av 

projektet. Det innebär att man utifrån identifierade relevanta problem identifierar de processer som 

behöver drivas för att lösa problemen.32 Också behovet av att organisera olika intressen och arbetet 

med destinationsutveckling tas upp i projektets rapport. Många företag i turistbranschen är små och 

även enskilda, till exempel markägare, kan behöva organisera sig för att föra gemensam talan.  

En vägledning om besöksnäring i fysisk planering har tagits fram av Västsvenska turistrådet och 

länsstyrelsen Västra Götalands län.33 De konstaterar att besöksnäringen inte kan behandlas isolerad 

från andra frågeställningar i översiktsplaneringen, till exempel när det gäller mark- och 

vattenanvändning, utan bör behandlas och inkluderas i eller genom: 

• planprocessen - förankring även med representanter för besöksnäringen 

• mål och strategier för besöksnäringen 

• beskrivning av besöksnäringens intressen och anspråk. 

Även i Nationell strategi för svensk besöksnäring (Svensk Turism)1 konstateras behovet av samverkan 

mellan myndigheter och statliga verk samt samordning av besöksnäringen. Strategin omfattar även en 

modell för destinationsutveckling som innehåller strategier för: 

• destinationsutveckling (profilering) 

• finansiering 

• samverkan mellan privat och offentlig sektor 

• marknadsföring 

• entreprenörskap, företagande och kompetens 

• hållbar besöksnäring.  

Vidare konstateras att strategin bör stödjas med ett politiskt handlingsprogram. Tillgänglighet och 

infrastruktur pekas ut som några av flera avgörande kriterier för att utveckla exportmogna 

destinationer. Viktigt att konstatera är med andra ord att destinationsutveckling på lokal och regional 

                                                      

30 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/mal-for-naringspolitik/ (2016-11-25) 

31 Sveriges riksdag (2016). En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, 

Kommittédirektiv 2016:83. 

32 Tillväxtverket (2015) Utveckling av hållbara turistdestinationer, Om problem, processer och planering, 

Rapport 0184.; Tillväxtanalys (2015) utvärdering av hållbara turistdestinationer. Delrapport 3 – lärdomar, PM 

2015:06. 

33 Västsvenska Turistrådet och Länsstyrelsen Västra Götalands län (2010) Besöksnäring i fysisk planering – en 

vägledning. 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/mal-for-naringspolitik/
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nivå liksom annan näringslivsutveckling kan leda till ökat resbehov. Den bör därmed koordineras med 

den lokala samhällsplaneringen samt den nationella och regionala infrastrukturplaneringen. 

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

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

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

betydelse för destinationens fortsatta utveckling.34 Attributen har grupperats i fem teman: 

Teman Exempel på attribut 

Kärnresurser och attraktioner Event, natur, klimat, kultur, historia, aktiviteter, 

nöjen, etc. 

Understödjande faktorer och resurser Infrastruktur, tillgänglighet, gästvänlighet, 

politisk vilja, etc. 

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

Destination management (styrning och 

planering av destinationen) 

Organisation, marknadsföring, kapital, 

kvalitetsutveckling, etc. 

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

Samverkan med myndigheter är av stor vikt för att olika attribut som infrastruktur, tillgänglighet, 

lokalisering, säkerhet och trygghet ska kunna utvecklas i en riktning som stödjer utvecklingen av 

exportmogna och hållbara destinationer.  

 

                                                      

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

Research, 50, s. 27–45.; Tillväxtanalys (2012). Destinationsutveckling. Turismens betydelse för regional och 

nationell tillväxt, Rapport 2012:09. 
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3. Samhällsplanering av relevans för hållbara turistresor 

Här ges en kortfattad översikt över samhällsplaneringen i Sverige som bakgrund till analyser och 

diskussion. Översikten är inte uttömmande utan syftar till att ge en bild av planeringen inom några 

områden: transportområdet, den fysiska planeringen och arbetet för regional tillväxt. 

3.1. Infrastrukturplanering 

Med transportplanering avses planering av infrastruktur, trafik och transporter. Transportplaneringen 

beskrivs även översiktligt på Trafikverkets hemsida.35 Planering av infrastruktur, trafik och annan 

planering som kan påverkar resandet, bland annat turisters resande, sker lokalt, regionalt och nationellt 

(Tabell 2).35 36 

Tabell 2. Översikt över den nationella, regionala och lokala infrastrukturplaneringen.36 

 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 

Kommuner 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. 20 22 37 

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

Trafikverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket.38 Planeringen kan grovt delas in i inriktnings-

planering, åtgärdsplanering och genomförande (Figur 1).  

Nu gällande nationella plan fastställdes av regeringen 2014 och gäller perioden 2014–2025. En så 

kallad 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 1). Nästa nationella plan avser perioden 2018–2029. Inriktningsplaneringen är avslutad 

och åtgärdsplanering pågår (Figur 2).39 

                                                      

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

36 Prop. 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur, Regeringen.  

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

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). 

38 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). 

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

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

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/planera-och-utreda/
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 1. Processen för planering av transportinfrastruktur enligt Trafikutskottets betänkande 2012.40  

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

samverkan mellan Trafikverket, regionala och lokala aktörer. Länstransportplaner för den regionala 

transportinfrastrukturen tas fram av länsplaneupprättare som kan vara länsstyrelsen, ett regionalt 

självstyrelseorgan eller ett kommunalt samarbetsorgan.41 Dessa organ är också ansvariga för att ta 

fram samlade strategier för hållbar regional tillväxt och utveckling.42  

 

Figur 2. Gången i den pågående nationella planeringen av infrastruktur.43 

                                                      

40 Trafikutskottet (2012). Planeringssystem för transportinfrastruktur, Trafikutskottet betänkande 2011/12:TU13. 

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

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

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

utveckling. 
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3.2. Planeringsstöd i infrastrukturplaneringen 

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

centrala beskrivs kort här.44  

3.2.1. Regionala systemanalyser 

Regionala systemanalyser genomförs vanligen av regionalt utvecklingsansvarig organisation och kan 

fungera som underlag för länstransportplaner eller den 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.45 

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. Det är en fördel om analysen omfattar flera län. 

3.2.2. Åtgärdsvalsstudier 

Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen (se avsnitt 2.3) är ett aktörsneutralt arbetssätt som kan användas 

för att lösa viktiga problem eller behov i transportsystemet.21 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.21 Arbetsmetodiken är indelad i fyra faser (Figur 3) och metodiken 

innebär bland annat dialoger tidigt i planeringen och att olika aktörer och intressenter involveras. 

 

Figur 3. Arbetsmetodiken för åtgärdsvalsstudier är indelad i fyra faser. Från Trafikverket (2015). 21 

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 

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

4 ges en översikt över samarbete och samordning med annan planering.  

                                                      

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

14) 

45 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/
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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.21 

 

Figur 4. Samordning av transportplaneringen med den fysiska planeringen. Från: Trafikverket 

(2015).21  

3.2.3. Samhällsekonomisk analys och samlad effektbedömning (SEB) 

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

samhällsekonomiska effektiviteten av åtgärder i transportsystemet.46 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)47 tar fram 

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

En samhällsekonomisk analys görs vanligen i åtta steg:46 

1. definition och avgränsning av åtgärden 

2. identifiering och kvantifiering av relevanta effekter 

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)48 är ett kompletterande beslutsunderlag som beskriver åtgärders 

effekter ur tre olika perspektiv:  

                                                      

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

47 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) 

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

samlad-effektbedomning/ (2017-01-10); Trafikverket (2016) Analysmetod och samhällsekonomiska, 

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/
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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• 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 beskriver hur effekter av åtgärder fördelar sig mellan olika grupper i 

samhället. 

Fördelningsanalysen kan även omfatta regionalekonomiska analyser och företagsekonomiska 

konsekvensbedömningar (FKB). Olika effekter i samlad effektbedömning har sammanställts i Tabell 3. 

Tabell 3. Effekter i samlad effektbedömning. 

Samlad effektbedömning (SEB)  Exempel på effekter 

Samhällsekonomisk analys  

o Prissatta effekter (samhällsekonomisk kalkyl) 
och ej prissatta effekter 

 

▪ Direkta effekter (på transportmarknaden)  

• Konsumentöverskott Restid, reskostnad 

• Producentöverskott Transporttid, kostnad 

• Externa effekter Trängsel, trafiksäkerhet 

▪ Indirekta effekter (på andra marknader)  

• Externa effekter Miljö 

• Producentöverskott  Priser, produktion 

• Konsumentöverskott Priser, produktion 

• Arbetsmarknadseffekter Sysselsättning, lokalisering 

o Offentlig sektor  

• Samhällsbyggnadskostnader  Infrastruktur 

• Offentlig service Utbildning, vård, etc. 

• Budgeteffekter Finansiella effekter (statliga) 

Fördelningsanalys  

o Strukturerad redovisning Jämställdhet 

o Regionalekonomisk analys Sysselsättning, lokalisering 

o FKB Företagsekonomiska effekter, 
godstransportmarknaden 

Transportpolitisk målanalys  

o Övergripande mål om samhällsekonomiskt 
effektiv och hållbar transportförsörjning 

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 

o Funktionsmål Tillgänglighet, jämställdhet, etc. 

o Hänsynsmål Miljö, hälsa trafiksäkerhet 

Den samlade effektbedömningen utgörs alltså av en samhällsekonomisk analys som inkluderar 

samhällsekonomisk kalkyl och icke-kvantitativa analyser av direkta effekter på transportmarknaden 

samt av indirekta effekter på andra marknader. Exempel på direkta effekter är restidseffekter och 

förändrade reskostnader. Indirekta effekter utgörs bland annat av externa effekter såsom miljöeffekter. 

Fördelningsanalysen och den transportpolitiska målanalysen utgör systematiska genomgångar av 

eventuella fördelningseffekter såsom effekter på jämställdhet och regionalekonomiska effekter 

respektive effekter med avseende på fastställda politiska mål. En mer detaljerad beskrivning av SEB 

                                                      

kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0, Kapitel 18 Samhällsekonomisk analys redovisad i Samlad 

effektbedömning (SEB), Version 2016-04-01. 



VTI rapport 935  27 

och möjligheten att tillämpa SEB inom planeringen av hållbara turistresor finns i rapporten Mandell 

m.fl. (2017).12 

3.2.4. Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 

Genomförande av länstransportplaner och nationell plan för transportsystemet kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan och planerna ska därför genomgå en miljöbedömning.49 Inom ramen för 

miljöbedömningen ska vissa moment genomföras i en bestämd ordning. Bland annat ska en miljö-

konsekvensbeskrivning upprättas, samråd hållas och uppföljning av miljöpåverkan ske. En 

miljökonsekvensbeskrivning ska även tas fram och samråd hållas inom ramen för en miljökonsekvens-

bedömning för en verksamhet eller åtgärd (projekt) som bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

3.3. Regional tillväxt 

Den regionala tillväxtpolitiken handlar om tillväxt, hållbarhet, utvecklingskraft, lokal och regional 

konkurrenskraft samt sysselsättningsmöjligheter i hela landet.29 Miljö-, jämställdhets- och integra-

tionsperspektiven ska integreras. Exempel på samhällsutmaningar är den demografiska utvecklingen, 

globaliseringen, klimatpåverkan, miljö, energiomställning och den sociala sammanhållningen. Arbetet 

stöttas av Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Regionala utvecklings-

program och utvecklingsstrategier (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.50 Tillväxtverket har regeringens uppdrag 

att främja hållbar näringslivsutveckling, inklusive besöksnäringen, och regional tillväxt.42 Besöks-

näringen i Sverige företräds av Svensk Turism AB som ägs av cirka 170 företag och organisationer. 

De representerar tiotusentals företag. Besöksnäringen finns ofta organiserad lokalt och regionalt i 

någon form, till exempel som destinationsbolag, vilka vanligen har ett nära samarbete med 

kommunen, andra myndigheter och andra aktörer. I den nationella strategin för hållbar tillväxt påtalas 

vikten av samordning mellan arbetet för regional tillväxt, den regionala infrastrukturplaneringen och 

den fysiska planeringen i kommunerna.29 

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

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

Även dessa planer har relevans för och kan påverka transportsituationen. De inkluderar ofta också ett 

hållbarhetsperspektiv. 

3.4. Fysisk planering 

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten samt om 

byggande, inklusive trafikplanering.51 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) och fördjupade översiktsplaner (FÖP) samt i 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 

                                                      

49 Miljöbalken (SFS 1998:808); Förordning (SFS 1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 

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

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

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/mal-for-naringspolitik/
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beskrivna i PBL Kunskapsbanken som är en web-baserad handbok om plan- och bygglagen.52 

Bestämmelser om miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning finns i miljöbalken. Boverket, 

Naturvårdsverket och Trafikverket har tagit fram vägledningar om miljöbedömning.53 

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.51 Boverket har 

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

myndigheter:54 

• Hållbar utveckling (övergripande mål) 

• Folkhälsa (Statens folkhälsoinstitut) 

• Funktionshinder (Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam) 

• 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 undersökning, 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 undersökning) 

• Dricksvatten (Sveriges geologiska undersökning, Livsmedelsverket) 

• Friluftsliv (Naturvårdsverket) 

• Transporter (Trafikverket) 

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

geotekniska institut) 

• Informationsteknologi (Post- och telestyrelsen). 

                                                      

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

53 Boverket (2006). Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning. Naturvårdsverket 

(2009). Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program, 2009:1. Trafikverket (2011). 

Metod för miljöbedömning av planer och program inom transportsystemet, 2011:134. 

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

samhällsplanering, Rapport 2011:17. 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
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3.5. Lokal trafikplanering 

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

form av en handbok (Trafik för attraktiv stad/TRAST). 55 Handledningen syftar till att främja en 

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

trafiksystem, 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. 

3.6. Planering av kollektivtrafik 

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

och vatten.56 Enligt kollektivtrafiklagen ska det i varje län finnas en kollektivtrafikmyndighet och 

landstinget och kommunerna inom ett län ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken.57 

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

inte kan drivas kommersiellt baseras på tillgänglighetsanalyser, resandeundersökningar och 

samhällsekonomiska kalkyler. 

 

                                                      

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

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

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

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

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

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

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Kollektivtrafik/
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4. Identifierade möjligheter och behov i planeringen 

Utifrån delstudier om59  

• turisternas efterfrågan 

• turismen i planering och planeringsprocesser 

• geografisk tillgänglighet inom destinationer 

• turismen i samhällsekonomis analys 

som presenteras samlat i denna rapport konstaterades för det första att åtgärder som kan påverka 

turisters resande beslutas nationellt, regionalt och lokalt. För det andra att beslut om åtgärder som kan 

påverka turisters resande sker inom olika områden som infrastrukturplanering, fysisk planering och 

inom arbete för regional tillväxt och näringslivsutveckling. Risken är alltså stor att det uppkommer 

målkonflikter och att åtgärder som vidtas inom olika områden motverkar varandra. 

Nedan har de viktigaste resultaten från de fyra delstudierna sammanställts samt dessutom ges förslag 

på vidareutveckling av planeringsprocesser och planeringsstöd som kan vara till hjälp i det fortsatta 

arbetet med att utveckla hållbara turistresor. Fyra olika destinationer, Kiruna, Åre, Sälen och 

Vimmerby (Astrid Lindgrens värld) har utgjort fallstudier. 

4.1. Turisternas preferenser 

Turisternas krav och val är avgörande för möjligheterna att påverka turistresandet. En övergripande 

slutsats från den intervjustudie som genomfördes är att turister prioriterar bekvämlighet och 

tillgänglighet till många olika besökspunkter inom en destination.9 Goda möjligheter att transportera 

sig utan egen bil mellan bland annat boende och besökspunkter är med andra ord en förutsättning för 

att få besökare att välja att resa utan egen bil till och från en destination. Detta kan också uttryckas 

som att en god geografisk tillgänglighet inom destinationen är en förutsättning för att öka 

turistresandets hållbarhet generellt. 

Vilken grad och typ av geografisk tillgänglighet som krävs kan dock variera mellan olika typer av 

destinationer, mellan olika säsonger och mellan olika kategorier av turister. Barnfamiljer väljer andra 

former av boende och annan lokalisering än ungdomar och äldre som reser utan barn. Internationella 

besökares val av boende kan skilja sig från besökare från Sverige. Olika kategorier av turister kan 

välja olika besökspunkter och olika aktiviteter, etc. För att identifiera effektiva åtgärder för att öka 

tillgängligheten krävs med andra ord god kännedom om destinationen, turisternas sammansättning och 

deras preferenser.  

Möjligheten att resa till och från en destination med andra alternativ än bil har naturligtvis stor 

betydelse för hur resandet fördelar sig mellan olika färdmedel, liksom var destinationen är lokaliserad. 

Det finns också systematiska skillnader mellan färdmedelsval sommar och vinter, med betydligt högre 

andel bil under sommaren. Detta beror bland annat på att resmönstren ser annorlunda ut och att olika 

kategorier av turister besöker en destination sommar respektive vinter. 

Förutsättningarna för att resa inom destinationer utan egen bil varierar kraftigt mellan olika 

destinationer och det är stora skillnader i resandet till, från och inom de studerade destinationerna. 

Men vi konstaterar också att både Åre och Kiruna, som skiljer sig åt avseende den geografiska 

utbredningen, har en förhållandevis stor andel resor inom destinationerna med buss. Exemplet Kiruna 

visar att det går att åstadkomma tillgänglighet med allmänna kommunikationer även i glesare 

destinationer. 

                                                      

59 Se fotnot 9–12. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att geografisk tillgänglighet inom destinationer är avgörande för 

hållbart turistresande, men det behövs kunskap om lokala förhållanden samt om turisternas 

sammansättning och preferenser för att identifiera effektiva åtgärder för att öka tillgängligheten inom 

olika destinationer. 

4.2. Geografisk tillgänglighetsanalys som planeringsstöd 

Med Åre som vinterturistort som fallstudie genomfördes en analys av hur ett planeringsstöd för 

beräkning av geografisk tillgänglighet för turister inom en destination kan utformas.11 Med 

utgångspunkt från befintliga data och den information om turisternas preferenser som framkommit i 

denna delstudie9 utvecklades en GIS-baserad modell.11 Allmänt tillämpade eller tillgängliga 

programvaror (Microsoft Excel, QGIS) och kartunderlag (Open Street Map) användes.60 

Modellen baserades på information om lokalisering av boendeområden, resecentrum samt av 

aktiviteter och andra besökspunkter inom destinationen. De färdmedel som inkluderades i modellen 

var gång, buss och taxi. Beräkningar av tillgänglighetsindikatorer och index baserades på avstånd, 

turtäthet och reskostnad mellan boendeområden, aktiviteter och andra målpunkter. 

Tillgängligheten till skidsystem för olika boendeområden varierade mellan 1,0 och 5,0 (på en 

indikatorskala där 1 är lägst tillgänglighet och 5 är högst). Tillgängligheten till andra målpunkter 

varierade mellan 1,0 och 4,6. Det samlade tillgänglighetsindexet för respektive boendeområdena (dvs. 

den genomsnittliga tillgängligheten till alla ingående besökspunkter) varierade mellan 1,3 och 3,7 

medan den samlade tillgängligheten från alla boendeområden till respektive besökspunkt varierade 

mellan 1,4 och 2,9. Den genomsnittliga tillgängligheten för samtliga boendeområden till samtliga 

målpunkter i Åre beräknades till summaindexet 2,0. En känslighetsanalys visade att även mindre 

åtgärder och förändringar återspeglades i de beräknade indikatorerna och indexen. Den geografiska 

tillgängligheten kan illustreras i diagram och kartor.11 

Denna tillgänglighetsmodell kan utgöra ett värdefullt redskap och stöd för att utvärdera effekten på 

den geografiska tillgängligheten för turister av olika åtgärder inom en destination såsom lokalisering 

och utbyggnad av boendeområden, lokalisering av aktiviteter och service samt utökade eller billigare 

resmöjligheter. Tillsammans med den metod för att utvärdera tillgänglighet med interregional 

kollektivtrafik på nationell nivå som Trafikverket har tagit fram kan även ett hela resan-perspektiv 

tas.61 

4.3. Planering och planeringsprocess 

Delstudien som fokuserade på planeringen och planeringsprocessen genomfördes genom analys av 

främst länstransportplaner och genom intervjuer av lokala, regionala och nationella planerare.10 

Studien visade att trots att besöksnäringens resbehov och hållbarhetsaspekter tas upp i olika 

plandokument och strategier tycks det vara svårt att omsätta detta i praktiska åtgärder. Som förklaring 

till att turismen inte prioriteras i åtgärdsplaneringen angav de intervjuade att turistintressena är dåligt 

organiserade, att turismen är geografiskt utspridd och att kunskapen om dess betydelse är begränsad. 

Ytterligare förklaringar kan vara att transportplaneringen (och annan planering) inte är samordnad i 

tillräcklig utsträckning. Behov av bättre samordning identifierades både mellan planeringsnivåer 

nationellt – regionalt – lokalt och mellan olika planeringssektorer. Det finns en medvetenhet om hela 

resan-perspektivet, men det tycks vara mera sällsynt att detta hanteras i åtgärdsplaneringen. 

Sambandet mellan resande till och från och resmöjligheter inom destinationer tas varken upp i 

plandokument eller av de intervjuade.  

                                                      

60 www.qgis.org; www.openstreetmap.org 

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

http://www.qgis.org/
http://www.openstreetmap.org/
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Det finns även brister avseende tillämpningen av planeringsstöd och principer. Vår bedömning är att 

hanteringen av fyrstegsprincipens steg 1 och 2-åtgärder i planeringsprocessen behöver utvecklas 

förtydligas. Dessutom behöver kunskapen och kompetensen avseende tillämpning och tolkning av 

samhällsekonomiska analyser förbättras. Även kunskapen om turisters preferenser och resbehov tycks 

vara bristfällig bland planerare. Dataunderlag om till exempel årsdygnstrafik (ÅDT) kan vara 

bristfälliga avseende turisttrafikens stora säsongsvariationer. Planeringsstöd som underlättar 

bedömningen av geografiska tillgängligheten inom destinationer tillämpas generellt sett inte, men 

skulle kunna utgöra ett stöd i planeringen vilket delstudien om geografisk tillgänglighet i detta projekt 

har visat.11 Åtgärdsvalsstudier uppfattas generellt som ett bra stöd genom att de stödjer mötes- och 

nätverksaktiviteter som många respondenter uppfattar som givande och positiva. Tillämpningen av 

olika planeringsstöd behöver dock förtydligas. 

Det finns behov av metodutveckling och vidareutveckling av stöd, till exempel för hur operationali-

sering av mål inom olika områden och nivåer i planeringen ska samordnas. Detsamma gäller hur mål 

ska kunna nås med hjälp av styrmedel och åtgärder. Detta gäller hållbarhet i allmänhet, hållbar turism 

och hållbart turistresande i synnerhet, men också andra mål och strategier, till exempel avseende 

kollektivtrafik och fysisk planering. Det finns även osäkerheter kring hur den fysiska planeringen ska 

förhålla sig till frågor som har betydelse för möjligheterna att nå olika mål, men som den inte råder 

över. Några exempel är användningen av alternativa bränslen samt steg 1 och 2 i fyrstegsprincipen. 

För att vidareutveckla planeringen i riktning mot ökad samordning krävs troligen mer centralt stöd och 

styrning, till exempel av hur olika mål och strategier kan operationaliseras och hur prioriteringar bör 

ske i samband med målkonflikter. Samverkan i planeringen behöver också förtydligas avseende olika 

aktörers roller och runt samråd och planeringsprocess.  

4.4. Turismen i samhällsekonomisk analys 

Den övergripande slutsatsen från delstudien om hur hållbara turistresor kan inkluderas i samhälls-

ekonomisk analys är att samhällsekonomisk analys och samlad effektbedömning är användbara 

metoder även för att utvärdera effekter på turism och hållbara turistresor, förutsatt att alla resor 

inklusive turistresor inkluderas i analysen.12 Den samlade effektbedömningen är ett kompletterande 

beslutsunderlag som rutinmässigt tas fram för infrastrukturinvesteringar och andra åtgärder. Samlade 

effektbedömningar belyser investeringar ur flera olika perspektiv, bland annat miljö. Det är möjligt att 

komplettera med ytterligare perspektiv om så önskas i den standardiserade formen vilket möjliggör att 

analysen relativt enkelt kan anpassas till den aktuella situationen och frågeställningen. 

För att få en uppfattning om omfattningen och effekten av turistresandet specifikt måste dock olika 

resenärer delas upp utifrån syftet med resan vilket borde vara möjligt. Det kan även vara lämpligt att 

studera närmare om de restidsvärden som tillämpas är relevanta för turister.  

Med de kalkylvärden som används är den största positiva effekten av åtgärder i transportsystemet 

vanligen restidsvinster och eventuellt lägre reskostnader. Dessa direkta effekter på transportmarknaden 

inkluderar även indirekta regionalekonomiska effekter. Att separat inkludera sådana effekter i kalkylen 

kan innebära en dubbelräkning. Vår bedömning är att kunskapen om hur samhällsekonomiska analyser 

ska användas, utformas och tolkas i planeringen behöver förbättras.  

Indirekta effekter på andra marknader ingår vanligen i de direkta restidseffekterna och ska inte tas upp 

separat. Vissa undantag finns dock när det gäller turism. Om åtgärden leder till att svenska turister 

väljer att turista i Sverige som alternativ till i utlandet och/eller om åtgärden leder till ökat inflöde av 

turister från andra länder blir det en positiv nettoeffekt för Sverige som ska inkluderas i kalkylen. 

En regionalekonomisk analys kan vara ett värdefullt beslutsunderlag i kombination med fördelnings-

analysen och analysen av måluppfyllelse som ingår i den samlade effektbedömningen. På vilket sätt 

som hänsyn ska tas till sådana underlag i den nationella planeringen behövs det riktlinjer för. 
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4.5. Sammanfattning 

De viktigaste resultaten från de fyra delstudierna som har redovisats i detta kapitel är först och främst 

att avgörande för möjligheterna att påverka turisternas resande är att turisternas önskemål, behov och 

preferenser är kända. Det är även mycket viktigt att få överblick över hela sammanhanget och 

målbilden i planeringen. Vidare behöver samordningen mellan olika planeringsområden definieras och 

utvecklas liksom samordningen mellan den nationella, regionala och lokala planeringen. Befintliga 

planeringsstöd och principer som åtgärdsvalsstudier, fyrstegsprincipen och samlad effektbedömning 

(inklusive samhällsekonomisk analys) bör vidareutvecklas och tillämpas bredare i infrastruktur- och 

samhällsplaneringen. Det identifierade behovet av bättre samordning inkluderar även utökad och 

formaliserad samverkan mellan olika aktörer, utbildningsinsatser och kompetensutveckling. Troligen 

behövs tydligare nationell styrning och stöd för att uppnå bättre samordning. 
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5. Analys av behovet av samordning och samverkan  

I detta kapitel analyseras och diskuteras behovet av vidareutveckling av planeringsprocesser och 

planeringsstöd som kan vara en hjälp i det fortsatta arbetet med att utveckla hållbara turistresor. 

Utgångspunkten är de resultat som har presenterats i kapitel 4. 

5.1. Behovet av samordning 

Som framgår av föregående kapitel kan utvecklingsarbete eller planering som berör turistresor och 

hållbara transporter bedrivas av många olika aktörer nationellt, regionalt och lokalt. Detsamma gäller 

arbetet för regional tillväxt samt utvecklingen av turism och destinationer. Det finns många berörings-

punkter mellan infrastrukturplaneringen och den lokala och regionala samhällsplaneringen. 

Samordning och koordination krävs för att uppnå ett effektivt planering- och utvecklingsarbete som är 

i enlighet med olika mål och policyer (Figur 5). 

 

Figur 5. Olika planerings- och utvecklingsområden är inbördes beroende. 

Hur samordnad är då planeringen, dels ”vertikalt” (dvs. nationellt – regionalt – lokalt), dels 

”horisontellt” mellan olika utvecklings- eller planeringssektorer? Och hur kan utvecklingsarbetet för 

att öka turistresandets hållbarhet samordnas med annan planering? 

Av den översiktliga presentationen i kapitel 3 av utvecklings- och planeringsarbetet inom de områden 

som tas upp i denna rapport återfinns även modeller och rutiner som inkluderar samordning både 

horisontellt och vertikalt (se till exempel Figur 4). Dessa modeller och rutiner behöver dock vidgas för 

att omfatta samtliga perspektiv som tas upp här. Generellt sett tycks det vara betydligt svårare att 

åstadkomma samordning och koordination i praktiken än i modeller för planeringen.10 Detta diskuteras 

vidare nedan. Utifrån ovanstående översikt kan konstateras att modellen och rutinerna för infra-

strukturplaneringen är relativt väl utvecklade och vi gör bedömningen att dessa utgör en bra 

utgångspunkt för vidareutveckling och samordning med den fysiska planeringen och arbetet med 

regional utveckling.  

Turisters val av resmål skapar förutsättningarna för valet av resrutt och valet av färdmedel och detta 

avgör också i hög grad hur hållbar turistresan blir, där det mest hållbara alternativet vanligen är tåg. 

Valet av resmål avgörs i den modell som presenteras här främst av turisternas preferenser och 

destinationens egenskaper, som i sin tur bland annat påverkas av arbetet med destinationsutveckling 

och regional tillväxt samt transport- och samhällsplaneringen (Figur 6). Åtgärder inom alla dessa 

områden kan alltså i förlängningen påverka valet av resmål och valet av färdmedel och därmed hur 

hållbar turistresan blir. 
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Figur 6. Relationer mellan planeringsarbete, utvecklingsarbete och hållbara turistresor. 

Arbetet och planeringen för hållbara turistresor måste med andra ord samordnas med planerings- och 

utvecklingsarbetet inom destinationsutveckling och hållbar turism samt med övriga planerings- och 

utvecklingsområden (Figur 6). Även de intervjuer av planerare som refererades i kapitel 4 visade att 

samverkan behöver breddas och fördjupas samt att bättre rutiner behövs. Arbetet med destinations-

utveckling och hållbara turistresor behöver integreras bättre i annan planering. 

På en något mer detaljerad nivå finns även beroenden mellan turisternas färdmedelsval för resan till 

och från destinationen och färdmedelsvalet inom destinationen (Figur 7). Åtgärder i det nationella 

transportsystemet såsom förbättrad vägstandard och bättre tåg- eller flygförbindelser kan påverka valet 

av destination och valet av färdmedel för resan till och från destinationen. Det i sin tur kan vara 

avgörande för färdmedelsvalet inom destinationen. På motsvarande sätt kan åtgärder inom en 

destination som till exempel ökar destinationens attraktivitet eller förändrar förutsättningarna att resa 

inom destinationen, påverka valet av färdmedel både inom destinationen och för resan till och från. 

Det kan alltså konstateras att det finns många olika relationer mellan åtgärder inom olika områden och 

nivåer i planeringen. Graden av komplexitet i planeringen är hög och det finns en betydande risk för 

att förbise effekter, målkonflikter och möjligheter till synergier. 

Vi kan konstatera att utveckling och planering inom de områden som har presenterats här (Figur 6) 

kan ge effekter på turisters resande på många olika sätt och genom många olika orsakssamband. 

Planeringen behöver hantera detta komplexa system inklusive den komplexa målbilden med 

nationella, regionala och lokala mål inom dessa områden. Hur kan då detta åstadkommas? 

Det finns redan idag mycket kunskap och erfarenheter vid myndigheter, i organisationer och hos olika 

aktörer. Även instruktioner och rutiner för samordning av planeringssektorer finns. Detta utgör en 

grund som bättre samordning kan vidareutvecklas ifrån. Frågan är hur planeringen kan och bör 

utvecklas för att bättre integrera olika perspektiv och uppnå en tydligare samordning när det gäller 

hållbara turistresor. Detta diskuteras vidare i kapitel 6. Först ges här en översikt över vilka relevanta 

policyer, strategier och program som finns samt över vilka de berörda aktörerna är. 

Vi fokuserar på och exemplifierar med de områden vi har identifierat som mest centrala för 

planeringen av hållbara turistresor: infrastrukturplaneringen, den lokala samhällsplaneringen, arbetet 

med regional tillväxt och destinationsutveckling.  
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Figur 7. Exempel på relationer mellan nationell, regional och lokal planering och utveckling som kan 

påverka turisters resande. 

Det finns även andra intressen och enskildas intressen som kan behöva organiseras, till exempel 

markägares.62 När det gäller enskilda intressen och mindre företags intressen kan otydligt ansvar eller 

bristande förmåga till finansiering av olika åtgärder utgöra hinder som bör undersökas och hanteras. 

5.2. Bättre samordning i planer och strategier 

Som konstaterades i kapitel 3 finns olika styrande dokument i form av planer, strategier och program 

inom de olika områdena (Tabell 4). I instruktioner för planeringen finns en medvetenhet om och i 

vissa fall även instruktioner om samverkan mellan olika områden (se även kapitel 3). Det är 

naturligtvis angeläget att behovet av samverkan med andra sektorer inom planeringen och med olika 

aktörer och intressenter återspeglas i dessa planer och strategier. 

Tabell 4. Styrande dokument för planeringen inom olika områden. 

Nivå \ Sektor Transport-
planering 

Annan fysisk 
planering 

Regional tillväxt Destinations-
utveckling 

Nationell Nationell 
transportplan 

 Nationell strategi29 Nationell strategi2 
63 

Regional Länstransportplan Regionplan Reg. utveck-
lingsstrategi 

Regionala 
strategier* 

Lokal Trafikstrategi 

Trafikplan 

Översiktsplan 

Detaljplaner 

Näringslivsplan Lokala strategier* 

*Förekomst och huvudmän varierar. 

                                                      

62 Tillväxtverket (2015) Utveckling av hållbara turistdestinationer, Om problem, processer och planering, 

Rapport 0184. 

63 Enligt Sveriges riksdag (2016). En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, 

Kommittédirektiv 2016:83 har en statlig utredning tillsats för att föreslå en sammanhållen politik för hållbar 

turism och växande besöksnäring. 
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En utgångspunkt för planer och strategier är fastställda policyer och mål. Som nämnts i kapitel 2 finns 

det en lång rad nationella miljö- och hållbarhetsmål. Dessa kan ses som ramar för planering och 

utveckling inom de områden som tas upp här eftersom hållbarhet är ett övergripande mål som gäller 

inom samtliga områden. Inom respektive område finns det dessutom mål och strategier som relaterar 

till det specifika området (Tabell 5). Även många av dessa mål är relevanta för och relaterar till flera 

områden. Behovet av samordning av planering och utveckling inom dessa områden, inklusive 

planering av hållbara turistresor, är tydligt. 

Tabell 5. Nationella policyer och mål inom olika områden.64 

Infrastrukturplanering Annan fysisk 
planering 

Regional tillväxt Destinations-
utveckling 

• Samhällsekono-
misk effektivitet 

• Hållbarhet 

• Tillgänglighet 

• Robusthet 

• Användbarhet 

• Punktlighet 

• Jämställdhet 

• Säkerhet 

• Miljö, energi 

• Hälsa 

• Fördubbling av 
kollektivtrafiken 

• Hållbara 
stadsmiljöer 

• Jämlika och 
goda sociala 
levnadsför-
hållanden 

• Långsiktigt 
hållbar livsmiljö 

• Hållbarhet 

• Utvecklingskraft 

• Tillväxtpotential 

• Konkurrenskraft 

• Sysselsättning 

• Klimat, miljö och energi 

• Jämställdhet 

• Integration 

• Demografisk utveckling 

• Globalisering 

• Social sammanhållning 

• Innovation och företagande 

• Attraktiva miljöer och 
tillgänglighet 

• Kompetensförsörjning 

• Int. samarbete 

• Hållbarhet 

• Innovation 

• Kvalitet 

• Konkurrenskraft 

• Företagsutveck-
ling 

• Affärsutveckling 

 

5.3. Bättre samordning mellan aktörer 

I Tabell 6 ges exempel på myndigheter och organisationer som är aktiva aktörer i planeringen inom de 

olika områdena. Utöver de myndigheter som har tagits upp här har till exempel Naturvårdsverket 

ansvar för miljöfrågor och Energimyndigheten ansvar för energifrågor (se avsnitt 5.1 för en översikt 

över områden och myndigheter av relevans för samhällsplaneringen). Av Tabell 6 framgår att 

myndigheter inte sällan har ansvar för planeringen inom flera områden och vissa rutiner finns för 

samverkan mellan områden och aktörer. De intervjuer av planerare som har genomförts visade dock 

att samverkan behöver breddas och fördjupas samt att bättre rutiner behövs. Flera olika intressen och 

intressenter behöver involveras mer och tidigare i planeringsprocessen. 

                                                      

64 Policyer och mål för transportplaneringen har formulerats i form av transportpolitiska mål, leveranskvaliteter 

och strategiska utmaningar och hänvisning görs till de nationella miljökvalitetsmålen. Policyer och mål för 

samhällsplaneringen har formulerats i Plan- och bygglagen. Policyer och mål för regional tillväxt har hämtats ur 

den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 samt policyer och mål för 

destinationsutveckling kommer från Svensk Turisms nationella strategi för svensk besöksnäring (Svensk Turism, 

2013). 
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Tabell 6. Aktörer i planeringen inom olika områden. 

Nivå \ Sektor Infrastruktur-
planering 

Annan fysisk 
planering 

Regional tillväxt Destinations-
utveckling 

Nationell Trafikverket 

Sjöfartsverket 

Luftfartsverket 

Naturvårds-verket 

Boverket 

 

Tillväxtverket Tillväxtverket 

Svensk Turism AB 

Regional Trafikverket 

Länsstyrelser  

Regionala organ 

Kollektivtrafik-
myndigheter 

Länsstyrelser 

Regionala organ 

Länsstyrelser 

Regionala organ 

Länsstyrelser 

Regionala organ 

Regionala turist-

organisationer 

Lokal Kommuner Kommuner 

Intresseorgani-

sationer 

Kommuner 

Företagarföre-

ningar 

Kommuner 

Destinationsbolag 

Andra intressen 

Idag finns redan kontakter och samverkan mellan många myndigheter såsom Trafikverket, Boverket 

och Tillväxtverket och även mellan de nationella myndigheterna och regioner och länsstyrelser (detta 

exemplifieras i kapitel 3). Även rutiner för samverkan mellan de regionala myndigheterna och 

kommunerna finns. Regioner och länsstyrelser har dessutom ansvar för flera olika sektorsområden. 

Allt detta är bra förutsättningar för vidareutveckling av fördjupat samarbete och koordination såväl 

mellan olika sektorsområden som mellan de olika nivåerna i planeringen. 

Besöksnäringen är nationellt organiserad i Svensk Turism AB65 som ägs av näringen och bland annat 

har ett samarbete med Näringsdepartementet genom den gemensamma marknadsföringsorganisationen 

Visit Sweden66. På regional och lokal nivå finns olika lösningar, till exempel i form av 

destinationsbolag, som organiserar näringen och samverkan med myndigheter. Såväl förekomsten av 

destinationsbolag som i vilken omfattning turistföretagen inom en destination är organiserade och hur 

samverkan och samarbete med myndigheter och andra organisationer ser ut varierar dock mellan olika 

destinationer och regioner och kan behöva utvecklas.67  

5.4. Sammanfattning 

Generellt sett tycks det vara betydligt svårare att åstadkomma samordning och koordination i 

praktiken än i modeller för planeringen. Modeller och planeringen behöver vidareutvecklas och 

samordningen mellan olika områden behöver förtydligas. Särskilt arbetet med destinationsutveckling 

och hållbara turistresor behöver integreras bättre i annan planering. 

Åtgärder i det nationella transportsystemet såsom förbättrad vägstandard och bättre tåg- eller 

flygförbindelser kan påverka valet av destination och valet av färdmedel för resan till och från 

destinationen. Det i sin tur kan vara avgörande för färdmedelsvalet inom destinationen. På 

motsvarande sätt kan åtgärder inom en destination som till exempel ökar destinationens attraktivitet 

eller förändrar förutsättningarna att resa inom destinationen påverka valet av färdmedel både inom 

destinationen och för resan till och från.  

                                                      

65 http://www.svenskturism.com/ 

66 http://www.visitsweden.com/ 

67 Tillväxtverket (2015) Utveckling av hållbara turistdestinationer, Om problem, processer och planering, 

Rapport 0184; Tillväxtverket (2016) Hållbar destinationsutveckling, Insatser för hållbara turistdestinationer 

2012-15, Slutrapport 2016-03-21. 

http://www.svenskturism.com/
http://www.visitsweden.com/
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Graden av komplexitet i planeringen är hög och det finns en betydande risk för att förbise effekter, 

målkonflikter och möjligheter till synergier. Flera olika intressen och intressenter behöver involveras 

mer och tidigare i planeringsprocessen. 
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6. Stöd för planering av hållbara turistresor 

Behovet av samordning och samverkan för att förbättra planeringen och utvecklingen av hållbara 

turistresor har analyserats och diskuterats i föregående kapitel. Här diskuteras hur bättre stöd för denna 

planering kan utvecklas. 

6.1. Komplex planering 

Vi har konstaterat att planerings- och utvecklingsarbete av relevans för hållbara turistresor sker inom 

flera områden samt på nationell, regional och lokal nivå. Planeringen omfattar inriktningsplanering 

(framtagning och fastställande av policys, planer och program), åtgärdsplanering och genomförandes-

planering. All typ av planering sker i processer där olika aktörer och intressenter deltar och någon 

aktör är ansvarig. Planeringsprocessen följer normalt en rutin eller modell. Modeller eller rutiner för 

planeringen finns till exempel inom infrastrukturplaneringen och inom den övriga fysiska planeringen. 

Rutiner för arbetet med regionaltillväxt och inom hållbar destinationsutveckling finns eller är under 

utveckling. Planeringen inom samtliga dessa områden kan påverka möjligheterna för vidareutveckling 

av hållbar turism, hållbara destinationer och hållbara turistresor. 

Den planering som har relevans för hållbara turistresor är komplex. Även den samlade målbilden i 

denna planering är komplex. Dels finns det mål inom respektive planeringsområde, dels finns miljö- 

och hållbarhetsmål som gäller på en mer övergripande nivå för all planering och alla aktiviteter. 

Dessa och andra mål för planeringen måste operationaliseras för att kunna följas upp och hanteras i 

planeringen.68 För detta krävs dels att man enas om hur de ska operationaliseras eller konkretiseras, 

dels att det finns metoder för att mäta och följa upp. Dessutom krävs att någon är ansvarig för att 

målen uppnås. Risken är annars stor att i synnerhet mål som är svåra att konkretisera eller kan 

konkretiseras på olika sätt endast formuleras på policynivå och endast får begränsad betydelse i 

genomförande- eller åtgärdsplaneringen.  

Fungerande samordning och samverkan är en förutsättning för en strategisk målstyrd planering. Som 

vi har konstaterat ovan är målbilden komplex. Det finns sannolikt stora möjligheter till synergier 

mellan olika mål inom olika områden, men också stor risk för målkonflikter. Utifrån komplexiteten i 

den samlade målbilden och när det gäller involverade aktörer drar vi slutsatsen att målstyrningen och 

prioriteringar mellan mål behöver vidareutvecklas i samordning mellan olika relaterade områden.  

Den samlade bild som framträder från intervjuerna av aktörer är att planeringen är relativt 

fragmenterad. 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 planeringsstöd svarar inte mot behoven. Flera intervjuade lyfter fram nätverk 

och möten mellan olika aktörer som positivt, men bilden som framträder är samtidigt att det behövs en 

tydligare strategisk och samordnad målstyrning. Denna problematik inom planeringen har även 

identifierats tidigare och brukar ibland benämnas som ett implementeringsgap.69 

Av stor betydelse för strategisk målstyrning, genomförande och implementering av åtgärder är frågan 

om ansvar för utvecklingsarbete och planering för att nå olika mål. Intervjustudien70 visade att vems 

ansvaret är för att olika mål ska nås är otydligt för många intervjuade planerare och andra aktörer. 

                                                      

68 ESV (2014). Vägledning. Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter, 

Ekonomistyrningsverket, ESV 2014:49. 

69 Se till exempel Aretun & Robertson (2013). Ökad cykling: Professionella utmaningar och hinder i den lokala 

transportplaneringen, VTI rapport 781; Hrelja (2012). Miljövänligare transporter? Mål- och intressekonflikter i 

kommunala och regionala besluts- och planeringsprocesser, VTI rapport 754; Trivector (2010). 

Stafettbeskrivning för bättre målstyrning i planeringen – slutrapport, Trivector Rapport 2010:57. 

70 Se kapitel 4. 
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Detta tycks till exempel gälla hur besöksnäringen och många hållbarhetsperspektiv ska hanteras i 

infrastrukturplaneringen samtidigt som målsättningar om framkomlighet och säkerhet upplevs vara 

prioriterade. Även prioriteringen mellan olika mål och perspektiv behöver således förtydligas. 

Det behövs också stöd för att prioritera mellan olika åtgärder så att effektiva åtgärder implementeras. 

Stöd för att identifiera effektiva åtgärder samt möjligheter att mäta och följa upp effekter av 

planerings- och utvecklingsarbetet är en förutsättning för en effektiv målstyrning. Indikatorer och 

nyckeltal behövs för att analysera utfall och resultat av olika åtgärder.  

Nedan diskuteras hur samordning kan organiseras samt hur samlad effektbedömning, som används i 

den nationella och regionala infrastrukturplaneringen, och geografisk tillgänglighetsanalys i lokal 

tillämpning, kan stödja utvecklingen av hållbara turistresor.  

6.2. Vidareutveckling av rutiner i planeringen 

Intervjustudien visade att det finns en medvetenhet bland planerare om behovet av samordning och 

samverkan mellan olika områden. Inom till exempel infrastrukturplaneringen och den övriga fysiska 

planeringen finns även rutiner och stöd för detta. Intervjuerna av planerare inom olika områden och 

nivåer visade dock att det finns brister i det praktiska genomförandet av dessa rutiner. Många 

planerare efterlyste bättre stöd och styrning från nationellt håll samt mer och bättre samordning mellan 

olika områden. 

Samordning och samverkan kräver omfattande, kontinuerlig och systematisk kommunikation och 

informationsutbyte. Den bild som framträtt i denna studie är att det åtminstone i vissa fall saknas 

rutiner för detta. I andra fall finns det eventuellt brister i rutinerna eller brister i implementeringen av 

befintliga rutiner. Många planerare är positiva till nätverk och kontakter med aktörer inom andra 

områden, men såg ett behov av att utveckla detta. Det tycks dock ofta saknas styrning, struktur och 

kontinuitet.  

Vi ser sålunda ett behov av att vidareutveckla både rutiner och implementeringen av rutiner för 

samordning och samverkan mellan områden och mellan nationell, regional och lokal nivå. Detta gäller 

för planeringen generellt och därmed också för planering för hållbara turistresor. Det nationella 

ansvaret bör omfatta att ta fram eller vidareutveckla riktlinjer, rutiner och stöd för såväl planeringen 

inom områden som samordning och koordination mellan olika områden och planeringsnivåer. Det bör 

även omfatta stöd för att implementera fungerande rutiner för samordning. Detta kräver samarbete och 

samverkan mellan olika ansvariga myndigheter och aktörer.  

Boverket har dels tagit fram en kunskapsöversikt avseende samordning mellan den fysiska planeringen 

och transportinfrastrukturplaneringen enligt Plan- och bygglagen, Väglagen och Lagen om byggande 

av järnväg, dels verktyget PBL Kunskapsbanken som kan användas som stöd för planering enligt plan- 

och bygglagen. 71 Här konstateras bland annat att den svenska staten i jämförelse med vissa andra 

stater har relativt begränsade möjligheter att påverka planeringen på ett samlat sätt. Den regionala 

nivån ses som den arena med störst potential för samverkan och samordning och den regionala 

utvecklingsplanen (RUP) pekas ut som ett centralt dokument. 

Den svenska och internationella forskningen har alltmer uppmärksammat den förändrade 

samhällsstyrning som går under benämningen flernivåstyrning (multi-level governance).72 Detta 

                                                      

71 Boverket (2013) Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! – en kunskapsöversikt, Rapport: 

2013:33. 

72 Bache m.fl. (2015). Blame Games and Climate Change: Accountability, Multi-Level Governance and Carbon 

Management, The British Journal of Politics and International Relations, 17, s. 64–88; Marsden, m.fl. (2014). 

Muddling through with climate change targets: a multi-level governance perspective on the transport sector, 

Climate Policy, 14:5, s. 617–636.; Stegman Mccallion (2011). Multi-Level Governance in Sweden?, Regional & 

Federal Studies, 17, s. 335–351,  
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innebär att samhällsstyrningen går från en stark central styrning (regering, sektorsmyndigheter) till ett 

bredare spektrum, eller nätverk, av myndigheter och andra aktörer även på regional och lokal nivå.73 

Transportplaneringen och kollektivtrafikplaneringen i Sverige är exempel på områden där ansvar har 

flyttats från central till regional nivå. En tanke med att decentralisera planeringen är att underlätta 

samverkan, samordning och koordination med den regionala och lokala planeringen, men det innebär 

också nya utmaningar avseende kunskap om kompetens och när det gäller samordning i praktiken. 

 

Figur 8. Samspel mellan infrastrukturplanering och den fysiska planeringen. Från Boverket (2013).71 

Vidare föreslås samordning mellan detaljplaneringen och planeringen av väg och järnväg där antingen 

detaljplanen eller väg/järnvägsplanen kan vara överordnad beroende på vilken som är den mest 

omfattande. Inom transportområdet finns bland annat stöd för samordning i Regeringens proposition 

2011/12:118, Planeringssystem för transportinfrastruktur, den handledning för åtgärdsvalsstudier som 

Trafikverket har tagit fram och inom TRAST (Trafik för attraktiv stad)-materialet.74 Mera generellt 

stöd för verksamhetsstyrning finns även framtaget av Ekonomistyrningsverket.68 I Trafikverkets 

uppdrag ingår att tillhandahålla underlag för tillämpning av plan– och bygglagen.75 Underlagen ska 

underlätta integreringen av transportplaneringen med samhällsplaneringen och riktar sig främst mot 

den kommunala och regionala samhällsplaneringen. Samspelet mellan transportplaneringen och den 

övriga samhällsplaneringen illustreras i Figur 8. Trafikverkets ambition är att delta i tidiga skeden i 

den kommunala planeringen så att åtgärder som kan påverka transportsystemet utreds i samverkan. 75 

Checklistor över hänsyn som bör tas vid översiktsplanering, detaljplanering samt bygglov och 

tillståndsärenden har tagits fram. Även TRAST poängterar vikten av samordning med den nationella 

och regionala planeringen och en guide i form av en arbetsprocess för utveckling och fastställande av 

                                                      

Söderberg (2016). Complex governance structures and incoherent policies: Implementing the EU water 

framework directive in Sweden, Journal of Environmental Management 183, s. 90–97. 

73Region Skåne m.fl. (2010). Flernivåstyrning. 

74 Se fotnot 21.; Prop. 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur, Regeringen.; Trafikutskottet 

(2012). Betänkande 2011/12:TU13, Planeringssystem för transportinfrastruktur.; Banverket, Sjöfartsverket, 

Vägverket, Transportstyrelsen (2010). Förslag till nytt planeringssystem för transportsystemet, Slutrapport 2010-

02-26.; Boverket, Trafikverket & SKL (2015). Trafik för en attraktiv stad, Handbok, Utgåva 3. 

75 Trafikverket (2013). Transportsystemet i samhällsplaneringen, Trafikverkets underlag för tillämpning av 3–5 

kap. miljöbalken och av plan– och bygglagen, Rapport 2013:121. 
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en trafikstrategi har även tagits fram.76 Mer omfattande förankring och samverkan introduceras dock 

relativt sent i arbetsprocessen. 

Planeringsfrågor som går över kommungränser såsom användningen av mark- och vattenområden 

samordnas genom en regional samhällsplanering.77 Regionala frågor enligt plan- och bygglagen kan 

handla om infrastruktur, kommunikationer, bostäder, handel, klimat och energi. I vissa regioner har 

det inrättats regionplaneorgan och möjlighet finns att ta fram en regionplan som vägledning och stöd. 

Regional samordning kan även ske genom utvecklingen av regionala trafikstrategier. Luleåregionen 

var först med gemensam trafikstrategi i år (2016).78 

Vi konstaterar att det finns olika former av stöd för samordning och samverkan i planeringen. Studien 

visar dock att samordning och samverkan inte fungerar bra i praktiken. Vi drar därför slutsatsen att det 

främst är tillämpningen av rutiner och modeller för samordning och samverkan som brister. Även i 

den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft konstateras att ett mer resultatinriktat 

genomförande av den regionala tillväxtpolitiken behöver utvecklas och stärkas.29 Verktyg, 

förutsättningar och bättre uppföljningar behöver utvecklas, roller och ansvar behöver tydliggöras och 

kunskapen förbättras. Också samarbetet med näringslivet och det civila samhällets organisationer är av 

största vikt. Några viktiga framgångsfaktorer som har identifierats för det regionala tillväxtarbetet är:29 

• regionalt ledarskap med legitimitet och mandat 

• central styrning och anslagsmedel 

• vidareutveckling av verktyg 

• utvecklad samverkan och dialog mellan aktörer, nivåer och sektorsområden 

• lärande och erfarenhetsutbyte. 

Olika rutiner och modeller som har tagits fram som planeringsstöd har vanligen en mycket likartad 

struktur. De ser styrning som en ständigt pågående process som i grova drag inkluderar stegen planera, 

genomföra, följa upp och analysera.79 Som processtöd finns olika styrformer (till exempel mål- och 

resultatstyrning), lämplig organisation och arbetsordning samt styrverktyg (till exempel modeller för 

uppföljning och indikatorer). 

För att kontinuerlig och systematisk samordning, kommunikation och informationsutbyte ska fungera 

bedömer vi att det krävs plattformar eller forum med väl definierade syften och mötesrutiner. 

Informationsflöde måste ske: 

• mellan nationella myndigheter och nationella organisationer (Figur 9) 

• mellan regionala myndigheter och regionala organisationer (Figur 9) 

• mellan kommuner och lokala organisationer (Figur 9) 

• mellan nationell och regional nivå (Figur 10) 

• mellan regional och lokal nivå (Figur 10). 

                                                      

76 SKL och Trafikverket (2011) TRAST-guiden. Arbetsprocess för kommunens trafikstrategi, SKL. 

77 http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/regional-planering/ (201-12-20) 

78 Bodens kommun m.fl. (2016). Tillsammans framåt. Trafikstrategi för Luleåregionen, 2016-02-15 Version 1.0.  

79 Se till exempel fotnot 68 och 76. Planeringsstödet SUMP (Sustainable urban mobility plan) som har tagits 

fram inom EU är utformat på motsvarande sätt (se EU (2013)). 

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/regional-planering/
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Figur 9. Tänkbara ansvarsområden för plattformar eller forum för samarbete och samverkan. 

 

Figur 10. Tänkbara ansvarsområden för plattformar eller forum för samarbete och samverkan. 

Plattformar eller forum kan med andra ord till exempel omfatta olika planeringsområden samt de kan 

vara nationella, regionala eller lokala. Ytterligare ett alternativ är nationella-regionala och regionala-

lokala områdesöverskridande plattformar eller forum (Figur 11). 

 

Figur 11. Tänkbara ansvarsområden för plattformar eller forum för samarbete och samverkan. 

Vår bedömning är att alternativet i Figur 11, det vill säga samverkan i plattformar eller forum som 

integrerar olika områden dels på nationell-regional nivå, dels på regional-lokal nivå är en bra modell. 

Länsstyrelser eller regioner kan då på ett naturligt sätt vara värdar för regionala plattformar/forum och 

lämplig/a nationell/a myndighet/er för ett nationell plattform/forum. Informationsflödet lokalt-
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regionalt sker då direkt till alla aktörer och intresseorganisationer via respektive regionala 

plattformar/forum och nationellt-regionalt via den nationella plattformen/forumet. Informationsflödet 

mellan den nationella och lokala nivån sker genom representation från de regionala 

plattformarna/forumen i den nationella plattformen/forumet. 

I nuvarande planering finns till exempel rutiner för samverkan mellan nationell och regional/lokal nivå 

i transportplaneringen, rutiner för samverkan mellan övrig samhällsplanering och transportplaneringen 

och arbetet för regional tillväxt ska samordnas med kommunernas översiktsplanering genom den 

regionala utvecklingsplaneringen. Inom ramen för det av regeringen tillsatta Forum för hållbar 

regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 förs dialoger mellan nationell och regional nivå 

sammanlagt åtta gånger per år. Utöver dessa rutiner för samverkan finns även krav på samråd inom 

ramen för miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar.49 

Det finns med andra ord strukturer och rutiner att bygga vidare på för att ytterligare koordinera 

samverkan och involvera till exempel besöksnäringen. Det finns även praktiska erfarenheter från olika 

regioner som bör tas tillvara. Vår bedömning är dock att detta måste styras upp och stödjas från 

nationellt håll. Samverkan måste definieras och specificeras med avseende på perspektiv, agendor, 

aktörer, representation, mötesformer och frekvenser, finansiering, etc. och den måste omfatta 

utvecklingen av policyer, planer och program (inklusive visioner och mål) samt genomförande- eller 

åtgärdsplaneringen. 

Den regionala nivån är central både för samverkan mellan områden och mellan planeringsnivåer. Även 

Boverket bedömer att den regionala nivån (till exempel länsstyrelserna) kan fungera som en värd för 

samverkan mellan transport- och övrig samhällsplanering.71 Vi bedömer att det behövs både långsiktig 

samverkan och koordination och samverkan i samband med mer kortsiktiga projekt och åtgärder. En 

regional plattform för det mera långsiktiga och kontinuerliga planerings- och utvecklingsarbetet bör 

kunna vara en lämplig lösning. 

När det gäller projekt eller åtgärder föreslår Boverket att den myndighet som ansvarar för den 

planering som är den mest omfattande eller som bygger infrastruktur ansvarar för samordningen av 

planeringsprocesserna. Vilken myndighet eller organisation som har ansvaret bör därmed kunna 

variera från projekt till projekt beroende på förutsättningarna. 

6.3. Sammanfattning 

Den samlade målbilden i denna planering är komplex. Dels finns det mål inom respektive planerings-

område, dels finns miljö- och hållbarhetsmål som gäller på en mer övergripande nivå för all planering 

och alla aktiviteter. Fungerande samordning och samverkan är en förutsättning för en strategisk 

målstyrd planering. Vidare krävs ett tydligt ansvar för att olika mål ska uppnås. Risken är annars stor 

att i synnerhet mål som är svåra att konkretisera eller kan konkretiseras på olika sätt endast formuleras 

på policynivå, och endast får begränsad betydelse i genomförande- eller åtgärdsplaneringen. 

Den samlade bild som framträder från intervjuerna av aktörer är att planeringen är relativt 

fragmenterad. Många planerare efterlyste bättre stöd och styrning från nationellt håll samt mer och 

bättre samordning mellan olika områden. Samverkan behöver definieras tydligare och specificeras 

med avseende på perspektiv, agendor, aktörer, representation, mötesformer, frekvenser, finansiering, 

etc. och bör även omfatta utvecklingen av policyer, planer och program (inklusive visioner och mål) 

samt genomförande- eller åtgärdsplaneringen. 

Den regionala nivån är central både för samverkan mellan områden och mellan planeringsnivåer. 

Vilken myndighet eller organisation som har ansvaret för samverkan bör kunna variera från projekt till 

projekt beroende på förutsättningarna. 
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7. Slutsatser och rekommendationer 

Nedan diskuteras behovet av fortsatt utveckling av det studerade planerings- och utvecklingsarbetet 

med utgångspunkt i en standardiserad modell för verksamhets- och kvalitetsstyrning (ISO 9001).80 

7.1. Verktyg för utvärdering och uppföljning 

I projektet Hållbara turistresor har vi tittat närmare på om och i så fall hur samhällsekonomisk analys 

och samlad effektbedömning kan vara ett stöd i planeringen av mer hållbart turistresande samt om 

geografisk tillgänglighet inom destinationer är tillämpbar som planeringsunderlag för vidareutveckling 

av hållbara turistresor.  

7.1.1. Samlad effektbedömning (SEB) 

Samlad effektbedömning (SEB) är en metod som stödjer utvärdering av åtgärder i det nationella 

transportsystemet utifrån ett brett perspektiv (se ovan) och som omfattar följande delar: 

• samhällsekonomisk analys 

• fördelningsanalys (inklusive hållbarhet) 

• transportpolitisk målanalys (inklusive hållbarhet). 

Hållbarhet och miljö tas upp i miljöbedömningar av planer och program och i miljökonsekvens-

beskrivningar av fysiska åtgärder samt ingår även i samhällsekonomisk analys och i samlad effekt-

bedömning. Effekter av policys, planer och program respektive av olika åtgärder på turisters resande 

kan i princip värderas eller bedömas i samtliga metoder och modeller för utvärdering förutsatt att 

turisttrafiken kan särskiljas från annan trafik i modeller och prognoser.  

Turisttrafiken ingår i trafikunderlaget som används i den samhällsekonomiska analysen i samlad 

effektbedömning. Övriga delar i samlad effektbedömning utgörs av fördelningsanalys och transport-

polisk målanalys. Nedan presenterar och diskuterar vi hur dessa metoder kan tillämpas som stöd i 

planeringen för att öka turistresandets hållbarhet. 

När den samhällsekonomiska analysen tillämpas inom transportområdet ingår effekter på transport-

marknaden, såsom effekter på restider, reskostnader, trängsel och trafiksäkerhet, men även effekter på 

andra marknader, såsom miljöeffekter (se Tabell 3). Beräkningarna av åtgärders effekter baseras 

vanligen på en modellberäknad trafikprognos som utgör underlag för hur åtgärden påverkar resande 

och transporter. I dessa underlag ingår normalt även turistresandet varför de även ingår i de efter-

följande värderingarna av olika typer av effekter. Den samhällsekonomiska analysen utgör alltså även 

en typ av geografisk tillgänglighetsanalys i det nationella transportsystemet (detta tas upp vidare i 

nästa avsnitt). Sammantaget bedömer vi att samlad effektbedömning (SEB) är ett bra redskap för att 

stödja en planering som syftar till att öka turistresandets hållbarhet. 

Vissa effekter som är svåra att inkludera i den samhällsekonomiska analysen, såsom jämställdhet, 

tillgänglighet för olika grupper och färdmedelsval, analyseras i en fördelningsanalys och till sist ingår 

en analys av hur åtgärden bidrar till uppfyllnad av de transportpolitiska målen. Även dessa analyser 

kan enkelt kompletteras med ytterligare perspektiv och/eller mål, till exempel för att skapa en samlad 

bild i en planering där olika sektorsområden hanteras i samordning. 

Möjligheten att särskilja turistresorna från övriga resor och analysera dessa separat måste undersökas 

vidare, men om det är möjligt skulle en sådan analys kunna tydliggöra effekterna på just dessa resor. I 

annat fall ingår de som en del i den samlade analysen av alla resor och bidrar till de samlade 

effekterna, vilket också är användbar information. Att separera turistresorna skulle även kunna vara ett 

                                                      

80 ISO (2015). Ledningssystem för kvalitet – Krav, Svensk standardSS-EN ISO 9001:2015, SIS. 
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sätt att utveckla och förfina värderingen i den samhällsekonomiska kalkylen. Nu används till exempel 

samma restidsvärden för alla resor, men det skulle kunna vara så att turister värderar sin tid annorlunda 

än de som reser i vardagen. 

Vidare ingår indirekta effekter av åtgärder i det nationella transportsystemet på andra marknader 

såsom omsättningen inom destinationer i värderingen av restidseffekterna, med undantag av svenska 

turister som väljer bort utlandsbesök och nytillkomna utländska turister. Övriga effekter inom en 

destination, inklusive effekter på resandet inom destinationen, kan tas upp i en regionalekonomisk 

analys, men får ingen nationalekonomisk effekt.81 

Lokala åtgärder inom destinationer som påverkar destinationens popularitet och därmed antalet 

besökare kan påverka resandet i det nationella transportsystemet som i sin tur kan skapa behov av 

åtgärder där. Även åtgärder som minskar beroendet av bil inom en destination skulle kunna leda till 

ökat resande med allmänna kommunikationer till och från destinationen och alltså ökad efterfrågan på 

sådana resmöjligheter. Också sådana effekter skulle vara möjligt och eventuellt även lämpligt att 

analysera inom ramen för SEB, till exempel om effekter på resandets, specifikt turistresandets, 

hållbarhet ska bedömas. Sammanfattningsvis så kan turistresors hållbarhet analyseras med hjälp av en 

SEB. En förfinad analys skulle kunna göras om turistresorna kan särskiljas från övriga resor. 

7.1.2. Analys av geografisk tillgänglighet 

Geografisk tillgänglighet säger något om hur lätt det är att förflytta sig mellan en start- och en 

målpunkt. Restid och reskostnad är exempel på variabler och avstånd en annan. Olika geografisk 

tillgänglighet inom destinationer kan påverka hur turister väljer att resa till, från och därmed inom ett 

resmål eller en destination. De som reser till och från ett resmål med egen bil tenderar också att 

använda bilen för resor inom destinationen medan de som reser med buss, tåg eller flyg förstås är mer 

benägna att använda allmänna kommunikationer eller om möjligt att gå inom destinationen.  

Den geografiska tillgängligheten på nationell nivå analyseras bland annat med hjälp av modellberäk-

nade trafikprognoser som bland annat inkluderar restider och reskostnader som underlag för samhälls-

ekonomisk analys. Dessa trafikmodeller kräver omfattande dataunderlag och är inte allmänt tillgäng-

liga, men det finns även andra modeller för att analysera den geografiska tillgängligheten som baseras 

på enklare dataunderlag om resmöjligheter och restider mellan olika orter i Sverige. Trafikverket har 

bland annat tagit fram en modell för beräkning av tillgängligheten med interregional kollektivtrafik till 

och från svenska kommuner.61 Denna mäter tillgängligheten till/från Stockholm, till internationella 

resor, till storstäder, till regionsjukhus, till högre utbildning, till andra större städer och tillgängligheten 

för besöksnäringen. 

God geografisk tillgänglighet inom en destination motiverar till att resa med allmänna kommunika-

tioner till och från destinationen och kan både locka till ökad hållbarhet avseende turisternas resande 

genom överflyttning från bil till buss och tåg och minskad hållbarhet genom ökat resande med flyg. 

Målsättningar om att öka antalet internationella besökare med flyg kan alltså gynnas av samma 

åtgärder inom destinationen som målsättningar om mer hållbara turistresor. Detta är ett exempel på 

motstridiga mål inom olika områden som bör hanteras i samverkan mellan dessa områden i 

planeringen. Hur prioriteringar mellan olika områden och mellan olika åtgärder ska göras bör bedömas 

i varje enskilt fall. Nationella riktlinjer bör dock kunna vara ett stöd i samband med sådana 

prioriteringar. 

                                                      

81 Omfördelning av konsumtion inom landet får ingen nationalekonomisk effekt, men det kan däremot få 

regionalekonomiska effekter genom att konsumtionen ökar i en region och minskar i en annan. Svenskar som 

väljer att turista i Sverige i stället för utomlands och tillkommande utländska turister innebär nationellt sett ökad 

konsumtion och ger en nationalekonomisk effekt. 
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Tillgängligheten inom en destination kan alltså vara avgörande för besökares färdmedelsval till, från 

och inom destinationen. Hur den samlade geografiska tillgängligheten påverkas av olika åtgärder som 

beslutas inom olika områden kan dock vara svårt att överblicka. En geografisk tillgänglighetsanalys av 

en destination kan då utgöra ett bra stöd för att bedöma effekterna av olika åtgärder i transportsystemet 

och av olika lokaliseringsåtgärder.  

Nedan presenteras hur en samlad översikt och analys av lokalisering av turistboende och olika 

besökspunkter samt transportmöjligheter inom en destination kan utformas. En mer detaljerad 

beskrivning av en GIS-baserad modell och exempel på tillämpning av analysen i en destination (Åre) 

finns publicerad i en separat rapport.11 

Följande moment ingår lämpligen vid en GIS-baserad lokal tillgänglighetsanalys av en destination: 

1. beskriv mål och syfte  

2. bestäm inriktning och avgränsningar (geografiskt område, tidsperiod, målgrupp, färdmedel)82 

3. bestäm programvaror och kartunderlag (till exempel Excel, QGIS, Open street map)83 

4. kartlägg turistboendet 

5. beskriv resecentrum 

6. fastställ besökspunkter 

7. kartlägg färdmedel 

8. GIS-kodning och beräkningar. 

Modellen definieras i Excel eller motsvarande där ingående kriterier (målpunkter) och färdmedel 

anges och beräkningar av indikatorer och index görs. Datatabeller i (Excel eller motsvarande) 

innehåller alltså dels underlagsdata och dels resultat av beräkningar såsom indikatorer och index. 

Underlagsdata utgörs av data som har beräknats i GIS, till exempel antal bäddar/boendeområde, 

avstånd mellan boendeområden, hållplatser och målpunkter och områdens lutning. 

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

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

som görs i GIS är geometriska mittpunkter för boendeområden, avstånd mellan boendeområden, 

hållplatser och målpunkter samt, om så önskas, antalet bäddar i olika boendeområden. Dessa värden 

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

och index. En detaljerad beskrivning av modellen finns i en separat rapport.11 

7.2. Planeringsprocessen 

En övergripande slutsats från denna studie är att det finns behov av vidareutveckling av riktlinjer, 

rutiner och stöd för det studerade planerings- och utvecklingsarbetet samt för bättre samordning och 

koordination inom och mellan olika områden och planeringsnivåer för att stödja utvecklingen av 

hållbara turistresor. Framför allt behövs stöd för att implementera rutiner. Ansvaret för detta finns på 

såväl nationell som regional och lokal nivå och kräver utökat samarbete och samverkan mellan olika 

ansvariga myndigheter och andra aktörer. 

Förslag avseende fortsatt utveckling av det studerade planerings- och utvecklingsarbetet presenteras i 

Tabell 7 utifrån en standardiserad och väl etablerad struktur för verksamhets- och kvalitetsstyrning 

                                                      

82 Turisternas beteende, önskemål, preferenser etc. samt besökspunkter skiljer till exempel mellan olika säsonger 

och destinationer. 

83 www.qgis.org; www.openstreetmap.org 

http://www.qgis.org/
http://www.openstreetmap.org/
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(ISO 9001).80 ISO 9001 bedöms vara en lämplig modell för vidareutveckling av detta planerings- och 

utvecklingsarbete genom att den inkluderar rutiner som stödjer genomförande och implementering.  

Tabell 7. Bedömda utvecklingsbehov i planerings- och utvecklingsarbetet för hållbara turistresor 

utifrån krav på verksamhetsstyrning (fritt efter ISO 9001). 

Krav på verksamhetsstyrning Utvecklingsbehov i planerings- och 
utvecklingsarbete för hållbara turistresor 

Definition och beskrivning av system 

- Aktörer 

- Intressenter 

- Processer 

Minst följande sektorsområden bör samordnas: 
infrastrukturplaneringen, den övriga fysiska 
planeringen, det regionala tillväxtarbetet och arbete 
med destinationsutveckling. Miljökrav och 
hållbarhetsaspekter bör integreras. Olika aktörer och 
deras motiv och intressen samt processer och 
funktioner i systemet behöver beskrivas. 

Ledarskap 

- Policy 

- Roller, ansvar, befogenheter 

Utveckling av policyer, planer och program (inklusive 
visioner och mål) och genomförande- eller åtgärds-
planeringen bör ske samordnat och i samverkan. 

Roller, ansvar och befogenheter inom olika områden 
och på olika nivåer behöver definieras, 
dokumenteras och kommuniceras. Ansvar behöver 
även definieras för miljö och hållbarhet. 

Planering 

- Mål 

Utveckling av policyer, planer och program (inklusive 
visioner och mål) och genomförande- eller åtgärds-
planeringen bör ske samordnat och i samverkan. Mål 
behöver brytas ner på olika nivåer och 
operationaliseras. Rutiner för prioritering mellan olika 
mål behöver definieras.  

Stöd 

- Resurser 

- Kunskap, kompetens 

- Kommunikation 

- Styrning, dokumentation 

Identifierade utvecklingsbehov: 

 Definition och specificering av samverkan med 
avseende på perspektiv, agendor, aktörer, 
representation, mötesformer och mötesfrekvens, 
finansiering, etc. 

 Tydliga och transparenta, dokumenterade 
beskrivningar av planeringsprocesser behöver tas 
fram. Här finns rutiner att utgå ifrån inom samtliga 
sektorsområden som har diskuterats. 

 Etablering av plattformar eller forum med väl 
definierade syften, mötesrutiner och 
informationsflöde som integrerar olika 
sektorsområden och nationell-regional nivå 
respektive lokal-regional nivå. 

 Rutiner för omfattande, kontinuerlig och 
systematisk dokumentation samt kommunikation och 
informationsutbyte mellan sektorer och nivåer. 

 Bättre kunskap om turisternas krav, önskemål och 
preferenser samt kunskaps- och 
kompetensutveckling inom planeringen avseende 
planeringsprocess och stöd och verktyg i 
planeringen. 

 Förtydligande av turistresandet i samlad 
effektbedömning (SEB) som är ett användbart 
redskap för att stödja en komplex planering. 

 Tillämpning av analyser av geografisk tillgänglighet 
som stöd i den lokala/regionala planeringen. 
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Krav på verksamhetsstyrning Utvecklingsbehov i planerings- och 
utvecklingsarbete för hållbara turistresor 

Verksamhet 

- Planering, styrning 

- Kravställande 

- Åtgärder 

- Styrning, kontroll 

Operationalisering (konkretisering) av hållbar 
utveckling, hållbar turism, hållbara turistresor och 
andra mål för planeringen som underlag för beslut 
om åtgärder. Tydlig dokumentation av underlag och 
grunder för beslut. 

Utvärdering av prestanda 

- Övervakning, mätning, analys, utvärdering 

- Intern revision 

- Ledningen genomgång 

Framtagning av kriterier, indikatorer, nyckeltal samt 
rutiner för utvärdering och uppföljning inom samtliga 
områden och nivåer. Rutiner för genomgång och 
analys av ansvarig på alla nivåer, inom samtliga 
områden. 

Förbättringar 

- Avvikelser, korrigerande åtgärder 

Rutiner för analys av bristande måluppfyllelse och 
beslut om åtgärder av ansvariga på alla nivåer. 
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