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Förord 
Denna rapport är en studie av turisternas och näringsidkarnas uppfattningar och 
upplevelser rörande turistvägar. Tanken är att dokumentet skall bidra med fakta och 
inspiration i det vidare arbetet med svenska turistvägar.  

Föreliggande skrift är resultatet av ett forsknings- och utvecklingsprojekt som beställts 
och finansierats av Vägverkets FUD-medel. Projektet rubricerades Anpassning av 
vägtransportsystemet till turister och turismindustri. Projektet startade februari 2005 och 
avslutades i mars 2007. Kontaktperson vid Vägverket var inledningsvis Stina Hedström 
och senare Gerd Åström i Borlänge. Gerd Åström har läst och kommenterat skriften, 
hennes synpunkter är beaktade i föreliggande tryckta upplaga. Projektet har delats 
mellan VTI i Sverige och Transportøkonomisk institutt (TØI) i Norge. Projektledare för 
hela projektet har varit Jens Kr. Steen Jacobsen vid TØI. Projektsamordnare vid VTI har 
varit Hans Antonson. I projektet har även Anna Niska samt Carl Magnus Berglund vid 
VTI medverkat. Carl Magnus Berglund har författat bilaga 1. Vidare har Berit Grue vid 
TØI tillrättalagt datamaterialet för statistiska analyser. 
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Turistvägar och näringsutveckling – trafikantupplevelser och planeringskriterier 
av Hans Antonson, Jens Kr. Steen Jacobsen*, Anna Niska och Carl Magnus Berglund 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
VTI och Transportøkonomisk institutt (TØI) har på uppdrag av Vägverket genomfört ett 
forsknings- och utvecklingsprojekt som rör turistvägar i Sverige. Projektet har delats 
upp i två delar, en litteraturstudie med exempel från andra länder om hur de arbetar med 
turistvägar (Jacobsen & Antonson, 2007) och en fältundersökning om besökarnas och 
näringsidkarnas upplevelser vid två svenska turistvägar (föreliggande publikation).  

De två turistvägarna som har undersökts är dels Turistvägen Gränna–Ödeshög–Rök i 
Jönköpings och Östergötlands län, dels Turistväg Kullaberg i Skåne län. Undersök-
ningen om näringsidkarnas upplevelser, besökarnas betalningsvilja och en fördjupad 
analys kring landskap är endast genomförd utmed Grännavägen. Vad gäller besökarnas 
upplevelser har data för de båda svenska turistvägarna jämförts med snarlika data från 
en norsk turistväg, Turistväg Sognefjell. 

Avseende motivet till resan rankades vacker utsikt från vägen mycket lägre för både 
Gränna och Kullaberg än Sognefjell. Anledningen till detta kan mycket väl vara 
landskapets beskaffenhet. Sognefjell karaktäriseras av stora öppna vidder medan vyerna 
betraktade från Grännavägens rastplatser är relativt skymda av träd och buskar. 
Kullabergsvägen har få iordningställda utsiktsplatser vilket försvårar upplevelsen av 
landskapets vyer samt rast och picknick. 

En annan intressant skillnad är speciella kulturattraktioner. Vid Sognefjellsvägen 
värderas kulturattraktioner mycket lågt medan de i Sverige, särskilt längs Grännavägen, 
värderas högt. Området utmed Turistvägen Gränna–Ödeshög–Rök är känt för sina 
många historiska sevärdheter. Genomsnittsåldern bland respondenterna var betydligt 
högre för Turistvägen Kullaberg än för Grännavägen. 

På frågan om vilka aktiviteter respondenterna stannade för att uträtta rankas utsikten 
högt vid den norska högfjällsvägen men lägre vid de svenska vägarna. Detta resultat kan 
också kopplas samman med om man har fotograferat eller videofilmat. Resenärerna 
längs Sognefjellsvägen fotograferade och filmade betydligt mer än de i Sverige, trots att 
kulturattraktionerna ansågs vara intressantare på de båda svenska turistvägarna.  

På frågan om trafikanternas allmänna uppfattning om vägsträckan och på frågan om hur 
de ser på vägsträckan i förhållande till en tänkt perfekt turistväg värderades de båda 
svenska sträckorna lägre jämfört med Sognefjellsvägen. En förklaring kan vara 
planeringen av turistvägarna, exempelvis vad gäller en genomtänkt satsning med 
kvalitetskrav och resurstilldelningen. De norska nationella turistvägarna har planerats 
centralt utifrån en mängd tydliga kriterier, så är inte fallet i Sverige där istället 
planeringen sker lokalt utan centralt framtagna kriterier exempelvis vad gäller närings-
utveckling och upplevelser.  

En stor del av respondenterna tyckte att vissa av de ingående serviceutbuden var för få 
till antalet. Bristen på toaletter var särskilt framträdande, men det fanns också en önskan 
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om fler stopplatser vid intressant utsikt, flera parkeringsplatser, flera övernattnings-
ställen och en mer omfattande informationsskyltning. 

Näringsidkarna vid Turistvägen Gränna–Ödeshög–Rök anser att turistvägen är bra och 
att den påverkat deras verksamhet positivt. Detta är intressant eftersom det inte tydligt 
går att se att utpekandet som en turistväg med brun skyltning lett till en ökad 
trafikmängd. Aspekter som rör näringslivet bör således alltid tas med i överväganden 
som rör en eventuell brunskyltning av en väg som turistväg. Näringsidkarna är också 
medvetna om vad som lockar turister och vad som avskräcker dem. Vid samtalen med 
näringsidkarna framträder ibland bilden av att det saknas en tydlig samordning kring 
turistvägen. Det är uppenbart att näringsidkarna har en rad kunskaper och erfarenheter 
värda att ta del av.  

I den djupare analysen av landskapsuppfattning utmed Grännavägen visar det sig att 
igenväxningen inte störde upplevelsen av landskapsbilden. Det är möjligt att turisten 
anser att träd och buskar som begränsar upplevelsen av vyer är vad som karaktäriserar 
Sverige. Det förklarar i så fall att huvudsyftet med bilturisternas resor inte är turistvägar 
med vacker utsikt i mer än 32 procent av fallen.  

De flesta turister som besökte de båda svenska turistvägarna var antingen skandinaver, 
tyskar eller holländare. Vid Sognefjellsvägen i Norge är antalet turister utanför denna 
grupp fler. Att intresset för öppna landskap med vacker utsikt är större vid Sognefjells-
vägen än utmed de svenska turistvägarna kan bero på att turister med olika nationalitet 
betraktar landskapet på olika sätt. Men det kan också bero på den landskapssyn som 
planerare av turistvägar har i de båda länderna. Vilken landskapssyn som ligger bakom 
planeringen av svenska turistvägar är viktig att studera vidare för att kunna utarbeta 
strategier för turistvägar i Sverige.  

I undersökningens delstudie om betalningsvilja kunde inga tydliga samband påvisas 
exempelvis avseende hur betalningsviljan varierar mellan olika trafikantgrupper. 
Undersökningen visar dock att modellens förutsägelser är relativt goda och att metoden 
kan användas när datamaterialet är betydligt större och kommer från olika platser. Om 
så är fallet finns en god chans att nå en tydligare bild av betalningsviljan för avgifts-
belagda turistvägar utifrån dess innehåll av attraktioner och respondenternas utbild-
ningsnivå. En sådan analys kan mycket väl användas inför framtagande av nya riktlinjer 
för turistvägar i Sverige. 
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Tourism routes and economic development – traveller experiences and planning 
criteria 
by Hans Antonson, Jens Kr. Steen Jacobsen*, Anna Niska and Carl Magnus Berglund 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
VTI and the Norwegian Institute of Transport Economics (TØI) have at the request of 
the Swedish Road Administration carried out a research and development project 
concerning tourist routes in Sweden. The project was done in two parts, one literature 
study with examples of how other countries work with tourist routes (Jacobsen & 
Antonson 2007) and one field study about the opinions of visitors and business 
operators along two Swedish tourist routes (the present publication).  

The two tourist routes which have been studied are Tourist Route Gränna–Ödeshög–
Rök in the Counties of Jönköping and Östergötland, and Tourist Route Kullaberg in the 
County of Skåne. The study of the experiences of the business operators, the visitors’ 
willingness to pay and a deepened analysis of the landscape was only done along the 
Gränna route. As for the experiences of the visitors the data for the two Swedish tourist 
routes have been compared with similar data from a Norwegian tourist route, Tourist 
Route Sognefjell.  

Concerning the motive to travel beautiful views from the road were ranked much lower 
along both the Gränna and Kullaberg routes than along the Sognefjell route. The reason 
for this may well be the character of the respective landscape. Sognefjell is 
characterized by wide open expanses while the views from the lay-bys along the Gränna 
route are relatively obstructed by trees and bushes. Along the Kullaberg route there are 
few prepared lay-bys, something that makes viewing the landscape as well as pausing 
and picnicking more difficult.  

Another interesting difference is in specific tourist attractions. Along the Sognefjell 
route cultural attractions are valued very low while in Sweden, particularly along the 
Gränna route, they are highly valued. The area around the Tourist Route Gränna–
Ödeshög–Rök is well known for its many historical sites worth seeing. The average age 
of the respondents was considerably higher along the Kullaberg than along the Gränna 
route.  

At the question about what activities the respondents stopped to take part in, seeing the 
view ranked high along the Norwegian mountain route but lower along the Swedish 
routes. This result can also be matched by how much one has photographed and video 
filmed. The travellers along the Sognefjell route photographed and filmed considerably 
more than those in Sweden, despite the fact that the cultural attractions along the two 
Swedish routes were considered to be more interesting.  

At the question of the travellers’ general opinion of the route and the question of how 
they regard the present route as compared with an imagined perfect tourist route the two 
Swedish routes were valued lowlier than the Sognefjell route. One reason for this may 
be the planning of the tourist routes, for example according to a carefully prepared 
campaign with quality standards and resource allocation. The Norwegian national 
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tourist routes have been centrally planned according to numerous clear criteria. This is 
not the case in Sweden, where the planning instead is local and without centrally 
developed criteria regarding for instance business development and experiences.  

A large proportion of the respondents thought that certain of the available service 
offerings were too few in number. The lack of lavatories was particularly apparent, but 
there was also a demand for additional lay-bys at interesting panorama spots, more 
parking places, more places to stay overnight and more comprehensive information 
sign-posting.  

The business operators along the Tourist Route Gränna–Ödeshög–Rök think that the 
tourist route is good and that it has affected their businesses positively. This is 
interesting, taking in view that it is not evident that the brown-signing has brought a 
larger volume of traffic. Aspects concerning the business sector therefore should always 
be taken into consideration when considering whether a road should be brown-signed as 
a tourist route. The business operators also are aware of what tourists are attracted by 
and what scares them away. Discussions with the business operators sometimes bring 
out the picture that there is a lack of clear co-ordination around the tourist route. It is 
obvious that the business operators sit on a wealth of knowledge and experience which 
it is well worth to consider.  

In the deepened analysis of landscape perception along the Gränna route it turns out that 
overgrowth does not disturb the perception of the landscape. It is possible that the 
tourist believes that trees and bushes which obstruct the wide views is what 
characterizes Sweden. If that is so it may help to explain why the main purpose of the 
car tourists’ travels is tourist routes with beautiful views in no more than 32 per cent of 
the cases.  

Most tourists who visited the two Swedish tourist routes were either Scandinavians, 
Germans or Dutch. Along the Sognefjell route in Norway the number of tourists from 
outside this group is greater. That the interest in open landscapes with beautiful views is 
greater along the Sognefjell route than along the Swedish tourist routes may be because 
tourists of different nationalities view a landscape in different ways. But it may also be 
because of differential perceptions of landscapes among the tourist-route planners in the 
two countries. It is important to study further what kind of landscape perception there is 
behind the planning of Swedish tourist routes in order to promote the development of 
strategies for tourist routes in Sweden.  

In the part of the project which studies willingness to pay no clear relationships could be 
detected for instance between different tourist groups. The investigation does show, 
however, that the predictions of the model are relatively accurate and that the method 
can be used when the data material is considerably greater and regards different 
localities. If this is so there is a good chance to obtain a clearer picture of willingness to 
pay for toll tourist routes based on their contents of attractions and the educational level 
of the respondents. Such an analysis could very well be used in the development of new 
criteria for tourist routes in Sweden.  
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1 Inledning 
I diskussionerna om vägnätets betydelse för näringsutveckling har fokus ofta legat på 
näringslivets transporter i form av frakt av råvaror till produktionsplatser och frakt av 
färdiga produkter till konsumenterna. Näringslivets behov har ofta beskrivits som 
framkomlighet, det vill säga kortare körtider genom högre hastigheter och en mer direkt 
linjeföring på vägen. Men även turismtrafik på vägarna kan betraktas som en del av 
näringslivets transporter, det vill säga transport av kunder till produktions- eller 
konsumtionsplatser. Denna form av turism utgörs av platsbunden konsumtion. 

För turister i Sverige är de sceniska (natursköna) delarna av vägnätet inte bara en 
transportsträcka utan i högre eller mindre grad en del i resans upplevelse. Förhållandet 
mellan vägar och attraktioner tar sig olika uttryck: en väg kan leda till en eller flera 
attraktioner, en väg kan binda samman en eller flera attraktioner, vägen kan utgöra 
utsiktsplats till en eller flera attraktioner och vägen i sig själv kan utgöra en attraktion 
(väganläggningen, väglandskapet).  

En samlad kunskap om förhållandet mellan utpekade turistvägar samt de vägfarandes 
respektive näringslivets intressen saknas i Sverige. Den föreliggande studien är tänkt att 
minska denna kunskapsbrist. I forskningsprojektet har även en internationell genom-
gång av erfarenheter kring planering av turistvägar i bl.a. Norge, USA och Tyskland 
genomförts. Den är publicerad som en rapport vid Transportøkonomisk institutt i Oslo, 
Norge, med titeln: Turistvägar i Sverige och utomlands – visioner, koncept och 
planeringskriterier (Jacobsen & Antonson, 2007). En av slutsatserna i nämnda rapport är 
att man bör låta turisttrafiken få en mer framträdande plats i arbetet med kundgrupper, i 
alla fall när det gäller stora delar av den svenska landsbygden. 

Utgångspunkten för forskningsprojektet har varit att ge Vägverket en ökad kunskap om 
bilturisternas och turismnäringens intressen och synpunkter så att verket kan utveckla 
vägtransportsystemet för turism betraktad som näring. Den ökade kunskapen har 
erhållits genom en brukarorienterad studie kopplad till turistvägar. Man kan exempelvis 
anta att olika typer av bil- och bussturister har olika krav och önskemål om väg-
transportsystemet och när det gäller vägturism, i betydelsen visuellt orienterad 
sightseeing med eget fordon, krävs det bättre undersökningar, dels kring utnyttjandet av 
vägtransportsystemet, dels kring brukarnas värderingar rörande olika aspekter utmed 
vägarna. 

Planeringsprocessen för både ett turismanpassat vägnät och ett urval av turistvägar bör 
bygga på såväl marknadsanalyser som kundanalyser. Emellertid har man inom 
vägtransportsektorn en begränsad kunskap om kunderna/brukarna, samtidigt som det 
sannolikt är relativt stora skillnader mellan olika typer av resenärer i förhållande till hur 
de upplever och brukar vägnätet. Brukarprofiler är speciellt viktiga när man har olika 
kundgrupper med mer eller mindre motstridiga intressen. Det är också viktigt med en 
ökad kännedom om brukarna för att kunna prioritera mellan olika turismanpassnings-
åtgärder och för att kunna mäta effekten av dessa åtgärder.  

Syftet med detta pilotprojekt är att undersöka och värdera olika förfaringssätt för 
turistvägar med särskild relevans för Vägverket samt att ge en överblick över centrala 
brukarintressen knutet till sådana vägsträckor. Eftersom projektet är det första som i sitt 
slag genomförs i Sverige är också syftet att identifiera olika frågor av vikt för Vägverket 
som kan studeras vidare. Projektet skall sammanställa erfarenheter kring utvecklings-
arbetet av turistvägar från olika länder såsom USA och Norge (Jacobsen & Antonson, 
2007). Vidare skall projektet genom enkätundersökningar undersöka svenska och 
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utländska brukares erfarenheter, intressen och värderingar kring turistvägar under 
sommarsäsongerna 2005 och 2006. Utöver detta skall erfarenheter, intressen och 
värderingar av ett antal representanter för turism och privat service (näringsliv) 
undersökas genom telefonenkäter.  
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2 Projektplanering 
Föreliggande undersökning är en del i ett projekt som är uppdelad i två delstudier. Den 
ena är en internationell översikt. Föreliggande undersökning är en studie av turisters och 
näringsidkares syn på två svenska turistvägar.  

Undersökningen har delats in i flera delstudier. Den första är en generell genomgång av 
enkätundersökningar från två svenska turistvägar. Dessa har jämförts med en norsk 
turistväg. Den andra är en telefonenkät riktad till näringslivet. Den tredje delstudien rör 
upplevelse av landskap och sceniska aspekter. Den fjärde rör människors betalningsvilja 
(se bilaga 1).  

 
2.1 Urval 
Den första delsträckan, Turistvägen Gränna–Ödeshög–Rök i Jönköpings och 
Östergötlands län valdes i samråd med projektansvarig vid Vägverket, se figur 1. Den 
andra delsträckan, Turistvägen Kullaberg i Skåne län, se figur 2, valdes av projekt-
ledaren samt projektsamordnaren, utifrån deras kunskaper om de svenska turistvägarna. 
Urvalet är också genomfört utifrån projektets ekonomiska begränsningar och utifrån 
möjligheten att fånga in ett tillräckligt stort datamaterial. 
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Figur 1  Turistvägen Gränna–Rök–Ödeshög. Den prickade blå linjen anger 
turistvägens sträckning från Rök i norr till Gränna i söder. Räknepunkternas (se avsnitt 
4.2) geografiska placering längs turistvägen markeras med röda boxar. Kartan är 
publicerad med tillstånd från Vägverket. 
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Figur 2  Turistväg Kullaberg. Den prickade blå linjen anger turistvägens sträckning 
från Höganäs i söder till Kullabergs Naturreservat i norr och mot Ängelholm i väster. 
Siffrorna avser Vägverkets numrering av vägarna. Kartan är publicerad med tillstånd 
från Vägverket. 

 
2.2 Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes under sommarsäsongerna 2005 (Turistvägen Gränna–
Ödeshög–Rök) och 2006 (Turistvägen Kullaberg). Den använda fångstmetoden 
utgjordes av en enkätundersökning. Fasta svarskategorier har använts som delvis är 
baserade på formuleringar från undersökningar av bilturister i Norge (Jacobsen och 
Grue, 1997; Jacobsen och Haukeland, 1998; Jacobsen, Grue och Haukeland, 2002). 
Huvuddelen av frågorna är desamma som de som ingick i en enkätundersökning från 
norska turistvägar 2005 (Jacobsen, 2006), varför data från den undersökningen finns 
med i föreliggande analys som ett jämförelsematerial. 

Enkäten utformades för att snabbt kunna fyllas i av turisten på plats. Enkäten fanns på 
fyra språk, nämligen svenska, engelska, danska/norska och tyska. De flesta turisterna 
kunde därför fylla i enkäten på sitt eget språk, vilket har ökat undersökningens 
reliabilitet, det vill säga den grad i vilken undersökningen kan upprepas och ge 
jämförbara resultat.  

Undersökningen riktade sig till populationer av vägfarande på de två vägarna, vilka var 
på fritidsresa med bil, motorcykel/moped eller cykel och vilka inte var hemmahörande 
längs eller i närheten av vägsträckorna. Sådana undersökningar som genomförs direkt 
bland trafikanterna i form av urval från en trafikström till utvalda tider benämns under-
vägsundersökningar (en route surveys) (Hurst, 1994; Rideng & Christensen, 2004). 
Undervägsundersökningar innebär vanligen urval i flera stadier. I undervägsunder-
sökningar uppnås gärna hög svarsprocent medan urvalsprocessen är mer komplicerad än 

12 VTI notat 6-2007  



 

vid på-plats-undersökningar (on-site). På-plats-undersökningar är praktiskt sett enklare 
att genomföra, då man kan vända sig till trafikanter som redan har stannat på ett ställe. I 
samtliga fall delades en enkät ut till varje fordon, och endast en enkät delades ut till par 
som cyklade tillsammans.  

På Turistvägen Gränna–Ödeshög–Rök (se kartan i figur 1) genomfördes datain-
samlingen vid färjan från Visingsö till Gränna, se figur 3. Färjan avgår varje timme och 
enkäter delades ut bland resenärerna i färjekön eller bland de cyklister som samlades 
invid färjebommen. De turister som anlände mindre än 10 minuter före färjans avgång 
erhöll ingen enkät, eftersom de upplevde en viss stress till följd av att färjan närmade 
sig kajplatsen. De flesta respondenter fyllde i enkäten på mellan 8 och 10 minuter. 
Datainsamlingen pågick under två helger dels 22–23/7, dels 30–31/7 2005. Under första 
perioden sköttes datainsamlingen av projektledaren och projektsamordnaren. Vid det 
andra tillfället sköttes datainsamlingen av två studenter. I båda fallen hade personalen 
goda språkkunskaper (svenska, engelska, tyska och lite franska). Totalt 234 ifyllda 
enkäter från Turistvägen Gränna–Ödeshög–Rök kunde användas. 

 

 
Figur 3  Färjelägret på Visingsö där enkäterna till 2005 års fältundersökning 
inhämtades. 

 

Den andra datainsamlingsprincipen tillämpades på Turistvägen Kullaberg. De delar som 
avsåg betalningsvilja hade därför lyfts ut ur enkäten. Fördelen, att enkäten tog kortare 
tid att fylla i övervägde nackdelen, att data mellan de båda turistvägarna inte kan 
jämföras avseende betalningsvilja. De senare har resulterat i begränsade resultat från 
delundersökningen varför den därför har lagts som bilaga 1. Undersökningen utfördes 
under två helger dels mellan 8–9/7, dels 11–12/8 2006. Den första perioden utfördes av 
en universitetsutbildad person med goda språkliga och metodologiska kunskaper. Den 
andra perioden genomfördes av den ena av de två studenter som genomförde 2005 års 
datainsamling. Lördag den 8:e juli genomfördes datainsamlingen på parkeringen vid 
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Mölle hamn och då användes en på-plats-metodik (on-site survey). De personer som föll 
inom undersökningens ram och ville delta, fick en enkät. När respondenterna hade 
svarat färdigt insamlades enkäterna. Här var det inget svarsbortfall, alla 37 utdelade 
enkäter blev ifyllda och återsamlade, men 7 personer avstod från att delta i under-
sökningen. Söndag den 9 juli blev datainsamlingen utförd som en undervägs-
undersökning vid betalningsentrén till reservatsparkeringen (se figur 4) i början av den 
enskilda väg som går från Mölle till Kullens fyr. Antalet utdelade enkäter var 338,  
136 återlämnades. Endast 18 personer avstod från att delta i undersökningen, medan 
9 enkäter blev oanvändbara till följd av ifyllnadsbrister eller stor mängd obesvarade 
frågor. Nästa datainsamlingsperiod genomfördes fredag den 11 och lördag 12 augusti 
vid betalningsentrén. Ingen av respondenterna tackade nej till att delta i undersökningen 
och endast fem enkäter var så ofullständigt ifyllda att de kasserades redan på plats. 
Totalt 462 ifyllda enkäter från Turistvägen Kullaberg kunde användas.  

Huvudintrycket är att trafikanterna var positiva avseende upplysningar om sina resor. 
Sammanlagt från båda turistvägarna kunde 696 frågeformulär användas för vidare 
analys. Det skall påpekas att inte alla respondenter besvarade samtliga frågor. I dessa 
fall och även när tvivel uppstod kring hur svar skulle kodas eller förstås, blev svaren 
kodade som saknade data. Som tidigare nämnts besvarade inte alla respondenter 
samtliga frågor. Den följande analysen och resultatredovisningen baseras endast på 
besvarade frågor. Då populationerna för dessa undersökningar inte är känd, är det därför 
inte möjligt att beräkna exakta felmarginaler. 

 

 
Figur 4  Betalningsentrén vid den privata vägen till Kullabergs Naturreservat. 
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3 Huvudstudie av två turistvägar 
Här presenteras huvudresultaten från undersökningarna av fritidsresenärer på de två 
svenska turistvägarna Gränna–Ödeshög–Rök samt Kullaberg sommarsäsongerna 2005 
och 2006.  

 
3.1 Analys 
Enligt tabellerna 1 och 2 framgår att fritidsresenärerna utgörs av drygt 3 personer som 
färdas i en personbil. Många hade tidigare färdats längs turistvägen. Enligt enkätunder-
sökningen framgår att huvuddelen av fritidsresenärerna var svenskar samt att genom-
snittsåldern var betydligt högre för Turistvägen Kullaberg än för Grännavägen.  

 
Tabell 1  Några kännetecken för respondenterna, efter vägsträcka (uttryckt i antal och procent). 

 Gränna Kullaberg
Genomsnittligt antal personer i fordonet 3,2 3,6 
Genomsnittsålder, antal år 43 62 
Andel med utbildning från högskola/universitet 56 63 
Andel svenska resenärer 72 64 
Andel som färdades längs vägsträckan tidigare 63 65 

 
Tabell 2  Typ av fordon, efter vägsträcka (uttryckt i procent). 

 Gränna Kullaberg 
Personbil, lätt lastbil eller liknande 72 93 
Husbil/campingbil 8 3 
Personbil med husvagn 7 2 
Motorcykel/moped 6 1 
Cykel 8 1 
Summa 101 100 
Antal 234 462 

 

Med bakgrund av tidigare forskning (Jacobsen & Grue, 1997) utformades enkäten med 
svarsalternativ avseende ett litet antal relevanta motiv för att färdas längs turistvägen. 
De nio motiven är långt från uttömmande, men är ändå väsentliga för Vägverkets 
verksamhet. Motiven valdes utifrån syftet att kasta ljus över viktiga problemställningar 
kring arbetet med att utveckla turistvägar. Respondenterna ombads att rangordna de 
nämnda motiven på en fyrgradig skala, från ”oviktigt” (0), ”något viktigt” (1), ”ganska 
viktigt” (2), till ”mycket viktigt” (3). Tabell 3 visar andelen trafikanter som tyckte att 
det aktuella motivet var mycket viktigt för att färdas längs den aktuella vägsträckan. 
Som en jämförelse visas här även motsvarande resultat från den norska studien 
(Jacobsen, 2006). 
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Tabell 3  Andelen trafikanter som tyckte att motivet var mycket viktigt för att färdas 
längs turistvägen, efter vägsträcka (uttryckt i procent). 
 Gränna Kullaberg Sognefjell
Intressant landskap 38 44 63 
Speciella naturattraktioner  32 36 48 
Fina ställen för rast/picknick  34 17 20 
Vacker utsikt från vägen 32 41 60 
Vandring/friluftsliv  20 30 16 
Speciella kulturattraktioner  29 13 6 
Snabbaste vägen till resmålet 28 13 14 
Ville undvika mer trafikerade vägar  31 10 11 
För att det är en turistväg 
(brunskyltad) 

18 6 16 

 

Intressant landskap, speciella naturattraktioner och vacker utsikt var generellt viktigast 
för fritidsresenärer längs de två svenska vägsträckorna som undersöktes. För sträckan 
Gränna–Ödeshög–Rök var dessutom fina ställen för rast/picknick och speciella kultur-
attraktioner viktigt för många vägturister, medan de besökande på Kullaberg betonade 
vandring/friluftsliv. Intressant är de stora skillnaderna mellan de svenska och den 
norska vägen för några av motiven. Vacker utsikt från vägen rankades mycket lägre för 
både Gränna och Kullaberg än Sognefjell. Anledningen till detta kan vara landskapets 
beskaffenhet. Sognefjell karaktäriseras av stora öppna vidder, medan vyerna utmed 
Grännavägen eller vid dess rastplatser är relativt skymd av träd och buskar (se figur 5). 
Tendensen är inte alls lika uttalad i Kullaberg men igenväxningsvegetation finns även 
där. Det som antagligen har den största betydelsen där är avsaknaden av rastplatser 
utmed turistvägen. Det finns bara en, utan bord och bänkar dock med utsikt mot vattnet 
(se figur 6). Av trafikanterna på de svenska turistvägarna tyckte 27 % att träd och 
buskar generellt sett skymde sikten från vägen, och på denna punkt var det ingen 
skillnad mellan de båda sträckorna. 
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Figur 5  En av flera rastplatser utmed Turistvägen Gränna–Ödeshög–Rök. Vegetationen 
skymmer utsikten kraftigt. 

 
En annan intressant skillnad är speciella kulturattraktioner. Vid Sognefjellsvägen 
värderas det mycket lågt medan det i Sverige, särskilt längs Grännavägen, värderas 
högt. Området utmed Turistvägen Gränna–Ödeshög–Rök är känd för sina många 
historiska sevärdheter, exempelvis de planterade ekskogarna på Visingsö vilka var 
ämnade den svenska marinens fartyg, Pehr Brahes slott (Visingsborg och Brahehus) och 
kyrkor (observatorium), en av de äldsta runstenarna i Sverige (Rökstenen) samt 
Alvastra kloster. Kullaberg är inte känt för något liknande, utan har sina natur-
attraktioner i form av två naturreservat på Kullaberg. Kullaberg är också den högsta 
punkten vid Sveriges västkust. Sognefjellsvägen går från Sognefjorden i väster, via 
dalar och genom en högfjällstrakt till Ottadalen i öster. Denna vägsträcka är framför allt 
känd för vyerna mot de högsta bergstopparna i Jotunheimen, ett fjällmassiv i det inre av 
Sydnorge. Det är därför inte konstigt att resenärerna här företrädesvis betonar intressant 
landskap, vacker utsikt och speciella naturattraktioner. Detta kan också jämföras med 
tabell 9, där respondenterna vid Grännavägen hade de högsta procenttalen både vad 
gäller att de tycker om att besöka historiska byggnader på sina semesterresor respektive 
att de tycker om att ägna lång tid åt att se på detaljer i ett landskap, något som stärker 
bilden av att kulturintresset var viktigare för besökarna på Grännavägen. 
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Tabell 4  Andel av trafikanterna som stannade för olika ändamål, efter vägsträcka 
(uttryckt i procent). 

 Gränna Kullaberg Sognefjell 
Tittat på utsikten  76 83 93 
Tagit fotografier/video  62 56 80 
Besökt serveringsställe  66 49 29 
Rast/picknick på rastplats 51 25 53 
Rast/picknick utanför rastplats 22 15 23 
Kort promenad intill vägen (max 20 min.)  33 44 33 
Längre promenad/vandring (mer än 20 min.) 17 33 22 
Besökt kyrka/kyrkor  38 9 – 
Besökt fornlämningar  45 11 – 
Besökt museum/upplevelsecenter  33 17 19 
Badat  33 21 – 
Cyklat  22 6 2 
Fiskat  9 4 3 

 

 
Figur 6  Den enda rastplatsen utmed Turistväg Kullaberg med en magnifik utsikt. 

 

Undersökningen omfattade en rad frågor om trafikanternas subjektiva upplevelse av 
sträckorna samt faciliteterna längs vägarna, se tabellerna 5–8. Undersökningen ger även 
svar på varför trafikanterna stannat längs sträckorna, se tabell 4. Återigen kommer 
frågan om utsikten högt vid den norska högfjällsvägen men lägre vid de svenska 
vägarna, vilket känns igen från tabell 3. Detta resultat kan också kopplas samman med 
om man har fotograferat eller videofilmat. Resenärerna längs Sognefjellsvägen 
fotograferade/filmade betydligt mer än de i Sverige, trots att kulturattraktionerna ansågs 
vara intressantare på de båda svenska turistvägarna. Dock rankades naturattraktionerna 
som mer intressanta på Sognefjellsvägen. Att picknick på rastplats ligger så lågt i 
Kullaberg är inte konstigt med tanke på de få rastplatser turistvägen kunde erbjuda. 
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Situationen är betydligt bättre utmed Grännavägen, även om utsikten där inte är lika 
storslagen. Att respondenterna i högre grad stannade vid kulturattraktioner utmed 
Grännavägen syns tydligt i tabell 4, där kyrka, fornlämningar och museer har en 
betydligt högre andel än för både Kullaberg och Sognefjell. Besöken på serverings-
ställen skiljer sig åt mellan de svenska och den norska vägen. Anledningen till detta är 
troligen delvis att antalet serveringsställen är för få vid Sognefjellsvägen, vilket också 
tabell 7 visar. 

På frågan om trafikanternas allmänna uppfattning om vägsträckan, se tabell 5, svarade 
en tredjedel av trafikanterna att de tyckte den aktuella svenska turistvägen var mycket 
bra. Om man jämför med Sognefjellsvägen, som är en av de mest färdigutvecklade 
turistvägarna i Norge, så ser man att de två svenska turistvägarna inte rankades lika 
högt.  

 
Tabell 5  Generell värdering av turistvägen, efter vägsträcka (uttryckt i procent). 

 Gränna Kullaberg Sognefjell
Mycket dålig – 1 – 
Ganska dålig 1 2 – 
Varken eller 13 8 7 
Ganska bra 52 59 40 
Mycket bra 34 30 53 
Summa 100 100 100 
Antal 221 454 167 

 

Dessa skillnader blir än tydligare när man ser på trafikanternas värdering av de svenska 
vägsträckorna i förhållande till hur de föreställt sig den perfekta turistvägen (tabell 6). I 
enkäten ställdes frågan enligt följande: Föreställ dig/er den perfekta turistvägen. Hur 
nära kom denna vägsträcka ett sådant tänkt ideal, på en skala från 1 till 5? Här kom 
sträckan Gränna–Ödeshög–Rök något bättre ut än Kullaberg. Men skillnaderna jämfört 
med Norge är stora, särskilt om man ser till den högsta klassen. En förklaring kan vara 
planeringen av turistvägarna, exempelvis vad gäller en genomtänkt satsning med 
kvalitetskrav samt resurstilldelningen. De norska nationella turistvägarna har planerats 
centralt utifrån en mängd tydliga kriterier, så är inte fallet i Sverige där istället 
planeringen sker lokalt utan centralt framtagna kriterier exempelvis vad gäller närings-
utveckling och upplevelser. Vid sidan av planering kan en annan förklaring vara 
avsaknaden av vyer, men rastplatser och serveringsställen har troligen också en stor 
betydelse (se tabell 7). Utmed Sognefjällsvägen saknade så många som 18 % av 
trafikanterna serveringsställen, vilket beror både på att serveringsutbudet är förhållande-
vis begränsat längs vägen samtidigt som det är frågan om en lång vägsträcka. 
 

Tabell 6  Värdering av vägsträckan mot den perfekta turistvägen, efter sträcka (uttryckt 
i procent). 
 Gränna Kullaberg Sognefjell
1 Mycket långt från idealet 1 1 1 
2 8 6 1 
3 27 34 14 
4 47 48 48 
5 Levde helt upp till idealet 17 11 36 
Summa 100 100 100 
Antal 220 444 167 
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Som framgår av tabell 7 var det en stor del av respondenterna som ansåg att vissa av de 
ingående serviceutbuden var för få till antalet. Det är inte givet vilken nivå man skall 
betrakta som acceptabel i detta sammanhang, men man bör troligen kunna räkna med ca 
10 procent missnöjda resenärer, eftersom det alltid kommer att finnas ett visst inslag av 
kritiska trafikanter. Med ett sådant antagande som utgångspunkt, var mängden faciliteter 
på de två svenska vägsträckorna inte acceptabel för flera av de ingående serviceutbuden. 
Bristen på toaletter var särskilt framträdande, men det fanns också en önskan om fler 
stopplatser med intressant utsikt, flera parkeringsplatser, flera övernattningsställen och 
en mer omfattande informationsskyltning (tabell 7 samt figur 7 och 8). Jämfört med den 
norska Sognefjällsvägen ansågs de svenska sträckorna något bättre med hänsyn till 
antalet serveringsställen, vilket sannolikt skall ses som ett relativt dåligt betyg eftersom 
både Grännavägen och Kullabergsvägen ligger i centrala bygder till skillnad från 
Sognefjällsvägen som mer kan sägas ligga i obygden. 

 
Tabell 7  Värdering av antalet serviceutbud längs turistvägarna, andel som tyckte att 
det var för få eller att det saknas serviceutbud, efter vägsträcka (procent). 
 Gränna Kullaberg Sognefjell
Rastplatser/picknickplatser  7 11 10 
Stopplatser vid intressant utsikt  16 19 12 
Utmärkta stigar/vandringsvägar 14 9 10 
Informationsskyltning  16 19 – 
Serveringsställen  12 9 18 
Övernattningsställen  15 16 9 
Toaletter  36 34 33 
Parkeringsplatser  22 9 12 

 

 
Figur 7  Informationsskylt invid Turistvägen Gränna–Ödeshög–Rök. 

 

20 VTI notat 6-2007  



 

 
Figur 8  Informationsskylt invid Kullabergs Naturreservat. 

 

De vägfarande tillfrågades också om deras uppfattning av kvaliteten på en del av 
serviceutbuden längs sträckorna. Respondenterna uppmanades att rangordna kvaliteten 
på åtta olika faciliteter, efter en femgradig skala från ”mycket dålig” (0) till ”mycket 
bra” (4). Det skall understrykas att det här är en fråga om upplevd kvalitet och ett mått 
på bristande kvalitet är andelen trafikanter som tyckte att kvaliteten var ganska dålig 
eller mycket dålig, se tabell 8.  
 

Tabell 8  Värdering av kvaliteten på serviceutbuden längs vägsträckan, andel som 
tyckte att kvaliteten var ganska dålig eller mycket dålig, efter vägsträcka (uttryckt i 
procent). 
 Gränna Kullaberg Sognefjell
Informationsskyltning 10 12 7 
Toaletter 14 19 23 
Rastplatser/picknickplatser 9 8 3 
Stopplatser vid intressant utsikt 8 8 – 
Parkeringsplatser 7 8 – 
Utmärkta stigar/vandringsvägar 6 7 6 
Serveringsställen 7 6 14 
Övernattningsställen 12 10 9 

 

Inte heller för resultaten i tabell 8 är det givet vilken nivå man skall betrakta som 
acceptabel. En möjlighet är att också här acceptera att ungefär 10 % av trafikanterna 
inte är nöjda. Med ett sådant antagande som utgångspunkt blev kvalitetsnivån på 
faciliteterna värderad som tillräckligt bra för de flesta områden, med undantag av 
toaletter samt informationsskyltning vid Kullaberg och övernattningsställen vid sträckan 
Gränna–Ödeshög–Rök. 
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Svaren enligt tabell 9 är intressanta om än något förbryllande. Att Grännavägen fick 
högst procentandel avseende respondenternas intresse att besöka historiska byggnader 
kan förstås utifrån svar på andra frågor presenterade ovan. Men att man ligger lägst vad 
gäller ny kunskap om de områden man besöker, kan ses som ett kontrasterande svar på 
förra frågan, eftersom historia ofta handlar om ny kunskap. De som gärna besöker 
historiska byggnader torde helt riktigt vara intresserade av att ägna tid åt detaljer i 
landskapet vilket också tabell 9 visar. Historiska byggnader utgör detaljer i landskapet. 
Att 71 % av resenärerna vid Turistvägen Kullaberg tyckte att det var tryggt att färdas 
längs denna vägsträcka bekräftar antagandet om att Sverige är ett tryggt land för 
bilturism. 

 
Tabell 9  Andelen respondenter som är eniga i utvalda värderingar, efter vägsträcka 
(uttryckt i procent). 
 Gränna Kullaberg Sognefjell
Jag tycker om att lära mig något om de områden jag 
reser till 76 89 85 

Jag tycker om att besöka historiska byggnader på mina 
semesterresor  71 65 50 

Jag tycker om att ägna lång tid åt att se på detaljer i ett 
landskap 56 49 45 

Jag tycker det är tryggt att färdas längs denna 
vägsträcka – 71 – 

 
3.2 Slutsats 
Enkätstudien är den första i Sverige som studerar turistvägarnas kunder. Undersök-
ningen ger intressanta inblickar i hur bilturister resonerar och vad de föredrar. Det finns 
en skillnad i vad man avser besöka på sin resa. Besökarna på de två svenska vägarna är 
mer intresserad av kulturattraktioner medan besökarna på den norska vägen hellre 
föredrog vacker utsikt. Samtidigt var det en betydligt högre andel som ansåg att den 
norska vägen helt levde upp till idealet jämfört med de två svenska vägarna. Den 
allmänna uppfattningen om vägsträckan var lägre i Sverige än i Norge. De olika 
resultaten måste analyseras vidare i andra delundersökningar för att bättre kunna tolkas. 
Detta sker framförallt i kapitel 4 och 5. 
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4 Turistvägens påverkan på näringslivet, delstudie 1 
En av de frågeställningar som lyftes fram i ansökan om forskningsmedel till Vägverket 
var att undersöka turistvägars effekt på näringslivet. Vägverket har inte tidigare genom-
fört någon sådan systematisk analys. I ansökan lyftes olika sätt fram varpå man kan 
närma sig frågan. I mån av kostnad skulle antal övernattningar analyseras före 
respektive efter att en väg blivit brunskyltad, trafikräkningar skulle analyseras för 
samma tid liksom den rådande konjunkturen och väderförhållanden (ansökans moment 
3). Utöver detta skulle näringsidkare intervjuas i frågan (ansökans moment 2).  

 
4.1 Urval och datainsamling 
I den föreliggande undersökningen är såväl intervjuerna med näringsidkarna genom-
förda som en analys av befintliga trafikdata för Turistvägen Gränna–Ödeshög–Rök. 
Utöver detta har resultat från enkätundersökningen, sommaren 2005, använts. Övriga 
angreppssätt för att studera effekten på näringslivet kunde tyvärr inte inrymmas i 
projektets begränsade budget. 

För att studera en eventuell förändring av trafikflödena längs turistvägen, användes 
trafikdata från Vägverkets Trafikmätningssystem – TMS. Trafikdata för turistvägen 
jämfördes med trafikdata för parallella sträckor, för att se om turistvägens införande haft 
någon inverkan på trafikflödena längs vägen. Det är Vägverket Konsult Trafik som 
mäter och skattar trafikflödet på det statliga vägnätet, som för detta syfte har delats in i 
cirka 22 000 trafikhomogena vägavsnitt. På huvudvägar räknas trafiken normalt vart 
tredje eller vart fjärde år medan övriga vägar, som till exempel turistvägen, endast 
räknas ungefär vart 12:e år (muntlig uppgift från Poul Holmgren, Vägverket Konsult). 
Under ett mätår räknas trafiken i en stickprovspunkt en gång i kvartalet. De fyra 
räknetillfällena är uppdelade så att varje punkt räknas under två vardagsdygn samt under 
två helgperioder med vidhängande vardagsdygn. Vid skattningen av årsmedeldygns-
trafiken (ÅDT), utnyttjas kunskap om hur trafiken varierar med veckodag och över året. 

För att få näringsidkarnas syn på turistvägen, togs ett intervjuformulär fram bestående 
av 18 frågor med olika svarsalternativ (se bilaga 3). Frågorna är delvis av samma 
karaktär som de i trafikantenkäten från sommaren 2005, detta för att de båda enkäternas 
svar skall kunna jämföras. Intervjuerna var mer att likna vid en telefonbaserad enkät-
undersökning, med enda skillnaden att spontana kommentarer utanför enkätens frågor 
också antecknades och användes. Intervjun har i de flesta fall tagit ca 10 minuter att 
genomföra. I några fall fick formuläret skickas till vederbörande med bifogat svars-
kuvert. 

Av kostnadsskäl begränsades intervjuerna till en mindre grupp. De som skulle 
intervjuas utmed turistvägssträckan Gränna–Ödeshög–Rök, identifierades genom 
officiella webbsidor på internet samt genom internetbaserade telefonkataloger. Sex 
kategorier identifierades på detta sätt: turistinformation, övernattning (hotell, etc.), 
transport, restauranger/kaféer, affärer & butiker samt myndigheter. Listan omfattade 
inledningsvis 31 företag eller myndigheter. Efterhand ströks 12 av dessa, beroende på 
att verksamheten hade upphört, att den inte låg utmed turistvägen, att företagaren inte 
hann, kunde eller ville medverka eller att intervjupersonerna var för nyanställda på sin 
tjänst. Av fem enkäter som sändes ut per post besvarades två. Således besvarades 
sammantaget 16 intervjuer (se bilaga 2). Det begränsade antalet gör att det inte går att 
bearbeta intervjusvaren kvantitativt, utan snarare kvalitativt. 
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4.2 Trafikflöden längs turistvägen 
I figur 9 visas skattade trafikflöden i tre punkter på turistvägen (de blå linjerna i 
diagrammet) i jämförelse med skattade trafikflöden i tre punkter på parallella sträckor 
(de röda linjerna i diagrammet). Punkternas geografiska placering är markerad på kartan 
i figur 1. Observera att det är trafikräknedata från olika år som jämförs i diagrammet i 
figur 9. Detta eftersom trafikräkningar inte görs varje år (endast ungefär vart 12:e år för 
vägar av turistvägens dignitet.  

Diagrammet i figur 9 baseras på trafikflödesdata från Vägverkets trafikmätningssystem. 
I dessa data är osäkerheten stor, uppåt 35 %, eftersom skattningen av ÅDT beräknas 
från ett stickprov av mätningar. Dessutom innebär låga trafikflöden, liksom på 
turistvägen, en större osäkerhet. 
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Figur 9  Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) i axelpar på turistvägen och på parallella vägar. 
Räknepunkterna på turistvägen är markerade med blå linjer i diagrammet och 
punkterna på parallella vägar med röda linjer. 

 

Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) på Turistvägen Gränna–Ödeshög–Rök är mellan 200 
och 3 600 fordon per dygn beroende på delsträcka. Tyvärr går det inte att utifrån de 
trafikräkningar som finns att säga något om huruvida införandet av turistvägen 1995, 
dvs. brunskyltningen på sträckan Gränna–Ödeshög–Rök, har påverkat trafikflödena på 
sträckan. Trafikökningen på parallella sträckor har varit minst lika hög, vilket kan ses i 
figur 9. Dessutom är osäkerheten i trafikräknedata så stor att det statistiskt inte går att 
säkerställa de trafikökningar som trafikräkningarna trots allt antyder.  
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Det bör påpekas att årsmedeldygnstrafiken egentligen inte är rätt mått i det här 
sammanhanget. Istället är det endast trafikflödena under sommarmånaderna som är det 
intressanta, eftersom det i huvudsak är turisttrafiken som torde påverkas av turistvägens 
införande. Men några sådana data finns tyvärr inte tillgängliga som grund för en mer 
rättvis jämförelse. Därutöver borde en analys som vill studera turisttrafikens utveckling 
endast jämföra förändringar i fordonsflöden, exklusive lastbilar, istället för ÅDT i 
axelpar som görs i figur 9. För vissa mätpunkter anger indata emellertid endast axelpar 
under några av de första räkneår som jämförs. (Under senare år anges såväl ÅDT i antal 
fordon, antal lastbilar samt antal axelpar.) 

Slutsatsen är att vill man veta hur trafikflödena längs en väg påverkas av införandet av 
turistväg/brunskyltning, går det inte att använda sig av tillgängliga trafikdata, utan det är 
nödvändigt att göra före- och eftermätningar. 

 
4.3 Intervjuanalys 
Samtliga av de 16 intervjuade näringsidkarna visste att väg 918/993 är en turistväg. Av 
dessa angav endast två att de fått någon typ av information från Vägverket, före det att 
vägen skulle brunskyltas som turistväg. Hälften angav att de inte hade fått något 
vägverksmaterial före brunskyltningen, alternativt minns inte, medan 5 avstod från att 
svara på frågan. 

Av de tillfrågade ansåg 13 av 16 att turisternas allmänna uppfattning om vägen är 
ganska eller mycket bra. Detta överensstämmer med vad turisterna själva tycker. Enligt 
enkätundersökningen från sommaren 2005 var den allmänna uppfattningen om väg-
sträckan ganska eller mycket bra hos 192 av 221 av de tillfrågade. Det finns en relativt 
liten men intressant skillnad mellan nationaliteterna, se figur 10. Exempelvis var 
andelen respondenter från EU+USA som tyckte mycket bra om turistvägen knappt 
dubbelt så hög jämfört med de från Sverige. När de tillfrågade näringsidkarna 
uppmanades att ranka turistvägen (sett i förhållande till den perfekta turistvägen) 
hamnade turistvägen Gränna–Ödeshög–Rök på en medelnivå. På en femgradig skala 
angav en fjärdedel att den helt eller nästan levde upp till idealet, 9 av 16 låg i skalans 
mitt medan 3 av 16 ansåg att turistvägen låg långt ifrån idealet. 
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Figur 10  Jämförelse mellan nationaliteterna avseende den allmänna uppfattningen om 
turistvägen Gränna–Ödeshög–Rök, ur enkätundersökningen från sommaren 2005. 

 

I de 16 intervjuerna finns det en liten men betydelsefull skillnad avseende betydelsen av 
turistvägen. Å ena sidan finns näringsidkarna och å andra sidan finns de officiella 
företrädarna. Kommunernas företrädare (turistchef, turistbyråchef) menar tveklöst att 
turistvägen är bra för näringslivet. I sammanhanget kan även nämnas att Ödeshögs 
kommun inför bildandet av turistvägen beställde en konsultrapport som pekade på ett 
inflöde av 75 miljoner SEK årligen till följd av brunskyltningen (muntlig uppgift från 
Birgitta Pansar, Ödeshögs kommun). Näringsidkarna själva är mer tveksamma. I början 
av intervjuerna påpekades många gånger att ”Turistvägen har jag inte tänkt på!”, 
”Turistvägen talar vi aldrig om” och så vidare. Men när väl intervjun sätter igång menar 
15 av 16 att turistvägen trots allt har dragit till sig mer turister. Av näringsidkarna menar 
de flesta, 9 av 16 att brunskyltningen har påverkat den egna verksamheten positivt men 
6 av 16 sa att den inte påverkat dem alls. Av de positivt påverkade säger flertalet att det 
syns i fler kunder. Endast en av näringsidkarna marknadsför sig inte alls. Av de övriga 
marknadsför sig alla på internet och nästan alla, 12 av 14 finns med i broschyrer och 
finns representerade på turistbyrån.  

Nästan samtliga, 13 av 16 av de tillfrågade, menade att snabbaste vägen till resmålet var 
ett helt oviktigt skäl till att turisterna valde att färdas på vägsträckan. Istället menade de 
tillfrågade att det är mer mjuka upplevelsevärden som väger tungt (det vill säga svars-
alternativ 4 = mycket viktigt), framförallt intressant landskap (81 %), att det är en 
turistväg (75 %), fina ställen för rast och picknick (69 %) och vacker utsikt från vägen 
(94 %). Det senare kan jämföras med uppgifterna i enkätstudien från sommaren 2005 
där endast 32 % av turisterna ansåg den vackra utsikten från vägen var ett mycket 
viktigt skäl till att man valde turistvägen som färdväg. Skillnaden i uppfattning är 
således stor mellan att vara turist och att serva turister. 
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De intervjuade tror att turisternas uppfattning om serviceutbudet utmed vägsträckan är 
relativt bra på så sätt att det är lagom. Detta gäller framförallt informationsskyltningen 
och övernattningsställen (69 %), stopplatser vid intressant utsikt och parkeringsplatser 
(62 %) samt övernattningsställen liksom utmarkerade stigar och vandringsleder (56 %). 
Det var bara vad gäller antalet toaletter som man bedömde det som för få/saknas (75 %). 
Kvaliteten på serviceutbudet bedöms i huvudsak som bra. Det gäller framförallt över-
nattningsställen (71 %), stopplatser vid intressant utsikt (57 %) rastplatser/picknick-
platser, serveringsställen och parkeringsplatser (7 av 14 svarande). Endast toaletterna får 
ett bottenbetyg (8 av 14 menade att turisternas uppfattning var dålig eller mycket dålig). 

På frågan om det var någon som hört turisterna klaga på, alternativt berömt turistvägen, 
var det 4 av 16 som tog upp problemet med igenväxning. Det borde röjas och gallras ut 
för att öka utsikten och upplevelsen av landskapet. Det kan jämföras med enkätunder-
sökningen från sommaren 2005 där få ansåg igenväxningen som ett problem. Någon 
annan nämnde att de hört klagomål avseende mängden bensinstationer och ytterligare 
någon vad gäller för lite lokalt hantverk. Svaren på frågan om klagomål tyder på dålig 
marknadsföring både av turistvägen som sådan, men även av att det finns en rad 
näringsidkare utmed just denna turistväg. 

De intervjuade fick svara på huruvida de trodde att turisterna skulle åka på turistvägen 
om de behövde betala. De fick ta ställning till fyra olika bud om 10 kr/person, 30, 50 
respektive 70 kr/person. Alla utom en svarade på frågan. Av 15 sa 5 ja till något av 
buden. Av 15 menade 4 att turisterna skulle kunna acceptera en kostnad om 
10 kr/person, 1 av 15 trodde likaledes om 30 kr/person men ingen trodde att turisterna 
skulle acceptera vare sig 50 eller 70 kr/person. Detta kan jämföras med betalningsvilje-
undersökningen som genomfördes i samband med enkäten sommaren 2005. Under-
sökningen visar att betalning inte är populärt och ligger i linje med vad myndigheter och 
näringsidkare tror. Av turisterna var det endast 30 % som kunde tänka sig att betala 
varav 12 % sa ja till budet om 10 kr/person.  

På frågan om vad som skiljer en bra turistväg från en dålig är svaret relativt enhetligt. 
En bra turistväg har upplevelsevärden av något slag såsom sevärdheter och landskap. 
Andra aspekter som lyftes fram är bra skyltning, rastplatser, fikaställen och ett bra 
underhåll (rent och välstädat). En av de tillfrågade påpekade dock att det inte spelar 
någon roll hur mycket sevärdheter det finns utmed en väg om serviceutbudet är dåligt, 
då blir turistvägen dålig i sin helhet. 

Det vanligaste svaret som näringsidkarna ger om vilken typ av turister som reser på 
turistvägen är att det framförallt rör sig om äldre personer och familjer. 

 
4.4 Slutsats 
Sammanfattningsvis kan man säga att näringsidkarnas uppfattning om turistvägen inte 
skiljer sig särskilt mycket från turisternas sånär som på några enstaka frågor. Närings-
idkarna anser att turistvägen är bra och att den påverkat deras verksamhet positivt. Detta 
är intressant eftersom det inte tydligt går att se att brunskyltningen lett till en ökad 
trafikmängd. Detta indikerar snarare att det är en tydligare och målmedvetnare grupp 
resenärer som använder sig av vägen, dvs. turister. Näringsidkarna är också medvetna 
om vad som lockar turister och vad som avskräcker dem. Vid sidan av enkäten lämnar 
många upplysningar om att Vägverket har en stor roll att fylla vad gäller skötsel, 
detsamma gäller kommunerna. Vid samtalen får man dock en känsla av att det saknas 
en tydlig samordning kring turistvägen. Det är uppenbart att näringsidkarna har en rad 
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kunskaper och erfarenheter värda att ta del av. För Vägverket är det emellertid en viktig 
slutsats att brunskyltning kan ge positiva effekter för näringslivet. Aspekter som rör 
näringslivet bör således alltid tas med i överväganden som rör en eventuell brunskylt-
ning av en väg som turistväg. 
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5 Landskap och vyer, delstudie 3 
Ett av de mer kontrastrika svaren ur huvudstudien (kapitel 3) rör landskap och vyer. 
Svaren mellan Turistväg Gränna–Ödeshög–Rök, Turistväg Kullaberg och Turistväg 
Sognefjell (i Norge) var stora som tidigare nämnts (se tabell 3 och 4 i avsnitt 3.1). 
Dessutom skilde sig svaren åt mellan turister och näringsidkare för Turistväg Gränna–
Ödeshög–Rök. För att nå en djupare förståelse av turisternas svar har en fördjupad 
undersökning genomförts avseende svaren från undersökningen sommaren 2005 
(Turistväg Gränna–Ödeshög–Rök).  

 
5.1 Analys 
En kombination av frågor om vädersituationen under resan i kombination med 
respondenternas allmänna uppfattning av turistvägen inleder analysen. Många av de 
vars allmänna uppfattning om turistvägen var ganska bra eller mycket bra hade haft ett 
relativt bra väder. Ett ganska eller mycket bra väder hade 37,2 % haft jämfört med 41 % 
som hade haft ett ganska dåligt eller mycket dåligt väder. Att vädret varken var bra eller 
dåligt tyckte 21,8 %. Av dem vars allmänna uppfattning om turistvägen istället var 
ganska dålig eller mycket dålig var det 85,5 % som hade haft ett ganska eller mycket 
bra väder. Ingen upplevde sig ha haft ett dåligt väder.  

Vad kan orsaken bakom denna relativt höga respektive låga siffra vara? En rad andra 
svar ur enkäten måste analyseras för att kunna svara på frågan, exempelvis om 
tillgången och kvaliteten på servicen, upplevelsevärdenas omfattning och art och så 
vidare. Det hade varit intressant att se hur många av respondenterna vars allmänna 
uppfattning om vägen var ganska eller mycket dålig som också ansåg att turistvägen låg 
långt från idealet men eftersom det bara var en person som svarade ganska dåligt på 
frågan om den allmänna uppfattningen är det statistiska underlaget inte tillräckligt. 
Däremot ansåg 70 % av de vars allmänna uppfattning om vägen var ganska eller mycket 
bra att turistvägen låg nära idealet. 

Landskapet står under ständig förändring. För närvarande är det mycket uppenbart att 
Sverige sakta men säkert växer igen. Vid en jämförelse av flygfotografier (ortofoto-
grafier) ur de ekonomiska kartorna som täcker turistvägen Gränna–Ödeshög–Rök, från 
perioden 1948–1954 och 2005, är igenväxningen mycket tydligt. Av de resande tyckte 
32 % att vacker utsikt från vägen var ett mycket viktigt skäl till att välja turistvägen 
Gränna–Ödeshög–Rök. Detta är en låg siffra jämfört med Sognefjord i Norge, se ovan i 
kapitel 3. 

Av de respondenter som stannade vid vägen för att titta på utsikten var det bara 26,4 % 
som upplevde att skymmande träd och buskar som något eller mycket negativt. Detta 
kan jämföras med de personer som inte ansåg träd och buskar var ett problem, där så 
många som 56,2 % ansåg att den vackra utsikten var en ganska eller mycket viktig 
anledning till att man valde turistvägen. Av de som svarade på frågan om träd och 
buskar skymde utsikten ansåg 74,2 % att det inte var något problem. Av de som ansåg 
att skymmande träd och buskar inte är ett problem var det 67,5 % som tyckte att 
rastplatserna var ganska bra eller mycket bra. Att rastplatserna var ganska eller mycket 
bra tyckte 45 %. Av de som upplevde att det inte hade varit något problem med mycket 
trafik utmed turistvägen var det 63,8 % som ansåg att stopplatserna vid en intressant 
utsikt hade en ganska bra eller mycket bra kvalitet. Av de som upplevde att det inte 
hade varit något problem med mycket trafik utmed turistvägen ansåg endast 15 % att 
det var för få stopplatser vid intressant utsikt. Att antalet stopplatser vid intressant utsikt 
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var lagom många ansåg 82,3 %. Svaren tyder på att igenväxningen av landskapet utmed 
turistvägen inte sågs som ett problem av de bilburna turisterna i denna studie. Men det 
behöver inte betyda att det inte finns behov av en förbättringspotential. Den kan lika 
gärna vara orsakad av vad man är van vid (se nedan). 

Av de som stannade för att titta på utsikten var det 17 % som ansåg att det var för få 
stopplatser vid intressant utsikt, vidare tyckte 79 % att det var lagom och 4 % att det var 
för många stopplatser vid intressant utsikt.  

Respondenternas bakgrund kan eventuellt fördjupa tolkningen av svaren. Av responden-
terna hade ca 14,4 % som högst en grundskoleutbildning, 30,1 % en gymnasieutbildning 
och 55,6 % hade som högst en högskole- eller universitetsutbildning. Av de som åkte 
turistvägen och stannade för att titta på utsikten var det 78,8 % som hade gått på 
universitet och högskola. Av de som stannade hade 74,6 % som högst en gymnasie-
utbildning. Av de som åkte turistvägen och stannade för att titta på utsikten hade 70 % 
endast en grundskoleexamen.  

Enligt figur 11 är det också tydligt att de med universitets- eller högskoleutbildning i 
högre grad hade fotograferat och videofilmat och besökt museer än övriga respondenter. 
Men inte besökt fornlämningar och kyrkor där de vars högsta utbildning var gymnasium 
dominerade. Vissa av dessa aktiviteter kan vara inkomstberoende, vilket kan förklara att 
välutbildade oftare besöker museer, serveringsställen och i högre grad fotograferar eller 
videofilmar. Ju högre utbildningsnivån är, desto vanligare är det att utsikten lockar 
resenärerna till att stanna. Landskap med vyer kan således tolkas som ett semesternöje 
vilket kräver vissa förkunskaper. Detsamma kanske även gäller några av de andra 
gratisaktiviteterna. Men tolkningen kan även vara att intresset inte endast är avhängigt 
förkunskaper utan också lockande information av olika slag. Data från denna under-
sökning är emellertid inte tillräckliga för att dra några säkra slutsatser då skillnaderna 
mellan grupperna är så små. Innan någon klar slutsats kan dras avseende utbildningens 
betydelse för turistandet på turistvägen Gränna–Ödeshög–Rök måste data verifieras 
genom fler liknande studier. 

 

30 VTI notat 6-2007  



 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Titta
t p

å u
tsi

kte
n 

Tag
it f

oto
graf

ier
/vi

de
o 

Haft r
as

t/p
ick

nic
k p

å r
as

tpl
ats

 

Haft r
as

t/p
ick

nic
k u

tan
för

 ra
stp

lat
s 

Bes
ökt 

se
rve

rin
gs

stä
lle

 

Kort
 pr

om
en

ad
 in

till 
vä

ge
n (

max
 20 m

in)
 

Lä
ng

re pr
om

en
ad/v

an
drin

g (
mer 

än 2
0 m

in) 

Bes
ökt 

ky
rka

/ky
rko

r 

Bes
ökt 

muse
um/up

plev
else

ce
nte

r 

Bes
ökt 

for
nlä

mnin
ga

r 

Cyk
lat 

Fisk
at 

Bad
at 

Grundskola

Gymnasieskola

Högskola/universitet

 
Figur 11  Aktiviteter som de bilburna turisterna har stannat för att göra utmed Turistvägen 
Gränna–Ödeshög–Rök sett i förhållande till deras utbildningsnivå, ur enkätundersökningen 
sommaren 2005. 

 

Intervjumaterialet från de båda svenska vägarna Turistväg Kullaberg och Turistväg 
Gränna–Ödeshög–Rök samt Turistväg Sognefjell i Norge visar på intressanta 
motsättningar. På ena sidan finns skillnader mellan planering (motiv) av resan och det 
faktiska utfallet (stopp och fotografering) vad gäller frågan om vacker utsikt. När man 
jämför de tre turistvägarna med varandra så är det stora skillnader avseende motivet för 
färd längs turistvägen. Nästan dubbelt så många ansåg att vacker utsikt var ett viktigt 
motiv med resan längs Sognefjellsvägen (i Norge) jämfört med Gränna. Den låga siffran 
i Gränna motsvaras också av en lägre procentsats vad gäller hur många som stannade 
för att titta på utsikten, 76 % i Gränna och 93 % längs Sognefjellsvägen. Trots att fler 
resenärer besökte kulturattraktioner utmed Grännavägen jämfört med norska 
Sognefjellsvägen så har trafikanterna fotograferat och filmat mindre vid de svenska 
turistvägarna.  

På den andra sidan finns de detaljerade synpunkterna om igenväxning av betydelse för 
den vackra utsikten. Intressant att notera är att igenväxningen inte störde upplevelsen av 
landskapsbilden för respondenterna som färdades på Turistväg Gränna–Ödeshög–Rök. 
Träd, träd och ännu mer träd som skymmer den vackra utsikten kanske är vad turisten 
anser karaktäriserar Sverige och att det följdriktigt är det som också en viss kategori 
bilturister söker sig till för att uppleva det typiskt svenska. Motivet till resan var inte 
heller den vackra utsikten mer än i 32 %. Men man måste ha klart för sig att flertalet 
personer troligen inte vet hur landskapet såg ut 30 år tidigare. En kunskap om hur det 
såg ut förr skulle mycket väl ha kunna påverkat resultatet i en annan riktning. Värt att 
påpeka är att de stora röjningar i naturbetesmarker som avkrävdes lantbrukare i 
Södermanlands län under NOLA-stödets tid (Naturvårdsågärder i OdlingsLAndskapet, 
slutet av 1980-talet t.o.m. EU-inträdet 1995) ofta stötte på stort motstånd, såväl från 
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allmänhet som från lantbrukarna själva. Efter att åtgärderna avslutats vändes ofta den 
negativa kritiken till något positivt då man kände igen sig från förr. Det skall förstås 
som att de som anser att ett landskap med mycket träd är vackert kan komma att 
uppfatta det som än vackrare och tilltalande efter omfattande röjningar. Röjningar 
utmed turistvägar för att öka möjligheten av att uppleva landskapets vyer kan därför 
förändra motivet till resan.  

 
5.2 Slutsats 
Slutsatsen av denna delstudie är att landskap som upplevelse är ett komplext fenomen 
som inte lätt låter sig förstås och förklaras av en enkätundersökning. En möjlig 
förklaring till skillnaderna kan vara det sätt på vilket man betraktar landskap. Inom den 
engelska och amerikanska forskningstraditionen ser man landskap som ett socialt 
dokument. Fokus ligger på sceneri och estetiska kvaliteter. Man står vid sidan av 
landskapet och betraktar det utifrån som en teater, scen eller kuliss (Cosgrove, 1984; 
Cosgrove & Daniels, 1988). Den nordiska/germanska forskartraditionen fokuserar 
istället på kulturell gemenskap utifrån exempelvis arbete, moral, lag och seder. De 
människor vilka lever inom ett avgränsat landområde betraktar landskapet inifrån 
(Olwig, 1996). De flesta turister som besökte de båda svenska turistvägarna var 
antingen skandinaver eller tyskar och holländare. Vid Sognefjellsvägen i Norge är 
antalet turister utanför denna grupp fler. Att intresset för öppna landskap med vacker 
utsikt är större vid Sognefjellsvägen än längs de svenska vägarna kan bero på att turister 
med olika nationalitet betraktar landskapet på olika sätt. Men det kan också bero på den 
landskapssyn planerarna av turistvägar har i de båda länderna. Inom andra verksamhets-
områden visar forskning i både Norge och Sverige att det finns skillnad i landskapssyn 
mellan de bönder som arbetar i och formar landskapet och myndigheternas handläggare 
som administrerar olika former av stöd och bidrag (Stenseke, 2001; Setten, 2004). 
Vilken landskapssyn som ligger bakom planeringen av svenska turistvägar är viktig att 
utforska för att kunna utarbeta strategier för turistvägar i Sverige. 

 

 
Figur 12  En av turistvägens sevärdheter, slottsruinen Visingsborg på Visingsö. 

32 VTI notat 6-2007  



 

Referenser 
Cosgrove, Denis & Daniels, Stephen (1988). The iconography of landscape: essays on 
the symbolic representation, design and use of past environments. (Cambridge studies 
in historical geography) nr. 9. Cambridge, Cambridge University Press. 

Cosgrove, Denis E. (1984). Social formation and symbolic landscape. (Croom Helm 
historical geography series,). London, Croom Helm.  

Jacobsen, Jens Kr. Steen (2006). Reiser i unike landskaper: opplevelser og vurderinger 
av nasjonale turistveger. Rapport 827. Oslo, Transportøkonomisk institutt. 

Jacobsen, Jens Kr. Steen & Antonson, Hans (2007). Turistvägar i Sverige och 
utomlands – Visioner, koncept och planeringskriterier. Rapport 875. Oslo, 
Transportøkonomisk institutt. 

Jacobsen, Jens Kr. Steen & Grue, Berit (1997). Nasjonale turistveger i Norge. Rapport 
372. Oslo: Transportøkonomisk institutt. 

Jacobsen, Jens Kr. Steen, Grue, Berit & Haukeland, Jan Vidar (2002). På veg mot 
drømmeferien?: aktiviteter, interesser og opplevelser blant utenlandske bilturister i 
utvalgte områder i Norge. Rapport 575. Oslo, Transportøkonomisk institutt. 

Jacobsen, Jens Kr. Steen & Haukeland, Jan Vidar (1998). Utenlandsk bilturisme i det 
nordlige Norge 1997. Rapport 399. Oslo: Transportøkonomisk institutt. 

Olwig, Kenneth R. (1996). Recovering the substantive nature of landscape. Annals of 
the Association of American Geographers nr. 86 (4), s. 630–654. 

Rideng, Arne & Christensen, Peter (2004). En route surveys: some methodological 
issues. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. nr. 4 (3), s. 242–258. 

Setten, Gunhild (2004). The habitus, the rule and the moral landscape. Cultural 
geographies nr. 11, s. 389–415. 

Stenseke, Marie (2001). Landskapets värden: lokala perspektiv och centrala 
utgångspunkter: om vägar till ökad lokal delaktighet i bevarandeplaneringen. Choros, 
Göteborg, 2001:1. Göteborg, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. 

VTI notat 6-2007 33 



 

34 VTI notat 6-2007  



Bilaga 1 
Sid 1 (8) 

 
Betalningsvilja, delstudie 2 
 

Analys av enkätsvar avseende betalningsvilja 
I detta avsnitt redovisas resultaten på enkätens betalningsviljefråga, vilket följs av en 
analys om vad som påverkar respondenternas redovisade betalningsvilja. Syftet med 
analysen kan delas upp i fyra delar: 
• Att ta reda på vilken nivå individers betalningsvilja ligger på för den 

tjänsteproduktion som turistvägar ger.  
• Undersöka hur nivån på betalningsviljan varierar mellan olika trafikantgrupper.  
• Studera vilka åtgärder (rastplatser, toaletter, skyltning etc.) man bör satsa på.  
• Ta reda på i vilken utsträckning det är värdefullt med information och kunskap om 

huruvida olika insatser bidrar till resenärernas upplevda nytta (här mätt i termer av 
betalningsvilja, vilket vi kommer närmare in på nedan). 

 

Deskriptiv statistik och en ”efterfrågefunktion” 
Totalt svarade 235 personer på enkäten. De hade att ta ställning till fyra olika 
enkätvarianter med bud av varierande storlek. Ställningstagandet innebar att de antingen 
ansåg budet skäligt och att de därmed skulle vara villiga att betala en viss summa 
pengar för att få trafikera turistvägen eller att budet var för stort och därmed 
förkastades. Budens storlek är 10 SEK, 30 SEK, 50 SEK och 70 SEK. 

 

Inledningsvis studerades fördelningen av svar över de olika svarsalternativen. Enkäter 
med de olika buden gick ut till respondenterna i lika stor utsträckning, vilket betyder att 
58–59 av respondenterna, plus minus någon enstaka, fick ta ställning till bud på 
respektive nivå. Av de 235 respondenter var drygt 30% (72 stycken) villiga att betala 
för trafikering överhuvudtaget. 

 
Tabell 10. Svarsfrekvens avseende betalningsviljefrågans olika alternativ 
 

 BUD_JA 

 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent   

163 69,4 69,7 69,7,00 

29 12,3 12,4 82,110,00 

19 8,1 8,1 90,230,00 

14 6,0 6,0 96,250,00 

70,00 9 3,8 3,8 100,0

Valid 

Total 234 99,6 100,0   

Missing 1 ,4    System 

Total 235 100,0    
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Bland dem som hade en betalningsvilja på 10 SEK och uppåt var det 29 stycken 
(12,3 %) som svarade ja till budet på 10 SEK, 19 stycken (8 %) på 30 SEK, 14 stycken 
(6 %) på 50 SEK och 9 stycken (34 %) av de tillfrågade som svarade ja på budet om 
70 SEK. Figur 13 nedan illustrerar fördelningen ytterligare. 

 

 

 
Figur 13. Histogram över svaren. 

 

Figur 13:s histogram kan även plottas med punkter inlagda för antal observationer på 
respektive nivå sammanslutna med räta linjer. På detta vis illustrerar datamaterialet vad 
som kan tolkas som en efterfrågefunktion för trafikering på den studerade 
vägsträckningen. Det kan konstateras att andelen ja-svar avtar med budens storlek, 
vilket är värt att notera. Motsatsen hade nämligen inneburit att materialet hade kunnat 
tolkas som att de tillfrågade överlag haft en tilltagande betalningsvilja för samma 
produkt. Om så var fallet hade det kunnat ifrågasättas om enkäten var utformad på ett 
för respondenterna begripligt sätt, vilket nu alltså kan avfärdas. 
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Frekvensfunktion för Ja-svar på enkätens betalningsviljefråga
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Figur 13  Efterfrågefunktion avseende betalningsviljefrågan.  

 

Det kan alltså konstateras att enkätens data på betalningsvilja visar en rimlig fördelning 
även om frekvensen respondenter med betalningsvilja på 10 SEK och uppåt kan 
betraktas som låg. Oavsett detta, i nästa avsnitt studeras en förklaringsmodell för 
betalningsvilja. Förklaringsmodellen kan ses som en utgångspunkt för ytterligare 
modellutveckling för trafikanters värdering av turistvägar. 

 

Förklaringsmodell 
En första fråga att undersöka är hur respondenterna eller trafikanterna relaterar en 
betalning för trafikering till egen nytta. Att ha en definierad bild av detta är nödvändigt 
för att kunna tolka den modell som empiriskt kan skattas på det insamlade 
datamaterialet. 

 

Man kan förutsätta att personer som avser att trafikera ett visst turistvägsavsnitt 
upplever en nytta (nyttan av att trafikera vägen) som kan relateras till andra typer av 
nyttor. I denna s.k. nyttofunktion värderas dels färd på ett givet turistvägsavsnitt (X), 
dvs. en given vägsträcka med turistvägsstatus inklusive ett antal egenskaper på vägen 
med dess omgivande faciliteter, dels en sammansatt, representativ vara (Y)2. 
Nyttofunktionen formuleras enligt följande: 

                                                 
2 Varan symboliserar en sammantagen värdering av allt annat vid sidan av att trafikera det studerade 
vägavsnittet och som respondenten värderar och därmed påverkar den egna nyttan. 
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U=f(Y, X)     (1) 

 

I analysen jämförs två handlingsalternativ. Anta att ett av dem innebär färd mellan A 
och B på ett turistvägsavsnitt (X1>X0) men att det innebär en kostnad (C1>C0). För att 
studera om värdet av denna färd på turistvägen överstiger extrakostnaden måste värdet 
av färden uppskattas. Detta värde definieras som det belopp trafikanten är villig att 
betala (WTP) för att färdas på det aktuella vägavsnittet, utan att nyttonivån blir lägre, 
dvs. U1≥U0. Nyttofunktionerna i (1) kan då skrivas: 

 

U1=f(Y-WTP, X1) 

U2=f(Y, X0)     (2) 

 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är färden på vägen mellan A och B att föredra om 
WTP>C1-C0, division av både höger- och vänsterled med (X1–X0) ger kvoterna: 

 

WTP/(X1-X0)>(C1-C0)/(X1-X0)    (3) 

 

Innebörden av detta är att betalningsviljan per ytterligare färder mellan A och B på 
vägavsnittet måste överstiga kostnaden för att den vara värd att genomföra. Den 
statistiska analysen på personernas värdering av det ovan beskrivna beslutsproblemet 
(som mynnar ut i det beskrivna högerledet i (3)) genomförs nedan på det insamlade 
datamaterialet. Antalet ja-svar på enkätens betalningsviljefråga har använts som 
effektmått, dvs. det utgör en beroende variabel för den statistiska analysen. 

 

Det beskrivna valet har skattats med hjälp av binär logistisk regression. Den generella 
ekvationen som skattas är följande: 

 

Sannolikhet (X1 = 1) = F(β´x)   (4) 

 

β symboliserar en uppsättning parametrar som reflekterar det inflytande som variablerna 
i x har på den visade sannolikheten. 

 

Denna skattning, med en högersida i (4) begränsad till storleken på budet som 
respondenterna hade att ta ställning till, resulterade i följande skattningsresultat (se 
tabell 12): 
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Resultatset 1.  
Tabell 12. Skattning av modell med enbart budets storlek som förklaringsvariabel 

Omnibus Tests of Model Coefficients

16,045 1 ,000
16,045 1 ,000
16,045 1 ,000

Step
Block
Model

Step 1
Chi-square df Sig.

 
Model Summary

262,927a ,070 ,098
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Estimation terminated at iteration number 4 because
parameter estimates changed by less than ,001.

a. 

 
Classification Tablea

29 43 40,3

28 121 81,2

67,9

Observed
Ja

Nei

Ville du/dere betale
xx kroner per person
for adgang til veg og
servicetilbud?
Overall Percentage

Step 1
Ja Nei

Ville du/dere betale xx
kroner per person for

adgang til veg og
servicetilbud? Percentage

Correct

Predicted

The cut value is ,500a. 
 

Variables in the Equation

,534 ,138 14,863 1 ,000 1,705
-,537 ,346 2,406 1 ,121 ,585

SKJEMTYP
Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: SKJEMTYP.a. 
 

 

Skattning av denna enklaste form av (4) resulterar i ett β-värde på 0,534, vilket kan 
tolkas som att de fyra valda budnivåerna minskar sannolikheten för ja-svar med ca 
hälften vid höjningar från nivå till nivå. Som Classification Table visar, förutsäger3 
modellen rätt i nästan 68 % av fallen utifrån information om storleken på avgift. Dock 
kan konstateras att för dem som svarar ”ja” blir den s.k. förutsägelse korrekt i endast 
drygt 40 % av fallen. 

                                                 
3 Innebörden av förutsägelser är mer formellt uttryckt att den skattade modellen matas med 
observationsmaterialets data och det resultat avseende beslutet som erhålls jämförs med faktiska 
observationer på ”ja” eller ”nej” till betalning. 

VTI notat 6-2007 



Bilaga 1 
Sid 6 (8) 

 
 

Med beaktande av bl.a. detta har det insamlade datamaterialet nyttjats till att skatta 
modellen i ovanstående nr (4) med fler förklaringsvariabler, x. 

 

För att skapa en uppfattning om vilka variabler i det insamlade materialet som bäst 
skulle kunna bidra till att bättre förklara respondenters betalningsvilja och därmed ge en 
ökad möjlighet till prognostisering, testades korrelationen mellan datamaterialets 
samtliga variabler mot en skapad variabel som visar vad respondenterna visat sig villiga 
att betala (variabeln innehåller således värdena 0, 10, 30, 50, 70). 

 

En sådan korrelationsanalys resulterade i att variablerna i nedanstående tabell 13 
bedömdes som mest intressanta för att ta med i skattningar av nr (4). 

 
Tabell 13  Korrelationsanalys mellan datamaterialets samtliga variabler mot en skapad 
variabel som visar vad respondenterna visat sig villiga att betala 

 

Correlations

1 ,082 ,045 ,109 ,157* ,089 -,058 -,005 -,092 -,159* ,025 ,059 ,173**
. ,215 ,496 ,099 ,018 ,178 ,382 ,939 ,176 ,030 ,717 ,387 ,008

234 232 230 229 229 229 229 208 219 186 211 216 234
,082 1 ,049 ,249** -,008 ,009 ,031 ,087 -,131 ,090 ,031 -,011 ,139*
,215 . ,462 ,000 ,903 ,892 ,646 ,214 ,054 ,223 ,654 ,869 ,034
232 232 228 229 229 229 227 208 219 186 211 214 232

,045 ,049 1 ,008 -,020 -,145* ,140* ,086 -,029 ,102 ,006 ,078 ,148*
,496 ,462 . ,899 ,765 ,030 ,036 ,216 ,675 ,166 ,933 ,260 ,025

230 228 230 226 226 226 226 207 216 185 209 212 230

,109 ,249** ,008 1 ,080 ,195** ,028 ,002 -,109 -,024 -,101 ,169* ,182**
,099 ,000 ,899 . ,227 ,003 ,674 ,976 ,109 ,741 ,145 ,014 ,006
229 229 226 229 229 229 225 206 218 185 210 211 229

,157* -,008 -,020 ,080 1 ,344** ,233** -,231** ,024 -,098 ,152* ,033 ,208**
,018 ,903 ,765 ,227 . ,000 ,000 ,001 ,728 ,183 ,028 ,637 ,002
229 229 226 229 229 229 225 206 218 185 210 211 229

,089 ,009 -,145* ,195** ,344** 1 ,233** -,148* ,036 -,200** -,076 ,164* ,147*
,178 ,892 ,030 ,003 ,000 . ,000 ,034 ,601 ,006 ,271 ,017 ,026
229 229 226 229 229 229 225 206 218 185 210 211 229

-,058 ,031 ,140* ,028 ,233** ,233** 1 -,071 ,031 -,051 -,049 -,049 ,148*
,382 ,646 ,036 ,674 ,000 ,000 . ,309 ,645 ,494 ,485 ,480 ,025
229 227 226 225 225 225 229 206 217 182 207 213 229

-,005 ,087 ,086 ,002 -,231** -,148* -,071 1 ,062 ,210** -,043 -,052 -,137*
,939 ,214 ,216 ,976 ,001 ,034 ,309 . ,375 ,005 ,552 ,471 ,049
208 208 207 206 206 206 206 208 206 180 195 196 208

-,092 -,131 -,029 -,109 ,024 ,036 ,031 ,062 1 ,108 ,272** -,036 -,189**
,176 ,054 ,675 ,109 ,728 ,601 ,645 ,375 . ,147 ,000 ,605 ,005
219 219 216 218 218 218 217 206 219 182 205 204 219

-,159* ,090 ,102 -,024 -,098 -,200** -,051 ,210** ,108 1 ,422** ,057 -,045
,030 ,223 ,166 ,741 ,183 ,006 ,494 ,005 ,147 . ,000 ,450 ,543
186 186 185 185 185 185 182 180 182 186 183 177 186

,025 ,031 ,006 -,101 ,152* -,076 -,049 -,043 ,272** ,422** 1 -,083 ,083
,717 ,654 ,933 ,145 ,028 ,271 ,485 ,552 ,000 ,000 . ,244 ,229
211 211 209 210 210 210 207 195 205 183 211 197 211

,059 -,011 ,078 ,169* ,033 ,164* -,049 -,052 -,036 ,057 -,083 1 ,177**
,387 ,869 ,260 ,014 ,637 ,017 ,480 ,471 ,605 ,450 ,244 . ,009
216 214 212 211 211 211 213 196 204 177 197 216 216

,173** ,139* ,148* ,182** ,208** ,147* ,148* -,137* -,189** -,045 ,083 ,177** 1
,008 ,034 ,025 ,006 ,002 ,026 ,025 ,049 ,005 ,543 ,229 ,009 .
234 232 230 229 229 229 229 208 219 186 211 216 234

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Transportmiddel

Interessant landskap

Visste du/dere at denne
streknigen er en
turistveg?

Tatt fotografier/video

Fisket

Badet

Overnatting langs denne
strekning (ant.netter)

Overnattingssteder

Toaletter

Overnattingssteder

Toaletter

IOs utdanningsnivå

BUD_JA

Transport
middel

Interessant
landskap

Visste du/dere
at denne

streknigen er
en turistveg?

Tatt
fotografier

/video Fisket Badet

Overnatting
langs denne

strekning
(ant.netter)

Overnattin
gssteder Toaletter

Overnattin
gssteder Toaletter

IOs
utdanning

snivå BUD_JA

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Ett flertal specificeringar av nr (4) har skattats vilket utifrån en statistisk synvinkel har 
givit olika framgångsrika resultat. Utgångspunkten har uteslutande varit storleken på de 
belopp respondenterna haft att ta ställning till, som en förklaringsvariabel och i övrigt 
baserade på variablerna vilka visas av tabell 13. På grund av det utrymme resultaten 
från varje enskild skattning tar, rapporteras inte samtliga resultat här. Istället rapporteras 
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endast sådana resultat som i statistiskt hänseende framträder som de bästa bland de 
hittills genomförda skattningarna: 

Resultatset 2.  
Skattning av modellen med budets storlek, utbildningsnivå, om man stannat längs vägen 
för att fiska, vilket transportmedel man reser i samt hur man bedömt utbudet av toaletter 
längs vägsträckan ingår som förklaringsvariabler, se tabell 14. 
Tabell 14  Skattning av modell med flera olika förklaringsvariabler utöver budets storlek. 

Omnibus Tests of Model Coefficients

40,760 5 ,000
40,760 5 ,000
40,760 5 ,000

Step
Block
Model

Step 1
Chi-square df Sig.

 
Model Summary

211,300a ,186 ,258
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Estimation terminated at iteration number 5 because
parameter estimates changed by less than ,001.

a. 

 
Classification Tablea

27 39 40,9

14 118 89,4

73,2

Observed
Ja

Nei

Ville du/dere betale
xx kroner per person
for adgang til veg og
servicetilbud?
Overall Percentage

Step 1
Ja Nei

Ville du/dere betale xx
kroner per person for

adgang til veg og
servicetilbud? Percentage

Correct

Predicted

The cut value is ,500a. 
 

Variables in the Equation

,776 ,171 20,610 1 ,000 2,173
-,383 ,249 2,360 1 ,124 ,682

-1,727 ,609 8,030 1 ,005 ,178
-,196 ,135 2,102 1 ,147 ,822
1,098 ,357 9,462 1 ,002 3,000

-1,473 ,994 2,199 1 ,138 ,229

SKJEMTYP
UTDANN
S8FISKET
TRMIDDEL
S10TOAL
Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: SKJEMTYP, UTDANN, S8FISKET, TRMIDDEL, S10TOAL.a. 
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Som visas av ovanstående Classification Table (Tabell 14) innebär tillägget med 
variablerna utbildningsnivå, om man stannat längs vägen för att fiska, vilket 
transportmedel man reser i samt hur man bedömt utbudet av toaletter längs vägsträckan 
att modellen s.a.s. förutsäger rätt i drygt 73 % av fallen. Det kan dock konstateras att 
parameterestimaten (det vill säga värdena på de skattade parametrarna) för 
utbildningsnivå och transportmedel blir något osäkra. Om syftet med modellen 
samtidigt är att förutsäga betalningsviljan för olika kundkategorier är problemet svårt att 
hantera på annat sätt än att samla in ett större datamaterial. 

 

När det gäller modellens förmåga att göra förutsägelser, ökar den relativt marginellt för 
jakande svar. Med hjälp av modellen blir därför nivån fortfarande låg med ca 41 % 
korrekta förutsägelser. Det krävs ytterligare analysarbete för att ta reda på i vilken 
utsträckning det är möjligt att förbättra modellens förmåga att i detta avseende 
prediktera rätt. 

 

Slutsatsen är föga förvånande att betalningsviljan är högre för en liten än en hög avgift. 
Men denna banala slutsats är orsakad av att enkätfrågorna lyftes ut för Kullabergsvägen 
vilket ledde till att datamaterialet minskade i omfång. Undersökningen visar dock att 
modellens förutsägelser är relativt goda och att metoden kan användas när 
datamaterialet är betydligt större samt kommer från olika platser. Om så är fallet finns 
en god chans att nå en tydligare bild av betalningsviljan för avgiftsbelagda turistvägar 
utifrån dess innehåll av attraktioner och respondenternas utbildningsnivå. En sådan 
analys skulle kunna användas inför framtagande av nya riktliner för turistvägar i 
Sverige. 
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Intervjulista 
 
Intervjuade representanter för näringslivet och myndigheter längs 
Turistvägen Rök–Ödeshög–Gränna–(Visingsö) 
 

Kategori Företag Ort/Plats Tel. 

Turistinformation    

 Visingsö Turistbyrå Visingsö 0390-401 93 

Boende    

 Rökinge Haraldsgård Visingsö 0390-402 06 

 Ombergs Turist och 
Konferenshotell 

Alvastra, Ödeshög 0144-330 02 

 STF Vandrarhem Visingsö-
Fredängen (Visingsö Pensionat) 

Visingsö 0390-401 91 

 Strandterrassens Vandrarhem Gränna 0390-418 40 

 Grännastrandens Camping Gränna 0390-107 06 

Restauranger/Kaféer    

 Visingsö Värdshus Visingsö 0390-404 96 

 Ribbagården Gästgifveri Gränna 0390-108 20 

 Hamnkrogen Gränna 0390-100 38 

 Solbacken Restaurang & Kafé Visingsö 0390-400 29 

Affärer & Butiker    

 Visingsö Lanthandel Visingsö 0390-400 36 

 Gränna Rökeri Fiskelyckan Gränna 0390-108 55 

 Grenna Bok & Pappershandel Gränna 0390-411 20 

 Byns Kiosk och spel Ödeshög 0144-10196 

    

Bilservice & Taxi Visingsötrafiken – färjetrafik och 
båtcharter 

Gränna 0390-410 25 

    

Myndighet    

Turism Carl-Gustaf Tollén  Jönköpings 
kommun 

036-106925 

Friluftsliv BirgittaPansar Ödeshögs 
kommun 

0144-35041 
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Intervjuformulär/telefonenkät 
 

Intervjufrågor till momentet som rör näringslivet 
2006-04-25 

 

Intervjuare: HA AB CMB 

 

Datum: ……………………………………….. Tid: …………………….. 

 

Intervjuads namn: 
……………………………………………………………………………… 

 

Personens befattning: 
…………………………………………………………………………... 

 

Personens arbetsplats: 
………………………………………………………………………….. 

 

Frågor  
 

1) Sedan när har du varit verksam på den tjänst eller verksamhet (turism och service) du 
nu har? 

 

Svar:    Sedan:…………………… Alternativt                    Har jobbat i: ………….. år. 

 

 

2) Vet du att Riksväg 918/993 mellan Ödeshög och Gränna är en turistväg?  

 

Svar:     Ja               Nej 

 

 

3a) Fick ni någon information av Vägverket innan vägen skulle bli turistväg 
(brunskyltas)? 

 

Svar:     Ja               Nej 
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3b) Om ja, vilken typ av information fick du då? 

 

Svar:…………………………………………………………………………………… 

 

.………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

4a) Har brunskyltningen påverkat er verksamhet?  

 

Svar:  Ja positivt  Ja, negativt  Inte alls. 

 

 

4b) Om Ja positivt eller negativt i föregående fråga, på vilket sätt? 

 

Svar:……………………………………………………………………………………… 

 

.…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

5) Tror du att turismen ökat längs väg 133, genom att den blivit en brunskyltad 
turistväg?  

 

Svar:     Ja               Nej 
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6) Vad tror du var viktigast för turisterna när de valde denna vägsträcka? 

 

 Oviktigt Något viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 

Snabbaste vägen till resmålet     

Vacker utsikt från vägen     

Intressant landskap     

Speciella naturattraktioner     

Speciella kulturattraktioner     

Att det är en turistväg     

Vill undvika mer trafikerade vägar     

Fina ställen för rast/picknick     

Vandring/friluftsliv     

 

 

7) Vad annat vill turisterna se när de åker på vägen? 

 

Svar:……………………………………………………………………………………… 

 

.……………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

8) Hur tror du att turisterna upplever serviceutbudet utmed vägsträckan?  

 

 För få/saknas Lagom För många 

Rastplatser/picknickplatser    

Stopplatser vid intressant utsikt    

Informationsskyltning    

Utmärkta stigar/vandringsvägar    

Serveringsställen    

Övernattningsställen    

Toaletter    

Parkeringsplatser    
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9) Hur tror du att turisterna upplever kvaliteten av serviceutbudet utmed vägsträckan?  

 

 Mycket 
dålig 

Ganska 
dålig 

Varken bra 
eller dålig 

Ganska 
bra 

Mycket bra 

Rastplatser/picknickplatser      

Stopplatser vid intressant utsikt      

Informationsskyltning      

Utmärkta stigar/vandringsvägar      

Serveringsställen      

Övernattningsställen      

Toaletter      

Parkeringsplatser      

 

 

10) Har ni hört något som turisterna klagat på, alternativt berömt utmed vägsträckan?  

 

Svar:……………………………………………………………………………………… 

 

.…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

11) Vad tror du är turisternas allmänna uppfattning om denna vägsträcka?  

 

□ Mycket 
dålig □ Ganska 

dålig □ □ □ Varken bra 
eller dålig 

Ganska 
bra 

Mycket bra 

 

 

12) Tror du att turisterna skulle köra på vägen om Vägverket tog ut en avgift för tillträde 
till vägsträckan? 

 

10 kr/person  Ja  Nej 

30 kr/person   Ja  Nej 

50 kr/person   Ja  Nej 

70 kr/person   Ja  Nej 
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13) Vad är viktigast för er näringsidkare (i näringslivet) vad gäller turistvägen? 

 

 Oviktigt Något viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 

     

Vacker utsikt från vägen     

Intressant landskap     

Speciella naturattraktioner     

Speciella kulturattraktioner     

Att det är en turistväg     

Fina ställen för rast/picknick     

Vandring/friluftsliv     

14a) Anser du att vägen måste kompletteras med något/några faciliteter för att vara en 
bra turistväg?  

 

Svar:     Ja               Nej 

 

 

14b) Om Ja: Vad/ vilken facilitet? 

 

Svar:……………………………………………………………………………………… 

 

.…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

15) Föreställ dig den perfekta turistvägen. Hur nära kommer denna vägsträcka ett sådant 
tänkt ideal (på en skala från 1 till 5)? 

 
Levde helt upp till idealet       1 2 3 4 5      Mycket långt från idealet 
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16) Vad skiljer en bra från en dålig turistväg? 

 

Svar:……………………………………………………………………………………… 

 

.…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

17 Vilken typ av turister reser på denna väg? 

 

Svar:……………………………………………………………………………………… 

 

.…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

18. Hur marknadsför ni er? 

□ Inte alls 

□ På Internet 

□ Broschyrer  

□ Informationstavla 

□ Turistbyrån 

□ - någon koppling till turistvägen? 
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VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE

LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG
POST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING POST/MAIL BOX 760 POST/MAIL BOX 55685 POST/MAIL BOX 8077
TEL +46(0)13 20 40 00 SE-781 27 BORLÄNGE SE-102 15 STOCKHOLM SE-402 78 GÖTEBORG
www.vti.se TEL +46 (0)243 446 860 TEL +46 (0)8 555 770 20 TEL +46 (0)31 750 26 00
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