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Förord 
Denna rapport har tagits fram av VTI i samarbete med Trivector Traffic AB och RTS 
(Rese- och turistnäringen i Sverige) och studien har finansierats av Trafikverket. VTI 
har haft huvudansvar för projektet som helhet medan Trivector har haft huvudansvar för 
åtgärdskatalogen och åtgärdsanalysen. Projektet har pågått från 2010 till 2012 och har 
genomförts i nära samverkan med en styrgrupp från Trafikverket som vi tackar för 
värdefulla synpunkter. Kontaktpersoner på Trafikverket har varit Gerd Åström och 
Katarina Lind. Vi vill också passa på att tacka alla som på olika sätt har bidragit genom 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att analysera förutsättningarna för att överföra resande 
från egen bil till främst allmänna kommunikationer såsom tåg och buss till, från och 
inom olika turistresmål i Sverige. Målet har varit att ta fram ett underlag för det fortsatta 
arbetet med att utveckla hållbara turistresor. Studien har omfattat en analys av möjlig-
heter att resa med allmänna kommunikationer, restider och reskostnader, intervjuer av 
turister och andra aktörer och en åtgärdsanalys, samt utmynnar i ett översiktligt 
underlag för planering av hållbara turistresor. 

Resmöjligheter, restider och reskostnader 
Möjligheterna att resa med allmänna kommunikationer, restider och reskostnader till, 
från och inom tre sommarresmål (Astrid Lindgrens värld, Glasriket, Öland) och två 
vinterresmål (Åre, Funäsdalen) har analyserats för tre olika turistkategorier (barnfamilj, 
par, fyra vuxna). Detta visade att det sammantaget är möjligt att resa till de studerade 
resmålen utan egen bil. Förutsättningarna för kollektiva alternativ skiljer sig dock 
kraftigt åt mellan de olika resmålen. 

När det gäller restider med tåg eller buss i jämförelse med att resa med egen bil är 
skillnaderna inte så stora för flertalet kombinationer av avreseorter och resmål. I några 
fall när avreseorten är en mindre ort och resmålet inte är beläget utmed en större järnväg 
kan en resa med tåg och/eller buss dock bli både lång och kräva många byten, och 
därmed knappast vara ett alternativ till resa med egen bil. 

Den totala reskostnaden för att resa med tåg eller buss är i så gott som alla fall 
någorlunda i nivå med egen bil men kan också vara betydlig högre. Reskostnaden med 
allmänna kommunikationer blir dessutom högre relativt resa med egen bil om fler reser 
tillsammans varför kostnaden kan ses som ett hinder. 

Resmöjligheterna inom de olika resmålen framstår som det största hindret för att fler 
ska välja att resa med allmänna kommunikationer till och från turistresmål, i synnerhet 
sommartid då resbehovet generellt sett dessutom är större. Möjligheterna att resa inom 
resmålen varierar kraftigt, men är bättre inom vinterresmålen. I Åre fungerar skidbussen 
till exempel bra för förflyttningar mellan de olika skidanläggningarna.  

Turisternas syn 
Turisternas syn på att resa med allmänna kommunikationer är betydligt mer positiv 
avseende resor till vinterresmål än sommarresmål, vilket till stor del kan förklaras av det 
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mindre resbehovet inom vinterresmålen. När det gäller barnfamiljer framkom åsikten att 
det är svårt att få småbarnsfamiljerna att resa med allmänna kommunikationer av flera 
olika skäl varav hantering av packning är en viktig fråga. Många anser också att det 
behöver bli lättare att hitta information om och att boka resor med allmänna 
kommunikationer. 

Paketresor lyftes fram som ett intressant alternativ. Många upplevde det som ett 
problem att söka information avseende resans olika komponenter såsom boende, resor, 
transfer, liftkort m.m. och skulle uppskatta en service där allt fanns samlat på ett ställe. 
Att det inte enkelt går att få en överblick över prisbilden både för resa och boende tycks 
också vara en försvårande faktor. Förslag framkom också om att ett sätt att locka till att 
resa med allmänna kommunikationer är att lyfta fram de mervärden som det innebär. 

Aktörernas syn 
Turistsektorns organisationer lyfte fram behovet av en ökad samordning och dialog 
mellan olika aktörer, såväl myndigheter som företag. Som en del i detta arbete föreslogs 
bl.a. utveckling av paketresor för att underlätta för kunderna. Ett traditionellt synsätt 
som fokuserar på nybyggnation av infrastruktur och utökad trafik var dock vanligt före-
kommande bland företagen. Medan företagen fokuserar på åtgärder för att öka fram-
komligheten pekar turisterna i första hand på att det behöver bli enklare och bekvämare 
att boka resor och att resa kollektivt samt på mervärden. 

Åtgärder 
Det finns en stor mängd åtgärder som kan bidra till att turistresor sker på ett mer 
hållbart sätt. I Åtgärdskatalogen exemplifieras olika typer av åtgärder som har 
implementerats på olika platser i Sverige och internationellt. Fem större delområden 
identifierades: förbättrad kollektivtrafik till och från turistorten, förbättrade resmöjlig-
heter utan bil inom turistorten, åtgärder som stödjer kollektivtrafiken, åtgärder som 
begränsar biltrafiken samt information och marknadsföring. I åtgärdsanalysen ges 
exempel på vilka åtgärder som kan vara aktuella för resmålen som har inkluderats i 
denna studie. 

Underlag för planering av hållbara turistresor 
Nationell samordning identifieras som angeläget för att hålla ett långsiktigt fokus i 
planeringen för hållbar turism och hållbara turistresor. Många gånger kan det uppstå 
konflikter mellan mera kortsiktiga planeringsperspektiv, både lokalt och regionalt, som 
riskerar att på lite längre sikt leda till en suboptimering av förutsättningarna för att 
utveckla en hållbar turism. Slutligen är den nationella samordningen avgörande för att 
utveckla resmöjligheterna så att de svarar mot turisternas behov och krav utifrån ett 
”hela resan”-perspektiv. 

Den nationella samordningen och det nationella stödet för utvecklingen av hållbara 
turistresor bör omfatta följande delområden och moment: 

• Utveckling av en organisation för en nationell samordning av planering för 
hållbar turism. 

• Kunskapsutveckling och kunskapsförmedling avseende resenärsperspektiv, goda 
exempel, behov av samarbete och samverkan samt arbetsmodeller. 

• Utveckling av arbetsmetoder, planeringsprocesser och stöd – dels för den 
nationella samordningen och dels i det lokala och regionala arbetet för hållbar 
turism. 

• Definition av aktörer och intressenter som bör involveras i arbetet. 
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• Utveckling av arbetsformer, planeringsprocesser och stöd för samordning av 
planering för turism och annan lokal, regional och nationell planering. 

• Utveckling av arbetsformer, planeringsprocesser och stöd för planering mot 
gemensamma mål. 
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Summary 
The objective of this study was to analyze the conditions for the transfer of passengers 
from private car to public transport, primarily train and bus to, from and within a 
number of tourist destinations in Sweden. The goal was to develop a basis for planning 
for sustainable tourism. The study included an analysis of opportunities to travel by 
public transport, travel time and travel costs, interviews with tourists and other 
stakeholders, an analysis of measures, and it results in some general guidelines for 
planning for sustainable tourism. 

Travel options, travel time and travel costs 
The possibilities to travel by public transport, travel time and travel costs to, from and 
within three summer destinations (Astrid Lindgren's World, the Kingdom of Crystal, 
Öland) and two winter destinations (Åre, Funäsdalen) were analyzed for three different 
categories of tourists (families with children, couples, four adults) . This showed that 
overall is possible to travel to the destinations studied without a private car. The 
conditions travelling with public transport, however, differ greatly between the different 
destinations. 

Travel time by train or bus in comparison with travelling by car was not too different 
for most combinations of points of departure and destinations. In some cases, however, 
when the point of departure was a smaller place, not located along a major railroad, the 
journey by train and/or bus could be both long and require many transfers. In those 
cases public transport is hardly an alternative to traveling by private car. 

The total travel cost for travelling by train or bus was in almost all cases fairly level 
with travelling with private car, it but could also be significantly higher. The cost for 
travelling by public transport was also relatively higher in comparison with private car 
for parties with two or more people, and in those cases the cost was sometimes seen as 
an obstacle. 

The travel opportunities within the various destinations appears to be the biggest 
obstacle for convincing more people to choose to travel by public transport to and from 
tourist destinations, particularly in summer when travel requirement in general are 
higher. The options for travelling within the destinations vary considerably, but are 
generally better in the winter destinations. In Åre the ski bus, for example, is a good 
option for travelling between the various ski resorts. 
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The tourist’s views 
The tourist’s views of travelling by public transport is also much more positive for 
journeys to winter destinations than to summer destinations, which can largely be 
explained by the smaller travel requirements within these destinations. In the case of 
families the view that it is difficult to attract families with young children to travel by 
public transport emerged. There may be several reasons for this, the handling of luggage 
being one important issue. Many also suggested that there is a need to make it easier to 
find information about public transport options and alternatives as well as to reserve and 
book tickets. 

Package reservations were highlighted as an interesting alternative. Many saw 
information searching regarding the trip components such as accommodation, flights, 
transfer, lift passes etc. as problematic and would appreciate a service where everything 
was in one place. In addition it is not easy to get an overview of pricing for both travel 
and accommodation. Proposals were also put forward that one way to attract to travel by 
public transport is to highlight the added value that it entails. 

The stakeholders' views 
Tourist sector organizations highlighted the need for greater coordination and dialogue 
between different stakeholders, government agencies and businesses. This included the 
development of package reservations for the convenience of customers. A traditional 
approach that focuses on the construction of new infrastructure and increased traffic 
was, however, common among the businesses. While companies focus on measures to 
increase the general accessibility, including for private cars, the tourists primarily 
suggest improvements regarding finding information about and reserving public 
transport tickets as well as to develop added values of travelling with public transport. 

Measures 
There are a large number of measures that can promote more sustainable tourist 
travelling. In chapter 6 a compilation of examples of various measures implemented in 
different locations in Sweden and internationally can be found. Five major areas were 
identified: improved public transport to and from destinations, improved travel 
opportunities without a car within destinations, measures that support public transport, 
measures restricting car traffic, and information and marketing. In chapter 7 examples 
of measures that may be relevant to implement in the destinations included in this study 
are suggested. 

Planning for sustainable tourism 
National coordination was identified as highly important for maintaining a long-term 
focus in planning for sustainable tourism. Also, national coordination will be important 
for developing travel options in response to tourists' needs and requirements from a 
'whole journey' perspective. 

The national coordination and national support for the development of sustainable 
tourism should cover the following areas and topics: 

• Development of an organization for a national coordination of planning for sustainable 
tourism. 

• Development of and mediation of knowledge regarding traveler's perspectives and 
best practices, but also regarding the need and forms for cooperation. 
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• Development of procedures, planning processes and support, both for the national 
coordination and for the local and regional work to promote sustainable tourism. 

• Definition of actors and stakeholders to be involved in the work. 

• Development of work forms, planning processes and support for the coordination of 
planning for tourism with other local, regional and national planning areas. 

• Development of work forms, planning processes and planning support for planning 
towards common goals. 



 

12 VTI rapport 782 

  



 

VTI rapport   13 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Intresset för turism1 har ökat under senare år i takt med att dess betydelse som basnäring 
har ökat både internationellt2 och i Sverige. Enligt Tillväxtverkets senaste statistik 
avseende turismen i Sverige: 3 

- ökade turismens totala omsättning i Sverige med 6,4 procent till 264 miljarder 
kronor under 2011 och därmed sysselsattes drygt 160 000 personer inom 
turistnäringen.  

- Av omsättningen svarade svenska fritidsresenärer för cirka 45 procent, svenska 
affärsresenärer för drygt 17 procent och resenärer från utlandet för drygt 37 
procent.  

- Turismens exportvärde, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige, 
ökade med 9,3 procent till 98,8 miljarder kronor under 2011, vilket var nästan 
45 procent mer än järn- och stålexporten och mer än dubbelt så mycket som 
värdet av den svenska personbilsexporten. 

- Det är fortfarande semestermånaden juli som dominerar resandet på fritiden. 
Drygt 40 procent av alla resor på fritiden sker under de tre sommarmånaderna. 

- Tre av fyra resor på fritiden gjordes med bil och drygt hälften vid affärsresor. 
Näst vanligaste färdsättet för resor på fritiden var tåg och vid affärsresor flyg. 

I takt med att turismen ökar har också intresset för turismens hållbarhetsaspekter ökat, 
ur såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt perspektiv. Hållbarhet kan omsättas 
praktiskt på många olika sätt, varav ett initiativ som har vuxit fram under senare år är 
Ekoturism som drivs bland annat av Ekoturismföreningen4 och förenklat kan definieras 
som ”ett ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till 
lokalbefolkningens välbefinnande”. Ekoturismföreningen har även tagit fram 
kvalitetsmärkningen Naturens Bästa som bygger på sex grundprinciper om ”respekt för 
resmålets begränsningar, mesta möjliga ”klirr” i den lokala kassan, miljöanpassning av 
hela resan, krav på aktivt natur- och kulturskydd, guidekvalitet, kvalitetssäkring och 
värdskap”.  

Denna rapport fokuserar på en av dessa aspekter av turism, nämligen resan och 
möjligheten att öka intresset för hållbara turistresor inom Sverige. Hållbarhet definieras 
som ”Hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.5 Hållbara transporter kan 
definieras på liknande sätt, till exempel som ”A sustainable transportation system is 
“one in which fuel consumption, vehicle emissions, safety, congestion, and social and 
economic access are of such levels that they can be sustained into the indefinite future 
without causing great or irreparable harm to future generations of people throughout 
the world”6 eller OECD:s definition av ett miljömässigt hållbart transportsystem 
“transportation that does not endanger public health or ecosystems and that meets 

                                                 
1 Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga 
omgivning för kortare tid än ett år, men med minst en övernattning, för fritid, affärer eller andra syften 
(Turistdelegationen, 1995; UNWTO 2012a).  
2 UNWTO 2012b. 
3 Tillväxtverket 2012 
4 www.ekoturism.org 
5 World Commission on Environment and Development 1987, s. 43. 
6 Richardson 1999. 
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needs for access consistent with (a) use of renewable resources that are below their 
rates of regeneration, and (b) use of non-renewable resources below the rates of 
development of renewable substitutes”.7 Hållbar turism definieras av FN-organet WTO 
som ”Tourism that takes full account of its current and future economic, social and 
environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment 
and host communities".8  

Vägtrafikens andel av Sveriges totala koldioxidutsläpp 2011 var ca 29 procent9. Enligt 
den nationella resvaneundersökningen 2005–2006 gjordes vidare ungefär hälften av 
långväga resor inom Sverige för fritidändamål och ca tre fjärdedelar gjordes med bil.10 
Mot bakgrund av detta finns med andra ord en stor potential att vidareutveckla 
turistresandet mot ökad hållbarhet. Möjligheterna att överföra sådana bilresor till 
allmänna kommunikationer, cykel och gång har därför analyserats i det projekt som 
rapporteras här. Studien har dock avgränsats till fritidsresor och i fortsättningen avses 
därmed med turism och turistresor i denna rapport alltså turism och turistresor under 
fritiden. 

Eftersom vägtransportsektorns utsläpp av koldioxid utgör en så stor andel av de totala 
utsläppen har Trafikverket sedan flera år arbetat med olika åtgärder för att minska 
emissionerna och i detta ligger även att ta fram kunskapsunderlag. Ett område där det 
saknas kunskap är resenärernas värderingar och behov vid långväga resor (framförallt 
fritidsresor).11 Vid sidan av klimatmål finns även andra transportpolitiska mål som 
syftar till mer hållbara transporter, exempelvis att förbättra förutsättningarna generellt 
för att använda kollektivtrafik, gång och cykel.12 I delar av detta mål ligger även målet 
om en bättre hälsa.13 

I ljuset av dessa mål och åtgärdsbrister finns således ett stort behov av en djupare 
kunskap och förståelse för hur turister resonerar, väljer och prioriterar när de skall 
transportera sig till olika nationella destinationer. Denna studie är ett steg på vägen för 
att täppa till en sådan kunskapsbrist. Rapport är indelad i tre delar:  

• Den första delen (kapitel 1-2) består dels av en inledning med en 
bakgrundsbeskrivning och en genomförandebeskrivning, inklusive 
beskrivningar av de inkluderade fallstudierna; Åre, Funäsdalen, Astrid 
Lindgrens värld, Glasriket och Öland. 

• I den andra delen (kapitel 3-7) redovisas studiens resultat. Den inleds med den 
internetbaserade sökningen av resmöjligheter, restider och reskostnader, turisters 
upplevelser om svenska turistresor samt exempel på turistorganisationers och 
turistföretags perspektiv.  

• Den tredje delen omfattar dels en åtgärdskatalog och dels en åtgärdsanalys för 
respektive undersökt resmål följt av generella råd och rekommendationer.  

• Rapporten avslutas (kapitel 8-9) med en diskussion av resultaten från analyserna 
och förslag på underlag för planering av hållbara turistresor. 

                                                 
7 OECD 2002, s. 16. 
8 UNWTO 2012c. 
9 Trafikverket 2012b. 
10 SIKA (2007) 
11 Kollektivtrafik och turism, 2008. 
12 Trafikanalys 2012, s. 11. 
13 Regeringen 2002. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta projekt är alltså att analysera förutsättningarna för att överföra resande 
från egen bil till främst allmänna kommunikationer såsom tåg och buss, cykel och gång 
till, från och inom olika resmål mot bakgrund av olika turistgruppers preferenser, res- 
och transportbehov. Målet för projektet är att ta fram ett underlag för vidareutveckling 
av hållbara turistresor. Följande övergripande frågeställningar har formulerats:  

• vilka rationella överväganden gör turisten i sitt val av färdmedel,  

• vilka hinder upplever turisten ligger i vägen för att genomföra resan utan bil 
eller underlätta resandet på annat sätt och  

• vilka åtgärder ser inblandade resenärer, myndigheter, företag och organisationer 
kan lösa problemen?  

Projektet förväntas leda till bättre kunskap om olika turisters transportbehov och 
drivkrafter att nyttja alternativ till egen bil för dessa transporter. Projektet bidrar därmed 
till bättre möjligheter att vidareutveckla hållbara turistresor, till ett effektivare 
utnyttjande av befintliga vägar samt till förslag hur olika aktörer tillsammans kan 
kundanpassa sig.  
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2 Metoder och genomförande 

2.1 Definitioner och avgränsningar 
Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin 
vanliga omgivning för kortare tid än ett år, men med minst en övernattning, för fritid, 
affärer eller andra syften.14 Denna studie fokuserar på turistresor för fritidsändamål 
inom Sverige, vilket är den typ av resor som avses med begreppet turistresor nedan. 
Flertalet fallstudier omfattar en eller flera övernattningar, men något exempel på dagstur 
har också inkluderats. 

För att få en så tydlig bild som möjligt av turisters behov och krav samt av förutsätt-
ningarna för turistresor har olika typfall och avgränsningar bestämts. Tre kategorier av 
turister har valts att fokusera på resmålen har valts så att studien har kunnat avgränsas 
till sommar- respektive vintersäsongerna. 

Med hållbara turistresor avses i denna studie resor med tåg, buss, cykel och gång, ev. i 
kombination med hyrbil och taxi, som alternativ till resor med egen bil.  

2.1.1 Turistkategorier 
Grunden för urvalet av turistkategorier bygger på antagandet att olika grupper av 
individer har olika intressen och olika behov under sina turistresor där bekvämlighet 
och nöjen ges olika hög prioritet. Utifrån detta skapades tre turistkategorier i samråd 
med projektets styrgrupp där även representanter från turistnäringen ingår. Det skall 
poängteras att syftet inte var att uppnå en representativitet för riket utan endast att kunna 
hantera jämförelser mellan olika resalternativ. De tre kategorierna är: 

 
Barnfamilj (2 vuxna + 2 barn) 
Den typiska barnfamiljen består av två föräldrar ca 30–45 år gamla och två skolbarn. De 
bor i friliggande villa eller radhus i förort. När de reser fokuserar de på aktiviteter och 
sevärdheter som främst är riktade till barnen. 

 
Par 45+ som reser utan barn 
Par 45+ består av två personer, ca 45–75 år gamla. De kan anpassa semestern till 
arbetssituationen både vad gäller tidpunkt och längd. De är intresserade av friluftsliv, 
kulturhistoriska sevärdheter och att äta och dricka gott när de semestrar. 

 
Kompisgäng (4 personer, ca 20–30 år) 
Kompisgänget består av fyra kompisar, ca 20–30 år gamla, utan barn. De bor i lägenhet 
i innerstadsområde. Flertalet har körkort och vissa har bil. Under semestern är det 
mestadels högt tempo på kvällen varvat med friluftsaktiviteter på dagen som gäller. 

2.1.2 Färdmedel 
De alternativa färdmedlen till egen bil, som inkluderas i analyserna är buss och tåg, 
medan även taxi och hyrbil samt andra alternativ såsom cykel som finns inom olika 
resmål inkluderas för resor inom resmålen. 

                                                 
14 Turistdelegationen, 1995; UNWTO 2012a 
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2.1.3 Avreseorter 
Som avreseorter bestämdes Stockholm, Göteborg och Malmö för samtliga resmål. För 
besökare till Åre, utgör även Sundsvall och Östersund avreseorter och för Funäsdalen 
utgör även Sundsvall avreseort. För besökare till Astrid Lindgrens värld och Glasriket 
utgör även Jönköping avreseort för dagsturer och för Öland utgör även Kalmar 
avreseort. 

 

 
Figur 1. Avreseorter (inom ellips) och resmål (blå markör) som har inkluderats i 
studien. Karta från Google Maps. 

2.1.4 Resmål och resmålens karaktär 
Som fallstudier valdes två vinterresmål samt tre sommarresmål ut (Figur 1). Utgångs-
punken var att orterna skulle spegla olika förutsättningar avseende resmöjligheter till, 
från och inom resmålen. Bakgrunden till urvalet baseras på att resmålen skall vara 
allmänt kända, att det på orten skall finnas turistföretag, att de inte är städer eftersom 
förutsättningarna för att resa med allmänna kommunikationer är relativt goda både till, 
från och inom städer. Urvalet av resmål togs fram i samråd med projektets styrgrupp. 
Resmålen och deras karaktär beskrivs nedan. 
 
Åre 
Åre ligger i Jämtlands län och Åre kommun. Området består av de fem byarna Duved, 
Tegefjäll, Rödkullen, Åre By och Åre Björnen (Figur 2), alla belägna inom Åre 
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kommun. Avståndet mellan Duved och Åre Björnen är ca 15 km. Ca 350 000 besökare 
kommer till området varje vintersäsong Huvudaktiviteten är utförsåkning och det 
omfattande liftsystemet består av de två delarna Duved-Tegefjäll och Rödkullen-Åre-
Björnen. Enligt de officiella hemsidorna har de olika byarna emellertid olika karaktär 
och därmed besöks de av olika målgrupper. Som ett resultat av detta har olika boende 
valts för de olika turistkategorierna. Det finns ett relativt stort utbud av boenden som 
inte kräver transfer till skidanläggningarna och god tillgång till servicefunktioner såsom 
livsmedel och skiduthyrning i anslutning till de större boendeanläggningarna i samtliga 
skidområden vilket minskar resbehovet. Restauranger, nattklubbar och dylikt är främst 
koncentrerade till Åre by. 

 

 

Figur 2. Karta över Åre (Duved, Tegefjäll, Rödkullen, Åre by och Åre Björnen). 
Avståndet mellan Duved och Åre by är knappt 10 km. Källa: Google Maps. 

Funäsdalen 
Funäsdalen ligger i Härjedalens kommun i Jämtlands läns södra del. Området har drygt 
100 000 besökare per vintersäsong. Funäsdalsfjällen består i princip av två dalgångar 
mellan vilka ligger ett kalfjällslandskap med ett stort utbud av längskidspår och 
skoterleder och har en inriktning mot både längdskidåkning och utförsåkning. Utförs-
åkningsanläggningar finns främst i Ramundberget, Tänndalen och Funäsdalen (Figur 3). 
Vissa turister håller sig enbart till utförsåkning medan andra endast åker längdskidor 
medan ytterligare andra kombinerar båda formerna. Avståndet mellan de olika skid-
orterna är något större än i Åre med drygt 10 km mellan Tänndalen och Funäsdalen och 
totalt strax under 40 km mellan Hamrafjället och Ramundberget. I Funäsdalsfjällen 
finns både backnära boende och alternativ som kväver transport till skidanläggningarna. 

Duved

Åre

Rödkullen

Björnen

Tegefjäll
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Figur 3. Karta över Funäsdalsfjällen. Avståndet mellan Funäsdalen och Tänndalen är 
ca 11 km. Källa: Google Maps. 

Astrid Lindgrens Värld 
Astrid Lindgrens Värld är lokaliserad strax utanför Vimmerby i Kalmar län, sydöstra 
Sverige (Figur 4). Astrid Lindgrens värld har ca 450 000 besökare per år. Det är ett 
resmål som besöks under en till två dagar, snarare än under en längre tid och det är 
endast av intresse för barnfamiljer. Det finns tågförbindelse och en station i anslutning 
till Astrid Lindgrens värld och boende (camping och stugby) finns inom gångavstånd. 

 
Glasriket 
Med Glasriket avses ett område mellan Växjö och Kalmar i Kalmar län som utgörs av 
13 glasbruk inom ett område som sträcker sig ca 45 km i öst-västlig och ca 75 km i 
nord-sydlig riktning (Figur 4). Invid glasbruket Kosta finns även en stor fabriksoutlet 
(shopping). Glasriket besöks av många olika turistkategorier och ofta i kombination 
med andra resmål såsom Öland. Totalt har området ca 1,5 miljoner besökare per år.  

 
Öland  
Öland är det största resmålet som inkluderas i denna studie, både med avseende på 
antalet besökare och till ytan (Figur 4). Öland har ca 3 miljoner besökare per år, ön är ca 
130 km lång och bredaste punkten är ca 20 km. Öland skiljer sig alltså från övriga 
resmål dels genom sin storlek, men också med avseende på att där finns många olika 
typer av aktiviteter. Öland utgörs dessutom av två kommuner, Borgholm (norra delen) 
och Mörbylånga (södra delen).  

Flertalet besökare kommer till Öland under en relativt tydlig högsäsongsperiod mitt 
under sommaren. Sol och bad är viktiga skäl att resa till Öland, men där finns också 
många olika typer av sevärdheter och besöksmål, både natur- och kulturrelaterade. 

Hamrafjället

Tänndalen
Funäsdalen

Bruksvallarna

Ramundberget
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Boende och olika typer av besöksmål har valts så att både norra och södra Öland ingår i 
fallstudierna. 

 

 

Figur 4. Karta över Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och Öland (längd ca 130 km), 
Kalmar län. Källa: Google Maps. 

2.2 Insamling av data och information 
Insamling av data och information såsom underlag för beräkningar av resmöjligheter 
och reskostnader har dels skett från olika aktörers hemsidor och dels från publicerat 
material och litteratur. Intervjuer, enkäter och fokusgrupper har använts för att kartlägga 
personers upplevelser, krav och behov respektive olika aktorers synsätt och åsikter.15 
Eftersom intervjuer och fokusgrupper fångar människors berättelser, eller vad som 
också kan beskrivas som de röster som vanligtvis inte hörs16, skall det poängteras att 
dessa båda metoders data inte återges i kvantitativ form, dvs. inga beräkningar är gjorda 
och inga slutsatser dras som baseras på andelar av vad en grupp människor tycker. 
Baserat på Kvale17 som menar att forskaren själv vet när det är dags att dra ett streck, 
dvs. när tillräckligt många svar har inhämtats och resultatet inte längre förändras av 
tillkommande respondenter, varierar antalet respondenter mellan olika delstudier. 

2.2.1 Resmöjligheter, restider och reskostnader 
För att komma åt de faktiska resmöjligheterna, med avseende på restid och kostnad, har 
sådana uppgifter samlats in via olika researrangörers och aktörers hemsidor. Datainsam-
lingen har genomförts utifrån samma förutsättningar som en potentiell turist möter vid 
planeringen av sin resa, dvs. via officiella internetsidor för respektive resmål och 
transportörer. 

                                                 
15 Kvale 1996, Patton 1990. 
16 Richardson 2005, s. 351. 
17 Kvale 1994. 
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Restid och reskostnad för bil, hyrbil och taxi 
Restider för resa med egen bil har beräknats med hjälp av funktionen Vägbeskrivning i 
Google maps. Reskostnader för bil baseras på en kilometerkostnad för bil (3,20 kr/km) 
som i sin tur är baserad på ett medelvärde av kilometerkostnad för några olika medel-
stora bilmodeller beräknat med hjälp av Bilkalkylen,18 med bensinpriset uppräknat 1:50 
kr baserat på statistik från Svenska Petroleuminstitutet. Kilometerkostnaden för bil som 
använts för beräkningarna av reskostnader inkluderade därmed kostnad för drivmedel, 
skatt, försäkring och underhåll.  

Reskostnader med hyrbil har uppskattats genom prisberäkningar på förekommande 
uthyrares hemsidor. För beräkningar av taxikostnader har följande genomsnittsvärden 
för Sverige använts: grundavgift 56 kr och 14.60 kr per km.19 

 
Restid och reskostnad för tåg och buss 
Samtrafikens Resrobot (www.resrobot.se) har använts för att söka alternativa färd-
möjligheter till de olika resmålen. Avstånd till lokaltrafik, antal byten och medelrestid 
till centralstation för avreseorterna har tagits fram genom att välja ett antal förhållande-
vis representativa platser på avreseorten i Google Maps och sedan söka resa därifrån 
med Samtrafikens ResRobot (www.resrobot.se). Sökresultaten innehåller inte pris-
information eller bokningsmöjlighet, och inte specialfärdsätt såsom Fjällexpressen till 
Funäsdalen varför denna information har hämtats från flera olika aktörers hemsidor. 

Restider och reskostnader för tåg och buss togs fram genom SJ:s (www.sj.se) och olika 
trafikhuvudmäns reseplanerare under hösten 2011 med tre veckors framförhållning i 
tiden och anges för hela sträckan inklusive samtliga anslutningar. Lovveckor och dyra 
helger undveks vid sökningen. Kostnader för tågresor anges vanligen med ett intervall 
då dessa kan variera kraftigt beroende på typ av biljett och tåg (1:a och 2:a klass, sitt-, 
ligg- och sovvagn).  

Ytterligare organisationers och aktörers hemsidor som har använts för datainsamling: 
Årebussen (www.arebussen.se), Länstrafiken i Jämtlands län AB (www.lanstrafiken-
z.se). Svenska buss (www.svenskabuss.se),. Härjedalingen (www.harjedalingen.se) och 
Fjällexpressen (www.stromma.se/sv/buss/fjallexpressen). 

 
Boende och sevärdheter 
Bakgrundsbeskrivningar om de olika turistkategoriernas boendeformer, friluftsaktivi-
teter mm. grundar sig på statistik över boendefördelning på de utvalda resmålen från 
bl.a. Turistdatabasen (Resurs AB) samt från lokala turistorganisationer. Uppgifter om 
boende och sevärdheter på resmålen har även inhämtats från de internetsidor som har 
bedömts vara de officiella för respektive resmål såsom Skistar (www.skistar.se), Åre360 
(www.are360.com), Astrid Lindgren Värld (www.alv.se), Glasriket (www.glasriket.se), 
Ölandsturist (www.olandsturist.se) samt från hemsidor från olika boendealternativ och 
specifika sevärdheter. 

                                                 
18 Konsumentverket 2012. 
19 Fredén 2010. 

http://www.resrobot.se/
http://www.resrobot.se/
http://www.sj.se/
http://www.arebussen.se/
http://www.lanstrafiken-z.se/
http://www.lanstrafiken-z.se/
http://www.svenskabuss.se/
http://www.harjedalingen.se/
http://www.stromma.se/sv/buss/fjallexpressen
http://www.skistar.se/
http://www.are360.com/
http://www.alv.se/
http://www.glasriket.se/
http://www.olandsturist.se/
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2.2.2 Intervjuer och enkäter 
Intervjuerna har varit av typen s.k. strukturerade intervjuer.20 Med det menas att 
intervjuaren följer ett frågeformulär som ligger tämligen fast, dvs. några uppföljande 
eller kompletterande frågor som ligger utanför formuläret ställs inte. I föreliggande 
undersökning har intervjumetodiken använts för två olika intervjugrupper, turister och 
turistorganisationer.  

Intervjuerna med turisterna genomfördes på respektive vinterdestination i februari och 
april 2011 samt på respektive sommardestination juli och augusti 2011. Sammantaget 
intervjuades 64 vinterturister och 30 sommarturister. I norra Sverige genomfördes 
intervjuerna i Åre by, Duved och Åre Björnen, Funäsdalen, Tänndalen, Hamra, 
Bruksvallarna och Ramundberget.  

I södra Sverige genomfördes intervjuerna på Astrid Lindgrens värld, i Kosta, Borgholm, 
Böda Sand, Byxelkrok och vid turistinformationen vid Ölandsbron (Öland). I Glasriket 
och på Öland intervjuades samtliga turistkategorier medan endast barnfamiljer 
intervjuades i Astrid Lindgrens värld. Intervjuerna genomfördes på platser där turisterna 
stannar till och sitter ner en stund, såsom restauranger, hotell och värmestugor. 

Intervjuarna instruerades att i första hand söka upp personer som verkade tillhöra en av 
de tre turistkategorierna där en jämn fördelning mellan kategorierna eftersträvades. Vid 
klassificeringen av de intervjuade gjordes gränserna ganska vida, vilket t.ex. innebar att 
en vuxen som reste med ett barn kunde klassificeras som barnfamilj, liksom även vuxna 
som reste med äldre barn som hörde till hushållet. Om barnen däremot var vuxna med 
eget hushåll klassificerades de som annan kategori. Ingen styrning gjordes däremot 
avseende turisternas avreseorter och färdmedel till resmålet. För dessa intervjuer fanns 
en intervjuguide (se bilaga 1) med sex frågegrupper. Intervjuerna spelades in på 
diktafon (ej samtliga på Öland och i Glasriket) samtidigt som anteckningar genomfördes 
i en intervjuguide. 

Ytterligare 12 intervjuer med personer som valt att resa kollektivt (buss och/eller tåg) 
som turist i Sverige utfördes under mars och april 2012. För dessa intervjuer fanns en 
intervjuguide (se bilaga 2) bestående av 11 frågor. Intervjuerna spelades in på band samt 
antecknades i ett underlag.  

Intervjuer med sju representanter för turistnäringsföretag utfördes av RTS (Rese- och 
turistnäringen i Sverige) under perioden april till maj 2012. Även för dessa intervjuer 
fanns en intervjuguide (se bilaga 3), i detta fall omfattande 10 frågor.  

Enkäter (se bilaga 4) har i föreliggande studie riktats till representanter för olika aktörer 
inom turismnäringen såsom myndigheter, regionala samverkansbolag för turism och 
länstrafikbolag. Enkäternas struktur har varit fördelad på flervalsfrågor (kryssalternativ) 
men framförallt öppna frågor för frivalstext. Enkäterna delades ut till sammantaget 15 
personer, sju respondenter på ett trafikverksseminarium i Östersund 4 oktober 2011 och 
åtta personer den 5 oktober 2011 (sändes som en elektronisk enkät per epost). Intervjuer 
och enkäter har analyserats genom att lyfta fram de individuella respondenternas 
berättelser och nyckelord.  

                                                 
20 Patton 1990. 
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2.2.3 Fokusgrupp 
En fokusgrupp består av en grupp om ca 10 personer som diskuterar med varandra kring 
en specifik fråga21, i detta fall grunderna för val av färdsätt till vinterresmål. En fokus-
gruppsintervju med sju personer (3 barnfamiljs-, 3 par 45+-, 1 singel utan barn- samt 1 
kompisgängsrepresentant/er), varav en var kvinna genomfördes. Åtta olika teman (se 
bilaga 4) diskuterades under ledning av en forskare. Samtalen spelades in på diktafon ur 
vilka valda delar renskrevs. Fokusgruppsamtalet har analyserats genom att lyfta fram de 
individuella respondenternas berättelser och nyckelord. 

Bandinspelningar, renskrivna texter samt pappersenkäter utgör alla ett källmaterial som 
är sekretessbelagt. Resultaten är därmed anonyma och olika enskilda personer eller 
aktörer kan inte identifieras i presentationen av resultat i rapporten. 

2.3  Litteratursökning 
En systematisk litteratursökning gjordes efter vetenskapliga artiklar och rapporter som 
handlar om hållbara turistresor, turisters resande och preferenser samt utvärderade och 
dokumenterade åtgärder för hållbara turistresor. Fokus var på följande områden:  
• Turister resvanor och behov/preferenser kopplat till färdmedelsval 
• Åtgärder för att främja hållbara turistresor och även utvärderingar av effekter av 

genomförda åtgärder. Här bör nämnas att vi funnit ytterst få åtgärder och 
utvärderingar. 

• Implementeringsförutsättningar, dvs. vilka andra faktorer och omständigheter som 
påverkar genomförda åtgärder – eller påverkas av genomförda åtgärder – som kan 
vara intressanta för åtgärdsanalysen inom detta projekt. 

Sökningar gjordes i Transguide som är VTI:s portal för forskningslitteratur inom 
transporforskning, Trafikverkets biblioteksdatabas samt publikationer på internet-
platsen, databasen LibHub. Det gjordes även en allmän internetsökning genom att 
använda Google och Google Scholar. Litteraturgenomgången gjordes med fokus på 
svensk litteratur, men även med internationella utblickar eftersom det har varit av 
intresse för åtgärdsanalysen inom detta projekt. Exempel på tidskrifter där sökningar 
genomfördes var Transportation Geography, Transport Policy, Transportation Research 
Part A: Policy and Practice samt Journal of Sustainable Tourism. Även uppgifter ur två 
EU-projekt har hämtats, nämligen: 

• Eltis, European Local Transport Information Service (är en internetportal som 
främjar informations-, kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom ämnet lokala 
transporter.22) 

• DELTA, Concerted coordination for the promotion of efficient multimodal 
interfaces (syftar att undersöka hur man kan hantera säsongsbunden trafik i 
turistregioner för att ge planerare stöd i valet av åtgärder och strategier för deras 
region.23) 

En litteraturmall användes (se bilaga 6) för att sammanställa användbar litteratur. 

 
 

                                                 
21 Wibeck 2000. 
22 www.eltis.org  
23 Möller et al 2010, www.delta-network.eu 

http://www.eltis.org/
http://www.delta-network.eu/
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3 Resmöjligheter, restider och reskostnader 
I denna del studeras möjligheterna att resa, restider och kostnader till sommar- 
respektive vinterresmål utifrån data som finns tillgänglig på internet, dvs. de data som 
turister vanligen planerar utifrån idag. Möjligheten till att resa med andra färdsätt än bil 
är beroende av att avreseorten är en väl fungerande del av kollektivtrafiknätet i Sverige. 
De tre svenska storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har goda kommunika-
tioner och utgör genom sina storlekar en tredjedel av landets befolkning och är där-
igenom naturliga avreseorter för turistresor inom Sverige. Sundsvall och Jönköping har 
valts som representanter för mellanstora svenska orter med goda kommunikationer, men 
där det lägre invånarantalet i viss mån kan begränsa efterfrågan på och därmed också 
utbudet av färdsätt och sträckningar som bekvämt kan användas vid turistresor. Även 
resande från närområdet till Åre och Öland inkluderas genom att Östersund respektive 
Kalmar används som startpunkter. 

3.1 Åre 

3.1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Utifrån internetsökningarna framgår att barnfamiljer vanligen bor en vecka i en stuga 
med självhushållning i en lägenhet i Åre Björnen. De håller sig uteslutande till utförs-
åkning i det sammanhängande liftsystemet. De handlar livsmedel mm. i butiken i 
anslutning till boendet med komplettering vid något tillfälle under veckan i Åre By där 
det finns större livsmedelsbutik, apotek och systembolag. Vid ett tillfälle besöker de 
Holiday Club Äventyrsbad i Åre by respektive åker hundspann med Camp Åre i Åre by. 

Par 45+ utan barn bor en vecka i lägenhet med självhushållning i Duved. De åker 
huvudsakligen utförsåkning med undantag för någon dag med längdskidåkning. De 
håller sig till största delen i Duved-Tegefjällområdet, men gör också någon dagstur till 
backarna i Åre. De handlar livsmedel i butiken i anslutning till boendet samt vid något 
tillfälle i Åre by där det finns större livsmedelsbutik, apotek och systembolag. Någon 
kväll äter de på Åregårdens Skafferi & Vinbar i Åre by, och vid något tillfälle gör de en 
utflykt till Åre Chokladfabrik i Björnänge som ligger några kilometer öster om Åre by. 

Kompisgänget bor en vecka i en lägenhet med självhushållning på Åregårdarna i Åre 
by. De åker uteslutande utförsåkning i det sammanhängande liftsystemet kring Åre by. 
De köper all mat och dryck i Åre by. De går på After Ski efter åkningen varje dag och 
äter eventuellt middag på någon restaurang i närheten någon dag. De går på någon av 
klubbarna i närheten på kvällen, alternativ åker till Duved ifall det är någon extra 
lockande livekonsert eller liknande. 

3.1.2 Resa till och från Åre 
Åre är mycket väl anpassat till att resa även utan bil. Vid tiden för informationsinhämt-
ningen gick det dag- och nattåg utan byten från Malmö, Göteborg och Stockholm. Från 
Stockholm går dessutom specialtåget Åretåget med mat, dryck och underhållning 
ombord (främst riktat mot kompisgängkategorin) samt expressbussar. Från Sundsvall 
går det också tåg utan byte. Väl framme vid Åre eller Duveds station finns några olika 
möjligheter till transfer. 

Restid och kostnad (enkel resa) för att resa med bil respektive tåg/buss (1 vuxen) från 
olika orter till Åre (ort till ort, lokaltrafik inkluderas inte i dessa siffror) framgår av 
nedanstående tabell: 
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  Bil Buss/tåg 
Avreseort Avstånd Restid (h)* Kostnad Restid (h)** Kostnad 
Stockholm 614 km  8:10 1900 kr 7:30 (10:45 Åre-tåget, 

8:30 Expressbuss) 
500–1700 kr (1445 kr 
Åre-tåget, 420 kr 
Expressbuss) 

Göteborg 861 km  12:20 2700 kr 13:22 (sovvagn) 600–2500 kr  
Malmö 1222 km 14:10 3900 kr 14:50 640–2600 kr 
Sundsvall 285 km  3:55 900 kr 3:40 250–700 kr 
Östersund 93 km 1:15  1:30 80–280 kr 
*Utan paus. **Anslutning på avreseorten ingår ej. 

 

För resan till och från Åre är restiden jämförbar för bil respektive tåg/buss för samtliga 
startpunkter. Med tanke på den långa resan från Stockholm, Göteborg och Malmö krävs 
dock vanligen några raster under en bilresa varför denna restid bör ökas (timmar). 
Många väljer troligen även att inkludera en övernattning om de reser med bil från 
Göteborg och Malmö. Sett till lägsta pris är reskostnaden för tåg/buss genomgående 
lägre för en person och kan fortfarande vara jämförbar med kostnaden för en bilresa 
(fyra personer), men det är avhängigt tillgången på billiga kollektivresebiljetter som 
ändras utifrån tid, tillgång och efterfrågan. Till den angivna restiden och kostnaden med 
buss/tåg kommer anslutning i avreseorten. 

För en dagstur från Östersund tar resan något längre tid om man väljer att resa med tåg 
(transport till resecentrum i Östersund krävs utöver ovanstående restid). Med billiga 
tågbiljetter blir kostnaden densamma som för bilresa för fyra personer, men det är inte 
säkert att det är möjligt om man köper biljetter kort innan resan. 

3.1.3 Resa inom Åre 
Väl framme i Åre föreligger sammantaget följande resbehov för de olika 
turistkategorierna: 

 
Barnfamilj: 

• Åre Björnen – Åre By, dagtid 
•  

Par 45+: 

• Duved – Åre by, dagtid 
• Duved – Åre by, kväll 
• Duved – Björnänge, dagtid 
•  

Kompisgäng: 

• Åre – Duved, kväll 
Samtliga skidområden och Åre station trafikeras av skidbussar (liftkort gäller som 
biljett) som går ungefär en gång i halvtimmen mellan åtta på morgonen och fem på 
eftermiddagen, samt med något glesare trafik fram till ca kl. 21 (På are360.com 
saknades information om skidbussen, men på skistar.se fanns information och tidtabell 
under rubriken Skidåkning). För att ta sig från Åre station till Björnenområdet krävs 
dock ett bussbyte dagtid. 
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Skidbussen stannar på flera platser i Åre By och det är korta promenadavstånd till de 
flesta aktiviteter från närmaste hållplats. Möjligen kan det vara en något längre 
promenad till boendet från busshållplatsen i Åre Björnen, vilket skulle kunna innebära 
att det skulle bli tungt att bära matkassar om man handlar i den större butiken i Åre By.  

Skidbussen ingår som tidigare nämnts i liftkortet. I annat fall är biljettkostnaden 25 
kr/enkeltur, 50 kr/dag, 250 kr/vecka för vuxen. Enkel resa med Länstrafiken inom Åre 
kostar 20–25 kr. Taxitransfer från stationerna i Åre och Duved erbjuds till ett fast pris 
(80 kr/vuxen, 40 kr/barn). 

Länstrafiken trafikerar endast Åre by och Duved med några bussar per dag fram till 
tidig kväll. Denna passerar även Björnänge strax öster om Åre. Det går att beställa taxi-
transfer till och från stationerna i Åre och Duved för fast pris (80 kr per vuxen, 40 kr per 
barn).  

3.1.4 Exempel på total restid och kostnad 
Barnfamilj från Stockholm (Boende i Åre Björnen) 
 Egen bil Tåg/Buss/Gång 
Resbehov (2 vuxna) Restid Kostnad Restid Kostnad 
Resa inom avreseort - - 2 h* -** 
Resa till och från Åre 8 h 3800 kr 8 h 2000–6800 kr 
Transfer - - 10 min 300 
Åre by, dagtid (3 ggr) 60 min 120 kr 1:30 min - 
SUMMA 9 h 3900 kr 12 h 2300–7100 kr 
*Inkl. gångtid. **Antas ha busskort. 

 

Den totala restiden för barnfamiljen från Stockholm blir troligen ungefär densamma för 
resan med tåg/buss i jämförelse med bil då tid för raster måste läggas till för bilresan. 
Den totala reskostnaden däremot blir ungefär densamma vid resa med expressbuss, men 
högre för tågresa, beroende på val av tåg och typ av biljett. För att resan ska bli bekväm 
för en barnfamilj krävs troligen ett något dyrare alternativ (ligg/sovvagn)som gör att den 
totala kostnaden blir högre än det billigaste alternativet. 

 
Par 45+ från Malmö (Boende i Duved) 
 Egen bil Tåg/Buss/Gång 
Resbehov (2 vuxna) Restid Kostnad Restid Kostnad 
Resa inom avreseort - - 2 h* -** 
Resa till och från Duved 14 h 7800 kr 15 h 2600–10400 kr 
Åre, dagtid (2 ggr) 40 min 100 kr 2 h - 
Åre, kväll 20 min 50 kr 40 min 200 kr*** 
Björnänge, dagtid 30 min 80 kr 30 min 50 kr 
SUMMA 15:30 h 8000 kr 20 h 2800–10600 kr 
*Inkl. gångtid. **Antas ha busskort. ***Taxi tillbaka. 

 

Även för par 45+ från Malmö blir den totala restiden ungefär jämförbar med resan med 
tåg/buss då tid för raster läggs till bilresan. I detta fall behövs troligen en övernattning 
för bilresan. Den totala reskostnaden däremot kan stanna på ungefär samma nivå som 
resa med bil, beroende på val av tåg och typ av biljett, men kan också bli betydligt 
dyrare. 



 

VTI rapport   27 

 
Kompisgäng, 4 personer, från Sundsvall (Boende i Åre by) 
 Egen bil Tåg/Buss/Gång 
Resbehov (4 vuxna) Restid Kostnad Restid Kostnad 
Resa inom avreseort - - 1:30 h* -** 
Resa till och från Åre 3:55 h 1800 kr 3:40 2000–5600 kr 
SUMMA 4 h 1800 kr 5 h 2000–5600 kr 
*Inkl. gångtid. ** Antas ha busskort. 

 

För kompisgänget (4 personer) från Sundsvall blir den totala restiden något längre för 
resan med tåg/buss. Den totala reskostnaden däremot kan stanna på ungefär samma nivå 
som resa med bil, beroende på val av tåg och typ av biljett, men kan precis som för par 
45+ också bli betydligt dyrare. 

 

 
 

3.2 Funäsdalen 

3.2.1 Bakgrundsbeskrivning 
Utifrån internetsökningarna framgår att barnfamiljer vanligen bor en vecka i en stuga 
med självhushållning i en stugby i Ramundberget. De spenderar större delen av tiden 
med utförsåkning och längdåkning vid Ramundberget. De handlar livsmedel m.m. i 
butiken i anslutning till Ramundberget med komplettering vid några tillfällen under 
veckan i Funäsdalen där det finns en större livsmedelsbutik, apotek och systembolag. 
Någon dag gör de en utflykt till Fjällnäs för att åka hundspann och någon kväll åker de 
till Funäsdalen för att äta på någon restaurang. 

Par 45+ bor en vecka på Fjällnäs Högfjällspensionat i Fjällnäs, som ligger strax väster 
om Hamrafjället (20 km från Funäsdalen). De åker huvudsakligen längdskidor och gör 
utflykter till olika platser i området med längdspår samt någon dag utför i Tänndalen. 
De äter de flesta måltiderna på pensionatet, men någon kväll bokar de bord på 
Restaurang Fjällbäcken i Bruksvallarna. Någon dag åker de till Funäsdalen för att delta i 
en guidad skotersafari. 

Kompisgänget bor i en stuga/lägenhet med självhushållning i Hamrafjällets liftanlägg-
ning (Tänndalen). De handlar det mesta av mat och dryck i Funäsdalen och kompletter-
ingshandlar ett par gånger under veckan. De åker uteslutande utför och håller sig till de 
fyra sammankopplade liftsystemen Svansjöliftarna, Tännporten, Buskvallen och 
Hamrafjället. Vid något tillfälle gör de en dagsutflykt till Ramundberget. På kvällen går 

Sammanfattning (Åre) 
Det är lätt att ta sig till Åre med tåg. Restiden kan, om man så vill, sovas bort. 
För tågresenärerna kan det till och med vara billigare än att resa med bil, vilket 
dock avgörs av antalet personer i bilen. Men då krävs att man lyckas komma 
över billiga biljetter. Även restiden är jämförbar, men det är inte lika enkelt att 
sova bort restiden med bil. Det kan behövas en övernattning på vägen om 
exempelvis bil väljs mellan Malmö och Duved. Det är billigt och enkelt att ta sig 
inom Åre med kollektivtrafik och taxitransfer. 
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de på after-ski i Hamrafjället (Tänndalen). 

3.2.2 Resa till och från Funäsdalen 
Funäsdalen ligger långt från närmaste järnvägslinje (Ljusdal alt. Mora, båda ca 25 mil 
från Funäsdalen). Vid tiden för informationsinhämtningen gick det att även resa med 
nattåg till Östersund och byta till buss där. Denna resa kräver dock ett byte, medan tåg 
till Mora eller Ljusdal med anslutande buss kräver 2–3 byten. På Funäsdalsfjäll’s 
hemsida hänvisas även till specialbusslinjer från Gävle/Stockholm respektive 
Malmö/Göteborg. För boende i Sundsvall finns ingen sådan specialtransport utan resa 
från Sundsvall måste ske med ordinarie tåg och busslinjer (1 alt. 3 byten). 

För anslutning till Tänndalen/Hamrafjäll, Fjällnäs och Ramundberget krävs anslutning 
från Funäsdalen med länstaxi som kan bokas genom SJ. 

Restid och kostnad (enkel resa) för att resa med bil respektive tåg/buss (1 vuxen) från 
olika orter till Funäsdalen (ort till ort, lokaltrafik inkluderas inte i dessa siffror) framgår 
av nedanstående tabell: 
 
  Bil Tåg/buss 
Avreseort Avstånd Restid** Kostnad Restid***/kostnad Kostnad 
Stockholm 572 km 7:20  1800 kr 10:20 (Fjällexpressen, 490 kr) 1300–2000 kr 
Göteborg 668 km 9:45  2100 kr 10:35 (Fjällexpressen, 550 kr) 2400–3800 kr 
Malmö 978 km 11:50  3100 kr 14:50 (Fjällexpressen, 800 kr) 1800–3000 kr 
Sundsvall 307 km 4:45  970 kr 9:00* 400–840 kr 
*Inklusive byte. **Utan paus. ***Anslutning på avreseorten ingår ej. 

 

Restiderna till/från Funäsdalen är något längre för tåg/buss än med bil, men eftersom 
bilresan är lång krävs det ett antal raster som förlänger restiden med bil med några 
timmar. För resa från Sundsvall innebär den långa restiden med tåg/buss att en hel dag 
tas i anspråk medan det är möjligt att komma fram till Funäsdalen vid lunchtid om man 
kör bil.  

Kostnaderna för resa med tåg/buss är relativt höga i jämförelse med reskostnaden för att 
köra bil och vanligen blir det billigare att köra bil om man är två eller flera vuxna som 
reser tillsammans. Alternativet expressbuss är dock billigare och kan prismässigt 
konkurrera med bilresa även för fyra vuxna. Om kostnaden för eventuell övernattning 
under bilresan räknas in reskostnaden förändras naturligtvis bilden. 

3.2.3 Resa inom Funäsdalen 
Väl framme i Funäsdalsfjällen föreligger enligt ovan följande varierande resbehov: 

 
Barnfamilj: 

• Ramundberget – Funäsdalen, dagtid 
• Ramundberget – Funäsdalen, kväll 
• Ramundberget – Fjällnäs, dagtid 
•  

Par 45+: 

• Fjällnäs – Tänndalen, dagtid 
• Fjällnäs – Funäsdalen, dagtid 



 

VTI rapport   29 

• Fjällnäs – Funäsdalen, kväll 
• Fjällnäs – Bruksvallarna, kväll 
 

Kompisgäng: 

• Tänndalen – Ramundberget, dagtid 
• Tänndalen – Funäsdalen, eftermiddag (livsmedel) 

Det går en skidbuss två gånger på förmiddagen och två gånger på eftermiddagen tur och 
retur Funäsdalen-Tänndalen respektive Funäsdalen-Ramundberget men många 
längdspår utgår från platser längs väg 84 genom Funäsdalen och Tänndalen som dock 
saknar busshållplats. Om man t.ex. skall stanna för att handla i Funäsdalen måste man 
åka den tidigare bussen och har då dessutom ont om tid att hinna med att handla innan 
sista bussen går. Det skulle gå att boka boende som ligger nära liftanläggning eller 
skidspår och dessutom nära busshållplats och därmed undvika resbehovet vid resmålet, 
en sådan lösning emellertid kräva att livsmedel m.m. medtogs från avreseorten. 

Länstrafiken i Jämtland kör några turer per dag (dagtid) mellan de olika orterna, men 
restiden kan bli lång till följd av byte om man exempelvis vill resa från Fjällnäs eller 
Tänndalen till Ramundberget eller Bruksvallarna. Andra möjligheter är att hyra bil i 
Funäsdalen, hyra skoter (skoterlederna går ända fram till Funäsdalens by) eller att nyttja 
taxi. 

Enkel resa (vuxen) med länstrafiken eller skidbussen (ingår i liftkortet) tar ca 30 min 
och kostar 25 kr mellan Fjällnäs och Funäsdalen och 41 kr mellan Funäsdalen och 
Ramundberget. Hyrbil (Funäsdalen) kostar ca 1000 kr/dygn (fria mil) plus drivmedel. 

3.2.4 Exempel på total restid och kostnad 
Eftersom restid och reskostnad för de olika turistkategorierna bedöms bli ungefär 
densamma exemplifieras i nedanstående tabell resa för par 45+ från Göteborg med 
boende i Fjällnäs: 
 
 Egen bil Tåg/Buss/Gång 
Resbehov (2 vuxna) Restid Kostnad Restid Kostnad 
Resa inom avreseort - - 2 h* -*** 
Till och från Funäsdalen 10 h 4200 11 h 2200 
Tänndalen, dagtid 30 min 60 kr 30 min - 
Funäsdalen, dagtid 1 h 130 kr 1 h 100 kr 
Bruksvallarna, kväll 1:30 h 250 kr 1,5 h 770**** 
SUMMA 13 h 4600 kr 16 h 3100 
Alt. hyrbil 2 dagar    2200 kr** 
ALT. SUMMA    4400 kr 
*Inkl. gångtid. **Bilhyra+bränslekostnad. ***Antas ha busskort. ****Returresa med taxi. 

 

Den totala restiden med tåg/buss för par 45+ från Göteborg ser alltså ut att bli något 
längre i jämförelse med resa med egen bil, men inräknat raster under bilresan blir 
totaltiden troligen ungefär densamma. Om paret väljer att resa med expressbuss till 
Funäsdalen (som i exemplet ovan) blir den totala kostnaden för resa utan egen bil lägre 
än med egen bil. Väljer de att hyra bil två dagar blir kostnaden ungefär densamma. 
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3.3 Astrid Lindgrens värld och Glasriket 

3.3.1 Bakgrundsbeskrivning 
Utifrån internetsökningarna framgår att barnfamiljer från Stockholm och Göteborg 
besöker Astrid Lindgrens värld, stannar vanligen en natt på anslutande camping/stugby 
(250 m från entrén) för att sedan resa vidare till Öland. Jönköpingsfamiljen gör vanligen 
en dagsutflykt. 

Par 45+ respektive kompisgänget från Stockholm, Göteborg respektive Malmö besöker 
glasbruken Bergdala, Åfors och Kosta i Glasriket på väg hem från Öland (Figur 6). 45+ 
från Jönköping besöker Glasriket under en dagsutflykt. 

3.3.2 Resa till och från Astrid Lindgrens värld och Glasriket 
Astrid Lindgrens värld har enligt hemsidan under sommartid en egen hållplats för 
rälsbussen som går mellan Linköping och Kalmar (Figur 5). Det går med andra ord att 
åka tåg från Stockholm till Linköping och där byta till rälsbuss och komma ända fram 
till Astrid Lindgrens värld. För att hålla resbehovet på plats minimalt är allt vid Astrid 
Lindgrens värld samlat inom ett välavgränsat område, bortsett från det eventuella 
behovet av att resa till närliggande boende (avstånd till camping ca 250 m). Vid tiden 
för informationsinhämtningen gick det att även resa med expressbuss från Stockholm 
till Vimmerby (restid 4:30 h, biljettpris vuxen 340 kr), men då krävs transfer med taxi 
från resecentrum. 

En tågresa från Göteborg till Vimmerby kräver minst 2 byten och tar omkring 5 timmar 
medan det går att resa från Malmö på omkring 3,5 timmar med endast ett tågbyte. 
Astrid Lindgrens värld bedöms dock vara en för lång omväg från Malmö för att utgöra 
ett stopp på en resa till Öland. Att besöka Astrid Lindgrens värld på en resa mellan 
Göteborg och Öland bedöms också vara osannolikt på grund av restid och krav på 
tågbyten. I dessa fall krävs dessutom transfer med taxi från resecentrum i Vimmerby till 
Astrid Lindgrens värld.  

Från Jönköping går det direktbuss till Vimmerby, men hållplatsen närmast Astrid 
Lindgrens värld är belägen ca 1,5 km därifrån, vilket troligen är väl långt för en 
barnfamilj. Den lokala busstrafiken i Vimmerby är mycket begränsad varför taxi är 
alternativet för att ta sig från resecentrum till Astrid Lindgrens värld. 

Enligt www.glasriket.se finns det fyra tågstationer i Glasriket; Nybro, Emmaboda, 
Lessebo och Hovmantorp (Figur 5). Från dessa går det direkttåg till bland annat Kalmar, 
Växjö, Göteborg och Malmö. För att resa till Stockholm krävs byte i Alvesta. Det är 
även möjligt att resa med expressbuss från Stockholm till Nybro (restid 7 h, 410 

Sammanfattning (Funäsdalen) 
Funäsdalen skiljer sig från Åre på så sätt att det går fortare att resa med egen bil 
även om tidsvinsten inte är stor. Det blir mycket billigare för fyra vuxna i en bil 
jämfört med kollektiva färdsätt. Men för ett par (45+) är det billigare eller samma 
pris att resa kollektivt som att åka i egen bil, och sannolikt mer vilsamt. Men utan bil 
är det inte särskilt enkelt och billigt att ta sig inom destinationsorten, exempelvis 
från busshållplatsen till boendet eller mellan boendet och skidliften. Bekvämligheten 
på plats motiverar till färd med privat bil. 
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kr/vuxen). 

 

 

Figur 5. Järnvägsnätet i Kalmar län. Källa: Fält et al. 2009. 

Restid och kostnad (enkel resa) för att resa med bil respektive tåg/buss (1 vuxen) från 
olika orter till AVL respektive Glasriket (ort till ort, lokaltrafik inkluderas inte i dessa 
siffror), framgår av nedanstående tabeller: 

 
Resa till och från Astrid Lindgrens värld 
  Bil Tåg/buss 
Avreseort Avstånd Restid** Kostnad Restid**** Kostnad 
Stockholm 298 km 3:40  940 kr 3:50*** 340*–1100 kr 
Göteborg 264 km 3:30  840 kr 5:30 340–1100 kr 
Malmö 370 km 4:35  1200 kr 4:06 280–1000 kr 
Jönköping 121 km 2:00  380 kr 2:34 180–700 kr 

 
Resa till och från Glasriket (Nybro) 
  Bil Tåg/buss 
Avreseort Avstånd Restid** Kostnad Restid**** Kostnad 
Stockholm 420 km 5:20  1300 kr 6:22*** 630–1600 kr 
Göteborg 300 km 4:00  950 kr 4:25 230–900 kr 
Malmö 240 km 3:30  760 kr 2:44 230–600 kr 
Jönköping 156 km  2:25 490 kr 4:55  
*Expressbuss (450 kr med tåg). **Utan paus. ***Inklusive byte. ****Anslutning på avreseorten ingår ej. 
 

För resan till/från Astrid Lindgrens värld och Glasriket är restiden i flera fall jämförbar 
mellan bil respektive tåg/buss för samtliga startpunkter trots att resan med tåg/buss 
kräver minst ett byte. Från Malmö är restiden något kortare för tåg/buss medan det 
omvända gäller för övriga avreseorter (observera dock att restiden för bilresan är 
beräknad utan rast/er). Kostnaden för att resa med tåg/buss är vanligen lägre, men kan 
även vara högre, beroende på typ av tåg och biljett. Till den angivna restiden och 
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kostnaden med buss/tåg kommer anslutning i avreseorten och till den angivna restiden 
med bil bör rast/er läggas. 

3.3.3 Resa inom Glasriket 
Glasriket består av fjorton glasbruk utspridda över en yta som sträcker sig ca 45 km i 
öst-västlig riktning och ca 30 km i nord-sydlig riktning mellan Växjö och Kalmar (Figur 
5). På www.glasriket.se saknas information om alternativa resmöjligheter annan än att 
"Väl på plats är det enklast att ta sig runt i egen eller hyrd bil men det finns även vissa 
bussförbindelser". 

 

Figur 5. Karta över Glasriket. Källa:www.glasriket.se. 

Endast tre av glasbruken saknar anslutning till allmänna kommunikationer; de övriga 
har busshållplats inom 500m. Emellertid begränsas möjligheterna att via allmänna 
kommunikationer besöka fler än ett glasbruk per tillfälle av linjesträckningar och 
turtäthet. Exempelvis tar det 15–30 minuter med bil mellan Åfors, Bergdala och Kosta 
Glasbruk, men mellan Åfors och Kosta kan det enligt resrobot.se ta flera timmar med 
buss (inklusive byten). Inga resmöjligheter med buss mellan Åfors eller Kosta och 
Bergdala påträffades. 

Liksom Astrid Lindgrens värld utgör Glasriket snarast ett mellanstopp på väg till Öland, 
men till skillnad från Astrid Lindgrens värld är resbehovet inom Glasriket mycket stort. 
En alternativ möjlighet är att åka tåg till Kalmar (där man ändå måste byta till buss för 
vidare färd mot Öland) och stanna en natt för att med hyrbil från Kalmar hinna besöka 
valfria delar av Glasriket. Det är också möjligt att hyra bil i Nybro eller Emmaboda. 

Att resa med buss inom Glasriket bedöms alltså vara alltför omständligt. Alternativet till 
resa med egen bil är därmed hyrbil. Ekonomiklass kostar ca 3500 kr/vecka respektive 
600 kr/dygn i juli (inkl. fria mil och skadekostnadsreducering). Kostnad för drivmedel 
tillkommer. Möjlighet att hyra bil finns i Kalmar, Nybro och Emmaboda. 

3.3.4 Exempel på total restid och kostnad 
I följande tabell presenteras total restid och reskostnad för en barnfamilj från Stockholm 
som besöker Astrid Lindgrens värld på vägen till Öland samt med ett par 45+ från 

http://www.glasriket.se/
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Malmö som besöker Glasriket på vägen hem från Öland. En dagsutflykt från Jönköping 
med tåg/buss till Glasriket bedöms inte vara genomförbar utan egen bil. 

 
Barnfamilj från Stockholm besöker Astrid Lindgrens värld (ALV) på väg till 
Öland 
 Egen bil Tåg/Buss/Gång 
Resbehov (2 vuxna) Restid Kostnad Restid Kostnad 
Resa inom avreseort - - 1 h* -** 
Resa till ALV 3:40 h 940 kr 3:50 h 900–2000 kr 
Från ALV till Öland 2:15 h 480 kr 3:20 h 340–480 kr 
SUMMA 6 h 1400 8 h 1200–2500 kr 
*Inkl. gångtid. **Antas ha busskort. 

 

Med något längre restid är det möjligt för en barnfamilj att göra ett stopp vid Astrid 
Lindgrens värld på vägen till Öland även vid resa med tåg. Kostnaden blir ungefär 
densamma som vid resa med egen bil eller högre. Den varierande reskostnaden för 
tågresan beror av typ av biljett och tåg. 

 
Par 45+ från Malmö besöker Glasriket på väg hem från Öland 
 Egen bil Tåg/Buss/Gång 
Resbehov (2 vuxna) Restid Kostnad Restid Kostnad 
Böda Sand till Nybro 1:50 h 380 kr 2:40 h 250–370 kr 
Resa inom Glasriket 1:40 300 kr 2.30 h 750** 
Lessebo - Malmö 3:15 h 720 kr 2:40 h 460–1200 kr 
Resa inom avreseort - - 1 h* -*** 
SUMMA 7 h 1400 kr 9 h 1500–2300 kr 
*Inkl. gångtid. **Bilhyra+bränslekostnad. ***Antas ha busskort. 

 

Med en något längre restid är det även möjligt för ett par 45+ att göra ett stopp i 
Glasriket på väg hem från Öland också vid tågresa. Kostnaden för tågresa och hyrbil 
blir dock högre än för resa med egen bil. Den varierande reskostnaden för tågresan 
beror av typ av biljett och tåg. 

 

 
 

Sammanfattning (Astrid Lindgrens värld och Glasriket) 
Restiden till Astrid Lindgrens värld och Glasriket med bil och kollektiva färdsätt är 
jämförbara och kostnaden är ofta något högre med bil. Att resa mellan glasbruken 
inom Glasriket är dock svårt utan bil eftersom kollektivtrafiken inte är anpassad efter 
turisternas behov. Har man redan tillgång till egen bil är det dessutom betydligt 
billigare jämfört med hyrbil. Eftersom rälsbussen stannar utanför Astrid Lindgrens 
värld behövs inte egen bil för transporter inom närområdet eftersom camping och 
stugor ligger strax intill. Trots detta är alltså resandet med tåg mycket litet. 
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3.4 Öland 

3.4.1 Bakgrundsbeskrivning 
Vad gäller kommersiella övernattningarna på Öland dominerar campingboende (75 
procent enligt statistik från Ölands turistbyrå) varför det utgör fallstudiernas 
boendealternativ. Det är troligt att en stor del turister har med sin egen husvagn. 
Sevärdheterna och aktiviteterna är förhållande jämnt utspridda över den 15 mil långa 
ön.  

 

 

Figur 7. Karta över södra Öland med barnfamiljens boende och besökspunkter 
markerade. Avståndet mellan Saxnäs Kronocamping och Långe Jan är ca 7 mil. Källa: 
Google Maps. 

Utifrån internetsökningarna framgår att barnfamiljer bor en vecka på Saxnäs 
Kronocamping strax norr om brofästet, dvs. ungefär mitt på Öland (Figur 7). De bor 
vanligen i egen husvagn eller i campingstuga med självhushållning, och gör några dags-
utflykter till Ölands Djurpark i närheten, Eketorp Fornborg på sydöstra delen av Öland 
och Ottenby Fågelstation och restaurang ihop med fyren Långe Jan på Ölands sydspets. 
Livsmedel och andra förbrukningsvaror handlar de i en större livsmedelsbutik och på 
systembolaget i Färjestaden. De kompletteringshandlar i campingens livsmedelsbutik. 

 

Saxnäs Kronocamping

Ölands Djurpark

Eketorp

Långe Jan, Ottenby

Färjestaden
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Figur 8. Karta över norra Öland med boende och besökspunkter för par 45+ 
markerade. Avståndet mellan Borgholm och Böda Sand är knappt 6 mil. Källa: Google 
Maps. 

Par 45+ bor i egen husvagn eller i campingstuga med självhushållning på Böda Sand 
Camping, norra Öland (Figur 8). De gör dagsutflykter till naturreservatet Trollskogen 
och fyren Långe Erik på nordspetsen, Sollidens slott vid Borgholm och restaurangen 
Lammet & Grisen utanför Löttorp på Ölands nordvästra sida. Livsmedel och andra 
förbrukningsvaror köper de i butiken på campingområdet. Eventuellt kompletterar de 
med inköp i Borgholm. 

Trollskogen

Långe Erik

Böda Sand Camping

Lammet & Grisen

Borgholm
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Figur 9. Karta över del av Öland med kompisgängets boende och besökspunkter 
markerade. Avståndet mellan Köpingsvik och Borgholm är ca 5 km. Källa: Google 
Maps. 

Kompisgänget tältar en vecka på Klinta Camping i Köpingsvik utanför Borgholm (Figur 
9). Flertalet måltider äts på restaurang i Borgholm, förutom frukost som inhandlas i 
campingens livsmedelsbutik. Mesta tiden spenderas på campingområdet och i 
Borgholm. Möjligen hyr de cyklar för en kortare utflykt till Borgholms slottsruin eller 
någon annan sevärdhet i närheten. 

3.4.2 Resa till och från Öland 
Både från Malmö och från Göteborg går det direkttåg till Kalmar. Från Stockholm krävs 
ett byte i Alvesta. Vid tiden för informationsinhämtningen gick det att från Kalmar åka 
direktbuss med Kalmar länstrafik (KLT) till Böda Sand (Par 45+) och till Köpingsvik 
(Kompisgäng), medan Saxnäs camping (Färjestaden) (barnfamilj) kräver ett byte. Från 
Stockholm är det även möjligt att resa med buss (Silverlinjen) till norra Öland (Böda). 
Under sommaren kör även Swebus direktbusar till Byxelkrok på norra Öland.  

För kompisgänget är avståndet mellan campingen och närmaste busshållplats under 500 
m. Avståndet från busshållplatsen Böda Sand till Böda Sand camping är däremot 
omkring 1,5 km, en lång sträcka att vandra med packning (Par 45+). Avståndet mellan 
närmaste busshållplats och Saxnäs camping (Barnfamilj) är ca 800 m vilket också får 
betraktas som relativt långt med tanke på behovet av packning. 

Ungefärlig restid och kostnad (enkel resa) för att resa med bil respektive tåg/buss (1 
vuxen) från olika orter till Öland (ort till ort, lokaltrafik inkluderas inte i dessa siffror) 
presenteras i nedanstående tabell: 

 

Klinta Camping

KöpingsvikBorgholm

Slottsruinen
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Resa till och från Öland (trafikplats Färjestaden) 
  Bil Tåg/buss 
Avreseort Avstånd Restid** Kostnad Alt kostnad Alt. restid*** 
Stockholm 417 km 5-6,5 h 1320 kr 300–1800 kr 6–7 h* 
Göteborg 370 km 5-6 h 1170 kr 290–1100 kr 6–7 h* 
Malmö 295 km 4-5 h 940 kr 300–80 kr 4 h* 
Kalmar 40 km  0:45 h 130 kr 50kr 0:50 h* 
*Inklusive byte. **Utan paus. ***Anslutning på avreseorten ingår ej. 
Restiden till och från Öland är jämförbar för bil respektive tåg/buss avseende samtliga 
startpunkter trots att resan med tåg/buss kräver minst ett byte. Kostnaden för att resa 
med tåg/buss är vanligen lägre, men kan även vara högre, beroende på typ av tåg och 
biljett. Till den angivna restiden och kostnaden med buss/tåg tillkommer anslutning i 
avreseorten och till den angivna restiden med bil bör någon eller några raster läggas. 

3.4.3 Resa på Öland 
Väl framme i Öland föreligger varierande resbehov för de olika turisterna: 

 
Barnfamilj 

• Saxnäs Kronocamping – Färjestaden, dagtid (livsmedel) 
• Saxnäs Kronocamping – Ölands djurpark, dagtid 
• Saxnäs Kronocamping – Eketorp, dagtid 
• Saxnäs Kronocamping – Ölands södra udde (Långe Jan, Ottenby), dagtid 

Att resa till Färjestaden med buss (KLT) för att handla tar ca 20 minuter inklusive 
bussbyte plus tid att gå till och från hållplatser. Det är även möjligt att cykla in till 
Färjestaden då avståndet är ca 10 km. Båda alternativen är realistiska, men har vissa 
begränsningar såväl vad gäller att transportera varor som barn (åldersberoende). 

Avståndet mellan campingen och Ölands djurpark är ca 2 km vilket gör det möjligt att 
gå på mindre är 30 minuter eller cykla dit. På campingens hemsida tipsar man om att 
cykla men det framgår inte om cyklar kan hyras. 

Enligt hemsidan för Eketorps borg går det bussar från Kalmar under sommarhalvåret 
fram till entrén. Övrig tid stannar reguljära bussar (KLT) i Eketorp (ca 500 m från 
entrén). En resa med reguljär buss från Saxnäs camping till Eketorp kräver dock 2–4 
byten och tar mellan drygt 1,5 och närmare 4 timmar. Detsamma gäller resa till Ölands 
södra udde (där närmaste busshållplats dessutom är belägen ca 5 km norr om udden). 
Utöver detta är bussturerna få. Även om det är möjligt att också resa tur och retur. Det 
är inte möjligt att besöka både Eketorp och Ölands södra udde under en och samma dag. 

Liksom för Astrid Lindgrens värld och Glasriket skulle ett alternativ kunna vara att åka 
tåg till Kalmar och där hyra bil för vidare färd till Öland med bibehållna utflyktsmöjlig-
heter. Detta skulle även underlätta för barnfamiljer som vill handla specerier i större 
livsmedelsbutiker i närliggande orter. Ett annat alternativ är att hyra bil 1–2 dagar (till 
exempel i Färjestaden) under vistelsen och passa på att göra ärenden och utflykter under 
denna/dessa dag/ar. 

 
Par 45+ 

• Böda Sand Camping – Trollskogen, dagtid 
• Böda Sand Camping – Ölands norra udde (Långe Erik), dagtid 
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• Böda Sand Camping – Lammet & Grisen, kväll 
• Inköp i Borgholm (ev. under resan till Böda), dagtid 

Från Böda Sand är det cykelavstånd (omkring 10 km) till utflyktsmål som Trollskogen, 
Byxelkrok (Figur 10) och Neptuni åkrar. Avståndet till Ölands norra udde är omkring 
17 km. Cykel går att hyra på campingplatsen, men det finns ingen tydlig information 
om detta på hemsidan. Det går även att åka buss med KLT (20 kr, enkel resa), men 
turlistan är begränsad vilket gör det svårt att i praktiken göra en rundtur och 
busshållplatsen ligger närmare 5 km från norra udden.  

Närmaste biluthyrning finns i Borgholm. Ett alternativ kan vara att hyra bil ett antal 
dagar alternativt hela veckan. Lammet & Grisen har en egen internetsida där de hänvisar 
till en transferbuss mellan Böda Sand camping och restaurangen och i övrigt till 
taxiresor. Det är möjligt att åka buss från Böda Sand, eventuellt med ett byte, tur och 
retur Borgholm även om det finns få turer att välja mellan. Resan tar drygt 1–1,5 timme 
och kostar 60 kr (enkel, vuxen). 

 

Figur 10. karta över norra Öland. Källa: www.oland.nu. 

 

http://www.oland.nu/
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Kompisgäng 

• Klinta Camping, Köpingsvik – Borgholm 
• Klinta Camping, Köpingsvik – Slottsruinen 

Eftersom avståndet mellan Klinta camping och Borgholm och Borgholms slottsruin är 
under 10 km är cykel ett alternativ för dessa resor. Klinta campings hemsida innehåller 
information om cykeluthyrning med hänvisning till näraliggande uthyrare.  

Det är också möjligt att resa med buss (KLT). Hållplatser ligger inom 500 m från 
campingen, i Borgholm och knappt 1 km från Borgholms slottsruin. Resan tar bara 15–
20 minuter, men turerna är koncentrerade till morgon/förmiddag och eftermiddag/tidig 
kväll (kostnad 20 kr, enkel resa). 

Att resa med buss inom Öland med KLT kostar mellan ca 20–90 kr (enkel, vuxen) 
beroende på avstånd, medan en 1-dagars familjebiljett kostar 150 kr (vuxen 100 kr). Att 
hyra cykel kostar ca 100 kr/dag eller 400 kr/vecka. Hyrbil i ekonomiklass kostar ca 
3 500 kr/vecka respektive 600 kr/dygn i juli (inkl. fria mil och skadekostnadsredu-
cering). Kostnad för drivmedel tillkommer. Möjlighet att hyra bil finns emellertid 
endast i Kalmar, Färjestaden och Borgholm. 

3.4.4 Exempel på total restid och kostnad 
Barnfamilj från Malmö (Boende: Saxnäs Kronocamping, 10 km norr om 
Färjestaden) 
 Egen bil Tåg/Buss/Gång 
Resbehov (2 vuxna) Restid Kostnad Restid Kostnad 
Resa inom avreseort - - 2 h* -*** 
Resa till och från Öland 8 h 1880 kr 8 h 1200–3200 kr 
Handla (Färjestaden) 20 min 77 kr 50 min* 80 kr 
Ölands djurpark 10 min 13 kr 30 min Gång 
Eketorp 1 h 360 kr 1,5–4 h 150 kr 
SUMMA 9:30 h 2300 kr 12:50–15:20 h 1400–3400 kr 
Alt. hyrbil 2 dagar    1400** 
ALT. SUMMA    2600–4600 kr 
*Inkl. gångtid. **Bilhyra+bränslekostnad. ***Antas ha busskort. 

 

Generellt sett tar det något längre tid att resa med allmänna kommunikationer än med 
bil. I verkligheten blir troligen tidsskillnaden något mindre eftersom inga raster är 
inräknade i siffrorna. Tidsskillnaden kan eventuellt kompenseras av en lägre kostnad, 
men då krävs att man väljer ej återbetalningsbara biljetter och billigt tåg. I annat fall blir 
kostnaden densamma eller högre för resa med tåg/buss. Om barnfamiljen väljer att hyra 
bil under 2 dagar av vistelsen blir den totala reskostnaden högre, i vissa fall betydligt 
högre, än om egen bil används för hela resan. 
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Par 45+ från Stockholm (Boende: Böda Sand Camping) 
 Egen bil Tåg/Buss/Gång 
Resbehov (2 vuxna) Restid Kostnad Restid Kostnad 
Resa inom avreseort - - 2 h* -*** 
Resa till och från Öland 13 h 2640 kr 15 h 1200-3600 kr 
Handla (Borgholm) 1 h 360 kr 2 h* 150 kr 
Utflykter (2) 30 min 200 kr 2 dagar cykel 400 kr 
Lammet & Grisen 1 h 160 kr 1 h 240/600 kr**** 
SUMMA 15:30 h 3400 kr 22 h + cykel 2000–4800 kr 
Alt. hyrbil 2 dagar    1450** 
ALT. SUMMA    2600–5000 kr 
*Inkl. gångtid. **Bilhyra+bränslekostnad. ***Antas ha busskort. ****Busstransfer/Taxi. 

 

Liksom för barnfamiljen från Malmö tar det generellt sett något längre tid att resa från 
Stockholm till Öland med allmänna kommunikationer än med bil (observera dock att 
inga raster ingår i bilresan). Tidsskillnaden kan även i detta fall eventuellt kompenseras 
av en lägre kostnad om man väljer att resa med expressbuss från Stockholm. I annat fall 
blir kostnaden densamma eller högre för resa med tåg/buss. Paret kan även välja att hyra 
bil under 2 dagar av vistelsen för att utföra ärenden och göra utflykter och fortfarande få 
en lägre total reskostnad i jämförelse med att resa med egen bil. Bilen måste dock hyras 
i Borgholm (ca 60 km från Böda Sand). 

 
Kompisgäng från Göteborg (Boende: Klinta camping, Köpingsvik, 5 km utanför 
Borgholm) 
 Egen bil Tåg/Buss/Gång 
Resbehov (4 vuxna) Restid Kostnad Restid Kostnad 
Resa inom avreseort - - 2 h* -*** 
Resa till och från Öland 5:30 h 2300 kr 6:30 h 2400–8900 
Handla, restaurang mm 
(Borgholm) 

1:30 h 200 kr 4 h (cykel) 1600 kr (cykel 
veckohyra) 

Borgholms slott 0:20 h 40 kr 0:40 (cykel) - 
SUMMA 7:20 h 2500 kr 13 h 4000–10500 kr 
*Inkl. gångtid. **Bilhyra+bränslekostnad. ***Antas ha busskort. 

 

Antagligen går det på ett ut för kompisarna att transportera sig från hemmet till bussen 
alternativt att med bilen hämta upp kompisarna i respektive hem. Den totala restiden för 
kompisgänget från Göteborg blir nära det dubbla i jämförelse med om de skulle resa 
med egen bil (observera dock att inga raster ingår i bilresan till Öland). Detta beror 
delvis på att de gör ett antal cykelturer in till Borgholm under veckan. Kostnaden för att 
resa med tåg/buss blir också högre än för resa med egen bil eftersom det krävs buss/tåg-
biljetter respektive cykelhyra för fyra personer. 
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3.5 Avreseorter 

3.5.1 Stockholm 
I egenskap av Sveriges största stad (ca 1 250 000 inv.) spelar Stockholm sannolikt den 
viktigaste rollen som avreseort för turistresor i Sverige.  

Stockholm har Sveriges enda tunnelbanesystem vilket svarar för en stor del av 
lokaltrafikresorna i Stockholms innerstad och är i och med att det är skilt från vägnätet 
okänsligt för köbildning vid rusningstrafik o.dyl. Därutöver har Stockholm ett väl 
utbyggt bussnät samt pendeltåg som knyter ihop närliggande kranskommuner. 
Stockholm är dessutom knutpunkt för de flesta större tåglinjer i landet så som Västra, 
Södra och Norra stambanorna. I princip finns mycket goda möjligheter till att resa utan 
bil, men dessa kan försämras av att resan påbörjas i delar av kranskommunerna som 
ligger långt ifrån pendeltågstationer, då restid respektive antal byten därmed kan blir 
relativt stora respektive många. En möjlighet att minska restiderna är upphämtnings-
ställen i några kranskommuner utmed linjesträckningen. 

Restid och kostnad (enkel resa) för att resa med bil respektive tåg/buss (1 vuxen) till 
olika resmål från Stockholm (ort till ort, lokaltrafik inkluderas inte i dessa siffror) 
framgår av nedanstående tabell: 
 
  Bil Tåg/Buss 
Turistort Avstånd Kostnad Restid Kostnad** Restid**/ Kostnad** 
Åre 614 km  1900 kr 8:10  500–1700 kr 7:30 (Åretåget 10:45, 1445 kr) 
Funäsdalen 572 km 1800 kr 7:20  670–1000 kr 10:20* (Expressbuss 490 kr) 
ALV*** 298 km 940 kr 3:40  450–1100 kr 3:50* 
Glasriket 420 km 1300 kr 5:20  630–1600 kr 6:22* 
Öland 417 km 1300 kr 5:10  670–1800 kr 5:40* 
*Inklusive byte. **Anslutning inom Stockholm tillkommer. *** Astrid Lindgrens värld. 

 

Enligt sammanställningen är restiderna med alternativa färdmedel (tåg/buss) jämförbara 
med bilresa. Vid resa med tåg/buss krävs dock minst ett byte för samtliga resor utom till 
Åre (inget byte krävs om man reser med expressbuss till Funäsdalen). För en vuxen kan 
det löna sig att resa med tåg/buss, beroende på val av biljett och tåg/buss. Ju fler som 
reser tillsammans i en bil desto billigare torde det bli. 

Sammanfattning (Öland) 
Restiden till och från Öland är jämförbar mellan bil och tåg/buss. Kostnaden är 
vanligen något högre med egen bil för en person, men behöver inte bli särskilt 
mycket dyrare för en barnfamilj eller fyra vuxna i ett kompisgäng. I viss mån är 
kollektivtrafiken anpassad (sommarturlista) efter turisternas behov av att röra sig 
inom Öland, men det är en bit kvar innan det blir enkelt att transportera sig utan 
många byten och tillgängligheten till många besöksmål är begränsad. Därför är det 
inte förvånande att den privata bilen väljs före de kollektiva färdmedlen vid 
turistresor till Öland.  
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3.5.2 Göteborg 
Sveriges andra stad (510 491 inv. 2005) är också en viktig avreseort för turistresor inom 
Sverige och genom sitt geografiska läge på västkusten ställs delvis andra färdvägskrav 
än för Stockholm. 

Göteborg har ett förhållandevis omfattande spårvagnsnät i de centrala delarna med 
utlöpare mot några förortsområden, samt ett väl utbyggt bussnät med stombusslinjer 
som förbinder viktiga knutpunkter. Pendeltåg trafikerar kranskommuner i norr, öster 
och söder. Det finns goda möjligheter att resa utan bil, med samma förbehåll som i 
Stockholm, att resan in till Göteborgs Centralstation inte innebär många byten. Från 
Göteborg utgår Västra Stambanan mot Stockholm, liksom Kust till Kust-banan mot 
Kalmar eller Karlskrona. 

Restid och kostnad (enkel resa) för att resa med bil respektive tåg/buss (1 vuxen) till 
olika resmål från Göteborg (ort till ort, lokaltrafik inkluderas inte i dessa siffror) 
framgår av nedanstående tabell: 
  Bil Tåg/Buss 
Turistort Avstånd Kostnad Restid Kostnad/restid** 
Åre 861 km 2700 kr 12:20 600–2500 kr 13:22 (sovvagn) 
Funäsdalen 668 km 2100 kr 9:45  1200–1900 kr 10:35* (Fjällexpressen, 550kr) 
ALV*** 264 km 840 kr 3:30  340–1100 kr 5:30*  
Glasriket 300 km 950 kr 4:00  230–920 kr 4:25*  
Öland 370 km 1200 kr 5:00  290–1100 kr 4:39*  
*Inklusive byte. **Anslutning inom Göteborg tillkommer. *** Astrid Lindgrens värld. 

 

Vanligen är restiden från Göteborg med alternativa färdmedel (tåg/buss) jämförbar med 
den för bilresa. Restiden till Astrid Lindgrens värld blir dock betydligt längre (ca 60 % i 
fallet ovan) för tåg/buss jämfört med bil. 

Kostnaden varierar mellan betydligt lägre till en jämförbar nivå med bilresa, men med 
fler passagerare i bilen kan tåg/buss trots allt bli billigare. Vid resa med tåg/buss krävs 
minst ett byte för samtliga resor utom till Åre (inget byte om man reser med 
Fjällexpressen till Funäsdalen).  

3.5.3 Malmö 
Även Malmö utgör en viktig avreseort på grund av sin storlek (258 020 inv. 2005), och 
genom sitt sydliga läge krävs långa resor för att nå resmål i mellersta och norra delarna 
av landet. Närheten till Köpenhamn innebär sannolikt att antalet resor är än större 
genom inblandning av danska resenärer. Närheten till Alperna gör säkerligen Åre och 
Funäsdalen mindre intressanta som skidorter om dessa inte är väsentligt billigare. 

Malmö har såväl ett väl utvecklat bussnät som en regional tågtrafik (Pågatågen och 
Öresundstågen) mellan orter i regionen. Västkustbanan (tåg) genom Malmö följer i 
princip väg E6 mot Göteborg samt Södra Stambanan mot Linköping, Norrköping och 
Stockholm. Generellt finns goda möjligheter att resa utan bil med direkttåg till 
Stockholm och Göteborg såväl som till Kalmar. 

Restid och kostnad (enkel resa) för att resa med bil respektive tåg/buss (1 vuxen) till 
olika resmål från Malmö (ort till ort, lokaltrafik inkluderas inte i dessa siffror) framgår 
av nedanstående tabell: 
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  Bil Tåg/buss 
Turistort Avstånd Kostnad Restid Alt. kostnad** Alt. Kostnad/restid** 
Åre 1222 km 3900 kr 14:10  640–2600 kr 14:50 (sovvagn) 
Funäsdalen 978 km 3100 kr 11:50  890–1500 kr 14:50* (Expressbuss, 800kr)  
ALV*** 370 km 1200 kr 4:35  280–1000 kr 4:06*  
Glasriket 240 km 760 kr 3:30  230–600 kr 2:44 
Öland 295 km 940 kr 3:55  300–800 kr 3:58* 
*Inklusive byte. **Anslutning inom Malmö tillkommer. *** Astrid Lindgrens värld. 

 

Även för resor från Malmö är ofta restiden med alternativa färdmedel (tåg/buss) 
jämförbar med den för bil. I några fall (Glasriket, Astrid Lindgrens värld) blir restiden 
kortare med tåg/buss jämfört med bil. Vid tåg/bussresa krävs dock minst ett byte för 
samtliga resor utom till Åre och Glasriket (inget byte om man reser med Expressbuss 
till Funäsdalen). 

3.5.4 Övriga avreseorter 
Sundsvall (ca 50 000 inv.), Östersund (ca 45 000 inv.), Jönköping (ca 85 000 inv.) och 
Kalmar (ca 35 000 inv.) får i detta projekt dels representera gruppen medelstora svenska 
städer och dels orter med kortare avstånd till resmålen och därmed möjligheter att göra 
dagsturer.  

Lokaltrafiken i dessa orter är betydligt mera begränsad både med avseende på både 
linjer och turtäthet. Alla orter har järnvägsförbindelse. 

Restid och kostnad (enkel resa) för att resa med bil respektive tåg/buss (1 vuxen) till 
olika resmål från Sundsvall, Östersund, Jönköping och Kalmar (ort till ort, lokaltrafik 
inkluderas inte i dessa siffror) framgår av nedanstående tabeller: 
Sundsvall 

Turistort Avstånd Kostnad (bil) Restid (bil) Alt. kostnad** Alt. restid** 
Åre 285 km  903 kr 3:55  250–700 kr 3:40  
Funäsdalen 307 km 973 kr 4:45  320–420 kr 7:00* 

 
Östersund 

Turistort Avstånd Kostnad (bil) Restid (bil) Alt. kostnad** Alt. restid** 
Åre 93 km  295 kr 1:15  80–280 kr 1:30  

 
Jönköping 

Turistort Avstånd Kostnad (bil) Restid (bil) Alt. kostnad** Alt. restid** 
Glasriket 156 km  494 kr 2:25 230–660 kr 4:55* 
ALV*** 121 km 383 kr 2:00  180–700 kr 2:34* 

 
Kalmar 
Turistort Avstånd Kostnad (bil) Restid (bil) Alt. kostnad** Alt. restid** 
Öland 40 km  127 kr 0:45  51kr 0:50 
*Inklusive byte. **Anslutning inom avreseorten tillkommer. *** Astrid Lindgrens värld. 
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I flera av dessa exempel är restiden med alternativa färdmedel (tåg/buss) jämförbar med 
den för bil. Kostnaden för 1 vuxen är ofta betydligt lägre eller jämförbar, men 
skillnaden utjämnas av ytterligare en eller flera passagerare i bilen vilket kan vända på 
förhållandet. I ett par fall blir restiden med tåg/buss betydligt längre (Sundsvall–
Funäsdalen och Jönköping–Glasriket), till följd av flera byten. 

 

 
 

3.6 Sammanfattning av resmöjligheter, restider och reskostnader 
Analysen av resmöjligheter, restider och reskostnader med tåg och/eller buss från ett 
antal orter till några populära resmål inom Sverige har visat att det sammantaget är 
möjligt att resa till de studerade resmålen utan egen bil. Förutsättningarna för kollektiva 
alternativ skiljer sig dock kraftigt åt mellan de olika resmålen. Till Åre går exempelvis 
nattåg från Stockholm medan det till Funäsdalen inte går några tåg alls. Istället får man 
byta till buss i t.ex. Sveg, Brunflo eller Östersund för en två till fyra timmar lång resa. 
Däremot kan man åka direktbuss till Funäsdalen från t.ex. Stockholm och Göteborg. 

När det gäller restider med tåg/buss i jämförelse med att resa med egen bil är 
skillnaderna inte så stora för flertalet kombinationer av start- och målpunkter. I några 
fall när avreseorten är en mindre ort och målpunkten inte är belägen utmed en större 
järnväg kan en resa med tåg och/eller buss bli både lång och kräva många byten och 
därmed knappast vara ett alternativ till resa med egen bil (till exempel Sundsvall-
Funäsdalen och Jönköping–Glasriket/Astrid Lindgrens värld). 

Den totala reskostnaden för att resa med tåg/buss är i så gott som alla fall någorlunda i 
nivå med egen bil men kan också vara betydlig högre. Endast i ett räkneexempel, par 
45+ från Göteborg till Funäsdalen med expressbuss, blev den totala reskostnaden lägre 
jämfört med bil. Reskostnaden med bil inkluderar i dessa beräkningar förutom kostnad 
för drivmedel även kostnad för skatt, försäkring och underhåll. Om endast kostnad för 
drivmedel inkluderas blir dock reskostnaden för bil vanligen lägre än för resa med tåg 
eller buss.  

För resor inom resmålet skiljer sig också möjligheterna åt. Bäst fungerar det i Åre som 
har ett väl utvecklat system med skidbussar och transfer samt sammanlänkade skid-
system, vilka i princip gör bilen överflödig. I Funäsdalen är möjligheterna att resa med 
buss begränsade till följd av låg turtäthet. Vill man ha bättre transportmöjligheter kan 
taxi vara ett komplement till skidbuss och länstrafik, och ge större möjligheter att 
besöka angränsande orter. I Glasriket och på Öland som båda är mycket geografiskt 

Sammanfattning (avreseorter) 
Avreseorterna Stockholm, Göteborg och Malmö uppvisar många likheter vad gäller 
de sydliga resmålen. Bilen behöver inte vara vare sig särskilt mycket snabbare eller 
billigare för en eller två personer. Det finns undantag, exempelvis Göteborg–ALV 
där restiden blir avsevärt mycket längre med kollektiva färdmedel. De stora städerna 
har fördelar vad gäller transfer mellan hemmet och det kollektiva färdmedlet i form 
av bra utbyggd kollektivtrafik. Vad gäller övriga avreseorter visar exemplen att de 
kollektiva färdmedlen är konkurrenskraftiga till såväl pris som restid. Dock måste 
man ha i minnet att situationen på destinationsorterna (kollektivtrafik, transfer mm.) 
kan motivera valet av egen bil. 
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utspridda och har ont om allmänna kommunikationer är möjligheterna också betydligt 
mera begränsade att resa kollektivt. För de olika utflykter på Öland som barnfamiljer 
och äldre par kan förväntas vilja göra är det förhållandevis ont om resmöjligheter. Av 
information tillgänglig på den officiella hemsidan olandsturist.se finns endast KLT att 
tillgå, och de trafikerar med glesa turer och inte till alla utflyktsmål. Antingen måste 
hyrbil användas för att det ska vara möjligt att besöka olika attraktioner, eller kan cykel 
användas då avståndet inte är för stort. 

Av genomgången att döma är det förståeligt att kompisgäng och barnfamiljer med 
tillgång till bil väljer bil framför alternativa färdsätt (tåg/buss) tillföljd av lägre pris och 
högre bekvämlighet på plats. Incitamenten att välja ett miljövänligare alternativ och 
samtidigt minska belastningen på befintligt vägnät är få även om viljan att resa 
miljövänligt finns.  
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4 Turisters berättelser om turistresor i Sverige 

4.1 Intervjuer av turister vid vinterresmål 
Totalt genomfördes 64 intervjuer med vinterturister, varav 24 i Jämtland (Åreområdet) 
och 40 i Härjedalen (Funäsdalenområdet). Den största gruppen intervjuade på 
vinterorterna var barnfamiljer. 

4.1.1 Resan till och från resmålet samt reseinformation 
För turister till Åre finns goda möjligheter att åka tåg, speciellt från storstäderna. Detta 
visar också utfallet för Åre, dit drygt hälften av de intervjuade hade rest med kollektiva 
färdmedel. Endast en person hade rest med flyg. Funäsdalen saknar tågförbindelse men 
direktbuss finns. Trots detta hade endast två av de intervjuade rest med buss, en hade 
rest med tåg (delsträcka) medan övriga hade rest med bil. För vinterorterna samman-
taget blev det därmed en majoritet av bilresenärer i urvalet. Ingen skillnad i färdmedels-
val mellan de olika turistkategorierna kunde ses.  

Avreseorterna skilde sig något åt mellan resmålen. I Funäsdalen kom ungefär en 
tredjedel från Sundsvall eller Gävleborg, medan ingen i Åre kom från dessa områden. 
Omvänt kom en högre andel i Åre från Götaland och Uppsala med omnejd jämfört med 
motsvarande andel i Funäsdalen. Avreseorten har också betydelse för färdsättet. Från 
storstadsområdena och Uppsala med omnejd var det mer än en fjärdedel som åkte 
kollektivt till resmålet, medan ingen från Dalarna eller Norrland gjorde det, med undan-
tag av en resenär från Jämtland. Högst andel kollektivtrafikresenärer återfanns bland 
turisterna från Uppsala med omnejd. Därifrån hade mer än hälften åkt tåg eller buss. 

De flesta som intervjuades hade alltså åkt bil till vinterresmålet och endast ett fåtal av 
dessa hade sökt information om andra färdsätt. I Funäsdalen hade ingen av bilisterna 
sökt sådan information. I Åre var situationen i viss mån annorlunda, där några av 
bilisterna hade undersökt alternativa färdmedel, framför allt via internet. En man 
(kompisgäng med hyrbil från Göteborg) hade t.ex. först kollat upp tåg, men sen valt att 
hyra bil dels för att det blev billigare, dels för att gänget ville kunna åka runt inom 
resmålet och dels för att de hade mycket bagage. Annars var han positivt inställd till tåg: 
”Det är smidigt att åka... så sover man, så vaknar man, så är man framme sen”. Ett 
annat kompisgäng (från Umeå) hade gjort likaledes där en av männen förklarade: ”Det 
är lite bekvämare med att man inte behöver passa tider och ta all utrustning till 
busstationen och sånt”. En annan i gänget tillade: ”Man skulle gärna åka tåg, och buss 
har man ju åkt hit förut, men det tar ju bara så lång tid. Jag tror ju helst att jag skulle ta 
tåg om jag valde mellan buss och tåg.” Bilisternas argument till valet av bil var 
framförallt att: det är smidigare och bekvämare med bil; bil är frihet och flexibilitet; vi 
behöver bilen för packningen; resan tar så lång tid annars och innebär byten; vi 
behöver bilen för att transportera oss här uppe; vi behöver bilen för att barnen är med; 
det går inga tåg/bussar. 

En större andel i Åre angav kostnad och bekvämlighet som argument för att välja bilen. 
I Funäsdalen angavs ytterligare argument exempelvis att annan förbindelse saknades 
eller att det inte fanns något alternativ till bil, men även att bilen behövdes vid resmålet. 
Även bland dem som hade åkt kollektivt uppgav de allra flesta bekvämlighet som orsak, 
packning var däremot ett ovanligare argument.  

Av bilisterna angav närmare hälften att de kunde tänka sig att åka tåg eller buss istället 
för bil. En vanlig kommentar från bilisterna i Funäsdalen var att de kunde tänka sig att 
åka kollektivt, om det fanns sådan möjlighet. Med detta förefaller de avse att det inte 
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skulle vara för många byten och/eller att resan inte skulle ta mycket längre tid än med 
bil. Yngre kompisgäng liksom resande utan sällskap valde i högre utsträckning 
kollektiva färdmedel. För några har vanan ett starkt inflytande på valet av färdmedel till 
fjällen. En yngre kvinna, själv uppväxt med att åka tåg med sina föräldrar sa om sin 
pojkvän: ”han är uppvuxen med… åker man till fjällen så åker man bil”. En 
småbarnspappa som reste till Bruksvallarna med familjen och föräldrarna hade valt att 
ta bilen, men tyckte att biltåg skulle ha varit perfekt.  
Bland kollektivresenärerna till Funäsdalen fanns en kvinna som reste med sin sambo 
från Malmö med tåg till Östersund och vidare med buss till resmålet. ”…Jag och min 
sambo, ingen av oss har körkort så bil var liksom helt uteslutet och ska man hit upp så 
blir det liksom tåg för det är enklast så. Man hade lite andra… det går att flyga på olika 
vis, och till Röros och…”. På frågan om varför de inte hade valt att flyga svarade hon: 
”Det blir ändå så komplicerat. Det var lättast att ta tåget hela vägen till Östersund så 
slipper man byta en massa gånger …”. Resan hade hon sökt på SJ:s hemsida och tyckte 
det gick bra att hitta relevant information. Även bokning och betalning skötte hon via 
den hemsidan. 

En kvinna intervjuad på bussen till Funäsdalen hade rest tillsammans med sin far från 
Stockholm. Hon fann information på hemsidan Funäsdalen Direkt och köpte därefter en 
paketresa via telefon. Hon valde buss eftersom det var bekvämt och skönt att inte 
behöva göra något byte. Dessutom saknade hon bil. Resan hade gått fort och smidigt 
och varit bekväm. En mamma med två små barn intervjuades också på skidbussen från 
Funäsdalen till Ramundberget. Familjen kom med bil från Stockholm och skulle stanna 
ett par månader i Härjedalen vilket kanske inte är representativt för normalturisten. Inte 
desto mindre gick vissa åsikter igen från de andra intervjuade. Familjen hade sökt 
information om andra färdmedel vilket inte var så lätt att hitta enligt mamman varför 
hon efterlyste tidtabeller samlade på en hemsida. Vidare önskade hon att skidbussen 
skulle gå tätare även på sommaren. Att det fanns skidbuss i området hade i övrigt haft 
ganska stor betydelse för att de valde att åka till Funäsdalen. Ett yngre par hade åkt bil 
från Göteborg till Funäsdalen. De valde bil istället för tåg/buss. De var tveksamma till 
att åka till Funäsdalen med tåg eller buss: ”Det tar för lång tid och att det är osmidigt, 
att man behöver bil här uppe… och sen har vi ju bil också.”. När det gällde upplevelsen 
av bilfärden upp till Funäsdalen gavs följande omdöme: ”Mmmm, njaa, rätt smärtfritt 
ändå får man väl säga. Det är ju långt, det är för djävla långt.”  
Bland resenärerna till Åreområdet fanns en hög andel tågresenärer och de flesta av 
dessa hade sökt information om resmöjligheter till och från resmålet på internet. För de 
som inte enkelt hade hittat den information de sökte anfördes bland annat följande 
problem: Hemsidan är långsam (SJ); Alla avgångar fanns inte med i reseplaneraren 
(SJ); Det är för få platser på tågen och svårt att veta om fler sätts in, vilket ibland sker. 
Man måste vara ute i väldigt god tid (Skistar); Det är svårt att få en överblick över 
prisbilden (SJ); Tidiga bokningar är väldigt dyra, till skillnad från boendet där det 
omvända gäller (SJ); Man vill kunna välja att dela kupé med annan barnfamilj (SJ); Det 
är svårt att hitta information på hemsidan, lättare på telefon (SJ); Inget betalkort (VISA, 
Master Card, EuroCard) fungerade för betalningen på grund av krav på säkerhetsdosa, 
därför betalades biljetten kontant på tåget då det inte gick att köpa biljett någon 
annanstans; Det gick inte att köpa frukost ombord på tåget och kaffeautomaterna tog 
endast norska pengar. 
En person hade bokat resa via Skistar och information om resan gick bra att hitta, men 
bokningen gick sämre: ”I år blev det ganska svårt för de typ tappade bort, eller de 
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bokade fel dag. De bokade att vi skulle åka upp på lördagen och åka hem på söndagen, 
alltså dan efter,…och så förlorade vi vårt hus som vi ville ha…”. En av de intervjuade 
hade rest med flyg och tyckte att det borde vara lättare att hitta information om hur man 
går till väga om man vill ta med skidor (SAS). 

4.1.2 Resmöjligheter inom resmålet och reseinformation 
För vinterorterna handlar resbehovet vid resmålet främst om att ta sig till backar och 
spår samt att åka och handla. En märkbar skillnad mellan Åre och Funäsdalen är det 
endast är i Funäsdalen man har angett att man åker till spårområden. En annan skillnad 
är att en högre andel i Åre angav att man hade behov av att åka och handla. Färdmedel 
på vinterresmålet omfattar framförallt den egna bilen, men också buss, taxi och annat, 
såsom att gå eller köra skoter.  

Några respondenter, oavsett resmål, angav att de har sökt information om alternativa 
färdsätt vid resmålet. Uppfattningarna varierade avseende om det var lätt eller svårt att 
hitta information. Ett kompisgäng i Funäsdalen som hade åkt bil från Örebrotrakten 
hade t.ex. velat ha tydlig information om att skidbussen var gratis om man löste spår-
kort. En kvinna intervjuad på bussen till Funäsdalen hade enkelt funnit information om 
lokala transportmöjligheter i en broschyr på hotellet. En mamma med två små barn 
mellan Funäsdalen och Ramundberget hade däremot haft svårt att finna information om 
resmöjligheter inom resmålet. De som inte hade sökt information om resmöjligheter vid 
resmålet uppgav bland annat som skäl att man sedan tidigare har kunskap eller att man 
helt enkelt föredrar att köra sin bil.  

4.1.3 Erfarenheter av allmänna kommunikationer 
På frågan om vilket färdmedel respondenterna oftast använder när de turistar i Sverige 
svarade de flesta att de i första hand väljer bil när de ska turista i Sverige. En man 
uttryckte sig enligt följande: ”Den dag kollektivtrafiken tar mig när jag vill, dit jag vill, 
ska jag också börja åka buss och tåg”. Ett skäl för respondenterna att välja bort tåg är 
förseningar, ett annat att resan omfattar byten. Det senare gällde även för val av buss.  

Några barnfamiljer menade att de inte åker kollektivt så länge barnen är små, vilket 
stämmer bra överens med att vissa äldre par påpekar att de numera gärna åker tåg eller 
buss, men att de valde bil när barnen var yngre. En mamma sa att hon gärna åker 
kollektivt ensam, men bil med barnen. En annan mamma var dock av motsatt uppfatt-
ning och tyckte att det är smidigt. 

För en del resenärer var det istället avståndet till resmålet som avgjorde valet av färd-
medel. Om avståndet är långt väljer man hellre att åka kollektivt än när det är kortare. 
En respondent som skulle bo i stuga en vecka tog upp ytterligare några aspekter: ”Det 
är så mycket grejer man ska ha med sig. Däremot åker man över en helg så åker man ju 
gärna buss för det är väldigt bekvämt. Nu har man annat boende, nu bor vi i egen stuga 
och då vill man ju ha liksom andra grejer med sig”. En fördel med bil anfördes vara 
möjligheten till göra spontanresor och att man blir mindre väderberoende. Vid dåligt 
väder kan man t.ex. passa på att åka till simhallen, påpekar några bilister. 
Andra bilister angav att de kunde tänka sig att åka kollektivt till fjällen eller till andra 
avlägsna resmål, men för de flesta bilister är det snarare resor till storstäder som man 
kan tänka sig att göra med allmänna kommunikationer. Bland de intervjuade finns en 
liten grupp som kan tänka sig att åka kollektivt till alla resmål. Dessa återfinns naturligt 
nog i den grupp som hade valt att åka kollektivt till resmålet. Om man föredrog buss 
eller tåg varierade, men andelen som föredrog tåg var högre.  
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4.2 Fokusgrupp med vinterturister 
Vid vinterdestinationsintervjuerna visade det sig att relativt sett många vinterturister 
reser med tåg (framför allt till Åre/Duved), men också att många som rest med egen bil 
kunde tänka sig att resa med tåg eller buss. Då intervjuerna vid sommarresmålen visade 
att intresset för att resa med tåg och/eller buss vid turistresor under sommaren var 
mycket litet har ingen sådan fokusgrupp genomförts för sommarresmål. Baserat på 
dessa resultat genomfördes en fokusgruppsintervju med sju personer (tre representanter 
för barnfamiljer, tre för par 45+, en ensamstående utan barn samt en representant för 
kompisgäng), varav en var kvinna. Samtliga var vana besökare av skidorter. Fokus-
gruppstudien kan därmed sägas komplettera och i viss mån verifiera resultaten av 
vintermålsintervjuerna. 

På frågan om hur respondenterna brukar resa till skidorter i Sverige svarade alla utom 
ett par 45+ att de alltid reser med bil till skidorter i Sverige, även en förälder som 
tidigare rest med tåg innan de fick barn. Det par som rest med tåg (till Duved) reste 
tidigare med bil när de åkte tillsammans med sina barn.  

Diskussionen blev relativt omfattande och intensiv vad gällde frågorna om hur respon-
denterna såg på resor till svenska skidorter utan egen bil samt de faktorer respondent-
erna ansåg var viktigast för valet av färdmedel. Många kommentarer om att resa utan 
egen bil berörde olika aspekter av bekvämlighet, allt från att byten är ”sjukt jobbigt” till 
att det kunde vara ”skönt att åka nattåg eller nattbuss och vakna på plats”. Det som 
upplevdes som mest ”jobbigt” med att inte resa med egen bil var behovet att hantera 
mycket packning. Olika aspekter av detta som kom upp var byten och omlastningar, 
behovet av mycket packning om man reser med mindre barn och att man vill ta med mat 
till resmålet, i synnerhet om boendet har självhushåll. Några kommentarer var att mat är 
dyrt, i synnerhet på vissa resmål, att resan ”måste vara från A till B”, dvs. från dörr till 
dörr, men också att man kanske skulle kunna tänka sig att åka tåg till Åre när barnen 
blivit större. Andra bekvämlighetsaspekter som togs upp var trängsel i samband med 
byten, störande barnfamiljer och ungdomsgäng på tåg och bussar, att det kan vara svårt 
att sova på nattåg och nattbuss samt åksjuka.  

Vissa ansåg att det är nödvändigt att ha tillgång till egen bil för att ta sig till backar och 
för att kunna handla. Bilen behövs således både för att transportera sig, skidor, varor 
samt ger frihet och flexibilitet: ”När barnen har tröttnat på skidåkning är [det] bra med 
bil.” Andra ”ser inte behov av bil på plats”. Väl på plats använder man inte sin bil 

Sammanfattning av intervjuer av turister vid vinterresmål 
För turister till Åre finns goda möjligheter att åka tåg, speciellt från storstäderna. 
Drygt hälften av de som intervjuades i Åre hade åkt kollektivt dit medan bilen 
dominerade för resan till Funäsdalen. Några skäl som angavs för att välja att resa 
med bil: smidigare, bekvämare, frihet, flexibilitet, packning, resan tar så lång tid 
annars, byten, resor inom resmålet, barn, det går inga tåg/bussar, vana. Skäl för att 
resa med tåg eller buss som angavs var: bekvämlighet och avstånd. När det gäller 
informationssökning och bokning av resa och boende ansåg flera att det var relativt 
oöverskådligt och svårt med samordning. Flera intervjuade ansåg också att det var 
svårt att hitta information om resmöjligheterna inom resmålet på internet. 
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särskilt mycket eftersom man bor nära backen, skidbussar går tätt och man har 
gångavstånd till affär. 

Ekonomi i termer av kostnad för boende och resa har också stor betydelse för 
respondenterna. Vissa vill kunna bo billigare längre ifrån backar och affärer och då 
krävs bil. ”Ski in/ski out är väldigt dyrt särskilt under sportlovet.” Flera tyckte att tåg är 
dyrt om man inte kan få rabatter och är man många vuxna blir det billigare att resa med 
bil. En deltagare påpekade dock att om man bokar tåg i god tid så kan priset bli 
acceptabelt även för t.ex. sovvagn. En annan deltagare konstaterade att han har tjänste-
bil med fria mil och att resa med tåg och buss endast utgör extra kostnader.  

Ytterligare några kommentarer var att ”resan [med bil] i sig också är del av resan” och 
att utbudet av resor med tåg och buss är begränsat. Problem med tåg och förseningar 
nämndes också. De flesta tyckte att det går bra att köra bil, åtminstone upp till 
Vemdalen. Någon tyckte att det är tråkigt att köra och att det kan vara jobbigt med 
sportlovstrafiken. Miljö var inte någon viktigt faktor för någon av deltagarna utan 
kommenterades med ”hur mycket miljövänligare är det?”. 

En deltagare föreslog att man borde marknadsföra resor med tåg och buss som en del i 
ett helt koncept som omfattade boende, resa till och från resmålet och lokala transporter, 
men också ”erbjuda mervärden inom gångavstånd”. Mer lockande information skulle 
kunna motivera fler att lämna bilen hemma. 

Vad gäller hur respondenternas val av resmål påverkas av resmöjligheterna menade 
flera att de vid något tillfälle åkt till Åre ”på grund av möjligheten att åka tåg”. Någon 
tyckte dock att skidåkningen kommer i första hand när man väljer resmål, men att det 
kan vara en ”bonus med tåget” till Åre. SJ:s dåliga rykte lyftes upp med exempel på 
förseningar och vagnar utan värme. 

Vidare diskuterades restider och kostnader som sammanställts i kapitel 3. En respondent 
menade att:  

”För angivet prisintervall kan tåg [vara] intressant. Tåget kan få bli 1000 kr 
dyrare. Avgörande är att allt övrigt är bekvämt utan bil. Rätt boende, ski in/ski 
out. Hade tagit tåget för de priser som gäller [nattåg, kanske till och med buss]. 
Om jag inte hade haft tjänstebil - det är nog ganska vanligt …och är nog en 
betydande faktor. Resmålen [är] dåliga på att trycka på alternativen.” 

En snarlik kommentar lämnades av en annan respondent. ”Tåg skulle kunna vara 
lockande för två personer [utifrån priset]. [Men] med små barn är packningen 
avgörande. Vi skulle kanske överväga tåg med större barn”. Andra respondenter lyfte 
fram olika anledningar till att inte välja tåg/buss. En menade att marknadsföringen inte 
hjälper och att det är svårt att sova på buss, vilket ”det blir svårt för Sälen att 
konkurrera med.”. En annan sa att ”Vi bor inte nära resecentrum och det är dyrt att ta 
sig dit med taxi. Den kostnaden måste också läggas till [undersökningen]. Ytterligare 
en kommentar var svårigheten att förstå prisbilden för tåg.  
Kommentarer till frågan om informationssökning om skidresor visar dock att priset inte 
är avgörande för vissa respondenter. ”Barnfamiljer är bekväma – skulle inte sitta och 
leta resor också utöver stugbokning. Samordnad bokning, paketbokning, är viktigt och 
inga tillkommande avgifter. Viktigt att veta vad det kostar direkt eftersom priset är 
viktigt.” Flera menade att de inte hade letat information.  

Frågan om hur respondenterna skulle vilja att transportsystemet var utformat i framtiden 
fokuserade på bekvämlighet, frihet, bränslepris och trygghet. En respondent fokuserade 
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på bekväma bussar i stil med Bus4you, samt flexibla busskyttlar. En annan menade att 
”Det kommer inte att hända något innan bensinen blir väldigt dyr, eller man förbjuder 
som till exempel i Zermatt (alperna). Det går inte att köra bil dit. Där finns endast 
elbilar. Så länge vi kan välja och det är ekonomiskt fördelaktigt kommer vi att åka bil.” 
Till detta kan anföras att en av respondenterna menade att vägtullar kunde införas och 
att det föreföll finnas ett utrymme att betala. En annan påpekade dock att ”Vissa platser 
fungerar utan bil, med korta avstånd till liftar och affär”. Ytterligare en menade dock 
att han ville ha friheten med bilen och skulle föredra bil även om stugan låg nära 
liftarna.  

 

 
 

4.3 Intervjuer av turister vid sommarresmål 
Totalt genomfördes 30 intervjuer med sommarturister, varav 13 i Astrid Lindgrens värld 
och 17 i Glasriket och på Öland. Fem av de intervjuade besökte båda resmålen varför 
antalet besök till Glasriket och Öland sammanlagt var 22. 

De flesta besökte Astrid Lindgrens värld över dagen och reste från hemorter inom en ca 
20 mils radie, men fyra familjer med lite längre avstånd från hemorten stannade i två 
dagar. Trots att intervjuarna själva reste med tåg till Astrid Lindgrens värld påträffades 
inte någon tågresande familj för intervju, varken på tåget eller i Astrid Lindgrens värld. 
Flertalet besökare i Glasriket och Öland kom från olika delar av Götaland, varav ett 
antal från Göteborg. Tre besökare kom från Stockholm och två från norr om Stockholm. 
I både Glasriket och Öland dominerade äldre par och barnfamiljer, men även ett antal 
kompisgäng intervjuades. 

4.3.1 Resan till och från resmålet samt reseinformation 
Samtliga intervjuade sommarturister reste med egen bil utom en person som hade rest 
en delsträcka med tåg och buss till Glasriket. Flertalet tyckte att det är positivt att resa 
med egen bil och endast några var neutrala. Skälen för att resa med egen bil till 
Glasriket och Öland är mycket packning, flexibilitet, frihet, spontanbesök, tillgänglig-
het, har hund, äger bil samt att tåg/buss tar tid och är krångligt. För barnfamiljer som 
besökte Astrid Lindgrens värld var smidighet det främsta skälet att resa med egen bil, 
men också restid, möjlighet att stanna till, inget alternativ och packning angavs som 
skäl. 

Sammanfattning av fokusgrupp med vinterturister 

Samtliga deltagare i fokusgruppsintervjun var i första hand positiva till att resa med 
bil samtidigt som någon trots allt ansåg att det kunde vara skönt att åka nattåg eller 
nattbuss och vakna på plats. Problem med att resa kollektivt exemplifierades med 
hantering av packning, byten, anslutningsresor, störande medresenärer, svårt att 
sova och åksjuka. Trots mycket diskussion om nackdelarna med att resa kollektivt 
fanns ett visst intresse och några förslag som skulle kunna göra resa med allmänna 
kommunikationer mer attraktiv var: mervärden, paketresor, samordnad bokning, 
bekvämlighet och tillgänglighet på resmålet.  
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4.3.2 Resmöjligheter inom resmålet och reseinformation 
Frågan om resmöjligheter vid resmålet var inte relevant för besökare vid Astrid 
Lindgrens värld, däremot var möjligheterna att resa inom resmålet av stor betydelse för 
besökare av Glasriket och Öland. Inga av de intervjuade hade sökt information om 
möjligheterna att resa inom resmålet med allmänna kommunikationer eftersom samtliga 
utom en hade rest dit med egen bil. 

4.3.3 Erfarenheter av allmänna kommunikationer 
Bland barnfamiljerna i Astrid Lindgrens värld var resor med egen bil det vanligaste 
färdmedlet vid andra turistresor i Sverige. Ett par familjer angav att de ibland reser med 
tåg, buss, flyg eller cykel. Dessa exemplifierar med resor till storstäder och Åre. Viktiga 
skäl för att resa med egen bil angavs vara bekvämlighet och packning: ”Det är smidigt 
med bilen när barnen är små”, men även säkerhet tas upp: ”Skulle vilja att de satt i 
bilbarnstol även på buss.”  
Svaren från besökare i Glasriket och Öland varierade mer trots att bilen även för dessa 
resenärer dominerade. Tåg- och bussresor tycks dock också vara relativt vanligt, men då 
framförallt för resor till storstäder samt i några fall till fjällen. Några nämnde flyg samt 
besök av släktingar och resa till Gotland med buss. Ett par personer angav att de har 
cyklat eller kan tänka sig att cykla på semestern. Av intervjuerna att döma tycks det som 
att benägenheten att resa med andra färdmedel än den egna bilen ökar med ökande 
ålder, både vad gäller barn och vuxna. 

 

 
 

4.4 Intervjuer om resor med allmänna kommunikationer 
För att få en bättre uppfattning om vad som motiverar att resa med allmänna 
kommunikationer som turist i Sverige genomförde också ett antal intervjuer av personer 
med erfarenheter av turistresor med tåg och buss. Sammanlagt genomfördes 12 
intervjuer av vuxna som rest med barn (sju personer) och personer som rest själva eller 
tillsammans med andra vuxna (fem personer). Fyra av de intervjuade personerna (varav 
ett par som reste med barn) hade inte tillgång till bil vid tillfället/tillfällena för 
resan/resorna, fyra personer (varav ett par reste med barn) hade tillgång till bil vid vissa 
resor eller tillgång till bil genom bilpool och fyra personer (varav tre reste med barn) 
ägde bil vid alla resor.  

Typiska resmål med buss eller tåg var resor till fjällen, sommar och vinter, till storstad 
och andra städer och till sommarstuga, men en person (som inte hade tillgång till bil) 
hade även rest med allmänna kommunikationer i Glasriket (hon hann dock endast 

Sammanfattning av intervjuer av turister på sommarresmål 
Samtliga intervjuade i sommarresmålen reste med egen bil. Skälen för att resa med 
egen bil var smidighet, mycket packning, restid, möjlighet att stanna till, flexibilitet, 
frihet, spontanbesök, tillgänglighet, har hund, äger bil samt att tåg/buss tar tid och 
är krångligt. Dessa svar visar på hur det inhemska turistresandet sommartid, med 
undantag för storstadsbesök, skiljer sig från det mera platsorienterade resandet 
vintertid. Intresset för att resa med allmänna kommunikationer sommartid visade sig 
också vara mycket litet. 
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besöka ett glasbruk) och i Dalarna. Flertalet resmål var med andra ord relativt 
geografiskt platsbundna (sommarstuga, storstad) eller fanns på långt avstånd (fjällen). 
De flesta tillfrågade tyckte att möjligheten att resa med allmänna kommunikationer 
påverkade valet av resmål. Endast två personer (med tillgång till bil) tyckte att detta inte 
påverkades valet av resmål.  

Det typiska färdmedlet var tåg, men flertalet av de intervjuade hade också rest med 
buss, åtminstone vid anslutningsresor. En barnfamilj (som ägde bil) hade även rest med 
långfärdsbuss till fjällen. Två av de resenärer som inte hade tillgång till bil angav detta 
som det viktigaste skälet till att resa med allmänna kommunikationer, medan övriga 
intervjuade främst tyckte att det var bekvämt och avkopplande att slippa köra bil. 
Ytterligare skäl var att man får tid att läsa, sova och umgås. Vid resor till fjällen tyckte 
flera också att det var skönt att åka nattåg och vid besök av storstäder att det var 
praktiskt att komma direkt in till centrum. 

 

 
 

4.5 Sammanfattning av turisternas berättelser 
Av turisternas berättelser är det några uppgifter kring resandet som återkommer i högre 
grad än andra. Vad gäller vinterresmål kan det konstateras en mer positiv syn på 
användandet av kollektiva färdsätt hos turister i Åre än i Funäsdalen, vilket tycks 
påverkas av möjligheten att resa med tåg. Möjligheterna att resa inom Åre är dessutom 
bättre och det är enkelt och bekvämt att ta sig till och från skidbackar, handla mat, åka 
till nöjesetablissemang m.m. När det gäller barnfamiljer framkom också åsikten att det 
är svårt att få småbarnsfamiljerna att resa med allmänna kommunikationer av flera olika 
skäl. 

Bilen var det helt dominerande färdmedlet till Funäsdalen och ca hälften av de 
intervjuade i Åre valde trots allt att åka bil. Orsaken till detta tycks vara en kombination 
av avsaknad av enkla kollektivtrafiklösningar (byten, väntetider, avsaknad av paket-
erbjudanden, flera transportslag), kostnad och en upplevd bekvämlighet som bilen 
erbjuder vad gäller att transportera små barn, mycket packning och att ta sig enkelt till 
och från skidbacken. Bilägandet som sådant bidrar också då synen att om man äger en 
bil är det ett dåligt utnyttjat kapital om den inte används, alternativt att det kan 
förekomma förmåner inom yrkeslivet som subventionerar bilresan i form av fria mil.  

Eftersom det är relativt allmänt känt att Åre är en av de skidorter dit det går bra att åka 
med allmänna kommunikationer medan Funäsdalen inte har detta ”rykte” måste 
resultaten av intervjuerna också tolkas mot denna bakgrund. Sannolikheten att turister 
som har rest med bil har sökt information om andra resmöjligheter borde med andra ord 
vara större i Åre än i Funäsdalen. Därför är det inte heller särskilt förvånande att så få av 
turisterna i Funäsdalen hade sökt information på internet om alternativa färdmedel.  

Sammanfattning av intervjuer om resor med allmänna kommunikationer 

Vissa prioriterar att resa med allmänna kommunikationer, till exempel till fjällen, 
storstäder och till sommarstuga, dvs. långväga och/eller till geografiskt platsbundna 
resmål, trots att de har tillgång till bil. Exempel på motiv för att resa med allmänna 
kommunikationer var att det är bekvämt och avkopplande, att man får tid att läsa, 
sova och umgås, att det är skönt att åka nattåg och praktiskt att komma direkt in till 
centrum vid besök av städer. 
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Detta mönster är i viss mån igenkännbart även för sommarresmålen. Turisterna tar bilen 
eftersom det är bekvämast och inte särskilt mycket dyrare. Kollektivtrafiklösningar 
upplevdes som krångliga tillföljd av exempelvis byten och det var även svårt med 
packning och att transportera sig inom resmålen. I viss mån avvek Astrid Lindgrens 
värld från denna bild eftersom tåget stannar alldeles intill entrén. Tillgängligheten 
varierar dock kraftigt beroende på avreseort. Få av turisterna hade ens sökt uppgifter om 
alternativa färdsätt. 

Vanans makt fördes fram som ett argument och det skiner igenom i flera intervjuer, dvs. 
att man gör på ett visst sätt för att det är på det sättet man brukar göra. Finns egen bil 
som brukar användas vid turistresor är det ett betydligt större steg att börja söka 
information om alternativa färdsätt än om man brukar åka kollektivt. Denna turistgrupp 
är således svår att nå med bra hemsidor. 

Paketresor lyftes fram som ett intressant alternativ. Många upplevde det som ett 
problem att söka information avseende resans olika komponenter såsom boende, resor, 
transfer, liftkort m.m. och skulle uppskatta en service där allt fanns samlat på ett ställe. 
Det innebär dock att de som tillhandahåller olika typer av turistservice måste samarbeta. 
Att det inte enkelt går att få en överblick av priset är en försvårande faktor vid 
resmålsval. Fler påpekar svårigheten att förstå SJ:s prissättning.  
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5 Företagens och myndigheternas perspektiv 

5.1 Turistföretagens syn 
Genom intervjuer studerades mera specifikt vad företag inom turistnäringen upplever 
behövs avseende transportinfrastruktur för kollektivtrafik för att nuvarande och 
potentiella besökare ska välja kollektiva/hållbara färdsätt vid turistresor. Under perioden 
april – maj 2012 intervjuades representanter för sju företag i regionerna 
Jämtland/Härjedalen samt Kalmar; Astrid Lindgrens värld, Stufvenäs Gästgifveri, 
Vemdalen AB, Storhogna högfjällshotell, Skistar Åre, AB Glasriket och Orsa Grönklitt. 
Samtliga verkar inom besöksnäringen med god insyn i problematiken kring 
kollektivtrafiken i deras respektive områden.  

En slutsats av intervjuerna är att de tillfrågade företagen anser att dagens kollektivtrafik 
inte är tillräcklig för att motsvara besökarnas behov. De identifierar två problem-
områden, dels kollektivtrafik för resor till och från destinationen, dels kollektivtrafiken 
vid destinationen. Alla tillfrågade företag kunde identifiera en eller flera förbättrings-
områden och gav även konkreta förslag på åtgärder för att både fler befintliga gäster ska 
välja att åka kollektivt istället för med egen bil och för att nya målgrupper ska hitta till 
destinationen. Exempelvis påtalades snabbare tåg mellan Stockholm och Åre samt en 
direktlinje mellan Stockholm och Kalmar. Bättre infrastruktur på landsbygden kring 
samt inom resmålen efterfrågades likaså. I Kalmar och Kronobergs län efterfrågas även 
en bättre samordning mellan länen för att förbättra busstrafiken. 

Kvaliteten på befintlig infrastruktur sågs som ett problem t.ex. att uttjänta nattågsvagnar 
inte byts ut. Detta uppfattades som ett indirekt hot mot hållbara transporter eftersom 
nattåg av respondenterna ansågs vara ett bra och bekvämt alternativ till bil vid långa 
resor och en möjlighet att locka nya kundgrupper till destinationerna. 

På respondenternas önskelista över en ny/förbättrad infrastruktur i framtiden finns bl.a. 
flygplatser, charterflyg, ett ökat nyttjande av Inlandsbanan (året runt, dag som natt), 
upprustning av vägar, fler nattåg och fler direkttåg, Om dessa förändringar genomförs 
ansåg alla företagare att de skulle kunna nå fler och större målgrupper. Samtidigt är 
utbyggnad inte alltid den mest kostnadseffektiva och knappast den mest hållbara 
lösningen för samhället. Därför specificerar företagarna en rad åtgärder för att effektivi-
sera det befintliga för att nuvarande målgrupper ska välja kollektivtrafik istället för bil. 
Bl.a. ser man tydliga skillnader i behov mellan norra och södra Sverige. Då avstånden är 
längre i norra Sverige behövs en mer utvecklad kollektivtrafik inom destinationerna för 
att gästerna som har tagit sig till destinationen med kollektivtrafik ska kunna ta sig runt 
mellan olika aktiviteter och anläggningar. 

För att besökarna ska ta sig till destinationerna i norra Sverige behöver tågtrafiken 
utvecklas. Snabbare tåg, fler avgångar och en bra nattågstrafik upplevs som viktiga 
frågor. Detta leder inte bara till att befintliga gäster i större utsträckning väljer 
kollektivtrafik utan skulle även bidra till att nya målgrupper nås. Nya målgrupper skulle 
kunna utgöra besökare med större geografisk spridning. En fungerande och smidig 
nattågstrafik från Malmö/Göteborg skulle öppna upp hela den sydvästsvenska regionen 
då dessa kunder ofta tycker att avståndet är för biltransport. Direkttåg från 
Stockholm/Arlanda och Köpenhamn ökar även potentialen för utländska besökare. 

För södra Sverige såg de tillfrågade företagarna ett stort behov av ett direkttåg mellan 
Kalmar och Stockholm. Ett annat förslag var flexstyrda bussförbindelser, synkrona med 
ankomster (tåg och flyg) i Kalmar. Att Stångådalsbanan elektrifieras eller att det sätts in 
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ett biogaståg tas också upp. ”Internationellt sett är Pippi är större än tomten” – sa en 
tillfrågad företagare. Fler svenska och internationella gäster som befinner sig i 
Stockholmsregionen skulle kunna tänkas besöka Astrid Lindgrens värld om det fanns ett 
direkttåg, på motsvarande sätt som det går att enkelt ta sig mellan Paris och 
Disneyland”.  

Även på frågorna om vad som krävs för att turisterna ska välja kollektivtrafik och vad 
företagen kan göra för att medverka till ökar resande med tåg och buss pekades huvud-
sakligen på olika infrastrukturåtgärder och lobbying. Ett företag tog dock även upp 
paketering av resa och boende. 

 

 
 

5.2 Myndigheters och regionala organisationers syn 
För att undersöka turist- och transportsektorns intresse av hållbara turistresor ställdes ett 
antal frågor om eventuella problem och brister samt om tänkbara åtgärder och strategier 
för att stimulera till hållbart resande i en enkät om betydelsen av hållbara turistresor. 
Enkäten riktades till representanter för olika organisationer som närvarade vid ett av 
Trafikverket arrangerat turistråd i Östersund, hösten 2011. Svar erhölls från sju 
representanter för myndigheter (Trafikverket, Tillväxtverket), fem representanter för 
destinationsbolag eller regionala organisationer (Åre Destination AB, Visit 
Västernorrland, Region Dalarna, Destination Vemdalen) och tre representanter för 
länstrafikbolag (Länstrafiken Jämtland, X-Trafik AB, Dalatrafik). 

Alla ansåg att frågan kring hållbara turistresor var mycket viktig eller viktig. Flera 
refererade till politiska visioner och mål samt till marknadens framtida acceptans. Även 
möjligheter att vidareutveckla destinationer för att svara upp emot en ökande efterfrågan 
och till en del av upplevelseindustrin kopplas ihop med hållbart resande. Ett länstrafik-
bolag ansåg att frågan inte är oviktig, men att fokus för dem är på att lösa kollektiv-
trafiken för behovet av vardagsresandet, dvs. resor till och från arbetet och skolan: 
”Turistresor tror jag är ett område som den kommersiella trafiken har bäst 
förutsättningar att lösa. Samma person konstaterade också att: ”Jag tror att resenärer 
är angelägna om att det finns ett rikt utbud av möjligheter att resa med ett annat 
alternativ än bilen. 
De problem och brister som redovisas utgår i första hand ifrån relationen mellan dagens 
resande och ett tänkt, mera hållbart, resande med buss och tåg. I ett fall konstateras att 
det förekommer trängselproblem i samband med trafiktoppar på en destination. På 
samma sätt är de åtgärder som föreslås är relativt övergripande och måste underbyggas 

Sammanfattning av turistföretagens syn 

Turistföretagen syn på hur turistresandet med tåg och buss kan öka handlar i stor 
utsträckning om att öka turtätheten och hastigheten, men även om utökad 
infrastruktur med bättre kvalitet. Det bredare resenärsperspektivet som framkommit i 
intervjuerna av turister återspeglas endast i ett svar avseende paketering av resa och 
boende. Företagen är också, av naturliga skäl, mer fokuserade på att öka det totala 
turistresandet snarare än på överföringar mellan färdsätt. De ser alltså ett ökat 
resande med kollektiva färdmedel som en möjlighet att nå ytterligare 
turistkategorier.  
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med konkreta åtgärder i form av erbjudanden som säljer. Det innebär att för att vidare-
utveckla turistnäringen, inklusive resandet, i riktning mot ekologisk hållbarhet krävs att 
olika lokala aktörer identifierar och utvecklar produkter som leder i denna riktning 
samtidigt som de utgör en grund för det lokala näringslivet. För att identifiera och 
utveckla turistnäringen i denna riktning och för att utveckla olika paketerbjudanden bör 
möten och dialog vara av central betydelse. Några problem och brister som lyftes fram 
var krångel vid biljettköp, osmidigt med packning, förseningar, dålig komfort, få 
avgångar, anslutningar och resmål samt informationsbrister vid förseningar. Samtidigt 
identifierades bra komfort, miljöfördelar, bra service, hög säkerhet, enkelt att finna 
information och att boka biljetter på internet som goda egenskaper med kollektiva 
färdmedel. Det tycks med andra ord finnas ett glapp mellan insikter om vad som är 
viktigt och hur den faktiska verkligheten ser ut.  

Förslag på tänkbara åtgärder som framfördes var exempelvis fler avgångar, mer över-
skådlig prisbild, bättre service och standard på tågen, bättre bagageförvaring, fler direkt-
tåg, gratis internet ombord och utveckla ResPlus. Avslutningsvis konstaterades av fler-
talet respondenter att samverkan mellan olika aktörer troligen är nyckeln till framgång 
för möjligheten att skapa mer hållbara turistresor. Man bör skapa former för att föra 
dialog mellan olika aktörer, ta vara på goda exempel i branschen och sprida dessa samt 
jobba vidare i projekt liknande Fjällpaket Dalarna24. Besöksnäringen (destinationerna), 
myndigheter, regionförbund, landsting, kommunerna, bussbranschen, tågbolagen, läns-
trafiken, flygbolag, m.fl. bör träffas på möten såsom turistrådet mm för att diskutera 
möjligheter att förbättra effektivitet, lönsamhet och komfort utifrån en besökares 
systemperspektiv. Förhoppningsvis kan detta också leda förbättringar avseende 
hållbarhet.  

 

 
 

5.3 Sammanfattning av företagens och myndigheternas 
perspektiv 

Nyckeln till framgång låg enligt enkäten till turistsektorns organisationer framförallt på 
en ökad samordning och dialog mellan olika aktörer såväl myndigheter som företag. 
Som en del i detta föreslogs bl.a. paketresor för att underlätta för kunden. Ett 
traditionellt tänkande förekom dock där ett länstrafikbolag menade att deras uppgift är 
arbetspendling och skoltrafik vilket torde innebära att de i praktiken väljer bort nya 

                                                 
24 Ett Fjällpaket för Dalarna – Trafik och infrastruktur, PM Region Dalarna, 100210. 

Sammanfattning av myndigheters och regionala organisationers syn 

Även om insikter om behovet att utgå ifrån besökares systemperspektiv samt om 
vikten av att samverka mellan olika aktörer uttrycks, finns det fortfarande ett behov 
av att förtydliga vad detta så kallade systemperspektiv omfattar. De olika 
organisationer som arbetar med att stödja utvecklingen av turismen redovisar i vissa 
delar en god insikt både om turisternas behov och krav på att resa med 
kollektivtrafiken och om dess brister, men dessa insikter är relativt fokuserade på 
resan. 



 

58 VTI rapport 782 

kundgrupper (som de räknar med att den kommersiella trafiken tar hand om) och inte 
tänker i banor om samordning med andra länstrafikbolag.  

Enligt intervjuerna med turistnäringens företag fanns samordning också med, men fokus 
låg inte på organisatoriska förändringar utan på förbättringar framförallt avseende 
transporter (fler avgångar, snabbare tåg, nya flygförbindelser och busslinjer, bättre 
kontinuitet) och nybyggande av transportinfrastruktur (fler spår, nya vägar). Det senare 
kan knappast anses leda till ett hållbart resande och därför är det svårt att tolka det på 
annat sätt än som kommersiellt intressanta förändringar. Det förra, bortsett från flyg, 
medverkar troligen till en ökning av ett hållbart resande. 
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6 Åtgärdskatalog 
Nedan presenteras exempel på åtgärdsförslag och implementerade åtgärdsexempel som 
rör hållbara turistresor i Sverige och i andra länder. Till grund för katalogen ligger den 
litteratursökning och databassökning som presenteras i avsnitt 2. Katalogen gör inte 
anspråk på att vara uttömmande utan ska ses som en sammanställning av goda exempel, 
om möjligt med hänvisning till utvärdering av åtgärden. 

Man kan generellt dela upp semesterresan i fyra olika moment; före resan, resan till 
turistorten, vistelsen på turistorten och resan hem (Figur 13). Denna struktur har i viss 
mån använts för att kategorisera olika typer av åtgärder nedan. 

 
före resan resan dit vistelsen resan hem 

    
• Information 
• Boka 
• Betala 

• Anslutningsresa 
• Resa till resmålet 
• Transportera 

packning 
• Äta och uppleva på 

vägen 
• Anslutningsresa 

• Boende 
• Upplevelser och 

aktiviteter 
• Handla mat 

och/eller äta på 
restaurang 

• Transporter inom 
resmålet 

• Anslutningsresa 
• Hemresa 
• Transportera 

packning 
• Äta och uppleva 

på vägen 
• Anslutningsresa 

Figur 13. Turistresans olika delar. 

6.1 Förbättrad kollektivtrafik till och från resmål 
Förbättrad kollektivtrafik handlar bland annat om att förbättra utbudet av tåg- och 
busslinjer samt att erbjuda tillförlitlighet och punktlighet, bättre komfort och bra pris. 
Kollektivtrafiken kan också förbättras genom att förstärka mervärden av att åka tåg eller 
buss till turistorten, till exempel att man har möjlighet att umgås, läsa, jobba, surfa, 
sova, äta, uppleva osv. på ett helt annat sätt än vad som är möjligt vid en bilresa. 

6.1.1 Paketerbjudanden 
Ett paketerbjudande innebär transport och övernattning eller någon av dessa tjänster i 
kombination med en turisttjänst som utgör stor del av arrangemanget, t.ex. en hotell-
övernattning med teaterbesök, entré till muséer eller andra sevärdheter. Paketerbjud-
anden kan användas för att stärka attraktiviteten för transportalternativ med kollektiv-
trafiken. Hos t.ex. SJ kan man köpa upplevelsepaket innehållande tågresa, biljetter till 
ett evenemang och hotell.25  

Guider och guidningar kan ha stor betydelse för den totala upplevelsen av en paket-
resa.26Exempel visar att guidade turer till fots eller med cykel kan inbjuda till upplev-
elser som besökare inte kan få när de väljer bilen. Denna typ av turer kan även skräddar-
sys för en specifik målgrupp. Det finns exempel på alla möjliga typer av turer. Ett 
axplock är turer där man besöker matbutiker, caféer och restauranger i New York,27 

                                                 
25 http://upplevelser.sj.se/  
26 Mossberg 2007. 
27 www.foodsofny.com 

http://upplevelser.sj.se/
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matvandringar i skånska Österlen,28 historiska cykelturer i Bangkok29 och 
spökvandringar i Malmö.30  

Denna typ av resor innefattas i paketreselagen, en lag för skydd av resenärer. I korthet 
innebär lagen att arrangören och återförsäljaren tydligt måste informera resenären om 
exempelvis pris, resmål, transporter, inkvartering, måltider och resplan.31 

6.1.2 Gemensamt biljettsystem 
För att underlätta resor mellan olika regioner eller länder vid platser som gränsar till 
varandra bör gemensamma biljettsystem för kollektivtrafiken utvecklas. I syfte att 
främja turistutbytet mellan Gorzów i Polen, och Berlin i Tyskland, samt att underlätta 
för bosatta i området att färdas mellan orterna har man framgångsrikt infört ett 
gemensamt biljettsystem.32 Ett annat exempel är Öresund runt-biljetten som gäller på 
både dansk och svensk kollektivtrafik i regionen.33 

6.1.3 Flexibla kollektivtrafiktjänster  
I en studie från USA har sex typer av flexibla kollektivtrafiktjänster identifierats, 
exempelvis anropsstyrd trafik, flexibla stopp utmed en fast rutt, flexibla tidtabeller.34 
För att klara den ökade efterfrågan på transporter under högsäsong, kan säsongs-
anpassade tidtabeller införas t.ex. för bussar och lokaltåg. Avgångarna kan vara tätare 
under högsäsong för att kunna klara av en säsongsstyrd ökning av antalet passagerare. 
Avgångar kan anpassas efter öppettider för sevärdheter och attraktioner och antalet 
hållplatser kan utökas under högsäsong för att passa den säsongsmässiga efterfrågan. I 
en studie baserad på knappt 500 kollektivtrafikoperatörer i USA och Kanada drev 194 
både flexibla kollektivtrafiktjänsterna och vanlig kollektivtrafik. Den vanligaste orsaken 
till att lägga ner en flexibel kollektivtrafiktjänst var ett lågt passagerarantal.35 Det bör 
inte vara ett problem i turistorter dit inresan kan ske med buss och tåg. 

Glesare befolkade delar kan med olika former av anropsstyrd busstrafik försörjas med 
kollektivtrafik, vilket även kan användas för att ge turister bättre transportmöjligheter. 
En anropsstyrd buss (mindre fordon som ibland är en taxi) går till platser där vanlig 
linjebusstrafik inte trafikerar eller på tider då efterfrågan är låg. En utvärdering av Vara 
kommuns anropsstyrda busstrafik visade att den anropsstyrda Närtrafiken var 
uppskattad, att bokningssystemen fungerade tekniskt bra men att utnyttjandegraden var 
låg (dock hade den ökat) sannolikt tillföljd av att resenärerna inte hade lärt sig de nya 
rutinerna. För att resvanorna skall ändras avseende anropsstyrd trafik ”behövs en 
integrering av anropsstyrd trafik och linjetrafik. Information, biljettsystem och 
resmöjligheter bör vara likartat oavsett vilken form vi väljer för att lösa 
kollektivtrafiken”.36 
FINAL-projektet, ett projekt om integrering av anropsstyrd trafik och linjetrafik, visade 
att problemen med kombinerade resor vanligen var av organisatorisk än teknisk art, det 

                                                 
28 http://matvandringar.skane.com/ 
29 www.followmebiketour.com 
30 www.evenemang.se/spökvandring-malmö.html 
31 Konsumentverket 2011.  
32 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2561  
33 http://www.skanetrafiken.se/templates/InformationPage.aspx?id=2989&epslanguage=SV 
34 Chafee 2010, s. 1. 
35 Chafee 2010. 
36 Svanfelt et al. 2005, s. 23. 

http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2561
http://www.skanetrafiken.se/templates/InformationPage.aspx?id=2989&epslanguage=SV
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finns ett behov av standardiserade lösningar. Vidare framställs ett behov av gemensam 
planering, prissättning och information.37  

6.2 Förbättrade resmöjligheter utan bil inom resmål  

6.2.1 Skyttelservice (Shuttle service) 
För att förbättra resmöjligheterna utan bil inom resmål kan man erbjuda busservice 
mellan olika intressepunkter/resmål. En sådan skyttelservice har lyckosamt införts i 
Haute-Savoie i franska Alperna såväl sommar som vinter.38 I Haute-Savoie ligger kända 
skidorter som Chamonix och Albertville.  

Guldkusten, Australien, är ett annat exempel där Gold Coast Tourist Shuttle verkar. 
Genom multibiljetten Freedom Pass ingår flygplatstransport (se nedan under 
upphämtningsservice), obegränsat lokaltrafiksresande samt obegränsade transporter till 
shopping, stränder, casinon, restauranger och uppträdanden. Kortet gäller i tre, fem sju 
eller tio dagar.39 Ett annat exempel är skidbussen som kör mellan de olika skidområdena 
i Åre och på vilken liftkortet gäller som biljett.40 

6.2.2 Bussprioriterade sträckor och filer 
En generell åtgärd för ökad konkurrenskraft för busstrafik som har införts i många 
städer är busskörfält där bussen prioriteras framför övrig trafik. En liknande åtgärd är 
prioritering av bussar i korsningar med trafikljus. Ett lyckat exempel på införande av ett 
busskörfält är på Tornavägen i Lund, där man har infört ett ca 800 meter långt 
reversibelt körfält.41 Vägverket skriver även om positiva effekter av busskörfält i 
Malmö i syfte att öka bussarnas framkomlighet. Åtgärden resulterade i en minskning av 
biltrafiken med 10–15 procent och en tidsvinst upp till 0,8 minuter per buss.42 

Prioritering av busstrafik skulle även kunna användas på sträckor till större attraktioner 
och sevärdheter där regelbundna eller säsongsmässiga trafikstockningar orsakar köer 
och förseningar till större attraktioner.  

6.2.3 Cykeltransporter i kollektivtrafiken 
Genom att kombinera kollektivtrafik och cykel, kan cykelturismen underlättas så att mer 
avlägset belägna och fler attraktioner och sevärdheter kan besökas av fler. Flera 
regionala bussbolag i Sverige erbjuder cykeltransport med vissa fordon och för givna 
avgångar. Skånetrafiken tillåter cykel ombord på tåg och regionbussar (för vissa 
avgångar och i mån av plats) till kostnad av en barnbiljett. Skånetrafikens regionbussar 
är utrustade med cykelhållare bakom bussen med plats för två cyklar.43 

6.2.4 Lånecykelsystem 
Lånecykelsystem finns på flera ställen runt om i världen och Europa, bl.a. Barclays 
Cycle Hire i London, Stockholm City Bikes m.fl., allt sammanställt på The Bike-sharing 

                                                 
37 TransportidéFINAL-projektet 2005. 
38 www.alpine-space.org/uploads/media/Mobilalp_News_1_en.pdf 
39 www.queenslandholidays.com.au/travel-info/getting-around/gold-coast-tourist-shuttle/index.cfm 
40 www.skistar.com/sv/Are/Skidakning/Skidbussar/ 
41 Trafikverket 2012c (http://www.trafikverket.se/PageFiles/90137/forstudie_beslutshandling.pdf) 
42 Vägverket 2001. 
43 http://www.skanetrafiken.se/templates/InformationPage.aspx?id=30624&epslanguage=SV  

http://www.alpine-space.org/uploads/media/Mobilalp_News_1_en.pdf
http://www.queenslandholidays.com.au/travel-info/getting-around/gold-coast-tourist-shuttle/index.cfm
http://www.skistar.com/sv/Are/Skidakning/Skidbussar/
http://www.skanetrafiken.se/templates/InformationPage.aspx?id=30624&epslanguage=SV
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World Map.44 Velib lånecykelsystem finns både i Lyon och Paris, Frankrike. 
Användaren betalar för ett medlemskap, antingen ett årslångt, en vecka eller en dag. 
Därefter är det gratis att använda en cykel den första halvtimmen eller timmen 
(beroende på vilket medlemskap man har), varefter kostnaden ökar gradvis. Systemet 
har varit välanvänt bland såväl stadsbor som turister. I Paris registrerades hela 4 
miljoner resor de två första månaderna efter införandet.45 

Flyer elcyklar kan hyras på fler än 100 stationer i länderna Österrike, Tyskland och 
Schweiz. Elcyklarna kan användas under hela eller delar av semestern och kan 
kombineras med bussturer.46 

6.2.5 Cykelstation och turistinformation 
I staden Bremerhaven, Tyskland, har man kombinerat en cykelstation där man kan 
parkera och/eller hyra cyklar med turistinformation. Det har bidragit till att cykel-
uthyrning har blivit mer attraktiv för turister, men också till fler cyklister överlag i 
staden.47 

6.2.6 Cykelutlåning för hotellgäster och turister 
Hotell och pensionat m.fl. kan erbjuda sina gäster att låna cyklar eller hyra dem genom 
att endast behöva betala en depositionsavgift. I Champagne, Frankrike, är det vanligt att 
erbjuda cyklar till besökare, som då på egen hand kan bestämma vilka vingårdar de vill 
besöka och hur länge de vill stanna.48  

6.2.7 Information om cykelnätverket 
I resmål med välutvecklade cykelvägnät ökar tillgängligheten för fler att cykla i området 
genom god information. I syfte att öka antalet cyklister i en region går det att synliggöra 
cykling, genom t.ex. tydlig skyltning, utdelning av cykelkartor samt skyltar med 
cykelkartor med t ex utmärkta attraktioner lokaliserade på strategiska platser. 

Exempelvis i Köpenhamn, Danmark, arbetar man kontinuerligt med cykelfrämjande 
åtgärder varav information är en del. Informationen omfattar bland annat en cykelkarta 
på internet där cyklisten kan få vägbeskrivning utifrån bland annat kategorierna kortast 
väg, säker väg (med lite trafik) och grön väg (genom parker och naturområden).49 I 
London, Storbritannien, går det att beställa en karta via internet.50 Genom projektet 
Adventure Cycling Association51 går det att via internet finna cykelvägar i USA för de 
olika delstaterna och en rad hjälpmedel som underlättar cyklingen såsom GPS-
anpassade kartor via Google Maps, handböcker och uppgifter om sevärdheter. Ett 
exempel är delstaten Maine som har kommit långt i arbetet.52  

                                                 
44 maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=214135271590990954041.00043d 
80f9456b3416ced 
45 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1580, www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1579  
46 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1962  
47 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1955  
48 http://randovelo.fr/randovelo/-Anglais- 
49 http://www.cyclecopenhagen.dk/cc/master.php  
50 https://www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling/11682.aspx 
51 http://www.adventurecycling.org/routes/usbrs/ 
52 http://www.exploremaine.org/bike/ 

http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1580
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1579
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1962
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1955
http://www.cyclecopenhagen.dk/cc/master.php
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6.2.8 Cykelled 
Det finns flertal exempel på Svenska bilfria cykelleder, varav Kattegattleden är ett. 
Leden är under uppbyggnad och planeras att vara helt färdig år 2015 då den kommer att 
sträcka sig igenom tre regioner och tio kommuner, från Helsingborg till Göteborg. I 
Göteborg är infrastrukturen klar och i Halland och Skåne är ca 60 procent av leden klar 
vid sidan av Gateway Ugglarp. En gateway kallas en plats där man kan göra inköp, äta, 
bo, serva cykeln m.m. Målgruppen är turister men leden förväntas även användas av 
närboende. Satsningen ingår i regeringens infrastrukturpaket och samfinansieras av 
kommunerna längs leden, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland, 
Trafikverket samt EU.53 I Hallands regionala infrastrukturplan54 framgår även att andra 
åtgärder kommer att vidtas i samband med utbyggnad av Kattegattleden, t.ex. ska 
hållplatsplaceringar revideras och anpassas till gång- och cykelvägar för att förenkla 
kombinationer av olika färdmedel. 

Ett annat cykelprojekt är Fyr till Fyr som drivs av Ölands kommunalförbund, 
Borgholms kommun och Mörbylånga kommun genom EU-projektet Regional utveck-
ling genom Mål 2 Södra med målsättningen att göra Öland till en av landets främsta 
cykeldestinationer av hög standard. Projektet är ett helhetskoncept där man utöver 
infrastrukturella åtgärder arbetar med vägvisning, kartor, upplevelser längs färden, 
sevärdheter, trevliga rast- och badplatser i natursköna lägen, övernattningsmöjligheter, 
matställen, packning transporterad, cykeluthyrning, cykelservice mm.55 

I Portland, USA, byggdes en cykelbana på ett tidigare vägkörfält mellan SW Clay och 
SW Jackson. 70 procent av undersökningens intervjupersoner ansåg att cyklingen blev 
säkrare. De flesta intervjuade bilister (45 %) tyckte att åtgärden gjorde bilkörningen 
säkrare och lugnare. Förarna ansåg inte att bilfärden tog längre tid tillföljd av åtgärden. 
Föga förvånande var bilförare som aldrig cyklade, vanligen mer pessimistiska till 
åtgärden. Åtgärden medförde dock inte att andelen cyklister ökade.56 

6.2.9 Cykelcertifieringsprogram 
Cyclist Welcome är ett rikstäckande certifieringsprogram i Tjeckien som stöder hållbar 
cykelturism. Sedan 2006 har 710 företag certifierats och man har sett en ökning av 
cykeltjänster och cyklister. Verksamheter och restauranger, museer, hotell m.m kan 
certifieras om de uppnår kategorier som t.ex. att erbjuda cykelreparationer, möjligheter 
att torka kläder, tillhandahålla cyklister med cykelkartor mm.57 

6.2.10 Cykelpaketresor 
Göta kanal är ett starkt varumärke i Sverige, där cykelpaket har erbjudits en längre tid. 
Man har medvetet satsat på att utveckla denna verksamhet och det finns numera många 
aktörer på marknaden som erbjuder paketresor av olika slag såsom kanalkryssningar, 
cykelpaket, boendepaket, kanalpaddling eller kombinationer av dessa upplevelser.58 

                                                 
53 www.kattegattleden.se 
54 Region Halland 2010  
55 www.cyklapaoland.se/pages.asp?r_id=3377  
56 Monsere, McNeil & Dill 2011. 
57 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2027  
58 www.gotakanal.se/sv/Gotakanal  

http://www.kattegattleden.se/
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6.2.11 Traditionella transportmedel för korta resor i regionen 
För kortare resor i en region erbjuds ibland exotiska eller spektakulära transportmedel 
för turister, såsom dressincykling, häst och vagn, historiska spårvagnar eller hundsläd-
turer. I Sverige kan man exempelvis cykla dressin på många platser, bl.a. i Dalsland, där 
ett tvådagarspaket erbjuds59 och ett annat är den bilfria skidorten Avorias, Frankrike, 
där det går att färdas med häst och släde inom byn.60 

6.2.12 Miljöanpassning av fordon 
Till regionen Allgäu, Tyskland, åker många turister för rekreation och naturupplevelser. 
Sommaren 2010 infördes en flotta med 50 elfordon, tillgängliga för turister liksom 
lokalbefolkningen. I fordonsflottan ingår elbilar av olika storlek, elskotrar och Segways. 
Biluthyrning liksom bilpooler erbjuds och laddningsstationerna i staden förser fordonen 
med lokalt vattenkraftsproducerad el.61 

På Bourgetsjön i Frankrike (Figur 11) trafikerar en eldriven båt som varken avger 
utsläpp eller vattenföroreningar och buller. Driftkostnaden är 2 500 € per år, vilket kan 
jämföras med 7 000 € om båten hade varit dieseldriven.62 

 

 
Figur 11. Eldriven båt på Bourgetsjön i Frankrike. Källa: Eltis.63 

 

6.2.13 Nätverk för icke-motoriserande trafik 
Det nationella nätverket SwitzerlandMobility arbetar för icke-motoriserad trafik 
(vandring, cykling, mountainbike, skridskoåkning och paddling). Nätverket lanserades 
2008 och tillhandahåller tjänster som underlättar för turister att uppleva Schweiz. 
Nätverket samordnar även samarbete mellan offentlig sektor och privata tjänsteleveran-

                                                 
59 http://www.dalslandsresor.se/pages/default.asp?SectionID=1049&ArticleID=4209& 
ArticleGroup_paket= 
60 http://www.avoriaz.com/ski-holidays/  
61 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2915  
62 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2740  
63 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2740 

http://www.dalslandsresor.se/pages/default.asp?SectionID=1049&ArticleID=4209&
http://www.dalslandsresor.se/pages/default.asp?SectionID=1049&ArticleID=4209&ArticleGroup_paket=
http://www.avoriaz.com/ski-holidays/
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2915
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2740
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törer. Tjänster som kollektivtrafik, uthyrning av cyklar, övernattning och bagage-
transport har genom nätverket kopplats samman.64 

6.2.14 Natur- och kulturbuss 
Ett exempel på ett åtgärdspaket är Natur- och kulturbussen i Skåne i regi av Region 
Skåne tillsammans med flera skånska kommuner. Natur- och kulturbussen är till för att 
möjliggöra för samtliga invånare och besökare i länet ta del av den skånska naturen och 
kulturen, även för de som inte har tillgång till bil. Under helgerna följer bussen en 
tidsplan med guidade program medan den under vardagar kan bokas av skolor eller 
andra verksamheter. Natur- och kulturbussen är mycket populär bland allmänheten och 
kan även användas av turister.65 

6.3 Åtgärder som stödjer kollektivtrafiken 

6.3.1 Upphämtningsservice  
Upphämtningsservice, en form av skyttelservice (se ovan), innebär att resenären kan 
beställa transport från hemmet till tågstationen (eller busstationen), vilket är särskilt 
värdefullt för de resenärer som har långt till kollektivtrafiken. Väl på plats på resmålet 
kan resenären även hämtas från tåg- eller busstationen och köras till sitt boende. 
Liknade transferservice erbjuds i regel mellan flygplatsen och boendet på turistorten. 
Åre Tågtransfer är ett exempel på upphämtningsservice – buss eller taxi tar tågresenärer 
från Åre och Duved station till en hållplats nära boendet.66 

6.3.2 Dörr-till-dörr service för bagage 
Bagageservice innebär att resenären får sitt bagage upphämtat före avresa och levererat 
till sitt boende på turistorten. Detta har bl.a. provats i Bad Hofgastein och Werfenweng i 
österrikiska Alperna. Här erbjöd man resande från Wien fr.o.m. slutet av 90-talet 
bagageservice under semesterperioden, vilket innebar att resenärens bagage hämtades i 
hemmet två dagar före avfärd och sedan väntade på boendet på resmålet. Bagaget 
skickades även hem igen. Servicen blev så populär att den utvidgades vintern 
2000/2001 till att gälla hela östra Österrike och för hela vintersäsongen.67 Samma 
system finns även i Frankrike (inom 24 timmar) och schweiziska Ticino respektive 
Bern-området.68 

6.3.3 Checka in bagage på tåg och buss 
Av intervjuerna i föreliggande studie framgår en efterfrågan på system som gör det 
enkelt att checka in och ta med bagage och sportutrustning till exempel cyklar, golf- och 
skidutrustning osv. på tåg och buss. För tågresenärer med Veolia Transport från Malmö, 
Lund, Hässleholm och Stockholm till Åre, Duved, Enafors och Storlien, finns numera 
möjlighet att förboka bagageplats för en mindre kostnad i samband med att man bokar 
sin tågresa; bagaget checkas in i en resgodsvagn.69 Ett annat exempel är bussbolaget  i 

                                                 
64 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2668  
65 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1975 
66 http://www.skistar.com/sv/Are/Resan-hit/Tagtransfer/ 
67 http://esteast.unep.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=27 
68 Molitor et al. 2008. 
69 http://www.veolia-transport.se/tmpl/ExtensionPage____45989.aspx?epslanguage=ML 

http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2668
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Peru som, precis som på flygplatser, märker bagaget, lämnar ett bevis på märkningen 
till passageraren och checkar in bagaget utan passagerarens medverkan. 

6.3.4 Matservice 
Idag blir det allt vanligare att människor abonnerar på en färdigkomponerad kasse med 
ingredienser och varor anpassade för medföljande recept som levereras hem.70 Redan nu 
går det att i förväg beställa ICAs matkasse i Lindvallen, Sälen, före avresan även om 
den informationen inte finns på deras hemsida.71 Det förekommer även erbjudanden om 
matleveranser riktade mot tillfälliga besökare i turistorter, i Sälen t.ex. erbjuder Lodger's 
Bag leverans av matkasse och recept till stugdörren.72  

6.3.5 Kombinerade biljetter för transporter och service 
För att stimulera användningen av kollektivtrafik har man på flera håll i Europa infört 
integrerade biljetter för kollektivtrafiken, för flera trafikslag och/eller orter. I Södra 
Moravian-regionen, Tjeckien, har man integrerat kollektivtrafiknätverk, tidtabell, tull 
samt marknadsföring för en enhetlig och professionell service.73 

MobilCard har införts i provinsen Bolzano, Italien, och är ett kort som tillåter 
obegränsat antal resor under tre eller sju dagar med alla kollektiva medel. Det finns 
dessutom två varianter på kortet, ett som kombinerar fri kollektivtrafik med 78 museer 
en annan där en dags cykelhyra ingår.74 

I Schweiz går det att genom Swiss Pass, resa med alla transportslag (tåg, buss, båt, 
kollektivtrafik) på samma biljett75 där dessutom en mängd service ingår såsom gratis 
inträde till fler än 470 museer. En fyrdagarsbiljett i 2:a klass kostar 266 CHF.76  

Ett lokalt exempel är Stockholmspaketet som är ett paketerbjudande till turister. Vid 
hotellbokning erhålls ett kort som ger ett obegränsat antal resor med lokaltrafik, fri entré 
till museer och attraktioner samt fria sightseeingturer med buss och båt.77 Ett annat är 
kommunen Maribor, Slovenien, som har en biljett introducerats som gäller både på 
kommunens bussar och på linbanan i skidorten Maribor.78 Se även avsnitt 6.2.1 
Skyttelservice där bland annat skidbussen i Åre tas upp. 

6.3.6 Gratis kollektivtrafikkort vid övernattning på hotell 
I Basel, Schweiz, får samtliga hotellgäster ett kollektivtrafikkort i samband med deras 
incheckning. Kortet är personligt, varar lika länge som hotellvistelsen, är kostnadsfritt 
och gäller för samtliga kollektiva medel i staden. Biljetten bekostas av turistskatten, 
men 1998 togs ett politiskt beslut i staden att turistskatten skulle höjas från 1,6 till 2,2 € 
per natt. Mellanskillnaden betalas av hotellen.79 

                                                 
70 http://www.linasmatkasse.se/  
71 E-brev med Annica Nilsson på ICA Lindvallen, 2012-11-21, kl. 08:39. 
72 http://lodgersbag.se/  
73 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2199  
74 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2043  
75 Molitor et al. 2008.  
76 http://www.swisstravelsystem.com/en/tickets-en/swiss-pass-en.html 
77 www.destination-stockholm.se  
78 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2994 
79 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=243  
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6.4 Åtgärder som begränsar biltrafiken 

6.4.1 Parkeringsavgiftsökning och parkeringsplatsreducering 
Prissättningen av parkeringsplatser i svenska städer bygger i hög grad på subven-
tionering vilket inte motiverar till att lämna bilen hemma och åka kollektivt eller cykla 
och gå oavsett om kollektivtrafiken avsevärt förbättras.80 Ändras prissättningen av 
parkeringsplatser eller om antalet parkeringsplatser begränsas påverkas därför normalt 
färdmedelsvalen och andelen bilister sjunker.81  

Möjligheten att parkera motorfordon centralt i turistorter eller vid stora sevärdheter kan 
begränsas. Av parkeringsstrategin för Umeå framgår ambitionen att omvandla fula 
parkeringsytor i centrala staden till exempelvis bebyggelse och parker, dvs. något som 
berikar stadsbilden.82 Samma synsätt kan även appliceras på landsbygden såväl i fjällen 
som på slättbygden.  

6.4.2 Öka kollektivtrafikens attraktivitet relativt bilens 
Det finns en rad åtgärder som ökar kollektivtrafikens attraktivitet generellt. En av de 
viktigaste för att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen och på så vis 
locka fler att åka buss istället för att köra bil kan exempelvis vara att införa bussfiler (se 
även avsnitt 6.2.2 Bussprioriterade sträckor och filer) eller att anlägga busshållplatser 
närmare målpunkten än bilparkeringen. En hållplats bör lokaliseras enligt stations-
närhetsprincipen, vilket innebär att den bör ligga i närheten till bebyggelser och mål-
punkter, vara en upplyst och trygg plats. Strategiska hållplatsplaceringar enligt stations-
närhetsprincipen ökar tillgängligheten till kollektivtrafiken och bidrar därmed till en 
minskad bilanvändning.83Åtgärder som prioriterar kollektiv- framför biltrafik kan 
naturligtvis även användas vid trafikplanering för resmål.  

6.4.3 Park and Ride 
I Europa finns det tämligen många exempel på så kallade Park-and-ride-lösningar dvs. 
parkeringsmöjligheter intill kollektivtrafikstationer och hållplatser utanför stadskärnan. 
Införandet är effektivt om man vill begränsa antalet bilar i centrum. Ofta är parkerings-
avgiften integrerad i kollektivtrafikbiljetten. Ett exempel där park-and-ride har införts 
är Groningen, Nederländerna, där upp till fem personer får åka tur och retur till centrum 
för 3€.84 I Strasbourg, Frankrike, placerades infartspareringar vid exempelvis motor-
vägsavfarter. Parkeringsbiljetten kostar 2,40€ och fungerar som kollektivtrafikbiljett 
under en dag för bilens samtliga passagerare, något som stimulerar till samåkning. Detta 
resulterade i en 43-procentig ökning av kollektivtrafikresandet.85 

6.4.4 Bilfria områden 
Utanför Istanbul i Turkiet finns s.k. bilfria öar, där inga motorfordon tillåts bortsett från 
ett fåtal servicebilar. De buller och avgasfria öarna är populära resmål, där häst och 
vagn eller cykel utgör de enda färdmedlen.86 Bilfria områden kan naturligtvis även 

                                                 
80 Svensson et al. 2011, s. 5. 
81 Denstadli 2002. 
82 SKL 2013. 
83 Vägverket 2009 
84 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1700  
85 Bjerkemo 2006 
86 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2036  
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tillämpas i andra områden och kan vara begränsade i tiden till endast under hösäsong för 
turisttrafik. Ett sådant exempel är Grand Canyon i USA där delar av besöksområdet 
stängs av för biltrafik under högsäsong och gratis busskyttel istället erbjuds.87  

En rad förbättringar har genomförts för fotgängare i staden Mechelen i Belgien (figur 
12). Genom att bygga om många gator och torg, införa bilfria zoner och skapa nya 
attraktiva promenadstråk längs och på vattnet, har man gjort staden fotgängarvänlig. 
Satsningen marknadsförs med; ”i Mechelen kan du gå på vatten”.88 

 
Figur 12. Promenadstråk på vattnet i staden Mechelen i Belgien. Källa: 
Eltis.89 

 

6.5 Information och marknadsföring 

6.5.1 Mobil- och internetbaserad realtidsinformation om trafikförhållanden 
Flera regionala kollektivtrafikmyndigheter har förbättrat servicen gentemot resenärerna 
genom internetbaserad realtidsinformation.90 Realtidsinformation visar bl.a. avgångar 
och förseningar i kollektivtrafiken och kan nås t.ex. genom mobiltelefon och på håll-
platser. Informationen underlättar för resenärer att planera och fatta beslut om sin resa. 
Exempel på sådana kollektivtrafikaktörer är SL, Västtrafik, Skånetrafiken, Upplands 
lokaltrafik och Östgötatrafiken.  

Snarlik trafikinformation går att nå på samma sätt vad gäller persontågtrafiken i 
Sverige, genom Trafikverkets hemsida.91 Denna typ av informationstjänster kan även 
underlätta för turister och fler transportbolag kan anamma servicen, exempelvis 
expressbussar. En sådan applikation för skidbussar håller till exempel på att utvecklas 
för Funäsfjällen inom projektet TransTourism.92   

                                                 
87 www.nps.gov/grca/planyourvisit/shuttle-buses.htm 
88 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3018  
89 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3018 
90 Jonson och Kronborg 2009. 
91 trafikinfo.trafikverket.se/LIT/#url=Tagtrafiken/Taginfo 
92 www.transtourism.eu 
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6.5.2 Internetbaserad multimodal reseplanerare 
Att planera hela sin resväg via internet kallas reseplanerartjänst. Dessa kan visualisera 
hela resan på en karta samt förse användaren med information om olika resealternativ 
gällande såväl färdmedel som rutter. Ett exempel på en multimodal reseplanerare med 
bland annat karttjänst, hållplatsinformation och fordonsalternativ är ResRobot.93 Dessa 
planerare kan utökas med turistdestinationer och med turisters ofta bristande 
lokalkännedom i åtanke.  

Avseende tåg tillhandahåller österrikiska ÖBB en s.k. dörr-till-dörrtjänst (door-to-door-
information) som gäller för flera europeiska länder. Det är dock en reseplanerare med 
vissa kvalitetsbrister. En motsvarande med hög kvalitet finns för tyska DB.94  

Inom projektet TransTourism95 håller en s.k. smart ruttplanerare – JourneyGenie – som 
omfattar både resmål och resmöjligheter att utvecklas.   

6.5.3 Mobilitetscentrum och informationspunkter för hållbara resor 
Ett så kallat mobilitetscentrum är en fysisk informationspunkt, dvs. ett kontor där 
allmänhet exempelvis får information om resealternativ, tidtabeller för kollektivtrafik, 
samåkningssystem samt köp av kollektivtrafikbiljetter.96 Mobilitetscentrum syftar till att 
underlätta informationsöverföring till bl.a. turister genom att samla nödvändig 
information om möjligheterna att genomföra olika typer av resor.  

Det finns ofta med som en åtgärd i Mobility Management (MM)-sammanhang, till 
exempel informationsåtgärder för att främja hållbara transporter.97 EU-projektet 
DELTA förde fram betydelsen av att inrätta mobilitetscentra för turistresande.98 
Mobilitetscentra kan inrättas för att främja informationsspridning om hållbara 
transportsätt och främja intermodalitet, dvs. utnyttjandet av flera transportsätt under 
resan.  

6.5.4 Information om hållbara resor 
Redan när den potentielle besökaren börjar fundera på att resa till en ort/region ska 
denne kunna få upp förslag på hållbara resealternativ till och inom orten/regionen. Det 
finns goda exempel på detta, t.ex. marknadsför sig en samling orter i Alperna – Alpine 
Pearls – som ett hållbart alternativ vad gäller resor till, inom och mellan orterna.99  

Hotell kan utgöra en samarbetspart för att informera sina gäster om möjligheten att välja 
de mest hållbara färdmedelen för resor inom orten/regionen. Hotellen kan aktivt arbeta 
med att tillhandahålla tidtabeller, kartor och biljetter – som hotellen i staden Basel, 
Schweiz, där samtliga gäster får ett gratis mobilitetskort som gäller på lokala bussar och 
spårvagnar.100 

                                                 
93 http://reseplanerare.resrobot.se/bin/query.exe/sn  
94 Molitor et al. 2008 
95 www.transtourism.eu 
96 www.dot.state.fl.us/research-
center/Completed_Proj/Summary_PTO/FDOT_BC137_38_TDMEur_rpt.pdf 
97 www.mobilitymanagement.se/ 
98 Möller et al. 2010 
99 http://www.alpine-pearls.com 
100 194.124.202.182/go/id/ehw/lang/eng/  
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6.6 Sammanfattning av åtgärdskatalogen 
Av kapitlet framgår att det finns en stor mängd åtgärder som kan bidra till att turistresor 
sker på ett mer hållbart sätt. Fem större områden identifierades där vart och ett inne-
håller ett antal undergrupper. Många åtgärder är redan implementerade medan andra är 
framlagda som förslag. Det framgår inte alltid om de är utvärderade, och i de fall de är 
utvärderade behöver det inte innebära att informationen om under vilka förutsättningar 
en åtgärd är framgångsrik har klarlagts. Sammanställningen bör dock kunna ge uppslag 
och idéer om lämpliga åtgärder i olika svenska sammanhang.  

Åtgärderna är sådana som dels samhällsaktörer råder över men även sådana som till 
exempel aktörer i branschen kan arbeta med. Många av åtgärderna kan dessutom med 
fördel genomföras av flera aktörer tillsammans. Varken enskilda åtgärder eller ensamma 
aktörer har full rådighet över ett mer hållbart beteende hos allmänheten. De minst 
kostnadskrävande åtgärdsförslagen torde vara marknadsföring och informationsinsatser 
som sällan kräver större investeringar varken i system eller i infrastruktur. Många 
besöksplatsers internetsidor saknar fortfarande enkel och tydlig information om hur man 
tar sig till destinationen med kollektivtrafik eller ens vad närmaste hållplats heter eller 
ligger. Åtgärder som handlar om tillgänglighet med kollektivtrafik är naturligtvis olika 
svåra (och kostsamma) beroende på ortens lokalisering.  
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7 Åtgärdsanalys för de fem resmålen 
I svenska turistorter är inte biltrafiken ett lika stort problem vad gäller trängsel som i 
exempelvis Alperna eller i storstäder, även om det finns rapporter om ett växande 
trängselproblem under högsäsong i vissa resmål. Däremot ställs vi alla inför samma 
utmaning i framtiden: att hantera klimathotet och ökande priser på energi/drivmedel. 

Nedan följer en översiktlig åtgärdsanalys för vardera av de inom projektet fem utvalda 
resmålen i Sverige: Åre, Funäsdalen, Astrid Lindgrens värld, Glasriket och Öland. 
Exempel på tänkbara åtgärder har identifierats för att skapa förutsättningar för mer 
hållbara resor till, från och inom resmålen. Analysen baseras på resultaten av 
föregående kapitel 3–6. 

7.1 Åre 

7.1.1 Förbättrad kollektivtrafik till och från resmålet 
Idag finns redan, som har konstaterats, goda möjligheter att resa med allmänna 
kommunikationer till och från Åre. Det är dock viktigt att kollektivtrafikutbudet är 
tillräckligt för att tillgodose efterfrågan, att kostnaden för resan är rimlig och att kvalitet 
och komfort svarar mot resenärernas förväntningar. Helst bör också en resa till Åre vara 
utan byten, men om så måste ske bör bytet vara en rimlig tid på dygnet. Överlag är 
komfort och mervärden viktiga för resenärer, vilket kan förbättras och utökas. 

7.1.2 Förbättrade resmöjligheter utan bil inom resmålet 
Idag erbjuder Åre en skidbuss mellan de olika backarna i området. Denna service skulle 
även kunna inkludera andra besöksmål och utökas för att täcka så många sådana och 
turistboenden som möjligt. Glesare befolkade delar kan med olika former av anrops-
styrd busstrafik försörjas med kollektivtrafik, vilket ger både boende och turister bättre 
transportmöjligheter. En anropsstyrd buss (mindre fordon) går till platser där vanlig 
busstrafik inte trafikerar och körningarna planeras så att inga fordon går tomma. 

Transporter inom turistorten kan också göras som fotgängare, på cykel (om vädret 
tillåter) eller med andra färdmedel som spark, snöskoter, hyrbil eller poolbil. Servicen 
kan tillhandahållas av boendet eller av ett särskilt mobilitetscenter på orten. Förbättrad 
infrastruktur för cykel och gång skulle underlätta för oskyddade trafikanter i vissa delar 
av resmålet. 

7.1.3 Åtgärder som stödjer kollektivtrafiken 
Upphämtningsservice skulle kunna erbjudas till samtliga resenärer som reser till Åre 
med kollektivtrafik – möjligheten att beställa transport från hemmet till tågstationen 
(eller busstationen) samt transfer till boendet när man väl är framme i turistorten.  

Eftersom skidturister ofta har mycket och tung packning är bagageservice en tjänst som 
skulle kunna uppskattas av många. Det innebär att resenären får sitt bagage upphämtat 
före avresa och levererat till sitt boende på turistorten. Möjlighet till incheckning av 
bagage är fördelaktigt, vilket idag erbjuds för vissa tågavgångar och destinationer samt 
att det finns förvaringsutrymme i fordonet. 

7.1.4 Åtgärder som begränsar biltrafiken 
För att höja kollektivtrafikens status gentemot bilen och skapa attraktivare områden för 
fotgängare kan man inom vissa zoner förbjuda biltrafik, permanent eller periodvis. Man 
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kan också införa parkeringsrestriktioner och på så sätt frigöra utrymme för bussar att 
angöra nära viktiga målpunkter. I Åre skulle detta t.ex. innebära att bussarna angör 
väldigt nära liftarna medan bilparkeringarna strategiskt placeras lite längre bort.  

7.1.5 Information och marknadsföring 
Lättöverskådlig information i rätt forum och väl marknadsförda resor är betydande vid 
val av resmål och färdmedel. En orsak till att många har fått upp ögonen för tågalterna-
tivet till Åre kan vara att resealternativet på senare tid har marknadsförts flitigt.  

Alla goda lösningar, från tågresan och transfer till boendet till bagage- och matservice, 
kan med fördel paketeras och presenteras för resenären på ett tydligt och lättillgängligt 
sätt. Det bör finnas möjlighet för var och en att ”bygga” sin egen resa utifrån sina behov 
och preferenser (Figur 14). I dagsläget finns flera av dessa lösningar redan, men sällan 
presenterade, prissatta och bokningsbara på ett och samma ställe.  

 
Figur 14. Individuella kombinationer av olika paketlösningar. 

7.1.6 Implementeringsförutsättningar 
För att genomföra många av åtgärderna föreslagna ovan krävs ett tätt och välfungerande 
samarbete mellan olika aktörer som företräder såväl transport- som turistsektorn. Skid-
resor bokas inte sällan med god framförhållning så information om restider, boende och 
andra detaljer rörande resan måste vara klara i god tid och presenteras i rätt forum på ett 
lättbegripligt sätt. Det är dessutom av stor betydelse att det finns garantier vid bokning 
av paketresor, att kunden är införstådd i vad som gäller om buss- eller tågtider skulle 
ändras eller avgången skulle bli inställd p.g.a. snöstorm eller dylikt.  

Innan varje åtgärdsimplementering bör en nulägesanalys utföras, mål sättas upp och 
mätbara indikatorer/parametrar tas fram, som man följer upp för att mäta resultatet. Vid 
val av åtgärder bör erfarenheter från liknande projekt beaktas liksom forskningsresultat 
såsom Turismforskningsinstitutet ETOUR:s studie om hur besökare i Åre under 
sommarsäsongen rör sig. Besökarnas rörelsemönster kartlades under en dag utifrån 
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GPS-positioner och personerna kunde därmed delas in i tre olika grupper med olika 
resebeteende.101 

I Åre arbetar turistorganisationerna redan med klimatfrågan och transport- och energi-
systemets omställning. Nyligen har Tillväxtverket dessutom utsett Åre till en av fem 
destinationer som under åren 2012–2014 får dela på 60 miljoner för att arbeta med att 
utveckla destinationen till ett hållbart och internationellt konkurrenskraftigt resmål. Åre 
har därmed synnerligen bra förutsättningar att utvecklas till en hållbar turistort.  

7.2 Funäsdalen 

7.2.1 Förbättrad kollektivtrafik till och från resmålet 
Kollektivtrafiken till Funäsdalen kan förbättras med fler avgångar och avreseorter. 
Eftersom byten krävs för flera avreseorter är det viktigt att tillförlitligheten är hög och 
att det finns garantier för bytesresan vid förseningar. Eftersom tåg inte är ett alternativ, 
bortsett från bytesresor, är det av betydelse att bussarna har hög komfort, med möjlig-
heter att sova bekvämt, lyssna på musik, läsa, se en film och ta pauser för att sträcka på 
benen. 

Rätt pris är en förutsättning för att turister ska välja kollektivtrafiken istället för bilen; 
som det är nu är det ofta förmånligare att köra bil.  

7.2.2 Förbättrade resmöjligheter utan bil inom resmålet 
Resmöjligheterna inom turistorten skulle kunna förbättras med fler avgångar för 
regionala busslinjer liksom för skidbussen. För ytterligare större flexibilitet skulle även 
fler hållplatser kunna inrättas. Avståndet till busshållplatsen är av stor betydelse vid val 
av kollektivtrafik, inte minst om man kanske har på sig pjäxor och bär på skidutrust-
ning. För områden långt ifrån busshållplatser kan anropsstyrda bussar (mindre fordon) 
trafikera.  

7.2.3 Åtgärder som stödjer kollektivtrafiken 
Upphämtnings-, bagage- och transferservice är tjänster som är uppskattade bland 
resenärer med mycket packning och som har långt till stationen/busshållplatsen. Genom 
att erbjuda dessa tjänster lockar man en större målgrupp att välja kollektivtrafik på sin 
skidsemester. 

För att underlätta vistelsen för turisterna kan man erbjuda matservice – leverans av 
varor till boendet. På så vis slipper turisten lägga tid på att transportera sig till 
mataffären och handla och behöver inte heller bära på tunga matkassar.  

7.2.4 Åtgärder som begränsar biltrafiken 
Bussarna borde prioriteras och angöra nära målpunkter, dvs. ingångar och liftar, för att 
öka kollektivtrafikens status och synliggöra bussarna mer. Även andra miljövänliga 
transportsätt borde prioriteras, t.ex. cykel (om vädret tillåter) och spark, genom goda 
parkeringsmöjligheter och egna vägar skilda från motortrafik. 

                                                 
101 Svensson et al 2011. 
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7.2.5 Information och marknadsföring 
Liksom för Åre bör möjligheten finnas för var och en att bygga sin egen resa utifrån 
sina behov och preferenser. Paketresan bör presenteras, prissättas och kunna bokas på 
ett och samma ställe. Det bör också tydligt framgå vilka kollektivtrafikmöjligheter det 
finns på plats och allmän information bör finnas överskådlig och lättillgänglig.  

På internetplatsen för Funäsdalen bör det bättre framgå hur man kan resa kollektivt och 
länkar till internetplatserna där man kan boka resan skulle kunna finnas för att under-
lätta för den potentielle besökaren. Det vore fördelaktigt med en karta som illustrerar 
hur bussarna åker och var de stannar, så att turisten kan se hur långt det är till närmaste 
busshållplats från boendet.  

7.2.6 Implementeringsförutsättningar 
Att förbättra kollektivtrafikutbudet både till, från och inom Funäsdalen borde 
prioriteras, då det finns ett stort potentiellt reseunderlag med tanke på att majoriteten 
reser med bil. Eftersom det i dagsläget finns bussförbindelser finns även förutsättningar 
och möjligheter att förbättra, utöka och marknadsföra kollektivtrafiken bättre. Detta 
innebär att bussbolagen måste våga göra satsningar för att få fler resenärer. Med tanke 
på avregleringen av kollektivtrafiken bör det finnas möjligheter för nya aktörer att ge 
sig in på marknaden. 

7.3 Astrid Lindgrens värld 

7.3.1 Förbättrad kollektivtrafik till och från resmålet 
Trots att det finns möjlighet att resa med tåg till Astrid Lindgrens värld tycks det vara få 
som väljer detta alternativ. Fler tågankomster och -avgångar till/från nöjesparkens 
tågstation skulle vara en möjlighet att locka fler turister att ta tåget då flexibiliteten ökar. 
Tågen borde dessutom stanna vid Astrid Lindgrens tågstation samtliga dagar parken har 
öppet, vilket inte är fallet idag. 

Arrangerade bussresor till nöjesparken skulle vidare innebära en möjlighet att resa 
kollektivt från några av de större närliggande orterna utan tågförbindelse till Astrid 
Lindgrens värld. En möjlighet skulle kunna vara temabussar med tydlig profil och 
inriktning, samt med avgångar anpassade efter parkens öppettider. Familjer skulle då 
oftare och smidigare kunna åka på dagsutflykter till Astrid Lindgrens värld. 

Kollektivtrafikbiljetten skulle dessutom kunna ingå i en paketlösning med 
inträdesbiljett. 

7.3.2 Förbättrade resmöjligheter utan bil inom resmålet 
Möjligheten att ta åka med lokala och regionala bussar till de vanligaste boenden borde 
vara god och anpassad efter nöjesparkens öppettider. I samband med paketresor skulle 
skyttelservice kunna erbjudas och möjlighet att låna cykel eller hyra bil skulle kunna 
finnas på boendet. I anslutning till parken skulle t.ex. cykeltaxi kunna införas då 
”världens starkaste flicka” Pippi skjutsar barnen från tåget till ingången. 

7.3.3 Åtgärder som stödjer kollektivtrafiken 
För att locka barnfamiljer att åka kollektivt och att underlätta deras resa kan man vissa 
avgångar erbjuda underhållning för barn. Det skulle kunna vara filmvisning, sagostund, 
lekvagn och Astrid Lindgrens sagofigurer skulle kunna figurera i tåget.  
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Man skulle också kunna erbjuda att ta hand om och förvara tågresenärernas bagage, då 
de ofta besöker parken omgående samt kanske planerar att övernatta och därmed har 
mycket packning med sig. Bagaget skulle förvaras säkert under familjens vistelse på 
Astrid Lindgrens värld.  

7.3.4 Åtgärder som begränsar biltrafiken 
Den stora andelen besökare som för närvarande reser med egen bil i kombination med 
det begränsade utbudet av alternativ gör det möjligen svårt att införa restriktioner för 
biltrafiken. På sikt skulle man dock kunna införa bilfri zon i anslutning till Astrid 
Lindgrens värld, parkeringsavgifter, och placering av busshållplatsen nära entrén. 

7.3.5 Information och marknadsföring 
De kollektivtrafikförbindelser till Astrid Lindgrens Värld som finns skulle kunna 
marknadsföras och synliggöras bättre. Från t.ex. Kalmar och Linköping avgår tåg som 
stannar 100 m från ingången till parken. I Linköping finns bra anslutningsmöjligheter 
från flera stora städer, vilket gör att det finns ett stort upptagningsområde längs 
järnvägslinjen.  

7.3.6 Implementeringsförutsättningar 
Förutsättningarna är goda att öka andelen kollektivtrafikresenärer till Astrid Lindgrens 
värld, med tanke på att nöjesparken har en egen tågstation och att det finns goda 
platsmöjligheter att angöra med bussar. Ett utökat samarbete med bussbolag kan vara en 
möjlighet.  

Ett utökat samarbete mellan Astrid Lindgrens Värld och hotell, vandrarhem och 
campingar, vars många nattgäster kommer i avsikt att besöka nöjesparken, kan 
underlätta utvecklingen av transportmöjligheter inom resmålet. Skytteltrafik till parken 
skulle kunna organiseras och fler/utökade paketerbjudanden erbjudas. Busstransporter 
till parken skulle kunna följa temat Astrid Lindgrens sagofigurer och underhållning 
erbjudas under färden för att göra kollektivtrafiken till en del av attraktionen.  

7.4 Glasriket 

7.4.1 Förbättrad kollektivtrafik till och från resmålet 
Först och främst måste förutsättningarna för kollektivt resande inom Glasriket förbättras 
för att det ska gå att locka fler till resande med allmänna kommunikationer till och från 
Glasriket. Att utöka kollektivtrafikutbudet inom resmålet och därmed göra det enklare 
och attraktivare för besökare att välja hållbara resealternativ skulle kunna även kunna 
locka nya målgrupper och fler internationella besökare som inte har tillgång till bil. 

Också förbättrade kollektivtrafikförbindelser till omkringliggande orter med många 
övernattande turister kan vara fördelaktigt, i kombination med förbättrade resmöjlig-
heter till Glasrikets sevärdheter.  

7.4.2 Förbättrade resmöjligheter utan bil inom resmålet 
Eftersom det finns många målpunker i Glasriket är det förhållandevis svårt att ta sig 
runt med allmänna kommunikationer efterson linjesträckningar och turtäthet är 
begränsad och byten är nödvändiga. Förutom behovet av bättre resmöjligheter kan även 
fler lockas att välja buss som transportmedel om resan har ett mervärde såsom t.ex. 
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guidning. Genom att åka på en guidad busstur har resenärerna möjlighet att koppla av 
på resan och kan lära sig mer om landskapet, kulturen, historien etc.  

Möjligheten att införa någon form av bussrundturer som trafikerar de olika glasbruken 
och ev. andra besökspunkter med ett fast tidsintervall och med möjlighet att stiga av 
eller på efter eget önskemål kunde undersökas. Ett ökat utbud av och tillgänglighet till 
olika hållbara hyrbilsalternativ kunde skapa goda möjligheter till ett flexibelt resande 
utan egen bil inom Glasriket. Fasta priser på taxiresor kan också vara en möjlighet. 

7.4.3 Åtgärder som stödjer kollektivtrafiken 
Vid inköp av glas skulle varorna kunna levereras till hotellet eller hem till köparen. Det 
vore bekvämt för köparen att veta att denne inte behöver oroa sig för skador/stölder i 
bussen och inte heller behöver tänka på att bära de ofta skrymmande och tunga 
glasföremålen. 

7.4.4 Åtgärder som begränsar biltrafiken 
Innan restriktioner för biltrafiken införs behöver möjligheterna att resa med allmänna 
kommunikationer utvecklas. 

7.4.5 Information och marknadsföring 
Innan information och marknadsföring är aktuellt behöver möjligheterna att resa med 
allmänna kommunikationer utvecklas. 

7.4.6 Implementeringsförutsättningar 
Det krävs relativt omfattande åtgärder för att öka bussresandet bland turister i området, 
vilket kräver samarbete mellan parter och kunskap om resvanor och resbehov. 
Kommun- och länsöverskridande åtgärder är nödvändiga om transportfrågan i och kring 
Glasriket ska lösas. Ett samarbete mellan Glasrikets strategigrupp, som arbetar med att 
utveckla turismen i området, skapa tillväxt i besöksnäringen och för ökad sysselsättning, 
och regionala och andra kollektivtrafikföretag kan vara en möjlighet för att identifiera 
nya erbjudanden. 

7.5 Öland 

7.5.1 Förbättrad kollektivtrafik till och från resmålet 
Mot bakgrund av trängselproblematiken under högsäsong på Öland finns goda skäl att 
begränsa den ytkrävande biltrafiken. En del av lösningen är att öka cykelturismen, vilket 
Öland har goda förutsättningar för, men det är minst lika viktigt att förändra resandet till 
och från Öland. Utmaningen är alltså att skapa förutsättningar för att turisterna väljer 
hållbara transportsätt under hela resan, genom att t.ex. inkludera tågresan från hemorten 
i cykelpaket eller andra resalternativ på Öland.  

Kollektivtrafiken till och från Öland skulle kunna utökas vid högsäsong och kombineras 
med flexibla kollektivtrafikkort, t.ex. dagskort som tillåter obegränsat antal resor. 
Möjligheterna att transportera cyklar på bussar skulle kunna utökas och paketresor 
skulle kunna införas som inkluderar resan till och från Öland. 

7.5.2 Förbättrade resmöjligheter utan egen bil inom resmålet  
Ölands storlek och antal besöksmål gör det svårt att skapa en god tillgänglighet med 
reguljär kollektivtrafik. Införande av fler guidade bussresor som ger mervärde, är 
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temabestämda eller allmänt informativa om ön är några alternativ som skulle kunna 
utvecklas. Även möjligheten att införa någon form av bussrundturer som trafikerar olika 
boende- och besökspunkter med ett fast tidsintervall och med möjlighet att stiga av eller 
på efter eget önskemål kunde undersökas. Ett ökat utbud av och tillgänglighet till olika 
hållbara hyrbilsalternativ kunde skapa goda möjligheter till ett flexibelt resande inom 
Öland. Fasta priser på taxiresor kan också vara en möjlighet. 

Utbudet av cykelaktiviteter skulle kunna utökas ytterligare för olika målgrupper såsom 
guidade cykelturer, motionscykling, långa och korta turer etc. Utlåning och/eller 
hyrning av cyklar, Segways och andra liknande fordon skulle kunna finnas tillgängliga 
på fler boenden.  

7.5.3 Åtgärder som stödjer cykeltrafiken 
Det är fördelaktigt och tryggt för turisterna om det längs cykelvägarna finns gott om 
gateways, dvs. platser med toalett, dusch, möjlighet att köpa mat, vila, övernatta, göra 
cykelreparation etc.  

7.5.4 Åtgärder som begränsar biltrafiken 
Bilfria zoner och vägar skulle kunna införas för att gynna cyklingen på ön, parkerings-
avgifter skulle kunna införas i större utsträckning och busstrafiken prioriteras tydligt 
med strategiskt placerade busshållplatser.  

7.5.5 Information och marknadsföring 
För att locka ett brett spektrum av människor att turista på ett hållbart sätt på Öland bör 
man via flera kanaler nå ut med informationen om vad som erbjuds och hur man går 
tillväga för att ta sig till turistdestinationer samt för att boka resan och aktiviteter.   

Paketlösningar och individuella kombinationsmöjligheter är fördelaktiga. Mobilitets-
centrum på Öland skulle också kunna införas för service och information på plats. 

7.5.6 Implementeringsförutsättningar 
Öland har mycket goda förutsättningar och arbetar redan med att utveckla hållbar 
turism, framförallt cykelturismen. Som alltid är bra samarbete mellan aktörer en förut-
sättning för att kunna skapa attraktiva paketresor och locka fler turister till resmålet. På 
Öland pågår redan delar av det grundläggande arbetet med att vidareutveckla cykel-
infrastrukturen som är en förutsättning för att utveckla cykelturismen.  

Överlag är det viktigt att samtliga stora aktörer, inte minst de två kommunerna, i 
regionen satsar på hållbara turistresor och integrerar detta i sin strategi, med konkreta 
mål och åtgärder.  

7.6 Sammanfattning av åtgärdsanalysen 
Åtgärdsanalysen är indelad i sex olika områden: Åtgärder och strategier; Förbättrad 
kollektivtrafik till/från turistorten; Förbättrade resmöjligheter utan bil inom turistorten; 
Åtgärder som stödjer kollektivtrafiken, Åtgärder som begränsar biltrafiken samt 
Information och marknadsföring. Analysen omfattar studiens samtliga resmål, Åre, 
Funäsdalen, Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och Öland. Trots deras olikheter är 
många av åtgärdersförslagen för de olika resmålen lika, samtidigt som också olikheter 
finns.  
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Kärnan i att göra turistresor mer hållbara är att minska den dominerande bilanvänd-
ningen mot mer kollektivtrafik. De riktigt stora hållbarhetsvinsterna vid turistresor och 
för transportsystemet i sin helhet uppnås genom ett ändrat transportsätt till och från 
resmålen. Därför återkommer åtgärder som syftar till att tillgängliggöra och förbättra 
kollektivtrafiken till, från och inom resmålen för alla de studerade fallen.  

Här skiljer sig förutsättningarna stort mellan de studerade resmålen. Ett resmål som Åre, 
som ligger vid en järnvägsstation med tidsmässigt konkurrenskraftiga alternativ till 
bilen från landets alla tre storstadsområden, har ett betydligt mer gynnsamt utgångsläge 
än de övriga fallens lokaliseringar i detta avseende och åtgärdsförslagen kommer 
därmed att se lite olika ut. 

För att öka den relativa attraktiviteten för alternativ till bilen kompletteras dessa 
åtgärdsförslag ofta av åtgärder som på olika sätt stödjer kollektivtrafiken såsom 
bagageservice. Även olika former av marknadsföring och informationsinsatser finns 
som förslag för samtliga resmål. 
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8 Diskussion och slutsatser  

8.1 Reskostnad och restid 
Av de empiriska undersökningarna framgår att det är möjligt att resa kollektivt, dvs. 
utan bil till och från samtliga studerade destinationer. Det kan upplevas som bekvämare 
och behöver varken vara dyrare eller ta särskilt mycket längre tid. Undantag finns 
förstås och det blir generellt sett billigare för fyra vuxna (med individuella reskassor) att 
resa i bil. Av de studerade destinationsorterna är det dock endast Åre, dit det går tåg, 
som lockar kollektivtrafikresenärer i någon utsträckning. Där finns också det bäst 
utbyggda kollektivtrafiknätet inom destinationen. Astrid Lindgrens värld kan också nås 
med tåg (dock krävs byten vid resa från Göteborg), men detta används i mycket 
begränsad omfattning. Barnfamiljer visade sig också vara de mest tveksamma till att 
lämna bilen och angav som skäl för det mycket packning, men också den flexibilitet och 
frihet som bilen ger. Detta återspeglar också en skillnad mellan sommar- och vinter-
turism där sommarturister ofta har behov av mer frihet och flexibilitet för att kunna 
besöka fler resmål och för att kunna göra oplanerade utflykter och stopp. 

När det gäller att välja tåg har flera kommenterat SJ:s prissättning som svåröverskådlig 
och osynkroniserad med till exempel bokning av boende på vintersportorter. Om man 
vill boka ett halvår till ett år i förväg fungerar dock inte alltid SJ:s bokningssystem. 
Vidare om man planerat att åka bil, men till exempel dagarna före avresan ändrar sig till 
följd av väglag eller annat, och undersöker möjligheterna att åka med SJ, upptäcker att 
biljetterna blivit mycket dyrare och knappast kan konkurrera med kostnaden för att åka 
bil. Om prisjämförelsen däremot hade gjorts i ett tidigare skede blir kostnaden för tåg 
betydligt lägre, och i vissa fall lägre än för bil.  

8.2 Bekvämlighet och mervärden 
Det kan alltså konstateras att det inte räcker att det går att resa med buss eller tåg, till en 
jämförbar kostnad för en bilresa, för att locka turister till dessa färdmedel. Det krävs 
något mer. Något som framkom vid de olika intervjuerna av olika turister var att 
bekvämlighet är viktigt och då avses både hantering av packning och kvaliteten på 
själva resan. Några exemplifierade med det positiva med att ha tillgång till restaurang, 
att kunna koppla av, läsa, sova och umgås. Detta kan även betraktas som mervärden av 
att resa med allmänna kommunikationer och intervjuerna pekar på vikten av att vidare-
utveckla och informera om olika mervärden av resor med tåg och buss. Detta överens-
stämmer med en regional studie där valet av färdmedel baseras på olika faktorer där 
priset på en resa inte anses som viktigast utan bekvämligheten.102 Men det skiljde sig i 
viss mån mellan åldersgrupper. 

Dessa s.k. mervärden måste vägas mot att många idag anser att det är inte lika bekvämt 
att resa kollektivt som att resa med bil (sämre komfort, pauser, turistande utmed res-
vägen, stor barnpackning). Det kan vara svårt att resa inom destinationen (få kollektiv-
trafikavgångar, utelämnad till taxi, enkel transfer mellan busshållplats och stugan 
saknas, hyrstugan ligger långt från skidbacken/stranden, handla mat blir krångligare 
osv.) och det krävs en anslutningsresa på hemorten. De flesta är dessutom redan inne-
havare av en bil och att det kan ses som kapitalförstöring att inte använda den eller att 
firmabilen har fria mil vilket gör privatresan mycket billig. Dock visar statistiken från 
Åre att ca hälften av besökarna väljer att resa med tåg, åtminstone då resan är relativt 

                                                 
102 Bästa resan 2009. 
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lång och det finns resmöjligheter inom resmålet. Ett mervärde, som redan nämnts ovan, 
är då att resa med nattåg och alltså inte behöva ägna en dag åt att resa. 

8.3 Information och bokning 
Orsakerna till att så många tar den egna bilen är flera, men resenärsstudierna (intervjuer 
och fokusgruppen) och i viss mån turistnäringens företag (intervjuer) är samstämmiga 
om att det är krångligt att boka kollektivresor och att det blir dyrt vid större sällskap.  

Denna bild motsattes i viss mån av turistorganisationerna (enkätstudien) som, vad gäller 
det hållbara resandet, lyfte fram god komfort, miljöfördelar, bra service, hög säkerhet 
samt att det är enkelt att finna information och boka biljetter på internet. Denna åsikts-
diskrepans mellan turisterna och turistorganisationerna pekar dock på ett behov av 
vidareutveckling av information och bokningssystem. Det visar eventuellt också på ett 
behov av ett förändrat synsätt och ökat kundfokus hos vissa aktörer. Turistorganisa-
tionerna uppmärksammade dock framförallt behovet av en ökad samordning och dialog 
mellan berörda parter. Samtidigt visar dock sammanställningen på ett fortsatt behov av 
att bl.a. analysera kundbehov samt hur operatörerna tillsammans med andra aktörer kan 
kundanpassa sig. 

8.4 Paketresor och andra åtgärder 
Det finns många exempel på konkreta åtgärder för att öka det hållbara resandet som 
redan fungerar såväl i Sverige som utomlands vilket åtgärdskatalogen visar. Turisterna 
föreslog framför allt paketreselösningar, dvs. att inte behöva göra många olika 
bokningar för allt som ingår i en resa, tydligare prissättning, fler turer och avgångar till 
de stora resmålen, bättre kollektiva transportmöjligheter på destinationsorterna samt att 
försvåra och fördyra bilresandet. Den kollektiva resan som en del av attraktionen lyftes 
även fram.  

Turistorganisationerna föreslog en rad åtgärder för att lösa problemen exempelvis fler 
avgångar men även åtgärder som ökar graden av komfort såsom gratis internet ombord, 
bättre bagageförvaring, mer överskådlig prisbild, ökad standard på tågen. Turistföre-
tagen lyfte behovet om att bättre utnyttja det som finns i form av spår (inlandsbanan), 
fler avgångar (dag/natt), snabbare tåg men även nybyggnad och upprustning av vägar 
och banor. Nybyggnad och upprustning av vägar för att underlätta bilresandet samt ett 
ökat resande med flyg torde emellertid inte kunna betraktas som hållbarhetsmotiv utan 
torde ses som ekonomiska tillväxtmotiv. Exemplen från utlandet fokuserade bl.a. på att 
försvåra för bilen (bilfria zoner, parkeringsförbud, dyrare parkering), underlätta för resa 
utan bil (cykel på kollektivtrafik, cykelutlåning, skyttelservice, miljöfordonsflotta etc.), 
förbättrad kollektivtrafik (expresslinjer, flexibla tidtabeller, gemensamma biljettsystem, 
paketresor, bagageservice, hemleverans av mat etc.) samt information och marknads-
föring (multimodal reseplanerare, information om hållbara resor etc.). 

Även mellan turisternas och turistföretagens syn på vad som behöver göras för att öka 
resandet med tåg och buss finns med andra ord en viss diskrepans. Medan företagen 
fokuserar på åtgärder för att öka framkomligheten pekar turisterna i första hand på att 
det behöver bli enklare och bekvämare att boka resor och att resa kollektivt samt på 
mervärden.   

Det finns således ett behov av skräddarsydda paketresor. Dessa omfattas av paketrese-
lagen, en lag som finns för att skydda resenärer genom de stora informationskraven. 
Lagen kan vara en orsak till att arrangörer inte alltid ställer sig positiva till införande av 
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paketresor. Vid införande av dylika erbjudanden krävs ett välfungerande samarbete och 
en tillförlit aktörerna emellan. 

8.5 Turisternas behov i fokus 
Studien påvisar behovet att analysera vad kunderna behöver och vill ha samt hur 
operatörerna tillsammans med andra aktörer kan anpassa sig till detta. Vad som avgör 
färdmedlet till ett resmål går att studera genom den intervjumetodik som har använts i 
föreliggande studie. Endast statistik kan inte svara på individuella överväganden. För att 
bättre närma sig målen om hållbara transorter/hållbart resande indikerar den ovan 
genomförda genomgången att strategier och policier måste utarbetas i samklang med 
konkreta åtgärder på nationell, regional och lokal nivå. För att få en uppfattning om 
möjligheterna för olika kategorier av turister att resa med andra färdmedel än bil till 
olika resmål krävs således ett brett ”hela resan”-perspektiv som innefattar inte bara 
resande till och från resmålet utan även anslutningsresor, resbehovet under vistelsen och 
olika kvalitativa aspekter av resan och besöket. 

8.6 Samarbete och samverkan 
En generell slutsats vad gäller åtgärdsförslagens implementering är att det krävs ett 
aktivt agerande och framtagande av gemensamma planer, strategier rutiner och system. 
Det i sin tur kräver samarbete mellan olika parter, dels mellan aktörer som erbjuder 
boende, attraktioner, kollektivtrafikaktörer och andra näringslivsparter som lever av 
turism och dels mellan dessa aktörer och myndigheter inom nationell, regional och lokal 
planering. Utmaningarna i detta består, förutom att utveckla former och rutiner för 
samverkan, också i behovet av att utgå ifrån turisternas behov och att hantera hela 
resan-perspektivet samt även säsongsvariationerna i fritidsturistresandet. 

8.7 Trender 
Under de kommande tio åren förväntar sig European Travel Commission att 
semesterresor kommer att öka i antal men vara kortare. Långdistansresor bedöms bli 
färre men med längre vistelse till följd av såväl åldrande befolkning som ekonomisk 
tillväxt. Vidare pekas på att preferenserna hos resenärerna blir fler, att resenärerna i 
större utsträckning vill åka på temaresor och att näringslivet borde nischas därefter.103 
Av en europeisk ministerrådsrapport framgår betydelsen av att uppnå en bra emotionell 
kvalitet med närhet till bemannade servicefunktioner. Bekvämlighet, och därmed 
service, är således av stor betydelse vid val av resmål. Samma rapport påpekar också att 
kollektivtrafikens status kan höjas gentemot bilen genom bl.a. prioritering av kollektiva 
färdmedel i trafiken. Servicen inom kollektivtrafiken bör också utökas och förbättras 
(emotionell kvalitet) och närhet till bemannade servicefunktioner är av stor betydelse 
vid val av både färdmedel och resmål.104  

Turisters val av transportmedel tycks endast ändras marginellt med ökat klimatmed-
vetande. Kunskap om klimatpåverkan översätts generellt inte till handling vad gäller 
transportval vid turistresor. 105 Trots att man anser sig vara miljömedveten förefaller 
man inte vara beredd att exempelvis utesluta lågprisflyg, utan ser beskattning och nya 

                                                 
103 LaMondia et al. 2010. 
104 European conference of Ministers of transport 1998. 
105 Dickinson et al. 2010. 
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teknologier som lösningen på utsläppsproblematiken.106 Den samlade bilden är att 
klimat och miljö har mycket liten betydelse för val av färdmedel.107  

Detta är i god överensstämmelse med vad som framkommit i denna studie. Det under-
stryker behovet av samarbete och samordning mellan olika aktörer för att den service 
ska kunna erbjudas som turisterna förväntar sig för att mer hållbara färdmedel ska väljas 
för fritidsturistresor. 

 
  

                                                 
106 Barr et al. 2010. 
107 Hares et al 2010. 
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9 Underlag för planering av hållbara turistresor 

9.1 Bakgrund 
I denna studie har dels turisternas perspektiv på hållbara fritidsturistresor och dels olika 
aktörers syn undersökts. Också olika åtgärdsområden som på olika sätt kan medverka 
till mer hållbara turistresor har identifierats. Detta avsnitt fokuserar på hur man kan 
planera för att stimulera till ett mer hållbart turistresande för fritidsändamål.   

Utgångspunkten är att nybyggnation av vägar för att möta en extremtopp av privat 
bilism under en kort tidsperiod inte är en hållbar lösning, när befintliga vägar resten av 
året är tillräckliga. Syftet är att identifiera möjligheterna att öka andelen fritidsresor med 
kollektiva färdmedel i form av tåg och buss. 

9.2 Planeringsstrategier 
Ökat hållbart resande har länge uttryckts i såväl nationella som regionala och lokala 
policys och strategier och många olika åtgärder för att styra resandet i denna riktning 
har prövats, framför allt i städer. Resultatet har dock varit varierande och ofta relativt 
begränsat och som pekas på bland annat i skriften ”Hållbart resande i praktiken”108 
behövs det ”ett nytt paradigm i trafikplaneringen”. Man konstaterar att det behövs en 
bredare syn i trafikplaneringen och en ny syn på rörlighet (som ska minska eller vara 
oförändrad). De lösningar som föreslås är att påverka resbeteenden (Mobility 
Management), förbättrad tillgänglighet, hållbar planering, samordning, information och 
kommunikation. Samtidigt slås i EU-kommissionens vitbok för transporter109 fast att 
”Minskad rörlighet är inget alternativ. Nya transportmönster måste skapas som innebär 
att stora godsvolymer och fler resenärer samtidigt transporteras till sina destinations-
orter med (en kombination av) de effektivaste transportmedlen. De sista kilometrarna av 
resan bör lämpligen ske genom enskild transport och då med rena fordon.”  

EU-kommissionen identifierar tre huvudaspekter av transportsektorn som måste 
adresseras; medellånga distanser, långa distanser och transporter i städerna. De 
konstaterar vidare att detta kommer att kräva att många parter samverkar – ”EU, 
medlemsstaterna, regionerna, städerna – men även näringslivet, arbetsmarknadens 
parter och EU:s befolkning” och avslutar med att en ”omdaning av det europeiska 
transportsystemet kommer enbart att kunna åstadkommas genom en kombination av 
många olika initiativ på olika plan”. 

Båda dessa dokument, liksom TRAST110, har en tydlig åtgärdsfokusering även om de 
också tar upp behov av en fungerande planeringsprocess, samverkan, integrering, behov 
av kunskap och kompetens, uppföljning och utvärdering. De har också gemensamt att 
det utgår ifrån problem i transportsystemet som måste åtgärdas och att olika verktyg och 
modeller är ett stöd i detta arbete. Detta gäller även s.k. SUMP (Sustainable Urban 
Mobility Plans; www.mobilityplans.eu), det stöd för hållbar transportplanering som 
nyligen tagits fram med EU-stöd. 

                                                 
108 SKL, Trafikverket (2010) Hållbart resande i praktiken. 
109 EU-KOMMISSIONENS VITBOK. Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem, Bryssel den 28.3.2011, KOM(2011) 144 slutlig. 
110 TRAST (2007) Trafik för en attraktiv stad. Underlag, Utgåva 2, Sveriges kommuner och landsting, 
Vägverket, Banverket, Boverket. 

http://www.mobilityplans.eu/
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9.3 ”Glapp i planeringen” 
De synsätt som återges i avsnitt 9.2 Planeringsstrategier har präglat arbetet med att 
vidareutveckla transportsystemet mot ökad hållbarhet under de senaste decennierna. 
Tyvärr har effekterna inte riktigt svarat mot förhoppningarna i detta arbete och man har 
börjat identifiera ett ”glapp”, dels mellan målsättningar och åtgärder och dels mellan 
åtgärder och effekter.  

I en studie av cykelplaneringen i några Svenska städer som analyserade detta glapp111 
när det gäller cykling visade det sig att en mycket traditionell framkomlighetsorienterad 
transportplanering för bilism även i praktiken tillämpas i cykelplaneringen. Inte ens 
kompletteringar med Mobility management-åtgärder förmår då att långsiktigt förändra 
resmönstren. En slutsats i denna studie är att planering för cyklism kräver ett helt annat 
angreppssätt och perspektiv än det som tillämpas i dagens transportplanerings-
profession.  

Planering för bilism handlar främst om framkomlighet, P-platser, trafikregler och 
trafiksäkerhet vilket fungerar utmärkt för biltrafik. I planering för cyklism och resande 
med kollektivtrafik är framkomlighet, trafikregler och trafiksäkerhet (och för cyklister 
även cykelparkeringar) endast grundförutsättningar. I större städer med framkomlighets-
problem (trängsel) för bilister kan det räcka, men i städer med mindre sådana problem 
krävs andra förutsättningar för att motivera till att lämna bilen hemma. Under senare år 
har man konstaterat att de förutsättningar som motiverar till cykling och resande med 
allmänna kommunikationer kan variera kraftigt från person till person och att det dels 
krävs nya strategier för att arbeta med att utveckla cykling och resande med kollektiv-
trafiken och dels en långsiktighet i planeringen.  

Mot denna bakgrund kommer olika möjligheter för och behov i planeringen för hållbara 
fritidsturistresor att diskuteras nedan. 

9.4 Behov av bredare perspektiv i planeringen 
I takt med att målsättningarna för planeringen har förändrats från att tillhandahålla 
framkomlighet för bilismen till att stimulera till mera hållbart resande och till att 
tillhandahålla tillgänglighet har komplexiteten i stadsplaneringen blivit allt mer 
uppenbar under senare år. De relativt enkla sambanden mellan framkomlighet och 
flöden som har tillämpats i planeringen av den motoriserade trafiken har som nämnts 
ovan vanligen fått utgöra modell i arbetet för att stimulera till ökad kollektivt resande 
och ökad cykling.111 Denna strategi har dock inte levererat resultat i form av tydliga 
förändringar i färdmedelsval utan biltrafiken har fortsatt att öka trots försök att 
komplettera denna strategi med sk. Mobility Management-åtgärder. 

Kunskapen och insikterna om att helt andra och bredare angreppssätt krävs för att skapa 
förhållanden som lockar till ökat kollektivt resande, cykling och gång finns, men 
fortfarande finns ett stort behov både av att utveckla kunskapen om vad planeringen bör 
omfatta och av att vidareutveckla planeringsprocessen så att relevanta frågor och 
perspektiv inkluderas. 

Planering för att minska turistresandet med bil till förmån för ökat resande med 
kollektiva färdmedel, cykel och gång är troligen både mer och mindre komplext än 
hållbar transportplanering i städer. Den är mer komplex eftersom fler geografiska 
regioner berörs av en turistresa och såväl lokal som regional och nationell planering. Å 

                                                 
111 Aretun & Robertson (2013) 
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andra sidan kan turismen i vissa resmål vara relativt koncentrerad till vissa aktiviteter 
och sevärdheter och resbehovet är därmed mera likartat för olika turister i jämförelse 
med vardagsresande. Det är dock viktigt att båda dessa perspektiv omfattas av och 
hanteras i planeringen eftersom resmål också vanligen är vardagsmiljö för fastboende.  

9.5 Utgå ifrån turisternas behov 
Turister har liksom alla resenärer behov av framkomlighet, rörlighet och tillgänglighet. 
För att inte tillfredsställa detta behov med hjälp av egen bil, som i normalfallet är 
förstahandsvalet, krävs att alternativen antingen levererar motsvarande framkomlighet, 
rörlighet och tillgänglighet till samma bekvämlighet och kostnad eller att de levererar 
andra mervärden som kompenserar ev. lägre framkomlighet, rörlighet, tillgänglighet och 
bekvämlighet eller högre kostnad.  

Fallstudien Åre visar att tåg till skidort är ett alternativ som kan erbjuda mervärden, 
åtminstone då avståndet till resmålet är relativt långt, det går att resa med nattåg och 
alltså utnyttja resan till att sova och det finns relativt goda möjligheter att resa med buss 
inom resmålet alternativ att resbehovet inom resmålet är litet. Intervjuerna av turister 
visade även att allmänna kommunikationer kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ vid 
besök av storstäder med god kollektivtrafik. Funäsdalen (skidåkning) och sommar-
resmålen lockade däremot inte till att resa med allmänna kommunikationer. 

Utmaningen när det gäller att planera för att öka andelen resor med tåg och buss är med 
andra ord att utifrån turisternas behov och preferenser identifiera vilka mervärden som 
kan locka till ökat resande med dessa färdmedel och att sedan omsätta detta i praktiken. 
Den nya kollektivtrafiklagstiftningen från 2012 bör innebära nya möjligheter genom de 
utökade möjligheterna för lokala och regionala kommersiella bussbolag och taxi att 
utveckla erbjudanden för resande till och från samt inom resmål. 

Inom näringslivet finns många modeller och metoder för att undersöka kunders 
preferenser och behov. Ett exempel inom turistområdet är projektet Hållbar besöks-
näring (http://www.hallbarbesoksnaring.com) som drivs av Västsvenska Turistrådet 
tillsammans med partnerregioner Jämtland Härjedalen, Västmanland/Sörmland och 
Småland. Huvudfinansiär för det nationella projektet är Tillväxtverket. I projektet 
utvecklas ett integrerat kvalitets- och hållbarhetssystem för turistföretag och målet är: 

• Att hjälpa turistföretag att bli ännu bättre. 
• Att bistå i utvecklingen av exportmogna destinationer. 
• Att stödja besöksnäringen på vägen mot en hållbar utveckling. 

Detta projekt utgår ifrån på besökarnas perspektiv och utvärderar initialt företag som 
erbjuder boende och upplevelser. På motsvarande sätt skulle även till exempel hela 
resan eller hela resmål kunna utvärderas ur turisters perspektiv. 

9.6 Hela resan – Paketresor 
Fritidsturistresor kan ha väldigt olika karaktär varav vissa, såsom många skidresor, 
huvudsakligen handlar om att resa hemifrån till boende på en turistort och tillbaka. 
Andra turistresor, som ofta görs sommartid, har fler resmål och syftar till att göra besök 
och stopp utmed vägen. Den första kategorin av resor är den som i första hand skulle 
kunna överföras till tåg och buss. Den andra typen av resor skulle kräva en mycket 
flexibel och utbredd kollektivtrafik. För denna typ av resor skulle ev. olika typer av 
miljöbilar i form av hyrbilar, till exempel i form av bilpooler, kunna vara ett alternativ. 
Den fortsatta diskussionen kommer att fokusera på den första kategorin av resor. 

http://www.hallbarbesoksnaring.com/
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Gemensamt för de flesta fritidsturistresor är dock behovet att veta att transportmöjlig-
heter finns för hela resan, dvs. alla anslutningar, och att det finns service, till exempel 
att hanteringen av packning kommer att vara smidig. Intervjuerna av turister visade att 
paketresor är ett alternativ som lockar och som är en garanti dels för att hela resan, från 
dörr till dörr, kommer att vara smidig och avkopplande, men paketresor förknippas 
också med att övriga aspekter av vistelsen såsom boende och tillgänglighet till 
aktiviteter och service är god. Detta kräver samordning och samverkan mellan olika 
aktörer. Det räcker till exempel inte att transportörer erbjuder framkomlighet utan de 
måste också erbjuda annan service för att locka till ökat resande och de måste erbjuda 
tillgänglighet till olika målpunkter som turistorganisationer och turistföretag har 
kunskap om. 

9.7 Behov av samordning och integrering mellan 
planeringssektorer 

Både samordnad bokning av resa från dörr till dörr och bokning av paketresor kräver 
med andra ord en betydande samordning mellan företag som erbjuder olika tjänster; 
inom avreseorten, på resmålet och resan till/från resmålet. Även myndigheterna kan ha 
avgörande betydelse för möjligheterna att öka denna typ av resande inom landet. Dels 
genom hur villkoren för paketresor fastställs, men också genom beslut om infrastruktur-
åtgärder (till exempel förekomst och utformning av bytespunkter), beslut om läns-
trafikens utformning och villkor och inte minst genom utformning och utveckling av 
olika resmål. I den lokala och regionala trafik- och stadsplaneringen finns stora 
möjligheter att påverka både invånarnas möjligheter och benägenhet att välja färdmedel 
och turisternas.  

För att det ska gå att utforma erbjudanden om att boka ”hela resan” och paketresor krävs 
alltså en omfattande och övergripande samordning mellan olika aktörer (såsom olika 
företag och lokala, regionala och nationella myndigheter) och dessutom krävs 
integrering av planeringen mellan olika sektorer (såsom transport- och stadsplanering 
och näringslivsutveckling), i betydligt högre utsträckning än vad som nu är fallet.  

För att en sådan samordning och integrering ska gå att genomföra krävs att alla berörda 
aktörer, inklusive medborgare, har drivkrafter att medverka och samarbeta. På ett 
övergripande plan bör detta inte vara något problem eftersom en utveckling som stödjer 
ökat fritidsturistresande med buss och tåg huvudsakligen bör vara i enlighet med andra 
målsättningar. Gemensamt för myndigheter (kommuner och andra), företag och 
medborgare är till exempel behovet av att utveckla näringsliv och företagande, alla 
myndigheter har dessutom målsättningar om att styra mot hållbar utveckling, inklusive 
hållbara transporter, och attraktiva städer och orter gynnar både turism och fastboende.  

Den starkaste drivkraften för alla aktörer som på olika sätt är involverade i frågan om att 
vidareutveckla turistresandet är med andra ord sannolikt möjligheten att öka turismen 
och därmed affärsmöjligheterna. För företag är affärsmöjligheter den uppenbara 
drivkraften och det krävs med andra ord att sådana finns och kan identifieras. Även för 
olika myndigheter är detta en viktig drivkraft samtidigt som de också måste arbeta för 
att närma sig olika politiska mål såsom ökad hållbarhet. 

9.8 En gemensam målbild 
Hur åstadkommer man då denna samordning och integrering? Inom detta område finns 
ett stort utvecklingsbehov, men det pågår samtidigt olika initiativ för att åstadkomma en 
sådan samordning och integrering. Ett exempel är ”Ett Fjällpaket för Dalarna – Trafik 
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och infrastruktur”112 där Region Dalarna dels har identifierat ett behov av ett trafikslags-
övergripande perspektiv för att utveckla en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
trafikförsörjning och dels ett behov av att utveckla en gemensam process. 

De föreslår att en sådan process måste sätta resenären i centrum och måste kännetecknas 
av en ständigt pågående dialog mellan berörda parter/aktörer. Följande principiella steg 
har identifierats: 

• Nulägesbeskrivning av resandeström, färdmedelsval, resenärens behov, etc. 
• Gemensam målbild och funktionskrav 
• Gemensam strategi för att uppnå målbilden 
• Strategin omsätts till aktiviteter/projekt/åtgärder 
• Uppföljning och kommunikation 
• Parallell FUD-verksamhet 

9.9 Samordning mellan turism och samhällsplanering 
Behovet av samordning mellan turism och samhällsplanering understryks i en PM 
Planera för turism113 från Boverket i samarbete med Turistdelegationen (vars uppgifter 
nu överförts till Tillväxtverket) samt i en vägledning framtagen av Västsvenska 
Turistrådet och Länsstyrelsen Västra Götalands län.114 De konstaterar att det finns ett 
samband mellan kommunernas översiktsplanering, värnandet om miljön och förutsätt-
ningarna för turismutveckling, men att planerarna kanske inte tänker på att turismen kan 
behöva beaktas i den kommunala planeringen och att turistnäringen inte är medveten 
om vikten att vara med i planeringsprocessen. Med exempel från västra Härjedalen 
beskrivs hur en integrerad planeringsprocess kan utformas.113 

Den kommunala översiktsplaneringen ska ske utifrån ett framåtsyftande och sektors-
övergripande helhetsperspektiv och identifieras som den process där också turist-
frågorna måste hanteras. De konstaterar vidare att turistnäringen är komplex genom att 
den berör många samhällssektorer, att turister kräver kvalitet och att det krävs ett 
helhetstänkande. Inte minst gäller detta transportsystemet och den fysiska miljöns 
utformning och karaktär, ur såväl mer övergripande som mer detaljerade perspektiv. 
Därför, konstaterar de, är kraven på samordning och samverkan är höga.  

Den kommunala planeringsprocessen regleras av Plan- och bygglagen och arbetet ska 
ske med öppenhet och med möjlighet till medborgarinflytande. Detta löses vanligen 
genom samråd där enskilda och organisationer ges möjlighet att lämna synpunkter på 
olika planförslag. Denna arbetsordning kan dock leda till att enskilda och organisationer 
kommer in sent i planeringsprocessen och därmed ges endast begränsade möjligheter att 
påverka planernas inriktning och strategier. 

Boverket och Turistdelegationen föreslår i sin PM113 att översiktsplaneringen bör 
bedrivas i en kontinuerlig dialog med turistorganisationer, enskilda företagare och 
kommuninvånare så att olika perspektiv, lokala idéer och utvecklingskrafter tillvaratas i 
tidiga skeden i olika planeringsprocesser. Turistnäringen föreslås också utarbeta under-
lag för översiktsplaneringen som redovisar turismens olika anläggningar, markanspråk 
och andra behov. 

                                                 
112 Region Dalarna 2010. Ett Fjällpaket för Dalarna – Trafik och infrastruktur, PM 100210. 
113 Boverket, Turistdelegationen 2006. Planera för turism – varför hör turism och samhällsplanering ihop? 
114 Västsvenska Turistrådet, Länsstyrelsen Västra Götalands län 2010. Besöksnäring i fysisk planering – 
en vägledning. 
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Samhällsplaneringen är mycket komplex, inte bara med avseende på översiktsplaner-
ingen, utan även avseende övriga delar och steg i planeringsprocessen. Utifrån den 
inriktningsplanering som översiktsplanen utgör en del i sker sedan på mera detaljerade 
nivåer åtgärdsplanering, till exempel i form av detaljplaner, och genomförandeplanering 
(=projektnivå).110 I alla dessa planeringssteg fattas beslut som på olika sätt kan påverka 
också förutsättningarna för turism. Det kan med andra ord finnas ett behov av dialog 
mellan kommunens planerare och olika aktörer i flera steg och på fler nivåer i planer-
ingsprocessen. Vikten av kontinuerlig dialog mellan olika parter och intressenter kan 
troligen inte underskattas i detta sammanhang. 

Till detta kommer att samhällsplaneringen dessutom är organiserad i olika sektorer, med 
olika professioner, såsom trafikplanering, bebyggelseplanering, stadsplanering och 
näringslivsutveckling, som behöver samordnas. Det finns en möjlighet att samordning 
och samverkan mellan myndigheter och andra aktörer inom turistsektorn kan vara 
lättare att åstadkomma än inom andra områden såsom generell kollektivtrafik- och 
cykelplanering. När det gäller turism kan det vara lättare att identifiera en gemensam 
målbild, och därmed drivkrafter, baserad på affärsutveckling och på så sätt lättare få till 
stånd samverkan och integrering inom planeringen.  

När det gäller turism krävs dessutom, som också konstaterats ovan, samordning mellan 
lokal, regional och nationell planering. Detta diskuteras vidare nedan. 

9.10 Effektiva planeringsprocesser 
Samordning och integrering kräver en process och rutiner. Ovan har behovet av 
kontinuerlig dialog mellan olika parter identifierats som en möjlighet att åstadkomma 
detta. Det behövs dock fortfarande utvecklas arbetsmodeller som stödjer en sådan 
kontinuerlig dialog. 

I Stockholmsregionen har man konstaterat att ineffektiva planeringsprocesser ofta leder 
till kostsamma förseningar i utbyggnaden av infrastruktur115 och brister i samverkan har 
identifierats om en orsak till detta. För att komma till rätta med dessa problem har man 
inom projektet SATSA (Samverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen) 
sammanställt en idéskrift med förslag om arbetssätt för att åstadkomma en effektiv 
samverkan i planeringen. Idéskriften presenterar ett ”verktyg” för effektiv samverkan 
med tydligt processfokus och som bör kunna tillämpas inom olika planeringsområden.  

Förslaget delar upp den tidiga planeringsprocessen i fem moment där 
samverkansprocesser har stor vikt: 

• Rätt från början 
• Rigga projektet & skapa målbild 

Dessa moment omfattar tidig dialog, fastställande av ansvar och finansiering, en 
gemensam avsiktsförklaring, bemanning och organisation av projekt, utökad 
samverkan, hantering av aktörsperspektiv, att involvera intressenter och att fastställa en 
gemensam målbild. 

• Hantera risker 
Detta moment omfattar att se risker och att agera, en systematisk intressehantering och 
att tillämpa successiv kalkyl och tidsanalys. 

                                                 
115 SATSA 2011. Effektiva planeringsprocesser för transportinfrastruktur. Verktyg för samverkan – en 
idéskrift. 
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• Skapa flyt i processen 
”Flyt i processen” omfattar projektledning och processledning, effektivt arbete i grupp 
genom engagemang och dialog samt konstruktiv konflikthantering.  

• Inför avtal om genomförande 
Slutligen, bjud in till förhandling, hitta vägra fram med kompensation, fastställ 
medfinansiering och ta fram en projektspecifikation. 

9.11 Nationell samordning 
Ett behov av nationellt stöd för att vidareutveckla turism och turistresandet mot 
hållbarhet kan identifieras inom flera områden. Som har konstaterats ovan tycks 
samordning på många olika plan och dimensioner vara en nyckelfråga. Det finns både 
initiativ och goda exempel på samordnad hantering av turistrelaterade planeringsfrågor, 
men det finns fortfarande ett stort behov av att utveckla kunskap, rutiner och arbets-
metoder. Här finns en tydlig roll för de nationella aktörerna, både berörda myndigheter 
(till exempel Trafikverket och Tillväxtverket) och andra aktörsorganisationer som RTS 
(Rese- och Turistnäringen i Sverige) och SKL (Sveriges kommuner och landsting). 

Nationell organisering för att vidareutveckla hållbara turistresor handlar om 
organisation och ledning för en ökad samordning inom turistresebranschen. I detta 
ligger också att utarbeta mål, strategier och arbetsprocesser. Ett sätt att lösa detta kan 
vara att inrätta ett nationellt samordningsorgan som ska vara drivande i frågan om 
hållbar turism, inklusive turistresor. En huvudman för detta samordningsarbete bör 
utses, lämpligen en huvudman med ett statligt ansvar för vissa typer av frågor såsom 
turism, transport eller miljö. Det nationella samordningsorganet samlar de mest centrala 
aktörerna inom transport- och turismområdena, såsom, regionförbunden, Trafikverket, 
länstrafikbolagen, järnvägsoperatörer, expressbussoperatörer, Sveriges kommuner och 
landsting, vissa större turistföretag, Tillväxtverket, Naturvårdsverket osv.  

Samordningsorganet skall inte endast arbeta med att ta fram ett organisatoriskt ramverk 
för hållbara turistresor utan också att vara en samordnande kraft för att identifiera och 
implementera många av de åtgärder som behövs för att såväl öka turismen som att 
underlätta de hållbara turistresorna.  Detta organ kan skapa såväl forum som nätverk för 
aktörer inom både transport- och turistsektorn samt utgöra en plattform för innovativa 
lösningar mm. En sådan fråga är exempelvis hur det går att lösa de hinder som gör att 
arrangörer inte alltid är positiva att erbjuda paketresor (p.g.a. paketreselagen) eller hur 
turisten ska få information om att bilen inte alltid är billigast och mest bekväm. 

Inom ramen för en sådan nationell samordning bör även samordning ske med andra 
relaterade planeringssektorer och relevanta stöd och metodik som tillämpas. Ett 
exempel på pågående arbete är utvecklingen av Trafikverkets planeringsverktyg 
avseende åtgärdsval i enlighet med fyrstegsprincipen.116 

Nationell samordning är även angeläget för att hålla ett långsiktigt fokus i planeringen 
för hållbar turism och hållbara turistresor. Många gånger kan det uppstå konfliker 
mellan mera kortsiktiga planeringsperspektiv både lokalt och regionalt som riskerar att 
på lite längre sikt leda till en suboptimering av förutsättningarna för att utveckla en 
hållbar turism. Slutligen är den nationella samordningen avgörande för att utveckla 

                                                 
116 Handledning. Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen – arbetsmetodik och redovisning, Extern 
remissversion 2012-04-10. 
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resmöjligheterna så att de svarar mot turisternas behov och krav utifrån ett ”hela resan”-
perspektiv. 

Sammanfattningsvis bör alltså en nationell samordning och nationellt stöd för 
utvecklingen av hållbara turistresor omfatta följande delområden och moment: 

• Utveckling av en organisation för en nationell samordning av planering för 
hållbar turism. 

• Kunskapsutveckling och kunskapsförmedling avseende resenärsperspektiv, goda 
exempel, behov av samarbete och samverkan och arbetsmodeller. 

• Utveckling av arbetsmetoder, planeringsprocesser och stöd, dels för den 
nationella samordningen och dels i det lokala och regionala arbetet för hållbar 
turism. 

• Definition av aktörer och intressenter som bör involveras i arbetet. 
• Utveckling av arbetsformer, planeringsprocesser och stöd för samordning av 

planering för turism och annan lokal, regional och nationell planering. 
• Utveckling av arbetsformer, planeringsprocesser och stöd för planering mot 

gemensamma mål. 
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Bilaga 1. Intervjuunderlag (turister) 

Frågeguide (Exempel: resmål Åre) 
Datum  Svar/Kommentar 

Namn, tel  

Boende Åre by 

Duved 

Åre Björnen 

 

Turistkategori Barnfamilj (2 vuxna, 2 barn 
≤15 år) 

Par 45+ 

Kompisgäng (4 vuxna) 

Annan (beskriv) 

 

Känner till området Förstagångsbesökare  
Avreseort Stockholm / Göteborg /  

Malmö / Sundsvall 

Annan (ange ort) 

 

Vistelsetid 1 vecka / To-sö / Sö-to / 
Weekend 

Annan (ange vistelsetid) 

 

Resa till/från Egen bil / Tåg / Buss 

Annat (ange färdmedel) 

 

Operatör, Dag/Natt 

Om egen bil / Sökte 
ni information om 
alt. färdmedel? 

Ja / Nej 

Lätt / Svårt att hitta 
information 

Saknades något? 

Kan ni tänka er att 
resa med tåg/buss? 

Ja / Nej 

 

 

Om nej, varför inte? 

Om tåg - buss - 
annat färdmedel /  
Informationssökning  

Skistar / Annan turist-
information (ange om möjligt 
vilken) / SJ /ResRobot / 
Bussbolag / Länstrafiken / 
Resebyrå 

Annan/Andra (ange om 
möjligt vilka) 

Bra/tillräcklig/dålig/… information?  

 

Hittade ni 
information om det 
ni ville/behövde? 

 

Ja / Nej 

Lätt / Svårt att hitta 
information 

 
 
 
Saknades något? 
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Hur bokade/köpte ni 
resan? 

Skistar / Annan turist-info 
(vilken) / SJ / Bussbolag / 
Läns-trafiken / Resebyrå  

Annan/Andra (ange om 
möjligt vilka) 

Lätt/svårt att boka/köpa? 

Motiv för val av 
färdmedel 

Kostnad / Restid / Packning / 
Bekvämlighet / Miljö 

Annat (ange vad) 

 

Upplevelse av resan Positiv / Neutral / Negativ 

 

Viktigaste skäl för upplevelsen? 

Resbehov och 
resande inom 
resmålet? 

 

Backar / Spårområden / 
Handla / Restaurang / Nöje / 
Annat 

Egen bil / Skidbussen / Taxi / 
Annat 

 

Informationssökning 
om resmöjligheter 
inom resmålet 

Ja / Nej 

Lätt / Svårt att hitta 
information 

Saknades något? 

Varför valt 
resmålet? 

 

 

 

Alt. Funäsdalen (om känner till)? 

Vilken betydelse 
hade resmöjligheter-
na för val av 
resmål? 

 

 

 

 

Hur reser du/ni 
vanligen som turist i 
Sverige? 

 

 

 

 

I vilka situationer är 
det aktuellt att välja 
tåg/buss alt. cykel 
för turistresa i 
Sverige? 
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Bilaga 2. Intervjuunderlag (kollektivtrafikresenärer) 
 
 Namn:  

 Bostadsort:  

 Ålder:  

 Familj:  

 Reser själv/ Reser tillsammans med:  

 Ägde du eller hade tillgång till bil vid tidpunkten för 
resan/resorna? 

 

1a Var reser du som turist i Sverige när du reser med kollektivtrafik? 
Fjällen, sommarstugan, konstrundan, shoppingresan, 
storstaden, Öland osv. Vilket/vilka turistmål har du/ni besökt med 
allmänna kommunikationer? 

 

1b Vilket/vilka färdmedel använde du/ni?  

2 Varför väljer du/ni att resa kollektivt som turist i Sverige? Vad 
avgör? 

 

3 Påverkas ditt/ert val av turistmål av möjligheten att åka kollektivt 
till/från och inom turistmålet?  

 

4 Vad är bra/ fungerar bra/ fördelar när man reser med 
kollektivtrafiken som turist i Sverige tycker du/ni? 

• före resan? (t.ex. vid informationssökning, köp, bokning) 

• vid själva avfärden? 

• under resan till turistmålet? 

• på själva turistmålet? 

 

5 Vad är dåligt / Vilka problem/ brister/ nackdelar stöter du på när 
du reser kollektivt som turist? 

• före resan?  

• vid själva avfärden? 

• under resan till turistmålet? 

• på själva turistmålet? 

 

6 Hur kan kollektivtrafiken bli bättre i framtiden för turister tycker 
du? Vad hade underlättat för dig som resenär? Förbättrings-
förslag? 

• före resan?  

• vid själva avfärden? 

• under resan till turistmålet? 
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• på själva turistmålet? 

7 Har du någon gång rest kollektivt till… 

• Fjällen (t.ex. Åre eller Funäsdalen)? Vart? Hur upplevde 
du resan? 

• Öland? 

• Glasriket? 

• Astrid Lindgren värld? 

 

8a Skulle du tycka att det var bra att kunna köpa paketresa med 
kollektivtrafiken inkluderad? (t.ex. fjällresa, boende, tåg dit/hem 
och resor inom fjällen i ett paket) Varför är det bra/dåligt? 

 

8b Skulle du tycka att det var bra att kunna köpa till eller boka andra 
tjänster till sina resa… 

• Bagageservice (pollettering resp. upphämtning)? 

• Matservice? 

• Upphämtningsservice? 

• Shuttleservice på orten? 

• Ta med skidor/cyklar/etc. på bussen/tåget 

• Annat? 

 

9 Hur du några andra tankar och funderingar kring kollektivtrafiken 
och turism som vi inte pratat om ännu? 
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Bilaga 3. Intervjuunderlag (företag inom turistnäringen) 
• Hur upplever du att möjligheterna ser ut för era besökare att ta sig till er med 

kollektivtrafik? 

• Vad skulle bättre tillgänglighet i den befintliga kollektivtrafiken vara för er? 

• Vad skulle krävas för att den befintliga målgruppens beteende förändras och de 
skulle välja kollektivtrafik istället för egen bil? 

• Är det i ert intresse att medverka för ett ökat resande med tåg och buss? 

• Vad kan ni göra för att medverka till ökat resande med tåg och buss? 

• Vilken ny/förbättrad infrastruktur/transport kan ge er nya besökare under de 
närmaste 5 åren? 

• Vilka nya målgrupper kommer ni att kunna locka tack vare denna förändring? 
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Bilaga 4. Enkät 
Hej, 

I forskningsprojektet TuR som finansieras av Trafikverket undersöker vi förutsättningarna för att göra 
resor till/från och inom turistorter mer hållbara. Målet är att ta fram åtgärder och strategier för hållbara 
turistresor liksom att peka ut hur dessa åtgärder och strategier sedan kan genomföras i verkligheten. Från 
tanke till handling helt enkelt. Synpunkter från både turism- och transportsektorn är mycket intressant här.  

Därför skulle vi vilja be dig att svara på nedanstående frågor. Du kan helt enkelt svara på mailet och fylla 
i enkäten. Vi kommer inte att använda era svar så att det går att identifiera enskilda svar. Hör gärna av dig 
till oss om du har några frågor eller något annat att framföra. 

Tack på förhand! 

Kerstin Robertson  

VTI 

kerstin.robertson@vti.se 

013-20 42 02 

Hanna Wennberg  

Trivector Traffic AB 

hanna.wennberg@trivector.se 

046-38 65 32, 0708-39 67 50 

Enkät om hållbara turistresor 

Några inledande frågor 
Namn Organisation  

Telefonnummer  E-postadress  

Din koppling till turism och transporter  

Är du verksam inom något speciellt turistort/område, i så fall vilket?  

Hur relevant är frågan kring hållbara turistresor för dig och den organisation du representerar? Sätt 
kryss i vald ruta. 

  Oviktig 

  Ganska viktig 

  Viktig 

  Mycket viktig 

Varför är frågan oviktig/viktig? 

Problem och brister 
Vilka problem och brister finns idag när det gäller transporter till/från och inom turistorter?  

Vilka är de största utmaningarna i framtiden när det gäller transporter till/från och inom turistorter?  

Åtgärder och strategier 
Vilka åtgärder/strategier är mest angelägna att genomföra för mer hållbara turistresor?  

Vilka hinder finns det för att genomföra åtgärder/strategier för mer hållbara turistresor?  

Vilka är aktörerna i arbetet med att göra turistresor med hållbara? Hur involveras dessa?  

Dina råd och tips för fortsatt arbete för hållbara turistresor 
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Bilaga 5. Underlag för fokusgrupp 
Fokusgrupp, 2011-06-07 

 

Presentera projektet och frågeställningarna 
- Syftet med projektet 
- Kvantitativ analys 
- Korta intervjuer på plats 

 

1. Bakgrund och syfte med fokusgruppen samt genomförande 

2. Kort presentationsrunda (+gör namnskyltar) 

3. Intervju(diskussions)underlag 

- Hur brukar ni resa vid turistresor i Sverige?  
- Hur ser ni på att resa för att åka skidor i Sverige utan egen bil? 

Fördelar/nackdelar/hinder? (restid?, reskostnad?, bekvämlighet?, vad är mer 
eller mindre bekvämt?, packning?, byten/anslutningar?, resbehov inom 
resmålet?, annat?) Egna erfarenheter?  

- Vilka faktorer är viktigast/vad avgör valet av färdmedel? 

- Hur påverkas valet av resmål av resmöjligheterna? 

- Diskutera några exempel från kvant. analysen - Åre, Funäsdalen 

- Om resa utan egen bil, vad behöver/vill man söka information om? Finns önskad 
information lättillgänglig? 

- Hur fungerar det att boka boende och resa? Paket? 

- Hur skulle du vilja att transportsystemet var utformat i framtiden för att kunna 
resa utan egen bil mellan A och B? 
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Bilaga 6. Underlag för litteraturgenomgång 
Rubrik Kommentar/exempel 

Referens Ange referens.  

Syfte Skriv kortfattat vilket syfte studien eller projektet har! Om 
det är något intressant med metoden så nämn detta, men inte 
jätteviktigt. 

Turistertyper Vilka typer av turister har man studerat? Turister generellt? 
Barnfamiljer? Backpackers? Par? Yngre kompisgäng? 
Annat? 

Turistmål Vilka typer av turistmål har man studerat? Sommar- eller 
vinterresmål? Sverige eller andra länder? Antal besökare/år? 
Många/få besökspunkter? Genomsnittligt avstånd mellan 
besökspunkter? Stort/litet resbehov? 

Åtgärder och strategier Vilka typer av åtgärder och strategier har man studerat? 
Kollektivtrafik? Cykel? Gång? Kan det preciseras mer? I 
städer eller på landsbygd? 

Kriterier för genom-
förande och 
implementering av 
åtgärder 

Samverkan mellan parter/organisationer? Finansiering? 
Samverkande åtgärder? 

Slutsatser 
 

Skriv kortfattat om vilka slutsatser man drar i studien! Tänk 
på vad som är intressant för TuR-projektet. Notera gärna vad 
som är intressant för TuR. 

Läst av + datum Ditt namn och organisation samt datum för läsning 
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