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Infrastruktur är ett av de grundläggande fundamenten  
i en stads och regions förutsättningar för att kunna 
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mans, ska enkelt kunna använda givna förutsättningar 
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Hans Andersson, Senior Partner, Forsman & Bodenfors
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ATTrAkTIvITET 
För att en destination ska kunna fortsätta vara 
 framgångsrik krävs att en besökare upplever staden 
som attraktiv. Därför blir de index som finns om 
städers attraktivitet viktiga indikatorer, ex Monocles 
index ”Most Livable Cities”. Det har visat sig att om 
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Förord 

I Göteborg arbetar region, kommun, näringsliv, kultur och akademi gemensamt för att 

göra regionen tillgänglig internationellt, och för att nå målsättningen att bli, ’en stark och 

tydlig tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv att leva och verka i, samt 

besöka.’1.  

 

För att samarbetet ska få största möjliga effekt krävs: 

 

Kunskap  

 om den internationella tillgängligheten i Göteborgsregionen idag och 

 om hur den bör förstärkas för att främja regionens långsiktiga utveckling – eko-

nomiskt, socialt och kulturellt. 

 

En gemensam strategi 

 för samarbete mellan berörda parter för ökad internationell tillgänglighet. 

 

I den här rapporten ges en hänvisning om svaret på den första punkten. Rapporten analy-

serar den internationella tillgängligheten i Göteborgsregionen idag, och beskriver hur 

tillgängligheten påverkar regionens aktörer samt föreslår åtgärder som kan vidtas för att 

förbättra den internationella tillgängligheten. Rapportens innehåll är tänkt att användas 

som underlag för det fortsatta arbetet för ökad tillgänglighet och ligga till grund för en 

gemensam strategi.  

 

Rapporten har utarbetats av Copenhagen Economics i samarbete med SEO Economic 

Research på uppdrag av Swedavia i Göteborg tillsammans med representanter från Göte-

borg & Co, Svenska Mässan, Visit Sweden, Västsvenska Turistrådet, Göteborgs Hamn, 

Business Region Göteborg, Västsvenska Handelskammaren och Svensk handel, SBTA 

Väst, Resia och Liseberg, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsreg-

ionen och Länsstyrelsen, Kulturförvaltningen i Göteborg, Göteborgs Universitet och 

Chalmers Tekniska Högskola. Tillsammans representerar dessa organisationer de per-

spektiv som är avgörande för Göteborgsregionens konkurrenskraft: näringsliv, besöksnä-

ring, kulturliv, akademi och 'släkt- och vänturism'. 

 

Fyra projekt- och referensgruppsmöten har arrangerats under perioden april – juni 2013, 

där intressenter från samtliga perspektivområden har varit representerade. Där input har 

saknats har intervjuer med enskilda intressenter genomförts.  

  

                                                                                                                                                                       
1 Göteborgsregionens kommunalförbund (2013)  
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Sammanfattning 

Flygtrafik förkortar avstånden mellan företag och människor. I ett samhälle där tiden 

blir allt mer dyrbar är bra tillgänglighet viktig för både privatpersoner och företag. Tio 

nya direktlinjer skulle öka Göteborgs tillgänglighet och ge regionens aktörer och passa-

gerare vid Göteborgs flygplatser direkta vinster på upp till 800 miljoner kronor. Vins-

terna uppstår tack vare de tidsbesparingar passagerare gör på förkortad restid, och på 

den prispress som uppstår av ökad konkurrens på linjer. Tio nya linjer skulle också bidra 

till regionens tillväxt på lång sikt med ett värde motsvarande cirka 500 miljoner kronor, 

då ökad tillgänglighet via flyg ger förbättrade handelsförbindelser, tillgång till kvalifice-

rad arbetskraft, teknologi etc. Fler frekvenser på existerande linjer skulle bidra med ett 

värde motsvarande cirka 160 miljoner kronor. Vinsterna tillfaller aktörerna i regionen: 

arbetsstyrkan blir mer produktiv, mötesindustrin mer konkurrenskraftig, släkt och vän-

ner bättre förbundna, turister fler, kulturlivet mer dynamiskt, och akademin mer inter-

nationell.  

 

Jämfört med regioner med liknande förutsättningar är Göteborgsregionens tillgänglighet, 

det vill säga möjligheten att ta sig lätt och enkelt till och från regionen, relativt god. De 

viktiga förbindelserna till hubbar i Frankfurt och Amsterdam ger bra tillgänglighet för re-

senärer från och till europeiska marknader, och linjer till Helsingfors och Istanbul ger till-

gänglighet till Asien, Mellanöstern etc. Besöksnäringen som är starkt beroende av tillgäng-

lighet till de nordiska länderna, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien tjänar på 

befintliga linjer till dessa destinationer, liksom Göteborgs universitet som är beroende av 

tillgänglighet till hela världen.  

 

Göteborgsregionens tillgänglighet till somliga områden är dock relativt låg. Regionen har 

brist på direktlinjer till norra Sverige, vilket behövs för att kunna konkurrera om dagskon-

ferenser från denna del av landet. Göteborgs stora, inhemska företag som SKF och Volvo 

har försäljning och tillverkning i till exempel Nordamerika och Asien, dit det inte finns 

direktlinjer och dit det inte alltid går att ta sig lätt och enkelt via hubbar. Även besöksnä-

ringen har som målsättning att regionen ska bli synlig för besökare på utländska mark-

nader som USA, Ryssland och Kina är beroende av förbindelser hit.  

 

För att kunna konkurrera med regioner av samma storlek och med liknande förutsättning-

ar, eller med storstadsregioner som Stockholm och Köpenhamn, krävs en gemensam insats 

för att öka tillgängligheten. Göteborgsregionen har idag långt sämre tillgänglighet än de 

större regioner man i framtiden vill leva upp till, som Birmingham, Lyon och Stuttgart.  
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Vi pekar ut följande områden, inom vilka åtgärder kan vidtas för att stärka Göte-

borgregionens internationella tillgänglighet: 

 

Arbeta med att öka tillgängligheten till europeiska hubbar. Göteborgsregionens 

tillgänglighet påverkas starkt av förbindelser till stora hubbar i Europa. En utvidgning av 

frekvenser på utvalda linjer till dessa skulle få stor effekt för regionens tillgänglighet. Vi 

bedömer att de europeiska hubbar som skulle bidra till att öka tillgängligheten mest om de 

utvidgades med anslutande trafik är London Heathrow, London Gatwick, Paris Charles de 

Gaulle, Rome Fiumicino och Lyon. Linjerna till dessa destinationer bedöms ha kommersi-

ellt underlag för minst en ytterligare daglig avgång. Även linjerna till flygplatserna Palma 

de Mallorca och Las Palmas bedöms ha trafikpotential nog för en ytterligare daglig avgång, 

men dessas bidrag till tillgängligheten blir mindre då de inte är hubbar.  

 

Fokusera på direktlinjer till närliggande destinationer. Då tidsåtgång är viktigt för 

kortare resor är direkt tillgänglighet särskilt viktigt för närliggande destinationer. Vi identi-

fierar i den här rapporten flera närliggande destinationer som inte betjänas med direktflyg 

från Göteborg Landvetter idag, men som kan ha kommersiellt underlag för en direktlinje 

och som därmed är relevanta att försöka attrahera till regionen. Det rör sig om de in-

hemska destinationerna Luleå och Umeå, och de europeiska destionationerna Zürich, 

Wien, Prag, Genève, Milano och Madrid. Speciellt en linje till Luleå har potential inrikes, 

och skulle bidra till Göteborgs konkurrenskraft som destination för dagskonferenser från 

norra Sverige. Zürich och Wien har störst potential bland de europeiska destinationerna, 

och är viktiga för näringslivet och 'släkt- och vänturism'.  

 

Försök attrahera en direktlinje till New York (Newark). En direktlinje till New 

York skulle öka Göteborgsregionen tillgänglighet signifikant. En linje till New York Newark 

får allra störst effekt, då ett mycket antal destinationer i USA kan nås från Newark. Flera av 

Göteborgsregionens aktörer har behov av tillgänglighet från och till Nordamerika, viket gör 

en linje till New York mycket önskvärd.  

 

Skapa färdiga informationspaket till flygbolag som överväger Göteborg. Flyg-

bolag som överväger att starta eller utvidga en linje vid någon av Göteborgs flygplatser 

behöver se ett framtida trafikflöde till den relevanta destinationen. Ett stabilt passagerar-

underlag idag och i framtiden eliminerar en del av den risk som ett flygbolag tar när man 

startar en ny linje. För att minska denna risk kan man erbjuda flygbolag information som 

beskriver passagerflöden idag, och som pekar på utvecklingen i framtiden. Speciellt siffror 

över de stora företagens resebehov är relevant för flygbolagens långsiktiga planering, då 

affärsresor är mer stabila än privatresor. Göteborgsregions aktörer kan till exempel över-

väga att genomföra en enkätundersökning för att undersöka hur olika företags resebehov 

utvecklas i framtiden. Samtliga önskvärda linjer behöver informationsfördjupas.  

 

Järnväg mellan Göteborg C – Göteborg Landvetter – Jönköping. Höghastighets-

tågförbindelser till Borås och Jönköping skulle öka Landvetters upptagningsområde med 

183 000 personer och öka Landvetters passagerartal med 182 500 per år. Nya höghastig-

hetståg till Stockholm, Oslo och Köpenhamn skulle delvis ersätta flygtrafiken inom Nor-

den. 2  

                                                                                                                                                                         
2  
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Kapitel 1 

1 Varför arbeta med internationell 
tillgänglighet? 

Flygplatsregioner är ofta centrum för utveckling. Möjligheter att färdas lätt till en region 

från olika världsdelar innebär att nya företag kan lockas. Ökning av passagerar- eller gods-

flyg ger ökad sysselsättning och involverar lokala företag och medborgare. Flygplatsregion-

er tillhandahåller infrastruktur för ekonomisk utveckling.  

 

Göteborgsregionens placering i utkanten av Europa gör området speciellt beroende av 

kommunikationer. Göteborg har idag, som ett av Nordens nav för internationella transpor-

ter, bra förutsättningar för att ta emot transporter och besökare till regionen. Regionen har 

två internationella flygplatser, en geografisk centerposition mellan Oslo, Köpenhamn och 

Stockholm samt Skandinaviens största djup-hamn. 

 

Men koncentrationen till större stadsregioner pågår globalt, i Europa, i Norden och i Sve-

rige. Internationell handel koncentreras alltmer till flöden mellan storstäder med hög in-

ternationell tillgänglighet. Reduktion av transport- och transaktionskostnader driver en 

global koncentration till metropoler med stora nätverk. För att konkurrera med storstads-

regioner krävs att Göteborgsregionen kan erbjuda motsvarande nätverk för kommunikat-

ioner.  

 

Konkurrensen mellan mellanstora regioner när det gäller att attrahera etableringar, eve-

nemang och investeringar blir också allt hårdare. Olika aktörer i Göteborgsregionen ge-

nomför idag marknadsföringsinsatser för att öka sin exponering mot omvärlden. Till ex-

empel driver Västsvenska Turistrådet en destinationssajt, www.vastsverige.se, med nästan 

4 miljoner besökare under 2012.3  Göteborg & Co driver marknadsföringskampanjer för att 

öka kunskapen om Göteborg som destination i bland annat Norge, Tyskland, Storbritan-

nien, Kina och Ryssland.4 Idag finns det dock cirka sjuttio stadsregioner i Västeuropa som 

är större än Göteborgsregionen, och som alla arbetar aktivt för att synas och utvecklas.  

 

Europas flygplatser blir allt mer kommersiellt inriktade, och 96 procent av alla europeiska 

flygplatser marknadsför idag aktivt sin flygplats mot flygbolag, samt försöker differentiera 

sina produkter genom incitamentsprogram och riktade investeringar för att tillgodose olika 

flygbolagstyper.5 

 

För att bli en attraktiv region och för att konkurrera med storstadsregioner och andra mel-

lanstora regioner behöver Göteborg kunna erbjuda internationellt konkurrenskraftiga flyg-

förbindelser. Göteborg som turist-, näringslivs-, mötes- och evenemangsstad tillsammans 

med övriga Västra Götalandsregionen har potential att locka fler utländska besökare och 

utländska företagsetableringar. Men Göteborg är inte en huvudstad, och är som region 

jämförbart liten. Dagens järnvägsförbindelser är relativt ineffektiva och regionen har inga 

interkontinentala direkta flygförbindelser. 

                                                                                                                                                                         
3 Västsvenska Turistrådet (2012) 
4 Göteborg & Co (2012) 
5 Copenhagen Economics (2012a)  

http://www.vastsverige.se/
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Vad menar vi med tillgänglighet? 

Internationell tillgänglighet är ett mått på möjligheten att ta sig lätt och snabbt till och från 

olika destinationer. Måttet beräknas med hjälp av modeller med data från linjetabeller 

världen över.  

 

Göteborgsregionens tillgänglighet omfattar: 

 

 direkt tillgänglighet: Flyglinjer direkt till och från Göteborg och 

 indirekt tillgänglighet: Möjlighet att nå Göteborg via andra flygplat-

ser/knytpunkter (hubbar). 

 

Vi mäter Göteborgsregionens internationella tillgänglighet genom att se på möjligheterna 

att snabbt nå så många destinationer via flyg som möjligt. Utöver antalet destinationer 

spelar frekvensen på avgångar samt förbindelse till hubbar roll för resultatet. Tillgänglig-

heten påverkas därmed positivt av att regionen har många direkta internationella linjer– 

främst till hubbar – som flygs med hög frekvens. Vi sammanställer alla möjligheter att nå 

ut i världen i ett mått som vi kallar ett tillgänglighetsindex, se Box 1. 
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Box 1 Tillgänglighetsindex 
Vi använder ett index för att mäta tillgängligheten till och från en region. Indexet visar 

kvaliteten på de förbindelser som finns till och från regionen, och är ett uttryck för hur 

lätt det är att nå ut till resten av världen. Ju högre tillgänglighet, desto mer attraktiv är 

regionen för näringslivet, studenter etc.  

 

Vi skiljer i första hand på två typer av tillgänglighet: Direkt tillgänglighet och indirekt 

tillgänglighet, där det är nödvändigt att mellanlanda på en annan flygplats.6 Direkt och 

indirekt tillgänglighet illustreras nedan. 

 

 
 

Tillgänglighetsindexet beräknas baserat på resans genomsnittliga kvalitet (den samlade 

restiden) och frekvensen av avgångar per vecka. Figuren illustrerar förbindelsen mellan 

Landvetter och Barcelona. Den direkta linjen är snabbast, och har därför högst kvalitet. 

Alternativt kan Barcelona nås via Amsterdam där frekvensen eventuellt är högre, men 

kvaliteten lägre då den samlade restiden är längre.  

 

Tillgänglighetsindexet mäter alltså hur snabbt och lätt resenärer kan komma till och 

från Göteborgsregionen från olika destinationer. Konkurrens om linjer och åtföljande 

lägre pris på flygresor tas inte i beaktning i mätningarna. Indexet återspeglar till exem-

pel inte förändringar i kapacitet eller passagerarvolym på linjer. 

Källa:  Copenhagen Economics 

 

Se bilaga A för en närmare beskrivning av hur tillgänglighetsindex beräknas.  

Göteborgsregionens tillgänglighet behöver stärkas 

För att bli en attraktiv region och för att kunna konkurrera med storstadsregioner och mel-

lanstora regioner behöver intressenter samarbeta för att öka tillgänglighet till Göteborgs-

regionen. Detta eftersom: 

 

1) Samarbetet för att öka tillgängligheten i projektet Göteborg Access7 har fungerat 

bra, men andra regioner hinner ikapp. Det krävs därför att insatserna inom sam-

arbetet förstärks. 

2) Tillgänglighet ger en rad konkreta ekonomiska vinster. 

3) Tillgänglighet är viktigt utifrån de perspektiv som gör Göteborgsregionen konkur-

renskraftig; besöksnäring, näringsliv, kultur, akademi och 'släkt- och vänturism'. 

                                                                                                                                                                         
6 En ytterligare typ är hubb-tillgänglighet, som beskriver hur bra en flygplats fungerar som en hubb för resande som flyger vidare. 

Då ingen av Göteborgs flygplatser har någon hubb-trafik är denna typ av tillgänglighet inte relevant för analysen. 
7 Deltagare i Göteborg Access är Swedavia, Business Region Göteborg, Göteborg & CO, Visit Sweden och Västsvenska Turistrådet. 

Landvetter Barcelona

Direkt tillgänglighet

HUBB

Indirekt tillgänglighet
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Göteborgsregionen har idag bra tillgänglighet relativt regioner med liknande förutsätt-

ningar, men har långt sämre tillgänglighet än större regioner (Lyon, Stuttgart och Bir-

mingham). Storstadsregioner som Stockholm och Köpenhamn är två till tre gånger så till-

gängliga som Göteborgsregionen. För att minska gapet och öka regionens tillgänglighet kan 

flera möjligheter övervägas.  

 

För det första kan aktörerna arbeta för att direkt öka regionens internationella tillgänglig-

het via flyg, med: 

o Nya direktlinjer 

o Utvidgade matarlinjer till europeiska hubbar8 

För det andra kan aktörerna arbeta för att utöka järnvägsförbindelserna i regionen, vilket 

skulle ge större möjligheter att färdas med flyg. Järnvägsförbindelserna kan förbättras 

med: 

o Regionala tågförbindelser 

o Nordiskt höghastighetståg 

1.2 Samarbetet i Göteborg Access har fungerat bra, men 

insatserna behöver förstärkas 
Göteborg Access var föregångare med att marknadsföra Göteborg som region istället för 

flygplats, vilket profilerade regionen bland övriga regioner. Samarbetet drar nytta av att 

aktörer med olika synvinklar från olika områden är involverade, som besöksnäringen och 

näringslivet. Gruppen har ett bra grundläggande samarbete och en öppen dialog, vilket ger 

en kort startsträcka när en ny linje ska startas. Man arbetar också med aktiv och flexibel 

marknadsföring.  

 

Men man är inte ensam om liknande insatser. Konkurrensen mellan regioner när det gäller 

att attrahera etableringar, evenemang och investeringar blir allt hårdare. Europas flygplat-

ser blir allt mer kommersiellt inriktade, och volymen av marknadsförings- och ruttutveckl-

ingsaktiviteter har ökat med över 100 procent de senaste tio åren. 96 procent av alla euro-

peiska flygplatser, små som stora, marknadsför aktivt sin flygplats till flygbolag, och försö-

ker genom incitamentsprogram och riktade investeringar differentiera sina produkter för 

att tillgodose olika flygbolagstyper. Flygplatser konkurrerar även med pris, och 70 procent 

av Europas flygplatser antingen sänkte eller behöll nivåerna på respektive flygplatsavgifter 

under 2009.10  

 

För att säkerställa regionens konkurrenskraft måste insatserna inom ett samarbete vara 

fokuserade, och involvera alla aktörer i regionen. En gemensam strategi bör ta utgångs-

punkt i de erfarenheter som gjorts i det tidigare arbetet inom Göteborg Access, och foku-

sera på att ta ett brett perspektiv, med insatser som återspeglar aktörernas behov. 

 

Erfarenheter från Köpenhamn vittnar om att ett välfungerande samarbete kan ha bety-

dande effekter, se Box 2.  

                                                                                                                                                                         
8 Matarlinjer är översatt från engelskans feeder-lines, och innefattar linjer som ’matar’ transfertrafik till andra linjer.  
10 Copenhagen Economics (2012a)  
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Box 2 Copenhagen Connected 

 

Resultat  
Projektet Copenhagen Connected är ett samarbete mellan flera aktörer i Danmark för 

att öka regionens tillgänglighet. Hittills har projektet attraherat 14 internationella linjer 

till Köpenhamn, inklusive sex interkontinentala linjer till starka tillväxtmarknader.  

 

Finansiering 

Projektet finansieras av Fonden til Markedsføring af Danmark samt parterna i ett kon-

sortium. Det består av en bred krets aktörer som Köpenhamns flygplats, Invest in 

Denmark, Köpenhamns Kommun, Region Hovedstaden och Visit Denmark samt en rad 

aktörer/företag som Dansk Metal, Carlsberg och Köpenhamns universitet. Projektet har 

hittills finansierats med cirka 22 miljoner danska kronor per år under fyra år, där den 

danska regeringen, Region Hovedstaden och Köpenhamns kommun ger störst bidrag.  

 

Aktiviteter 

Aktiviteter inom projektet inkluderar målinriktad marknadsföring för att stärka flygplat-

sens existerande linjer i olika medier, och destinationsmarknadsföring för att attrahera 

nya linjer. 

Källa:  wonderfulcopenhagen.dk 

1.3 Tillgänglighet ger ekonomiska vinster 
Passagerare till och från Sverige betalar årligen 78 miljarder kronor för flygresor11 – utgif-

ter som troligen kraftigt underskattar det värde som de faktiskt tillmäter flygningarna.12 

Individer är beroende av luftfarten för semester och för att besöka släkt och vänner, medan 

företag använder flygtransporter för att träffa klienter samt för snabb och tillförlitlig leve-

rans av post och gods, ofta över stora avstånd. Arbetstillfällen skapas direkt och indirekt 

tack vare luftfartens verksamhet, och luftfartens effekter påverkar tillväxten i stort sett alla 

branscher och delar av samhället (akademi, kultur). 

 

Sammantaget omfattar vinster av internationell tillgänglighet: 

 direkta vinster för resenärer, 

 direkta och indirekta/inducerade vinster som genereras av luftfartsindustrin och 

 tillväxteffekter för regionen tack vare bland annat ökad handel och investeringar. 

 

Ökad tillgänglighet medför också kostnader, främst i form av miljöpåverkan och buller. 

Swedavia och flygbranschen verkar aktivt för att minska dessa kostnader.  

Tillgänglighet ger direkta vinster för passagerare  

Ökad tillgänglighet i sig är en vinst för resenärer som får förkortade restider och ett ökat 

antal destinationer att välja på, samt lägre priser på biljetter till följd av ökad konkurrens 

på linjer.13 

                                                                                                                                                                         
11 Oxford Economics (2011) 
12 Med sin räckvidd finns det inga nära alternativ till flygtransporter för många av dess kunder. Detta innebär att många sannolikt 

värderar luftfarten mer än bara det pris de är villiga att betala för biljetten. 
13 Två typer av passagerare tjänar på att nya linjer etableras eller att existerande linjer utvidgas; befintliga passagerare som kan 

spara tid på sina flygresor, och nya passagerare som inte tidigare tyckte att det var tillräckligt attraktivt att flyga. 
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Exempelvis startade Emirates (EK) en direktlinje från Köpenhamn till Dubai i augusti 

2010, med sju avgångar per vecka. Copenhagen Economics (2009) uppskattade innan star-

ten att en sådan linje skulle vara värd mellan 122 och 219 miljoner danska kronor för pas-

sagerare. Baserat på faktiska passagerantal cirka två år efter linjens start kan värdet  av 

lägre priser och förkortade restider för passagerare beräknas till drygt 138 miljoner danska 

kronor (Copenhagen Economics, 2013). En direktlinje till Shanghai som vid samma tids-

punkt (2009) förväntades uppgå till mellan 72 och 80 miljoner danska kronor har beräk-

nats uppgå till ett värde på cirka 79 miljoner. 

Flygplatsers verksamhet ger direkta och indirekta/inducerade effekter för 

regionen 

Luftfartsindustrin är i sig en egen stark ekonomisk sektor, som till exempel bidrar med 

sysselsättning och skatteintäkter till regionen den ligger i. Arbetstillfällen och intäkter ge-

nereras direkt av luftfartsindustrins verksamhet, och genom verksamhet i industrins leve-

rantörskedja. Ytterligare effekter uppstår av att anställda inom luftfarten och dess leveran-

törskedja spenderar sina inkomster i andra delar av ekonomin, så kallade inducerade ef-

fekter. Figur 1 beskriver de direkta och indirekta/inducerade effekter som uppstår av luft-

fartsindustrin. 

 

Figur 1 Direkta och indirekta effekter av luftfartsindustrin 
 

 
 Källa:  Copenhagen Economics baserat på ATAG (2005) 

 

Göteborg Landvetters verksamhet ger direkt upphov till cirka 3 500 anställningar i Göte-

borgsregionen. Totalt bidrar Landvetter direkt med cirka 2,1 miljarder kronor varje år till 

regionens BRP. Indirekt beräknas Landvetter bidra med mellan 1 900 och 5 100 indirekta 

och inducerade arbetstillfällen till regionen; genom industrins leverantörkedja, och genom 

att de som arbetar inom industrin och dess leverantörskedja konsumerar varor och tjänster 

i andra sektorer. Indirekt/inducerad effekt på BRP är mellan 1,3 och 3,5 miljarder kronor. 

 

Direkta och indirekta/inducerade effekter av Landvetters verksamhet redovisas i Tabell 1. 

Luftfarts-

industrin

Flygsektorn

T.ex.:

Passagerarflyg

Fraktflyg

Biljettförsäljning

Bagagehantering 

Flygplansunderhåll

Tankning på plats

Flygnavigering

Direkt 

relaterade

branscher

T.ex.:

Flygplanstillverkning

Motorer

Utrustning

Underhåll off-site

T.ex.:

Mat & dryck

Byggnation

Data/elektronik

Detaljhandelsvaror

Företagstjänster

Revision

Advokattjänster 

Direkt och indirekt 

anställdas utgifter, 

på t.ex.

Mat & dryck

Rekreation

Transport

Kläder

Direkta effekter

(inom industrin)
Indirekta/inducerade effekter

(industrins leverantöreskedja) 
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Tabell 1 Landvetters bidrag till arbetstillfällen och BRP i Göte-

borgsregionen  

 Arbetstillfällen 
Bidrag till BRP  

(miljarder kronor) 

Direkt 3 500 2,1 

Indirekt/inducerat 1 900 – 5 100 1,3 – 3,5 

Totalt 5 400 – 8 700 3,4 – 5,6 
 

Not:  Vi har utvecklat multiplikatorer för direkta och indirekta/inducerade arbetstillfällen och bidrag till BRP 

baserat på beräkningar för Arlanda. Dessa har sedan applicerats på Landvetter.   

Källa:  Egna beräkningar baserade på ATAG (2004), FOI (2009) och Oxford Economics (2011) 

Tillgänglighet ger tillväxteffekter för regionen och näringslivet 

Tillgänglighet bidrar till regionens tillväxt genom till exempel bättre handelsmöjligheter 

med utländska kunder och innovationsfrämjande kontakter med idéer och expertis i andra 

länder. Tillgänglighet är också en avgörande faktor i lokaliseringsvalet för utländska verk-

samheter, och spelar en betydelsefull roll när regionen vill attrahera kunskap, investeringar 

och turister. Sammantaget förbättrar tillgänglighet produktiviteten hos näringslivet i en 

ekonomi genom att: 

 företag får bättre tillgång till marknader 

 kommunikation och interaktion mellan och inom företag förbättras 

 företag får tillgång till en större arbetskraftspool.  

Effekten illustreras i Figur 2. 

 

Figur 2 Tillväxteffekter för regionen och näringslivet 
 

 
 Källa:  Copenhagen Economics 

 

För Göteborg innebär ökad tillgänglighet till exempel att regionens företag får bättre till-

gång till fler och bredare marknader. Företagen kan få tillgång till större leverantörsbas, 

nya distributionskällor och nya produktionstekniker vilket gagnar teknologiutvecklingen i 

regionen. För de många kunskapsintensiva och teknologidrivna företag i regionen, till ex-

empel de 4 700 företagen inom Information and Communications Technology (ICT), är 
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detta särskilt viktigt. Även inom Life Science; en bransch som omsatte 39 800 MKR totalt i 

regionen år 200914, är tillgång till kunskap och utveckling i övriga delar av världen viktigt.  

 

Tillgänglighet gör det även lättare för utländska företag att ta sig till och från regionen, 

vilket innebär att fler företag kan förlägga kontor i Göteborg. Det blir också lättare att inve-

stera i regionen. Sambandet mellan tillgänglighet och utländska direktinvesteringar visas i 

Figur 3. 

 

Figur 3 Utländska direktinvesteringar och tillgänglighet  
 

 
 Not:  Indexet över tillgänglighet är skapat av IATA och mäter tillgången på flygförbindelser, viktat med bety-

delsen av olika destinationer. Till exempel: Atlantas flygplats, som är världens största, ges en viktning 

med 1 medan Paris CDG, som hanterar 61 procent av antalet passagerare på Atlanta, ges en viktning 

med 0,61. 

Källa:  Oxford Economics (2011)  

 

Betydelsen av tillgänglighet för tillväxt bekräftas i exemplet Polen, som vid medlemskapet i 

EU år 2004 fick tillgång till EU:s liberaliserade inre flygmarknad. Polens tillgänglighet 

ökade med 27 procent efter 2004, på grund av att till exempel antalet avgångar till Storbri-

tannien ökade från 58 till 250 per vecka och att antalen säten ökade från 7 000 till 40 000. 

Den ökade tillgängligheten gav en statistiskt säkerställd produktivitetstillväxt med 0,19 

procent, vilket motsvarar cirka 600 miljoner US dollar för Polens BNP. Effekten för Stor-

britannien var 45 miljoner US dollar.15,16 

Ökad tillgänglighet medför också kostnader  

Eftersom transportbehoven i Skandinavien och världen är ständigt ökande debatteras ofta 

olika transporters miljöpåverkan. Den ekonomiska betydelsen av ökad luftfart behöver 

balanseras mot dess miljöpåverkan, och de olägenheter den medför för medborgarna i 

form av buller. Luftfarten i Sverige står idag för cirka fem procent av transportsektorns 

                                                                                                                                                                         
14 Business Region Göteborg (2013b) 
15 Intervistas (2010) 
16 Driver tillgänglighet produktivitet och ekonomisk tillväxt, eller driver produktivitet och ekonomisk tillväxt tillgänglighetens 

utveckling? Flera studier finner att förbättrad tillgänglighet driver tillväxt, som Oxford Economic Forecasting (2005) 

'The economic catalytic effects of air transport in Europe', Oxford Economic Forecasting (2006), 'The economic con-

tribution of the aviation industry in the UK', Intervistas (2007) 'Aviation Economic Benefits, IATA Economics Brief-

ing No 8. Men luftfarten påverkas också tydligt av ekonomisk tillväxt. Denna tvetydighet är rimlig: troligtvis går effek-

ten åt båda håll. 
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totala koldioxidutsläpp och ökad aktivitet inom sektorn får medföljande effekter på koldi-

oxidutsläpp. Flygbranschen och Swedavia genomför flera åtgärder för att minska luftfar-

tens miljöpåverkan och buller, se Box 3. 

 

Box 3 Flygbranschens och Swedavias arbete med miljöpåverkan 

och buller  
I flygbranschens klimat- och bullermål ingår minskade reella utsläpp till 2020 (trots att 

flygresandet ökar), halverade utsläpp fram till 2050 (jfr 2005) samt mål att tillverka 

flygplan som är 50 procent tystare till 2020.   

 

Swedavia arbetar ständigt för att minimera energianvändning, eliminera utsläpp av fos-

sil koldioxid och övriga utsläpp i luft och vatten samt verka för att buller från flygverk-

samheten minskar. Detta görs genom aktiviteter som: 

 

 gröna inflygningar och effektiva processer 

 internationella projekt som kurvade inflygningar 

 förnyelse av fordonsflottan och användning av förnyelsebara fordonsbränslen 

 biobränslen för uppvärmning 

 energieffektivisering av flygplatser. 

 

Effekter av insatser som genomförts kan ses idag. På sju år har Swedavia sänkt sina 

koldioxidutsläpp med mer än 60 procent, och man är idag klimatneutral.  

Källa:  Swedavia (2013) 

1.4 Tillgänglighet påverkar de områden som gör 

Göteborgsregionen konkurrenskraftig 
Region, kommun, näringsliv, kultur och akademi arbetar gemensamt för att göra Göte-

borgsregionen konkurrenskraftig i att attrahera personer och företag som vill leva, verka 

och bo i samt besöka regionen. Vi undersöker vikten av tillgänglighet utifrån fem av de 

områden som bidrar till att göra Göteborgsregionen attraktiv och konkurrenskraftig: 

o Näringsliv 

o Kultur 

o Akademi 

o 'Släkt- och vänturism' 

o Besöksnäring 

Regionens näringsliv är mycket internationellt  

Nästan var fjärde anställd i Göteborgsregionen arbetar för ett utlandsägt företag.17 För ak-

törer i regionen är det intressant att attrahera fler internationella företag till regionen, då 

det ger upphov till ökad konkurrens, ökad sysselsättning, skatteintäkter etc.  

 

Konkurrens mellan regioner om etableringar sker på flera områden; däribland hur enkelt 

det är att ta sig till och från regionen. För att öka antalet företagsetableringar behövs god 

tillgänglighet, då Göteborg internationellt sett är litet, liksom Sverige och Norden. Flyglin-

jer är viktiga och transporter måste fungera, och tillgängligheten beskrivs som en avgö-

rande faktor för att företag ska överväga att förlägga sin verksamhet i regionen, se Box 4. 

                                                                                                                                                                         
17 Business Region Göteborg (2013b) 
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Box 4 Exempel på tillgänglighetens betydelse för företags val av 

etablering i Göteborgsregionen   
Ruag Space AB, med cirka 1100 anställda, är Europas största oberoende leverantör av 

rymdprodukter till industrin. Huvudkontoret för konstruktion och tillverkning av digital 

elektronik, mikrovågselektronik och antenner finns i Göteborg. 

 

Varför har man förlagt sin verksamhet till just Göteborg? Enligt VD Mats Warstedt ger 

Göteborgs historia som industristad ett bra företagsklimat med stor förståelse hos poli-

tiker och beslutsfattare. De många högteknologiska företagen i regionen ställer höga 

krav på välutbildad arbetskraft, vilket är en bidragande faktor. Chalmers tekniska högs-

kola är viktig för tekniksamarbete och som rekryteringsbas.  

 

Då företaget har 95 procent av sina affärer i utlandet är man också beroende av goda 

kommunikationer, främst via flyg. Göteborgs tillgänglighet är en anledning till varför 

man valt att verka i Göteborg:  

 

'Vi spar mycket tid om vi kan nå våra slutdestinationer utan mellanlandning eller åt-

minstone bara med ett stopp på vägen. Göteborg med sina två flygplatser erbjuder 

många direktflyg och passar oss därför mycket bra.' 

– VD Mats Warstedt 

Källa:  BRG, broschyr 'På jakt efter en god affär? Så här lyckas du i Göteborg' 

Den internationella inriktningen på Göteborgsregionens inhemska näringsliv medför också 

ett behov av möjligheter att nå marknader, leverantörer, kompetens och kunskap runt om i 

världen. Ju större företag, desto större behov av tillgänglighet. Två stora företag i Göteborg, 

SKF och Volvo, är till exempel utspridda i världen, och behöver tillgänglighet till de region-

er de verkar i, se Figur 4. 

 

Figur 4 Två stora Göteborgföretags spridning: Volvo och SKF 
 

 

 Källa:  Volvo (2012), SKF (2012) 

 

Europa, främst Norden, är idag viktigast för exportföretagen i Göteborg. Innan finanskri-

sen stod Europa för mer än 50 procent av exporten från regionen, men finanskrisen har 

medfört viss diversifiering av exporten, mot marknader utanför Europa. Regionen blir allt 

mer globaliserad, och ökad export sker främst till Sydostasien. Enligt utrikesdepartemen-

tets prognoser för utveckling 2012-2016 är Asien och Oceanien, Central- och Sydamerika 

samt MENA18 de exportdestinationer med störst potential att utvecklas.19  

                                                                                                                                                                         
18 MENA står för Middle East North Africa 
19 Utrikesdepartementet (2012),  

SKF:s försäljning, per regionVolvos nettoomsättning, per region
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Även USA har potential att utvecklas starkt som exportmarknad i framtiden. Hösten 2013 

kommer en närmre dialog föras mellan EU och USA om att teckna ett så kallat frihandels-

avtal;20 ett avtal som har potential att öka handeln mellan områdena med upp till 40 pro-

cent.21 Göteborgs exportföretag skulle sannolikt påverkas av ett sådant avtal. 

Akademin är beroende av tillgänglighet till hela världen  

Göteborg är en forskningsintensiv region med ett av norra Europas sammantaget största 

universitetsområde, där en stor andel studenter och forskare är internationella. För reg-

ionens universitet och kunskapskluster har luftfarten stor betydelse. 

 

Det stora tillflödet av studenter till Göteborgs universitet idag kommer från Europa, främst 

Tyskland, Frankrike, Spanien. Situation är dock mycket dynamisk och konjunkturen på-

verkar starkt flöden av studenter. Universitetet fokuserar också på att attrahera studenter 

utanför Europa, exempelvis från Kina och Indien. 

 

Viktigast för Göteborgs universitet är därmed matarlinjer som ger tillgänglighet till samt-

liga världsdelar. Med åtta fakulteter med olika inriktningar pågår utbytesprojekt med uni-

versitet och aktörer i hela världen.  

Göteborgsregionens kulturliv har regionalt och nationellt fokus  

Tillgänglighet till de stora städerna i Europa är viktigt för Göteborgsregionens kulturliv i 

dagsläget, och man har störst utbyte med Norge, Danmark, Tyskland, Finland, England 

och Baltikum. Existerande direktlinjer från Göteborg Landvetter till Berlin och till London 

är speciellt viktiga för kulturlivets internationella utbyte. 

 

Internationell tillgängligheten spelar mindre roll idag än andra faktorer för Göteborgs kul-

tur , som har ett regionalt och nationellt fokus. Målsättningen för Göteborg är dock att 

utvecklas till en stark kulturstad. När Göteborgs kulturliv utvecklas och positionerar sig 

kommer internationell tillgänglighet bli allt mer relevant. Speciellt viktigt blir Europasam-

arbetet. Också för kultur som övergår i underhållning, som musikfestivaler, är internation-

ell tillgänglighet viktigt. Flera stora konserter anordnas i Göteborg som har ett brett mu-

sikutbud.  

'Släkt- och vänturism'  

Den globala ökningen av antalet resenärer som besöker släkt och vänner speglar den mo-

derna familjens demografi (med spridning över världen) och en allt mer globaliserad ar-

betskraft. Den allt friare rörligheten av människor upprätthålls genom fungerande flygför-

bindelser. Ett begrepp som utnyttjas allt oftare är så kallad 'släkt- och vänturism', det vill 

säga resor som görs för att träffa släkt och vänner. Två typer av 'släkt- och vänturism' är 

relevanta för Göteborgsregionen: utrikes födda invånare vars släkt och vänner besöker 

regionen, och svenskfödda individer som är bosatta utomlands och som reser hem för att 

besöka släkt och vänner. 

 

                                                                                                                                                                         
20 Sveriges radio, artikel publicerad onsdag 13 februari 2013 kl. 16:02, 'EU och USA ska förhandla om frihandelsavtal', hämtat 5 

juni 2012 från http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5442431 
21 Intervju Västsvenska Handelskammaren, 3 juni 2013 
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Utrikes födda invånare i Göteborgsregionen 

Ungefär en fjärdedel av invånarna i Göteborgsregionen är av födda utomlands. De två över-

lägset vanligaste födelseländerna är Iran och Irak: nästan 20 procent av utrikes födda, eller 

drygt 23 000 personer i Göteborgsområdet, är födda i något av dessa två länder. Därefter 

kommer Finland med 7 000 personer. Forna Jugoslavien är det vanligaste födelselandet 

bland utrikes födda om dess nybildade länder slås samman.  

 

Figur 5 Utrikes födda i Göteborgs stad efter födelseland 
 

 

 Not:  Då födelseland inte ändras, till skillnad från exempelvis medborgarskapsland, finns länder som Jugosla-

vien - som inte längre existerar - med i urvalet. 

Källa:  SCB (2012) 

 

I snitt får utrikes födda invånare i Göteborgsregionen 3,65 besök av släkt och vänner från 

utlandet över en femårsperiod.22 Den grupp som får flest besök är personer med ursprung i 

Turkiet.23 

 

Invånarna får också besök av släktingar och vänner som bor i andra länder än i sina forna 

hemländer. De länder som besökarna främst är bosatta i (förutom hemlandet) är Tyskland, 

Danmark, Norge, Storbritannien, USA och Holland. 

 

Svenskfödda individer bosatta utomlands  

Rörligheten bland svenskar har ökat och allt fler bosätter sig utomlands – tillfälligt eller 

permanent. SCB uppskattar att det totala antalet svenskfödda individer som är registrerade 

och långtidsboende utomlands är drygt 300 000.24 Majoriteter av utlandssvenskarna (65 

procent) är bosatta i USA, Norge, Finland eller Danmark. Dessutom bor det cirka 40 000 

svenskar i London,25 vilket gör den till Sveriges största utländska stad, med fler svenska 

invånare än tätorter som Kalmar, Falun och Skellefteå. 

 

 

                                                                                                                                                                         
22 TillVäxt Biskopsgården i samarbete med Turismens Utredningsinstitut November (2010), 
23 Personer med ursprung i Turkiet får i snitt 4,47 besök av släkt och vänner under en femårsperiod. 
24 Det finns ingen helt tillförlitlig, heltäckande, officiell statistik över antalet svenskfödda individer bosatta i andra länder. Enligt 

Föreningen Svenskar i Världen (SVIV) är omkring var 20:e svensk är bosatt utomlands, vilket motsvarar cirka 450 000 

individer. Det finns inte heller någon information om varifrån i Sverige svenskfödda individer bosatta utomlands är 

födda. 
25 Uppskattning från Föreningen Svenskar i Världen, publicerat 27 september 2011 i Metro 'En halv miljon svenskar har flyttat 

utomlands',  hämtat den 17 juni 2013 från http://www.metro.se/nyheter/en-halv-miljon-svenskar-har-flyttat-

utomlands/EVHkiz!gmu9ggFa71dJk/ 
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Figur 6 Fördelning av utlandssvenskar per land 
 

 

 Not: Enligt SVIV är att den största gruppen utlandssvenskar, bortsett från USA, bosatta i Spanien. Uppgifter 

saknas för Island, Italien och Korea. 

Källa: SCB (2008) och SOM-institutet (2012) 

Besöksnäringen  

Turismen i Västra Götalandsregionen omsätter cirka 34 miljarder kronor per år, och sys-

selsätter 26 000 helårsverken. Göteborgsregionen har relativt många gästnätter per capita: 

4,33 år 2010 jämfört med till exempel Stockholm (2,95), Köpenhamn (2,89) och Oslo 

(2,85).26 Majoriteten av besökarna kommer dock från Sverige: Inhemska gästnätter mots-

varar 70 procent av det totala antalet i regionen jämfört med Stockholm (57 procent), Kö-

penhamn (44 procent) och Oslo (65 procent). För att attrahera fler internationella turister 

krävs effektiva flygförbindelser. De många internationella evenemang och den konferens-

verksamhet som arrangeras i regionen ställer också höga krav på tillgänglighet för att at-

trahera besökare. Dagens internationella gäster kommer från ett fåtal destinationer, se 

Figur 7. 

 

Figur 7 Internationella gästnätter i Västra Götaland efter hem-

land 2012 
 

 
 Källa:  SCB (2012) 

                                                                                                                                                                         
26 Sager (2008) 
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Besöksnäringen är starkt beroende av tillgänglighet till dessa destinationer. I fokus ligger 

de nordiska länderna, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien.  Besökare från 

Norge är den grupp som bidrar överlägset mest till den totala turistkonsumtionen, över en 

miljard kronor eller 59 procent, av de 1,8 miljarder som övernattande turister uppskattas 

konsumera i Västra Götalandsregionen, se Tabell 2.   

 

En uttalad önskan för regionen är också att bli synlig på de utländska marknader där kän-

nedomen om Sverige är låg.27 Dessa marknader inkluderar till exempel USA, Ryssland och 

Kina. 

 

Exportvärdet av svensk turism, det vill säga hur mycket utländska turister spenderar i Sve-

rige, var 107 miljader kronor 2012. I genomsnitt spendarade besökare i Sverige 800 kronor 

per person och dag. Besökare från de nordiska länderna Norge, Finland och Danmark 

gjorde i genomsnitt av med 1033, 933 respektive 606 kronor per person och dag medan 

besökare från Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien spenderademellan 653 och 

718 kronor. Ryska och amerikanska besökare hör till de som konsumerar mest: 1114 re-

spektive 981 kronor om dagen, se Tabell 2.   

 

Satsningar på besöknäringen i hela Sverige sker bland annat under ”Nationell strategi - 

hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk besöksnäring”, en strategi som ägs av 

Svensk Turism AB och tagits fram i samarbete med VisitSweden, Tillväxtverket, Swedavia, 

Stockholm Visitors Board och Nätverket Sveriges Regionala Turistorganisation-

er/Västsvenska Turistrådet. Genom destinationsutveckling och strategier för samverkan, 

finansiering och marknadsföring ska omsättningen inom svensk turism öka från 276 mil-

jader kronor till 500 miljader kronor 2020. Exportvärdet under samma period ska öka från 

107 miljarder till 200 miljarder och antalet sysselsatta från motsvarande 160 000 årsver-

ken till 300 000. Det är dock viktigt att poängtera att omsättning från turism inte är det-

samma som det värde som turismen tillför ett lands eller regions ekonomi.   

                                                                                                                                                                         
27 Västsvenska Turistrådet (2012) 
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Tabell 2 Övernattande gästers beräknade konsumtion under vis-

telse, per person och dag efter hemland 
  

  
Genomsnittlig konsumtion per person 

och dag i SEK 

Total konsumtion i Västra Göta-

landsregionen i SEK 

Norge 1033 1 090 200 000 

Tyskland 678 235 200 000 

Danmark 606 89 900 000 

USA 981 60 700 000 

Storbritannien 653 55 300 000 

Nederländerna 623 42 200 000 

Finland 933 33 600 000 

Frankrike 718 29 400 000 

Schweiz 949 27 700 000 

Italien 703 18 600 000 

Ryssland 1114 10 700 000 

Polen 382 10 300 000 

Spanien 645 10 100 000 

Estland 638 2 200 000 

Lettland 718 1 600 000 

Övriga länder 807 281 700 000 

Totalt 800 1 843 700 000 
 

Not:  Siffrorna avser år 2012. 

Genomsnittlig konsumtion gäller turister i hela Sverige. Totalsiffrorna är beräknade genom att multipli-

cera genomsnittlig konsumtion med antalet gästnätter. Den totala konsumtionen kan vara underskattad 

eftersom dagsturister inte är inräknade. 

Källa:  Egna beräkningar baserade på SCB Statistikdatabasen (2013) och Tillväxtverket (2013b) 

Dagkonferenser från norra Sverige – det inhemska perspektivet 

Göteborg har lång erfarenhet av att arrangera möten och kongresser, både inhemska och 

internationella. Men dålig tillgänglighet till norra delar av Sverige gör att man förlorar 

konkurrensen om konferenser där besökarna reser över dagen för att delta i ett möte eller 

en konferens. Dessa dagskonferenser förläggs istället ofta i Stockholm, där man sedan 

2004 har investerat i möteslokaler, arenor och hotell och där man har direktlinjer till ex-

empel till Luleå och Östersund. Tillgänglighet till Göteborg från resten av Sverige behövs 

för att kunna konkurrera om dagskonferenser från norra Sverige. 

 

Eftersom studien fokuserar på internationell tillgänglighet är det inhemska perspektivet 

utanför studiens ramar. Då det har identifierats som viktigt för regionens intressenter är 

det dock relevant att undersöka. Vi ser därför hädanefter även på möjligheten att utöka 

tillgängligheten till destinationer i norra Sverige.  
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1.5 Samtliga aktörer inom regionssamarbetet vinner på ökad 

tillgänglighet, men kompromisser är nödvändiga 
Den stora samverkan i regionen utgör en styrka, men nödvändiggör kompromisser. Med 

fler aktörer som fokuserat arbetar mot samma mål är chansen större att målen uppnås än 

om insatserna sprids ut. Att möta samtliga behov inom områdena är dock inte möjligt 

inom samarbetet. 

 

Till exempel är några av de mål- och strategiområden som betonas i Göteborgsregionens 

utvecklingsplan att stimulera en fortsatt befolkningstillväxt med 10 000 invånare per år, 

och att uppnå en lokal arbetsmarknad som omfattar närmare 1,75 miljoner invånare år 

2030. De kvaliteter som gör att man vill bo, leva och verka i Göteborgsregionen, som havet, 

skogen och staden, arbetstillfällen, utbildning, kultur och evenemang, kreativitet, tolerans 

och teknologi ska stärkas. 

 

För att uppnå målen behövs internationell tillgänglighet. Näringslivet behöver kunna nå 

marknader och leverantörer runt om i världen, för att stimulera tillväxt av arbetstillfällen 

och teknologiutveckling. De många internationella evenemang som arrangeras, som är en 

av de kvaliteter som gör att man vill bo, leva och verka i regionen behöver tillgänglighet för 

att kunna attrahera besökare. Motsvarande gäller för utbildning: för den internationellt 

orienterade akademin i regionen är det viktigt att studenter och forskare kan ta sig till och 

från området. Samtliga områden behöver samspela och en gemensam strategi behöver 

utarbetas för att Göteborgsregionen ska bli, ’en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – 

en region som är attraktiv att leva och verka i, samt besöka.’28  

 

                                                                                                                                                                         
28 Göteborgsregionens kommunalförbund (2013) 
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Kapitel 2 

2 Hur är den internationella 
tillgängligheten i 
Göteborgsregionen? 

Det här kapitlet kartlägger Göteborgsregionens tillgänglighet till resten av världen, med 

fokus på internationell tillgänglighet via flyg.29 Vi analyserar Göteborgsregionens internat-

ionella tillgänglighet genom att mäta möjligheterna att snabbt nå så många destinationer 

som möjligt, med hjälp av data från linjetabeller världen över. Vi sammanställer alla möj-

ligheter att nå ut i världen i ett mått som vi kallar tillgänglighetsindex. Se bilaga A för en 

utförligare beskrivning av beräkningarna.  

 

 

2.1 Total tillgänglighet till Göteborgsregionen har ökat  
Total tillgänglighet utgör summan av Göteborgsregionens direkta tillgänglighet (direktlin-

jer till olika destinationer) och indirekta tillgänglighet (möjligheter att nå destinationer via 

en hubb). Figur 8 visar utvecklingen av regionens totala tillgänglighet från 2002 till 2012, 

när både Göteborg Landvetter (GOT) och Göteborg City Airport (GSE) tas med i beräk-

ningarna. 

 

Analysen visar att total tillgänglighet till Göteborgsregionen har ökat med sammanlagt 38 

procent mellan 2002 och 2012. Över 74 procent av tillgängligheten utgörs av indirekt till-

                                                                                                                                                                         
29 Två flygplatser räknas till Västsverige: Göteborg Landvetter (GOT) och Göteborg City Airport (GSE). Vi fokuserar analysen på 

Göteborg Landvetter då det är den största och viktigaste av de två flygplatserna, men vi undersöker även betydelsen av 

Göteborg City Airport. 

 Göteborgsregionen har relativt god 

internationell tillgänglighet jämfört med 

regioner med liknade förutsättningar.  

 Göteborgsregionen har långt sämre 

tillgänglighet än de större regioner som 

man vill leva upp till i framtiden.  

 Köpenhamnsregionen är nästan tre 

gånger så tillgänglig som Göteborgs-

regionen, och Stockholm nästan dubbelt.  

 Total tillgänglighet till Göteborg har 

utvecklats markant mellan 2002 och 

2012, trots att direkta flygförbindelser har 

minskat under samma period. Minskningen 

av direktlinjer beror till stor del på flygbo-

lagskonkurser, framförallt för Skyways/City 

Airline i maj 2012 samt Cimber Sterling och 

Malév. 

 Vikten av befintliga direktlinjer till 

Frankfurt (FRA) och Amsterdam 

(AMS) tydliggörs av att förbindelser 

med dessa två hubb-flygplatser står för 

41 procent av den totala tillgängligheten. 

 Hubbarna i Stockholm (ARN) och 

Köpenhamn (CPH) har tappat bety-

delse för Göteborgs tillgänglighet de 

senaste tio åren. 

 Fallet i tillgänglighet via färre av-

gångar till Stockholm och Köpen-

hamn har dock vägts upp av bättre 

förbindelser till hubbarna Frankfurt, Am-

sterdam och London.  

 

Resultat 
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gänglighet år 2012. Direkt tillgänglighet har tappat i betydelse relativt indirekt tillgänglig-

het under perioden. 

 

Figur 8 Utveckling total tillgänglighet 2002 – 2012 
 

 
 Not:  Total tillgänglighet utgör summan av direkt tillgänglighet (direktlinjer till olika destinationer) och 

indirekt tillgänglighet (möjligheter att nå destinationer via en hubb). 

Källa:  Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013) 

 

Tillgänglighetsindexet mäter inte till exempel passagerartillväxt, utan hur snabbt och en-

kelt passagerare kan ta sig till olika destinationer. Passagerartillväxt och tillgänglighet följs 

dock ofta åt, se Box 5. 

 

Box 5 Tillgänglighet jämfört med passangerarantal 
Det faktorer som ofta undersöks i mätningar av flygplatsers utveckling och påverkan är 

till exempel passangerarantal, antal destinationer som kan nås från destinationen, antal 

rörelser (starter/landningar), fraktvolym etc. Dessa mått ger en bra, men ofullständig 

bild. Det som saknas är främst ett mått på: 

1. Möjligheten att ta sig till destinationer via hubbar förbindelser. 

2. Hur lång tid det tar att nå sitt resmål. 

Dessa aspekter fångas av tillgänglighetsindexet. Passagerartillväxt och tillgänglighet följs 

dock åt, då fler avgångar och nya linjer leder till att passagerare reser mer och oftare. Li-

kaså kräver en ny linje ett tillräckligt stort passagerarunderlag för att bli lönsam. Som ta-

bellen visar är sambandet tydligt för Landvetter; passagerarantal har ökat parallellt med 

tillgängligheten, dock i långsammare takt. 

 

År 
Ökad tillgänglighet 

Landvetter 

Ökat passagerarantal 

Landvetter 

02-05 11,4% 4,6% 

05-08 7,7% 5,2% 

08-12 12,5% 12,9% 

02-12 35,0% 24,2% 

   
 

Källa:  Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research, samt statistik från Transportstyrelsen och 

Swedavia. 
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2.2 Direkt tillgänglighet har minskat från Landvetter och ökat 

från Säve 
Sammantaget har direkt tillgänglighet från Göteborgsregionen minskat sedan 2002 med 

cirka 3 procent. Landvetters direkta tillgänglighet ökade till 2008, och minskade sedan 12 

procent mellan 2008 och 2012. Minskningen är främst orsakad av att flera flygbolag avslu-

tade sin verksamhet på flygplatsen (Sterling, Austrian, Welcome Air, Blue1). Framförallt 

flygbolagskonkurserna för Skyways/City Airline i maj 2012, samt Cimber Sterling och 

Malév drev minskningen av direkt tillgänglighet från 2008. Direkt tillgänglighet ökade från 

Säve under perioden då lågprisbolagen på flygplatsen (Ryanair och Wizz Air) ökade sin 

verksamhet. Värt att notera är att fallet i direkt tillgänglighet har totalt sett kompenserats 

av en ökning av indirekt tillgänglighet.  

 

Figur 9 Utveckling direkt tillgänglighet 2002 – 2012, Landvetter 

och Säve 
 

 
 Källa:  Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013) 

 

Samtliga resenärer har störst värde av direkta flyglinjer till sin slutdestination, då en sådan 

linje går snabbare och inte involverar byten. Direktlinjer, speciellt interkontinentala såd-

ana, kan dock vara extremt dyra för flygbolag att driva, vilket kan göra dem kommersiellt 

ohållbara, se Box 6. För en mellanstor region som Göteborg kan därför indirekt tillgänglig-

het vara av stor betydelse, då man via hubbar kan få mycket bra tillgänglighet till olika 

destinationer.  

 

Box 6 En direktlinje till Kina 
Antalet anställda hos kinesiska företag i Göteborgsregionen har ökat, till stor del på grund 

av att Volvo blev uppköpt av den kinesiska bilkoncernen Geely 2010. Samma företag star-

tar 2013 även ett utvecklingscentrum i Göteborg som sysselsätter 200 personer. För före-

taget och andra har en direktlinje mellan Göteborg och en stad i Kina stort värde.  

 

Kostnaden av en sådan direktlinje är dock stor. Flygbolagens snittkostnader för att be-

tjäna en interkontinental direktlinje med fyra avgångar per vecka är grovt räknat ca 400 

miljoner kronor per år. För att en linje ska bli lönsam krävs att cirka 45 000 avgående 

passagerare per år flyger till destinationen, och betalar cirka 9 000 kronor tur och retur för 

sin resa. Idag reser cirka 13 000 passagerare indirekt från Landvetter till Peking – den 

största kinesiska destinationen. Ett flygbolag skulle därmed, med dagens trafik, förlora ca 

280 miljoner kronor på att betjäna en linje mellan Göteborg och en Peking.  

Källa: Copenhagen Economics baserat på Swedavia 
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2.3 Indirekt tillgänglighet har ökat 
Indirekt tillgänglighet till Göteborgsregionen har uppvisat en stadig ökning: 62 procent 

sedan 2002. Mellan 2008 och 2012 ökade indirekt tillgänglighet med 23 procent, främst på 

grund av att nätverksbolag30 ökade eller startade nya flygningar från Landvetter till sina 

respektive hubbar.  

 

Antal avgångar från Landvetter till existerande hubbar (2012):  

o KLM  Amsterdam (35 avgångar/vecka) 

o Lufthansa  Frankfurt (28 avgångar/vecka) 

o Air France  Paris CDG (18 avgångar/vecka) 

 

Antal avgångar från Landvetter till nya hubbar (2012):  

o British Airways  London Heathrow (14 avgångar/vecka) 

o Air Berlin  Berlin Tegel (18 avgångar/vecka)  

o Turkish Airlines  Istanbul Atatürk (10 avgångar/vecka) 

 

Säve genererar nästan ingen indirekt tillgänglighet, då de flygbolag som driver verksamhet 

på flygplatsen är lågprisbolag som flyger point-to-point31 och inte erbjuder transferflyg. 

 

Figur 10 Utveckling indirekt tillgänglighet 2002 – 2012, Landvet-

ter och Säve 
 

 
 Källa:  Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013) 

                                                                                                                                                                         
30 Nätverksbolag erbjuder sina passagerare en samlad reda från startpunkten till destinationen, oavsett om resan inkluderar en 

mellanlandning.  
31 Point-to-point-bolag erbjuder resor mellan två destinationer. Om det till exempel är nödvändigt att mellanlanda ses det som två 

oberoende resor. 
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2.4 Tillgänglighet till Göteborgsregionen via internationella 

hubbar domineras av Frankfurt och Amsterdam 
Nätverksbolagen baserade i Frankfurt och Amsterdam (Lufthansa respektive KLM) och 

deras partner erbjuder frekventa förbindelser mellan Landvetter och respektive hubbar. 

Förbindelserna till Frankfurt (FRA) och Amsterdam (AMS) står för mer än 40 procent av 

den indirekta tillgängligheten till Göteborgsregionen. Göteborgsregionens totala tillgäng-

lighet skulle till exempel minska med 17 procent utan en linje till Frankfurt (FRA).   

 

Figur 11 Tillgänglighet från Göteborgsregionen via internation-

ella hubbar, 2012 
 

 
 Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013) 

Tillgänglighet via hubbarna Kastrup och Arlanda har minskat 

Arlanda och Köpehamn har relativt liten betydelse som hubb. Sedan 2002 har antalet av-

gångar per vecka från Landvetter till Köpenhamn och Stockholm minskat med sammanlagt 

45 avgångar. Det innebär att flygplatsernas roll som hubb för passagerare från Landvetter 

har minskat. Fallet i tillgänglighet via färre avgångar till Stockholm och Köpenhamn har 

dock vägts upp av bättre förbindelser till hubbarna Frankfurt, Amsterdam och London. 

 

Istanbul Atatürk, Istanbul största flygplats, har ökat sin ställning som hubb de senaste 

åren, och fortsätter att växa. Flygplatsen spelar också stor roll för Göteborgsregionens in-

vånare och tillgänglighet, se Box 7. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

F
ra

n
k
fu

rt
 F

R
A

A
m

s
te

rd
a
m

A
M

S

P
a
ri

s
 C

D
G

L
o
n
d
o
n
 L

H
R

M
ü
n
c
h
e
n
 M

U
C

Is
ta

n
b
u
l 
IS

T

S
to

c
k
h
o
lm

 A
R
N

K
ö
p
e
n
h
a
m

n

C
P
H

B
ry

s
s
e
l 
B
R

U

H
e
ls

in
g
fo

rs
 H

E
L

B
e
rl
in

 T
X
L

D
ü
s
s
e
ld

o
rf

 D
U

S

T
e
h
e
ra

n
 I

K
A

B
e
lg

ra
d
 B

E
G

Tillgänglighetsindex 

41% 



 Take off Västsverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Box 7 Istanbul Atatürks betydelse  
 

 

Betydelsen av direktlinjen mellan Göteborg Landvetter och Istanbul 

Atatürk ökar. Den etniska grupp i Göteborgsregionen som fick flest besök av släkt och 

vänner 2010 är personer med ursprung i Turkiet. SCA, ett av de tio största företagen i 

Göteborgsregionen sett till antalet anställda, har förlagt sin exportavdelning i Istanbul. 

Turkiet har också länge varit en populär destination för svenska turister.  

  

Istanbul Atatürk har också utvecklas snabbt som en viktig hubb i skärningspunkten 

för regionerna Europa, Mellanöstern, Asien, Afrika, och de forna Sovjetrepublikerna. 

Figuren visar utveckling i hubb-tillgänglighet från Istanbul Atatürk. 

 

 
 

Resenärer från Göteborg till Mellanöstern, Asien och Afrika har stor nytta av Istanbul 

som hubb. Turkish Airlines erbjuder till exempel flygningar till Iran via Istanbul från 

Göteborg. Hubben skapar också mycket bra tillgänglighet från EU27-området till det 

snabbt växande Gulfområdet, specifikt till hubben Dubai. Från Dubai finns flera för-

bindelser till stora marknader i Mellanöstern 

 

Istanbuls betydelse som hubb kommer också öka om EU-kommissionen och Turkiet 

sluter det 'Open Skies'- avtal som diskuteras, vilket främst skulle öppna upp Turkiets 

flygmarknad mot Europa signifikant. 

Not:  Hubb-tillgänglighet mäter tillgängligheten via hubben, till alla destinationer som går att nå från flygplat-

sen. Detta skiljer sig från direkt och indirekt tillgänglighet, som mäter tillgänglighet från eller till flyg-

platsen.  

Källa:  Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013), TillVäxt Biskopsgården i samarbete 

med Turismens Utredningsinstitut (2010), intervju Västsvenska Handelskammaren, samt EU-

kommissionen (2010).  

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

2004 2006 2008 2010 2012



 Take off Västsverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

2.5 Göteborgsregionen har bra tillgänglighet relativt 

jämförbara regioner 
Vi har jämfört Göteborgsregionen med regioner med liknande storlek och förutsättningar, 

för att se hur regionens tillgänglighet står sig i jämförelse. Tabell 2 visar jämförande sta-

tistik för regionerna vi inkluderar.  

 

Tabell 2 Göteborgs jämförelseregioner 

  

Upptagningsområde för regionens 

största flygplats (antal invånare inom 

60 minuter från flygplatsen) 

Antal passagerare, region-

ens största flygplats 

Göteborg 1 000 000 4 800 000 

Bergen 1 000 000 5 700 000 

Hannover 6 000 000 5 300 000 

Newcastle 2 500 000 4 400 000 
 

Not:  Regionerna för jämförelse har valts ut av Swedavia i samarbete med deltagarna i Göteborg Access.  

Källa:  The Route Shop, Initiative Airport Mediaoch Swedavia. 

 

Figur 12 visar utveckling av Göteborgsregionens totala tillgänglighet jämfört med de ut-

valda regionerna. Analysen visar att Göteborgsregionen står sig bra i jämförelse; endast 

Hannover har bättre total tillgänglighet 2012. Hannover har dessutom ett betydligt större 

upptagningsområde än Göteborg, och därmed bättre förutsättningar att utveckla tillgäng-

ligheten.  

 

Figur 12 Utveckling total tillgänglighet 2002 – 2012, jämförbara 

regioner  
 

 
 Not:  Total tillgänglighet utgör summan av direkt tillgänglighet (direktlinjer till olika destinationer) och indi-

rekt tillgänglighet (möjligheter att nå destinationer via en hubb). 

Källa:  Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013) 
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Av dagens jämförbara regioner har Bergen bäst direkt tillgänglighet, se Figur 13. Detta 

beror delvis på att Bergens internationella flygplats, Flesland, är den viktigaste helikopter-

flygplatsen för den enorma norska nordsjöiska olje-och gasindustrin. Tusentals offshore-

arbetare pendlar mellan flygplatsen och sina arbetsplatser på olje-och gas-riggar och platt-

formar. Flygplatsen fungerar också som en hubb för SAS och Norwegian, vilket bidrar till 

Bergens direkta tillgänglighet.  

 

Indirekt tillgänglighet till samtliga regioner har ökat sedan 2002. Hannover och Göteborg 

har upplevt den största ökningen. Mellan 2002 och 2008 ökade indirekt tillgänglighet till 

Göteborg med 23 procent och Hannover med 17 procent. Bergen har mycket liten indirekt 

tillgänglighet, vilket också är att vänta då Norwegian flyger de flesta linjerna från orten 

point-to-point.  

 

Figur 13 Utveckling direkt och indirekt tillgänglighet 2002 – 

2012, jämförbara regioner  
 

 
 Källa:  Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013) 
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2.6 Göteborgsregionen har långt sämre tillgänglighet än större 

regioner 
Vi har även jämfört Göteborgsregionen med större regioner med bättre förutsättningar att 

utveckla tillgängligheten. Regionerna kan ses som en 'benchmark' för Göteborgs framtida 

utveckling, då man strävar efter att uppnå den tillgänglighet dessa har.  Tabell 3 visar jäm-

förande statistik för regionerna vi inkluderar. 

 

Tabell 3 Göteborg jämfört med större regioner 

  

Upptagningsområde för regionens 

största flygplats (antal invånare 

inom 60 minuter från flygplatsen) 

Antal passagerare, region-

ens största flygplats 

Göteborg 1 000 000 4 800 000 

Birmingham 8 000 000 8 900 000 

Lyon 5 000 000 8 500 000 

Stuttgart 6 400 000 9 700 000 
 

Not:  Regionerna för jämförelse har valts ut av Swedavia i samarbete med deltagarna i Göteborg Access 

Källa:  therouteshop.com och Swedavia  

 

Figur 14 visar utvecklingen i Göteborgsregionens totala tillgänglighet jämfört med de reg-

ioner man vill leva upp till i framtiden. Analysen visar att Göteborgsregionen har långt kvar 

för att nå tillgängligheten i dessa regioner. Med nuvarande utveckling skulle det ta åtta år 

för Göteborgsregionen att nå Birminghams nuvarande tillgänglighet, 14 år för att nå upp i 

nivå med Lyon, och 21 år för att nå Stuttgarts nuvarande tillgänglighet. Det vill säga, för att 

nå tillgängligheten dessa regioner har idag. Jämförelseregionerna har också betydligt 

bättre förutsättningar än Göteborg vad gäller upptagningsområde, och samtliga flygplatser 

har hubbtrafik.  

 

Figur 14 Utveckling total tillgänglighet 2002 – 2012, större reg-

ioner 
 

 
 Not:  Total tillgänglighet utgör summan av direkt tillgänglighet (direktlinjer till olika destinationer) och indi-

rekt tillgänglighet (möjligheter att nå destinationer via en hubb). 

Källa:  Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013) 
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Samtliga regioner upplevde en minskning av direkt tillgänglighet mellan 2008 och 2012 (se 

Figur 15), vilket är en avspegling av flygbranschens situation under perioden. Störst var 

minskningen för Stuttgart som tappade 18 procent av direkt tillgänglighet, och som nu är 

ungefär lika tillgänglig som år 2002. Göteborg och Birmingham har sämre direkt tillgäng-

lighet idag än 2002.  

 

Indirekt tillgänglighet har utvecklats positivt bland de större regionerna. Lyon har upplevt 

störst ökning, med 80 procent högre indirekt tillgänglighet idag än år 2002.  

 

Figur 15 Utveckling direkt och indirekt tillgänglighet 2002 – 

2012, större regioner  
 

 
 Källa:  Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013) 
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Tillgänglighet till Köpenhamnsregionen är nästan tre gånger så stor som till 

Göteborgsregionen 

Som jämförelse har vi även analyserat Göteborgsregionens tillgänglighet jämfört med Nor-

dens största regioner. Det skulle ta 68 år med nuvarande utveckling för Göteborgsregionen 

att nå Köpenhamns nuvarande tillgänglighet.  

 

Figur 16 Utveckling total tillgänglighet 2002 – 2012, Göteborg, 

Stockholm och Köpenhamn 
 

 
 Not:  Total tillgänglighet utgör summan av direkt tillgänglighet (direktlinjer till olika destinationer) och indi-

rekt tillgänglighet (möjligheter att nå destinationer via en hubb). 

Källa:  Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013) 
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2.7 Tillgänglighet till olika världsdelar 
Figur 17 visar tillgänglighet för samtliga av de jämförbara regionerna och de större region-

erna, fördelat på tillgänglighet till olika världsdelar. Tillgänglighet till Europa är bäst från 

Lyon, Stuttgart och Birmingham, medan Stuttgart har överlägset bäst tillgänglighet till 

Nordamerika. Lyon, Stuttgart och Hannover har bäst tillgänglighet till Asien/Oceanien. 

Göteborgsregionen placeras som femte region i en jämförelse av tillgänglighet till dessa tre 

världsdelar.32 

 

Figur 17 Total tillgänglighet till respektive region (2012), jämför-

bara regioner och större regioner 
 

 
 Not:  Total tillgänglighet utgör summan av direkt tillgänglighet (direktlinjer till olika destinationer) och indi-

rekt tillgänglighet (möjligheter att nå destinationer via en hubb). 

Källa:  Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013) 
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Kapitel 3 

3 Hur kan Göteborgsregionens 
internationella tillgänglighet 
stärkas? 

Göteborgsregionens internationella tillgänglighet kan förbättras genom flera olika kanaler. 

Figur 18 beskriver några av dessa. 

 

Figur 18 Möjligheter att öka tillgänglighet till Göteborgsregionen  
 

 
 Källa:  Copenhagen Economics 

 

Kapitlet analyserar dessa möjligheter. 

 

För det första analyseras möjligheten att öka den internationella tillgängligheten via flyg. 

Potentiella nya flyglinjer som inte betjänas direkt från Göteborg Landvetter idag, men som 

kan ha kommersiellt underlag för en direktlinje, identifieras. Möjligheten att utvidga exi-

sterande matarlinjer från Göteborg till hubbar i Europa analyseras också.  

 

För det andra analyseras möjligheten att öka den internationella tillgängligheten via för-

bättrade tågförbindelser. Tågförbindelser ger bättre tillgänglighet till flygplatser, vilket 

bidrar till internationell tillgänglighet. Billigare förbindelser till och från flygplatser ger 

även lägre totala kostnader för passagerare per resa. Tågförbindelser kan i somliga fall 

också konkurrera med flygförbindelser, vilket pressar priset på flygbiljetter nedåt. 
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Förbättrade flygförbindelser 

3.1 Nya direkta flyglinjer 
I det här avsnittet identifierar vi de direkta linjer som med störst sannolikhet är kommersi-

ellt hållbara, och som skulle bidra till att öka Göteborgsregionen internationella tillgäng-

lighet och därmed skapa värde för resenärer och regionen.33  Vilka de relevanta linjerna är 

beror på:  

 framtida behov för aktörerna i regionen 

 nuvarande resevolym  

 flygbolags kommersiella intresse.  

 

Framtida behov för aktörerna i regionen 

De områden som regionens aktörer ser som viktiga i framtiden är också de där ökad till-

gänglighet gör störst nytta. Framtida behov är även viktigt för de flygbolag som överväger 

att starta en linje från Göteborg, då ett stort behov säkrar ett stabilt passagerarunderlag. 

Avsnitt 1.4 identifierar några av de geografiska områden där aktörerna har behov av till-

gänglighet, idag och i framtiden.  

 

Nuvarande resevolym 

En ny linje genererar ny efterfrågan och därmed ny trafik, vilket gör att det inte enbart är 

dagens passagerarflöden som påverkar vilka linjer som kan vara lönsamma för flygbolag 

att starta. Dagens efterfrågan spelar dock roll. Utan ett passagerarunderlag idag är det inte 

rimligt att försöka attrahera en ny direktlinje till Göteborg, då en sådan linje skulle inne-

bära att ett flygbolag initialt går med förlust. Figur 19 visar antal passagerare på några av 

                                                                                                                                                                         
33 Då det har identifierats som viktigt för regionens intressenter ser vi även på möjligheterna att utöka tillgängligheten till desti-

nationer i norra Sverige. 

 Resultat  
 Nya direkta flyglinjer identifieras (10 st.) 

som de som ger störst värde för regionen, 

samt har tillräckligt kommersiellt underlag 

för en direktlinje.  

 Utvidgade matarlinjer skulle ge ytterli-

gare förbättrad tillgänglighet till regionen. 

Vi identifierar sex linjer som redan betjänas 

från Göteborg Landvetter idag och bedöms 

ha potential för minst en extra daglig av-

gång.  

 Regionens tillgänglighet skulle kunna 

öka med 25 procent om endast tre av de 

nya linjerna attraheras (New York Newark, 

Wien, Zürich), och fem existerande linjer 

utvidgas (London Heathrow, Paris Charles 

de Gaulle, Rome Fiumicino, Palma de Mal-

lorca och Lyon). 

 

 Regionala tågförbindelser till Borås 

och Jönköping skulle öka Landvetters 

upptagningsområde med 183 000 

personer och öka Landvetters passa-

gerartal med 182 500 per år. 

 Nordiskt höghastighetståg till 

Stockholm, Oslo och Köpenhamn 

skulle delvis ersätta flygtrafiken inom 

Norden.   
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de destinationer som inte betjänas direkt från Göteborg Landvetter.34 Flera av dessa linjer 

återfinns bland de som Swedavia identifierar som 'Most Wanted' till regionen. 

 

Figur 19 Antal passagerare på obetjänade destinationer, 2012 
 

 
 Not:  Umeå har ingen direktlinje, men Malmö Aviation säljer transitprodukt till Umeå med mellanlandning på 

Bromma, tre avgångar/dag. 

Källa:  Copenhagen Economics baserat på data från Swedavia 

 

Flygbolags kommersiella intresse 

För att en linje ska vara aktuell att försöka attrahera behöver det finnas flygbolag med ka-

pacitet och kommersiellt intresse av att vilja starta den. Många faktorer påverkar lönsam-

heten av en ny linje för ett flygbolag (hur många nya passagerare som lockas av en ny linje, 

hur många passagerare som väljer att byta från andra rutter etc.). 

 

I urvalet används en rad enkla principer för att sortera bort linjer som vi med relativt stor 

säkerhet kan säga inte har trafikpotential nog att bli lönsamma för ett flygbolag. Se bilaga B 

för en beskrivning av metod för bedömning av trafikpotential. 

 

Baserat på de tre urvalskriterierna har vi identifierat de linjer som vi bedömer har störst 

chans att bli lönsamma. Linjerna presenteras i Figur 20.35 

 

Sammanlagt skulle tio nya direktlinjer kunna öka Göteborgsregionens tillgänglighet med 

21 procent. Enskilda linjer får mycket stor effekt för tillgängligheten, och en direktlinje till 

New York skulle öka Göteborgsregionen tillgänglighet mest. Beroende på bland annat vil-

ken flygplats som betjänas får linjerna olika stor effekt. En linje till New York Newark får 

allra störst effekt. 

 

 

                                                                                                                                                                         
34 Vi har inte haft tillgång till statistik över antal passagerare på obetjänade destinationer från Göteborg City Airport. 
35 Vårt mål är inte att identifiera samtliga linjer som kan bli vinstgivande, utan att välja ut de linjer som vi bedömer skulle ge 

störst värde för regionen, och som det är sannolikt att ett flygbolag skulle finna lönsam att etablera. Det kan självklart 

finnas linjer utöver de identifierade som ger vinster och som kan bli lönsamma. Det är i slutändan det enskilda flygbo-

laget som bedömer om en linje är kommersiellt intressant 
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Figur 20 Nya potentiella direktlinjer, och bidrag till total tillgäng-

lighet  
 

 
 Not:  Total tillgänglighet utgör summan av direkt tillgänglighet (direktlinjer till olika destinationer) och indi-

rekt tillgänglighet (möjligheter att nå destinationer via en hubb). 

Källa:  Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2012) och data från Swedavia. 

 

En direktlinje till Gulfområdet har diskuterats som önskvärt för somliga av regionens aktö-

rer, givet den blomstrande ekonomiska utvecklingen i Mellanöstern. Dock är efterfrågan 

idag för liten för att ett flygbolag skulle finna det lönsamt att betjäna en sådan linje. Till 

gulfhubben Abu Dhabi flyger idag cirka 1 300 passagerare årligen från Göteborg, och till 

Doha bara runt 500. Till hubben Dubai flyger 5 500 passagerare, vilket också är den direkt-

linje med störst chans att bli lönsam i framtiden. Det är dock inte troligt att det sker inom 

de närmaste åren, med tanke på storleken på nuvarande passagerarflöden.36  

3.2 Utvidgade matarlinjer till europeiska hubbar 
Ett alternativ för att öka den internationella tillgängligheten till Göteborgsregionen är att 

de existerande linjer som bedöms ha tillräcklig kommersiell potential för att klara fler av-

gångar utvidgas. 

 

Vi har genom modellberäkningar identifierat de linjer med störst potential för minst en 

extra daglig frekvens. Figur 21 visar resultaten.  

 

Matarlinjerna till exempel till Amsterdam och Frankfurt flygs redan med hög frekvens och 

bedöms inte kunna öka mycket mer. Linjerna till Rom, Mallorca och Las Palmas bedöms 

däremot ha utrymme för en extra daglig avgång. Linjerna till London och Paris kan ha 

plats för flera frekvenser beroende på vilken typ av flygplan som används på linjen.  

 

En ökad frekvens på exempelvis linjen till Paris kommer till viss del konkurrera om samma 

transferpassagerare som Amsterdam och Frankfurt, och det är osäkert i vilken utsträck-

ning utvidgade matarlinjer stjäl från passagerare från varandra, respektive skapar ny tra-

fik.  

                                                                                                                                                                         
36 Det kan dock inte uteslutas att en linje till Dubai baserat primärt på transfertrafik kan vara relevant. 
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Figur 21 Linjer som har kommersiell potential för minst en extra 

daglig avgång, och bidrag till total tillgänglighet  
 

 
 Not:  Bidrag till total tillgänglighet beräknas baserat på en extra direkt daglig förbindelse till respektive flyg-

plats. Total tillgänglighet utgör summan av direkt tillgänglighet (direktlinjer till olika destinationer) och 

indirekt tillgänglighet (möjligheter att nå destinationer via en hubb). 

Källa:  Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2012) och data från Swedavia. 

Sammantagen bedömning, direkta och utvidgade linjer 

Tabell 4 listar de nya linjer, och de utvidgade existerande linjer som skulle ge störst bidrag 

till Göteborgsregionens tillgänglighet. 

 

Tabell 4 Linjer som skulle ge störst bidrag till Göteborgs direkta 

och indirekta tillgänglighet 

Hubb 
Ny direktlinje/ 

utvidgad matalinje 

London Heathrow eller 

London Gatwick 
Utvidgad matalinje 

Paris CDG Utvidgad matalinje 

Rome Fiumicino Utvidgad matalinje 

Palma de Mallorca Utvidgad matalinje 

Lyon Utvidgad matalinje 

Zürich Ny direktlinje 

New York JFK eller 

New York Newark 
Ny direktlinje 

Wien Ny direktlinje 
 

Not:  Baserat på 7 avgångar per vecka och linje. 

Källa:  Copenhagen Economics baserat SEO Economic Research (2013) och data från Swedavia. 

 

Tillgänglighet ökar mest av en direktlinje med sju veckovisa avgångar till New York Ne-

wark. Flygningar till New York JFK genererar också mycket tillgänglighet, men mindre än 

en linje till Newark. Nya dagliga avgångar till Zürich, Wien, London Heathrow, Paris Char-

les de Gaulle, Rom och Lyon skulle också öka Göteborgregionens tillgänglighet relativt 

mycket. Alla dessa linjer bedöms vara kommersiellt hållbara. 
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42 

 

Figur 22 visar effekten på Göteborgsregionens tillgänglighet om de nya linjerna skulle at-

traheras, och om de existerande linjerna skulle utvidgas. 

 

Figur 22 Total tillgänglighet till Göteborgsregionen 2012 med nya 

och utvidgade linjer  
 

 
 Not:  Inkluderar tre nya linjer (New York Newark, Wien, Zürich), och utvidgning av fem linjer (London Heat-

hrow, Paris Charles de Gaulle, Rome Fiumicino, Palma de Mallorca och Lyon). Total tillgänglighet utgör 

summan av direkt tillgänglighet (direktlinjer till olika destinationer) och indirekt tillgänglighet (möjlig-

heter att nå destinationer via en hubb). 

Källa:  Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research 2013 och data från Swedavia. 

 

 

Förbättrade tågförbindelser 
 

Internationell tillgänglighet kan också ökas genom bättre förbindelser till Göteborgs flyg-

platser via tåg. Två planerade höghastighetslinjer skulle främst få effekt på Göteborgsreg-

ionens internationella tillgänglighet. Den första är Götalandsbanan som i sin slutgiltiga 

form är tänkt att sträcka sig från Göteborg till Stockholm. Den andra är en linje som ska 

knyta ihop Oslo och Köpenhamn, den så kallade Corridor of Innovation and Cooperation 

(COINCO). De två sträckorna illustreras i Figur 23. 
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Figur 23 Nya tågförbindselser i Norden 
 

 

 

Källa:  Copenhagen Economics, 8millioncity.com 

 

Vi undersöker effekten av en utbyggnad av höghastighetståg till Borås via Landvetter flyg-

plats samt vidare till Jönköping. Vi behandlar också eventuella höghastighetslinjer till 

Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Vi har antagit följande hållplatser på linjerna, vilket 

avgör restider mellan slutdestinationerna samt Göteborgs utökade omland. 

 

Tabell 5 Hållplatser längs med höghastighetstågsträckorna 
Götalandsbanan COINCO 

Göteborg Oslo 

Landvetter flygplats Göteborg 

Borås Lund 

Jönköping Malmö 

Linköping Köpenhamns flygplats Kastrup 

Stockholm Köpenhamn 
 

Källa:  Copenhagen Economics 

 

I dagsläget finns ingen förbindelse mellan Landvetters flygplats och tågnätet. Transportal-

ternativen till flygplatsen är bil eller buss. Av resenärerna åker 80 procent bil till Landvet-

ter, och 20 procent buss:37 en konsekvens av att flygplatsen är betydligt mer tillgänglig med 

                                                                                                                                                                         
37 Markör Marknad & Kommunikation AB (2012) 
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bil än med kollektivtrafik. Tabell 6 visar hur många invånare som bor inom ett visst antal 

minuter från flygplatsen, givet transportmedel.  

 

Tabell 6 Landvetters upptagningsområde i Västra Götalandsreg-

ionen 
Tid (minuter) Bil Kollektivtrafik 

20 274 000 4 000 

30 736 000 49 000 

45 915 000 332 000 

60 1 020 000 644 000 

90 1 298 000 858 000 

120 1 501 000 1 041 000 
 

Not:  Siffror inkluderar enbart invånare i Västra Götalandsregionen. Det är framförallt boende i centrala 

Göteborg och Sjuhärad som har bra tillgänglighet till Landvetter med bil och kollektivtrafik. 

Källa:  Västra Götalandsregionen (2011) 

3.3 Bättre regionala tågförbindelser 

Effekten av tåg från Göteborg till Landvetter flygplats, Borås och Jönköping 

Utbyggnaden av Götalandsbanan kommer att ske i flera etapper. Till en början görs sträck-

an till Borås, med hållplats vid Landvetter flygplats, om från enkel- till dubbelspår så att ett 

höghastighetståg kan köra mellan Göteborg och Borås. Utöver hållplatsen i Landvetter 

kommer hållplatser för pendeltågstrafik att placeras utmed sträckan.38 Byggstart för pro-

jektet planeras till 2020 och det beräknas vara färdigt 2025.  

 

Götalandsbanan finns med i Trafikverkets förslag till nationell plan, men endast sträckan 

Mölnlycke-Bollebygd.  Så småningom kommer Götalandsbanan även fortsätta till Jönkö-

ping, med uppehåll i Ulricehamn för pendeltågstrafik, innan den byggs ut vidare mot 

Stockholm.  

 

De nya tåglinjerna innebär att Landvetter nås på ungefär 15 minuter från Göteborg C, 

Flygplatsen nås från Borås på 15 minuter och från Jönköping på 30 minuter, se Tabell 7. 

 

Tabell 7 Restider till Landvetter flygplats 
  Bil Kollektivtrafik Höghastighetståg Beräknad färdigställd 

Göteborg centrum 00:21 00:30 00:15 2025 

Borås 00:30 00:41 00:15 2025 

Jönköping 01:28 01:51 00:24 ? 
 

Not: Den slutgiltiga hastigheten för Götalandsbanan är ännu inte färdigutredd men ovanstående restider 

rapporteras i flera förstudier till projektet.  

Källa:  Egna beräkningar baserade på Ramböll (2012), Trafikverket och Google Maps  

 

                                                                                                                                                                         
38 Några hållplatser som har planerats är Mölnlycke och Bollebygd. 
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Göteborg-Borås är en av Sveriges största pendelrelationer med över 9 miljoner resenärer 

per år.39 Trots detta beskrivs rörligheten mellan städerna som mycket låg då kust till kust-

banan mellan de två städerna är enkelspårig och håller låg standard. 40 Det medför att det 

kan vara svårt för företag att hitta rätt personal och individer att hitta rätt jobb. 

Målet är att öka Göteborgs lokala arbetsmarknad till att omfatta 1,75 miljoner människor 

år 2030 från dagens ungefärliga 950 000 invånare.  

 

Figur 24 Götalandsbanan från Göteborg till Jönköping 

 
Källa:  Copenhagen Economics, OpenStreetMap 

Steg 1: Tåg till Borås 

Idag sträcker sig kust-till-kustbanan från Göteborg till Kalmar/Karlskrona. Den del av 

sträckan som går till Borås kommer att byggas ut från enkel- till dubbelspårig och Landvet-

ter flygplats får en station längs sträckan. Utbyggnaden är en del av den planerade Göta-

landsbanan som förbinder Göteborg med Jönköping och senare Stockholm.41 

 

Utöver höghastighetståg med färre hållplatser på sträckan planeras pendeltågstrafik till 

Borås med flera hållplatser. Hållplatser skulle då kunna komma att vara Mölnlycke, Bolle-

bygd och Landvetter flygplats. Med en sådan förbindelse skulle restiden med pendeltåg 

mellan Göteborg C och Borås vara mellan 30 och 40 minuter beroende på antalet stopp.42 

 

I våra beräkningar har vi utgått från sträckan som går via Landvetter till Borås.  

 

Med Götalandsbanan till Borås via Landvetter flygplats kommer restiden till och från Gö-

teborg att minska från en timme med kollektivtrafik eller 45 minuter med bil till 30 minu-

ter. Att ta sig till Landvetter flygplats från Borås kommer att ta 15 minuter istället för cirka 

40 minuter med kollektivtrafik och 30 minuter med bil. 

 

Med kortare restid mellan Västra Götalandsregionens två största städer kommer möjlig-

heterna till pendling att öka och städernas arbetsmarknader kommer att blir mer integre-

rade.  

Steg 2: Tåg till Jönköping 

 

                                                                                                                                                                         
39 Trafikverket (2013)  
40 Göteborgsregionens kommunalförbund (2006) 
41 Banverket (2003) 
42 Banverket (2007) 
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Med en utbyggnad av Götalandsbanan till Jönköping kommer restiden till Göteborg och 

Landvetter flygplats minska drastiskt. I dagsläget tar det drygt två timmar att med kollek-

tivtrafik ta sig från Jönköping till Göteborg och något kortare tid till Landvetter. Ett hög-

hastighetståg skulle förkorta restiden till cirka 40 respektive 25 minuter. 

 

Ett ökat upptagningsområde för Landvetter innebär också att flygplatsens attraktivitet 

ökar. Det finns ett samband mellan hur många människor som bor inom en en-

timmesradie från en flygplats och hur många passagerare som reser till och från den.43 Det 

ökade upptagningsområdet som en utbyggnad av höghastighetståg till Jönköping medför 

innebär att det årliga antalet passagerare som skulle resa till och från Landvetter ökar med 

cirka 182 500 personer, eller cirka fyra procent jämfört med dagens antal. 

 

Västlänken 

Utöver utbyggnaden av Götalandsbanan planeras andra järnvägsprojekt i Västsverige. Ett 

sådant är Västlänken: en åtta kilometer lång ny järnvägsförbindelse, varav sex kilometer 

består av en tunnel, som ska ge Göteborg genomgående pendeltrafik. Idag är Göteborgs 

centralstation en så kallad 'säckstation', där tågen kör in och vänder vilket är tidskrävande. 

Med Västlänken går det snabbare att ta sig genom Göteborg och möjligheterna för boende i 

Varberg och Kungsbacka söder om Göteborg samt boende i bland annat Uddevalla, Troll-

hättan och Vänersborg norrut kommer att enklare kunna resa vidare österut. 

 

Med Västlänken kommer upptagningsområdet för Landvetter att öka ytterligare, då bo-

ende i ett större område runt Göteborg kan ta sig snabbare till och från Landvetter.  

3.4 Nordiskt höghastighetståg 

Götalandsbanan till Stockholm 

Utbyggnaden till Borås är en del av den planerade Götalandsbanan som ska fortsätta till 

Jönköping och senare även till Stockholm via Linköping. Uppskattade restider mellan Gö-

teborg och stationerna längs med en utbyggd Götalandsbana redovisas i Tabell 8. 

 

Tabell 8 Restid mellan Landvetter och några föreslagna stationer 

längs Götalandsbanan 
Station Restid med HHT 

Göteborg C 00:15 

Landvetter flygplats 
 

Borås 00:15 

Jönköping 00:30 

Linköping 00:55 

Stockholm 01:45 
 

Not:  Tiden som anges till Stockholm motsvarar tiden med direkttåg: med två stopp blir restiden 02:15 

minuter. 

Källa:  Ramböll (2012), Trafikverket (olika), The Scandinavian 8 million city COINCO (2012) 

 

                                                                                                                                                                         
43 Vi applicerar en gravitationsmodell för flygpassagerarflöden som beskrivs i Grosche et al. (2007) som ger att för varje procen-

tenhet som omlandet ökar, ökar passagerartalet med 0,21 procentenheter.  
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Corridor of Innovation and Co-operation (COINCO) 

COINCO, eller 'The Scandinavian 8 million city' är ett interregion-projekt som arbetar för 

att knyta samman Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn med ett höghastighetståg. Vår 

analys utgår från ett tekniskt förslag till hur en eventuell höghastighetslinje mellan Oslo 

och Göteborg kan komma att se ut, jfr COINCO (2012).  

 

COINCO-rapporten antar att tåget mellan Oslo och Köpenhamn kommer att stanna i Göte-

borg, Lund, Malmö samt vid Köpenhamns flygplats Kastrup och att tåget kommer att ha en 

maximal hastighet på 360 km/h.  

 

Ungefärliga restider mellan Göteborg och de föreslagna stationerna redovisas i Tabell 9. 

 

Tabell 9 Restid mellan Göteborg och några föreslagna stationer 

längs COINCO-banan 
Station Restid med HHT 

Oslo 01:10 

Lund 01:10 

Malmö 01:15 

Köpenhamns flygplats Kastrup 01:35 

Köpenhamn 01:47 
 

Källa:  Ramböll (2012) 

Effekter för regionen 

 

Med höghastighetståglinjer till Stockholm samt Oslo och Köpenhamn skulle Göteborgs 

omland öka, vilket kan ses i Tabell 10. Med båda höghastighetslinjerna skulle antalet män-

niskor som bor inom två timmar från Göteborg öka med 135 procent och inom tre timmar 

med 88 procent. 

 

Tabell 10 Göteborgs omland (bil och tåg), miljoner människor 
Timmar från Göteborg 1 2 3 

Idag 1,4 2,1 5,0 

Med Götalandsbanan till Stockholm 1,5 3,3 6,6 

Med Oslo-Köpenhamn 1,4 3,7 9,2 

Med Götalandsbanan och Oslo-Köpenhamn 1,5 4,9 9,5 
 

Not:  Antagna restider är 2:00 till Stockholm, 1:10 till Oslo, 1:47 till Köpenhamn.  

Källa:  Egna beräkningar 

 

Höghastighetsspår till Stockholm, Oslo och Köpenhamn kommer att ha två motsatta effek-

ter på flygtrafiken i Göteborg. Å ena sidan kommer, precis som med höghastighetståg till 

Borås och Jönköping, snabbare tåg innebära en ökning av Landvetters upptagningsom-

råde.44 Å andra sidan kommer ett tåg till stor del att ersätta resor med flyg inom Norden.  

 

                                                                                                                                                                         
44 Höghastighetståg till Stockholm, Oslo och Köpenhamn innebär även att dessa flygplatsers upptagningsområden ökar. I den 

mån upptagningsområdena överlappar med Göteborgs kan städerna komma att 'stjäla' passagerare från Landvetter. 
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När restiden med tåg minskar kommer fler att välja detta färdmedel över flyg, bil och buss. 

Figur 25 illustrerar exemplet med en resa från Göteborg till Stockholm. I dagslaget tar det 

ungefär lika lång tid att ta sig med tåg som med flyg mellan de två städernas stadskärnor 

om man räknar in transport till och från flygplatsen samt tid för in- och utcheckning. Med 

höghastighetståg blir restiden betydligt kortare.  

 

Figur 25 Restider med olika transportmedel, Göteborg C till 

Stockholm C 
 

 
Not:  Statistik för väntetider vid inrikesresor från Resvaneundersökningen 2012 har använts för att räkna ut 

incheckningstiden vid Landvetter. Den genomsnittlga väntetiden för inrikesresor var 79 minuter.  

Källa:  Copenhagen Economics, Göteborg Landvetter Airport (2013) 

 

Undersökningar visar att vid3,5 timmars restid med tåg mellan två större marknader är 

resenärer likgiltiga mellan tåg och flyg. Vid längre restid väljer resenärer flyg och vid kor-

tare restid tåg. Sambandet mellan tågets marknadsandel och restiden visas i Figur 26. 

 

Figur 26 Förhållande mellan tågets marknadsandel och restid 
 

 

 

Källa:  Copenhagen Economics (2012b) 

 

De ankomster som finns kvar när det konkurrerande tåget har en restid på under två tim-

mar brukar i princip enbart vara transferresor till flyg med flygplatsen som slutmål. Finns 
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en tågstation vid flygplatsen brukar dock flyglinjerna läggas ner. Detta är vad som inträffat 

i Gävle, Söderhamn och Hudiksvall där flyglinjer till Stockholm lagts ner efter att SJ:s 

Snabbtåg med hållplats på Arlanda nu går från städerna.45  

 

Tabell 11 Minskning av antalet flygresenärer 

  
Passagerare idag 

(2011) 

Passagerare med 

framtida HHT 
Förändring Förändring (%) 

Stockholm 1 169 000 356 000 -813 000 -70% 

Oslo 64 000 0 -64 000 -100% 

Köpenhamn 307 000 71 000 -236 000 -77% 

Totalt 1 540 000 426 000 -1 114 000 -72% 
 

Källa:  Egna beräkningar baserat på data från Swedavia.  

 

Höghastighetståg till Stockholm, Oslo och Köpenhamn kommer alltså ha både positiva och 

negativa effekter på antalet resenärer som väljer att flyga från Landvetter.  

 

Samtidigt som Landvetters upptagningsområde ökar med höghastighetståg ökar även an-

talet människor som kan nå andra flygplatser inom en rimlig restid. Till exempel skulle 

boende i Göteborg uppleva en ökad tillgänglighet till Kastrup i Köpenhamn och möjlighet-

en att resa dit direkt med höghastighetståg istället för att flyga via Landvetter blir mer at-

traktiv. Omvänt så kommer fler resande som ska till Göteborg via Kastrup välja att resa 

med tåg istället för att flyga.  

 

Beroende på var stationer för höghastighetståg placeras kommer boende söder om Göte-

borg i större utsträckning välja att resa direkt till Kastrup istället för att åka till någon av 

Göteborgs flygplatser. Studier pekar på att privatresenärer drabbas av en 'directional bias'. 

Det vill säga att man föredrar att påbörja en transferresa i 'rätt riktning' mot slutdestinat-

ionen.46 Resenärer som bor söder om Göteborg som ska till exempelvis Sydeuropa skulle då 

vara mer benägna att resa söderut till Kastrup än att åka till Landvetter. 
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Kapitel 4 

4 Vilka vinster ger ökad internationell 
tillgänglighet? 

Internationell tillgänglighet påverkar i stort tillväxten i alla branscher och delar av sam-

hället (akademi, kultur). På lång sikt ger tillgänglighet upphov till en allmän ökning av 

produktivitetsnivån, och därmed bidrag till BNP eller en regions BRP. I det här kapitlet 

kvantifierar vi de produktivitetsvinster som uppstår av att nya eller utvidgade linjer för-

bättrar regionens tillgänglighet. 

 

Nya direkta flyglinjer har även ett värde i sig för resande, som tjänar på kortare restid och 

ett ökat antal destinationer att välja på, samt att ökad konkurrens på linjer leder till lägre 

priser på biljetter. Vi kvantifierar även dessa vinster per ny, utvald direktlinje.  

 

 

4.1 Direkt värde för passagerare 
Nya linjer har olika värde, primärt beroende på hur många passagerare som flyger till des-

tinationen, hur många nya passagerare den nya linjen attraherar, samt hur stor förbättring 

den nya direkta linjen innebär i fråga om kortare restid jämfört med det bästa nuvarande 

alternativet. 

 

Värdet av en linje beror också på vilket bolag som trafikerar den. Om linjen trafikeras av ett 

flygbolag i ett nätverk på destinationsflygplatsen har den större värde, då ett nätverk inne-

 Resultat 
 De topp 10 identifierade linjerna vän-

tas ge ett direkt värde för passagerare på 

mellan 9 och 192 miljoner kronor per linje. 

 Sammantaget skulle direkt värde 

uppgå till mellan 440 och 800 miljoner 

kronor om de 10 nya linjerna startades på 

Göteborg Landvetter 

 

Destination Värde, mnkr 

Wien 33-192 

Madrid 22-166 

NY (Newark) 133 

NY (JFK) 74-133 

Bangkok 46-128 

Luleå 76 

Zürich 44-46 

Umeå 32-39 

Prag 25-33 

Genève 23 

Milano 9-18 

 

 Produktivitetsvinster väntas uppgå 

till 500 miljoner kronor på lång sikt av 

de topp 10 identifierade linjerna  

 Produktivitetsvinster med 160 miljo-

ner kronor kan uppnås på lång sikt, om 

de 6 linjer som redan betjänas från Göte-

borg Landvetter idag som bedöms ha 

potential för minst en extra daglig avgång 

skulle utvidgas.  
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bär fler möjligheter att använda destinationen som förbindelsepunkt till en annan destinat-

ion. Så är fallet när destinationen är en hubb för det bolag som betjänar linjen.  

Hur mäter vi värde för passagerare? 

Med hjälp av en omfattande trafikmodell och resultat från empiriska studier beräknas vins-

ter för passagerare av nya direktlinjer. Dessa inkluderar kortare restid, ett ökat antal desti-

nationer att välja på samt att ökad konkurrens på linjer leder till lägre priser på biljetter.47 

Värdet för passagerare av nya direktlinjer kan ses som en årlig vinst, som är permanent så 

länge linjenätet bibehålls. Hur stort värdet är beror bland annat på:  

 antalet nuvarande passagerare som indirekt flyger till destinationen, 

 antalet nuvarande passagerare som flyger till destinationer i närheten av den nya, 

 hur god förbindelse passagerare redan har till destinationen från andra flygplatser 

än Landvetter, 

 hur många dagliga avgångar den nya linjen har, 

 vilken priskonkurrens den nya linjen ger upphov till (prisbesparingar har ett sär-

skilt högt värde om många privatresande påverkas) och   

 hur utvecklat det befintliga linjenätet är och den tidsbesparing direktlinjen ger 

upphov till (tidsbesparingar har ett särskilt högt värde om många affärsresenärer 

påverkas). 

 

Se Bilaga C för närmare beskrivning av beräkningarna.  

Värdet för passagerare per ny linje varierar mellan 9 och 192 miljoner kronor 

Figur 27 visar värdet av respektive ny direktlinje om de startas. Det sammanlagda värdet 

för passagerare av att tio nya linjer startas från Landvetter är upp till 800 miljoner kronor. 

 

                                                                                                                                                                         
47 Vinsterna kan även benämnas konsumentöverskott. Beräkningar av konsumentöverskott används ofta vid regleringsbeslut, för 

att till exempel värdera hur mycket konsumenter förlorar på en skatt som höjer marknadspriserna, eller vilket nytta en 

samhällsinvestering ger relativt vad den kostar. Alla vinster som inte är monetära kvantifieras. 
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Figur 27 Värde av respektive linje om den startas  
 

 
 Not:  De två kolumnerna för varje destination representerar det högsta beräknade värdet av den nya linjen, 

och det näst högsta beräknade värdet. Skillnaden i värde beror främst på vilket flygbolag som antas 

trafikera linjen.  

Källa:  Copenhagen Economics baserat på modellsimulationer från SEO Economic Research och data från 

Swedavia 

 

En linje till Wien har tidigare betjänats, och stöttade mycket av trafiken till Mellanöstern, 

till exempel Iran och Irak. En direktlinje till Wien skulle underlätta för släkt- och väntur-

ism till dessa områden. Dock har mycket av trafiken till de här områdena redan flyttats till 

att gå via Istanbul.  

 

New York är den interkontinentala linje som skulle ge absolut störst vinst för regionens 

aktörer. Besöksnäringen och näringslivet har behov av tillgänglighet till Nordamerika och 

skulle tjäna på en linje hit. Även de utlandssvenskar som är bosatta i USA skulle tjäna på 

att lättare kunna ta sig till och från Göteborgsregionen. Bangkok är den andra interkonti-

nentala direklinje som har undersökts. En sådan linje skulle ge relativt mycket värde för 

resande, främst för turister som reser från Göteborg. 

 

En direktlinje till Luleå är att föredra framför en direktlinje till Umeå. Umeå har ingen 

direktlinje idag, men Malmö Aviation säljer en transitprodukt till Umeå med mellanland-

ning på Bromma med tre avgångar per dag. Det innebär att förbindelser till Umeå redan är 

relativt bra. En linje till Luleå skulle därmed skapa stort värde för passagerare, då linjen 

idag är obetjänad. Linjen skulle innebära att Göteborg i större utsträckning kan konkurrera 

med Stockholm om dagskonferenser från norra Sverige.  
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Fördelning av värde för privatresande jämfört med affärsresande 

Både turismen och näringslivet gynnas av linjerna. Som väntat har Madrid och Bangkok 

stort värde för privatresande. Något överraskande har även Wien störst värde för privatre-

sande.  

 

Wien, Zürich och Luleå ger det störst värde för näringslivet. Prag, Genève och Milano har 

den relativt största andelen affärsresande, och ger därmed stort värde i form av tidsbespa-

ringar för affärsresande som reser till och från destinationerna. Bergamo nära Milano be-

tjänas från Göteborg City Airport av Ryanair, vilket gör att Milano i praktiken är tillgänglig 

från Göteborgsregionen idag. En ny linje till Milano har därför relativt lågt värde. Linjer till 

Prag och Genève skulle däremot skapa värde för affärs- och privatresande till och från Gö-

teborg.  

 

Figur 28 Värde för privatresande jämfört med affärsresande 
 

 
 Källa:  Copenhagen Economics baserat på modellsimulationer från SEO Economic Research och data från 

Swedavia 

Fördelning av värde för inbound jämfört med outbound resande 

Figur 29 visar fördelningen av värde mellan resenärer inbound jämfört med outbound. Till 

de svenska destinationerna tillfaller nästan allt värde outbound-passagerare. Wien, New 

York och Zürich är de destinationer som ger störst värde för passagerare inbound . 

 

En direklinje till Zürich skulle ge vinster för näringslivet både inbound och outbound, då de 

flesta större svenska företag är representerade i Schweiz.48 Volvo har en relativt betydande 

försäljning med marknadsandelar som ligger klart över europeiskt snitt. Den schweiziska 

regeringens beslut att köpa JAS Gripen kommer att leda till att ett stort antal kontaktytor 

och tekniksamarbeten skapas, vilket i sin tur kommer att skapa många affärsmöjligheter.49 

 

En linje som har långsiktig potential att stötta affärsresande har stort värde för flygbolag. 

Om det framtida resandet av till exempel Volvos anställda dokumenteras och uppvisas för 

                                                                                                                                                                         
48 Sveriges ambassad i Bern (2012)  
49 Schweiz och Sverige har ingått ett ramavtal genom vilket Schweiz avser köpa 22 stridsflygplan av modellen Gripen E till ett 

värde av 3,126 miljarder CHF; motsvarande ca 22 miljarder SEK. 
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flygbolag kan det underlätta för dem att ta beslut om att starta en linje från Göteborg till 

Zürich.  

 

Figur 29 Värde för inbound jämfört med outbound resande 
 

 
 Källa:  Copenhagen Economics baserat på modellsimulationer från SEO Economic Research och data från 

Swedavia 

 

Fördelningen är baserat på nuvarande andelar, och kan komma att förändras om linjen 

startar. Vid drift av ett utländskt flygbolag kan andelen inbound väntas öka relativt 

outbound, då utländska flygbolag attraherar generellt en större andel trafik inbound. In-

hemska flygbolag genererar istället fler passagerare outbound. 

 

Fördelning av värde för direkta jämfört med transfer-passagerare 

'Direkta' passagerare är passagerare som avslutar sin resa på destination, medan transfer-

passagerare är de som reser via flygplatsen till en annan ort. Figur 30 visar fördelningen av 

värde mellan dessa passagerare. En linje till Wien ger stort värde för transferpassagerare, 

och skulle till exempel ge akademin vinster av tillgänglighet till flera platser i världen, utan-

för och inom Europa.  

 

Även Madrid har stort värde för transferpassagerare. Det innebär att akademin också tjä-

nar på en sådan linje. En linje till Madrid ger också tillgänglighet till Sydamerika. Det har 

värde till exempel för den sydamerikanska befolkningen i Göteborg, samt för näringslivet 

som får tillgänglighet till de växande ekonomierna i Sydamerika som exempelvis Brasilien 

och Argentina.  

 

Då många svenska turister reser till olika platser i Thailand har även en linje till Bangkok 

värde för transferpassagerare. Vissa destinationer, som Luleå och Umeå, är inte hubbar 

och har därmed enbart värde för resenärer som avslutar sin resa på orten.  
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Figur 30 Värde för direkta jämfört med transfer-passagerare 
 

 
 Källa:  Copenhagen Economics baserat på modellsimulationer från SEO Economic Research och data från 

Swedavia 

4.2 Tillväxteffekter för regionen och näringslivet 
Studier visar att en flygplats med ett stort linjenät bidrar till att göra regionens företag mer 

produktiva. Det vill säga, för två helt identiska regioner är en region med bättre tillgänglig-

het via flyg mer produktiv enbart på grund av flygplatsens tillgänglighet. Effektiva flygför-

bindelser skapar också möjligheter för helt nya företag att starta i regionen.  

 

Då produktivitetsvinster uppstår av till exempel förbättrade handelsförbindelser, manifest-

eras de gradvis över tiden. Eftersom effekten först syns på sikt tiden är det svårt att skilja 

den påverkan som förbättrad tillgänglighet har på tillväxten från de många andra faktorer 

som påverkar en ekonomis prestation.50 

 

Utifrån ett konservativt och statistiskt välgrundat estimat51 beräknas arbetskrafts-

produktiviteten i en region öka med 0,07 procent av en 10-procentig förbättring av till-

gängligheten. Applicerat på Göteborgsregionen innebär det att regionen på sikt kan väntas 

uppleva en produktivitetsökning med 500 miljoner kronor, från den ökade tillgänglighet 

som de tio nya linjerna ger (21 procent), givet att den internationella tillgängligheten är 

permanent under ett antal år och inte motvekas av att andra linjer avslutas. 

 

                                                                                                                                                                         
50 Det är inte möjligt att säga exakt när produktivitetsvinster uppstår. Detta beror på hur effektivt regionens näringsliv är gällande 

att ta vara på de fördelar som uppstår av en mer tillgänglig flygplats. 
51 Intervistas (2010)  
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Figur 31 Produktivitetsökning per ny linje, Västra Götalands län 
 

 
 Not:  - För varje 10 procent som tillgängligheten ökar, ökar produktiviteten med 0,07 procent  

 - Värde för Västsverige har beräknats genom att multiplicera tillväxten i produktivitet med förädlings-

värdet för företag i Västra Götalands län 2011, exklusive företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske 

samt gruvor och mineralutvinningsindustri 

 - Endast en av New York-flygplatserna är med i totalberäkningen (Newark) 

Källa:  Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research, Intervistas (2010), SCB 

 

Produktivitetsökning av utvidgade linjer väntas uppgå till cirka 160 miljoner kronor. En 

extra daglig avgång på en linje till London ger till exempel vinster för de cirka 40 000 

svenskar som är bosatta i staden, och för Göteborgs kulturliv som har stort utbyte med 

Storbritannien. Direktlinjerna till London är till exempel identifierade som de viktigaste för 

Göteborgs kulturliv, vid sidan av direktlinjer till Berlin.  

 

Figur 32 Produktivitetsökning per utvidgad linje, Västra Göta-

lands län 
 

 
 Not:  - För varje 10 procent som tillgängligheten ökar, ökar produktiviteten med 0,07 procent  

 - Värde för Västsverige har beräknats genom att multiplicera tillväxten i produktivitet med förädlings-

värdet för företag i Västra Götalands län 2011, exklusive företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske 

samt gruvor och mineralutvinningsindustri 

 - Endast en av New Yorks flygplatser är med i totalberäkningen (Newark) 

Källa:  Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research, Intervistas (2010), SCB 
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4.3 Tillgänglighet gagnar samtliga av Göteborgsregionens 

aktörer  
Göteborgsregionens tillgänglighet är relativt bra jämfört med regioner med liknande förut-

sättningar. Man har upplevt en stadig tillväxt i tillgänglighet trots de senaste årens lågkon-

junktur, där många övriga flygplatsers tillgänglighet har stagnerat. Fallet i direkt tillgäng-

lighet sedan 2008, orsakat av bland annat flygbolagskonkurser, har totalt kompenserats av 

en ökning av indirekt tillgänglighet. Allt tyder på att Göteborg Landvetter har utrymme för 

fortsatt tillväxt. 

  

Fortsatt ökad internationell tillgänglighet har ett värde för hela regionen. Om de tio identi-

fierade linjerna attraheras uppgår direkta årliga vinster för passagerare till upp till 800 

miljoner kronor; vinster som uppstår på kort sikt. Dessa kommer tillfalla alla intressenter i 

regionen: 

 Företag vinner på att representanter och kunder kan ta sig lätt och snabbt till olika 

destinationer.  

 Besöksnäringen tjänar på att besökare lättare kan ta sig till och från regionen. 

 Akademin gagnas av att tillgängligheten till partneruniversitet förbättras och att 

studenter och forskare har möjlighet att resa enklare. 

 För kulturlivet säkras möjligheterna för en framtida utveckling mot Europa. 

 Regionens invånare tjänas på att det blir billigare och lättare att resa.  

 

På sikt kan även regionens BRP öka med 500 miljoner kronor tack vare de tio nya linjerna. 

Ytterliggare vinster med 160 miljoner kan väntas om de identifierade, existerande linjerna 

utvidgas. Detta ger till exempel bidrag till offentliga finanser, eftersom ökad produktivitetet 

i näringslivet och ökad aktivitet i luftfarten ger större intäkter.  

 

Det är alltså ekonomiskt förnuftigt att hjälpa flygbolag att välja Göteborg före andra städer 

med liknande förutsättningar.  

4.4 Vilken strategi bör väljas för att öka tillgängligheten? 
Med den ökande mättnaden på de stora europeiska hubbarna uppstår möjligheter för de 

regionala flygplatsområdena. Det är viktigt att vara beredd på förändring och redo att ut-

nyttja chanserna framöver. 

 

Regionens aktörer behöver enas om en gemensam strategi för att tillvarata dessa chanser. 

Det finns bra förutsättningar för detta: aktörerna har historiskt haft ett mycket gott samar-

bete. En förnyad strategi för att öka regionens tillgänglighet bör bygga på lärdomar av tidi-

gare insatser, och i ännu större utsträckning fokusera på att visa upp en helhetsbild av reg-

ionen för gäster och företag. Insatser för att öka regionens attraktivitet behöver samordnas 

för att ge störst möjliga effekt, specifikt inom:  

o Tillgänglighet 

o Destinationsutveckling  

o Marknadsföring av destinationen 

 

Insatser bör riktas på att skapa största möjliga förbättring av den internationella tillgäng-

ligheten, och rapporten identifierar var möjligheterna finns. Det kan vara möjligt att på-
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verka flygbolags beslut, men det kräver fokuserat, sammanhängande och professionellt 

arbete. Framgången från Göteborg Access bör därför förstärkas, och ett samarbete där 

regionala aktörer bidrar till insatsen med både tid och pengar bör prioriteras. De medel 

som finns behöver fortsätta fokuseras på ett målinriktat sätt. I synnerhet bör prioritet vara 

att presentera regionens framtida resebehov för flygbolag, särskilt de stora företagens 

framtida resebehov. 

 

En viktig del av att locka företag och turister är destinationsutveckling; att göra regionen 

attraktiv. För att tillgänglighet ska kunna öka spelar detta in, då en attraktiv region lockar 

besökare som lockar flygbolag, och vice versa.  

 

Även gemensam och målinriktad regional marknadsföring, öppna, attraktiva och icke-

diskriminerande uppstartsrabatter bör ingå i ett samarbete, inom ramarna för vad som är 

tillåtet enligt reglerna för statsstöd. 52 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                         
52  
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A Bilaga A 

Tillgänglighetsindex 

Tillgänglighetsindexet baseras på statistik över antal förbindelser från en flygplats under 

en vecka (weekly frequencies) till en viss destination. Vi använder Peking som exempel-

destination i beskrivningen nedan.  

 

Direkt tillgänglighet motsvarar antalet veckovisa avgångar från en flygplats till Peking. 

Till exempel; om Peking betjänas med 14 avgångar per vecka är direkt tillgänglighet från 

flygplatsen till Peking 14.  

 

Indirekt tillgänglighet motsvarar antalet veckovisa avgångar till Peking via en hubb. Ef-

tersom det tar längre tid att nå Peking via en hubb på grund av transfertid, och på grund 

av att mellanlandningar innebär en geografisk omväg, har en sådan förbindelse lägre 

kvalitet än en direkt förbindelse. Därför viktas antalet veckovisa avgångar till Peking via 

en hubb med en kvalitetsindikator: Quality of Service (QoS).  

 

Quality of Service mäts som den direkta flygtiden relativt transfertid plus den tid som 

uppstår av omvägen. QoS uttrycker alltså den faktiska restiden jämfört med den direkta 

flygtiden, och varierar mellan 0 och 1. En direkt förbindelse har kvalitet 1.  

 

Tabellen nedan visar ett räkneexempel av tillgängligheten mellan Amsterdam och Peking.  
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Tabell 12 Exempel tillgänglighet Amsterdam (AMS) – Peking 

(PEK) 

Origin Hub 
Destinat-

ion 

Transfer 

time 
Routing factor 

Freqency 

per week  
QoS 

 

Connectivity 

(=tillgänglighets-

index) 

AMS - PEK - 100% 14 * 1 = 14 

AMS CDG PEK 162 112% 42 * 0,41 = 17,42 

AMS FRA PEK 201 106% 41 * 0,35 = 14,23 

AMS ICN PEK 92 123% 16 * 0,54 = 8,67 

AMS MUC PEK 174 112% 23 * 0,38 = 8,64 

AMS LHR PEK 190 111% 14 * 0,33 = 4,69 

AMS VIE PEK 187 117% 14 * 0,3 = 4,23 

AMS CPH PEK 123 103% 7 * 0,6 = 4,21 

AMS HEL PEK 165 103% 7 * 0,47 = 3,32 

AMS IST PEK 100 130% 7 * 0,46 = 3,24 

AMS PVG PEK 186 133% 14 * 0,18 = 2,46 

AMS SVO PEK 240 108% 7 * 0,21 = 1,5 

AMS CAN PEK 160 136% 6 * 0,23 = 1,37 

AMS CAI PEK 140 141% 3 * 0,25 = 0,74 

AMS FCO PEK 225 127% 4 * 0,11 = 0,42 

AMS ZRH PEK 165 115% 1 * 0,38 = 0,38 

AMS etc… 
        

SUM: 
       

Total connectivity  

AMS – PEK 
 

Källa:  SEO NetScan Connectivity Model; OAG; 3rd week of September 2011. Baserat på OAG-data. 

 

Data samlas in med hjälp av en modell utvecklad av SEO Economic Research (SEO 

NetScan Connectivity Model),54 som scannar digitala linjetabeller. För att få total tillgäng-

lighet från Amsterdam upprepas beräkningen för samtliga resmål i hela världen. Resulta-

ten adderas för att skapa ett tillgänglighetsindex.  

                                                                                                                                                                       
54 Veldhuis (1997); IATA (2000); Burghouwt & Veldhuis (2006); Burghouwt et al. (2009); Burghouwt & Redondi (2009); 

Lieshout et al. (2009) 



 Take off Västsverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

B Bilaga B 

Metod för bedömning av kommersiell pot-
ential 

Det är komplicerat att värdera huruvida det är ekonomiskt lönsamt för ett flygbolag att 

etablera en specifik linje, eftersom många faktorer påverkar detta (hur många nya passa-

gerare som lockas av en ny linje, hur många passagerare som väljer att byta från andra 

rutter etc.). 

 

I vårt urval används en rad enkla principer för att sortera bort linjer som vi med relativt 

stor säkerhet kan säga inte har trafikpotential nog att bli lönsamma för ett flygbolag. Vårt 

mål är alltså inte att värdera vilka linjer som kan bli vinstgivande, utan endast att utesluta 

de linjer som det är mycket osannolikt att något flygbolag skulle finna det lönsamt att 

etablera.  

 

Inför sorteringen gör vi följande antaganden: 

 En ny linje genererar minst 15-20 procent ny trafik. 

 Om linjen är interkontinental och skulle betjänas av ett flygbolag med en hubb på 

en av destinationerna (eller ev. på båda), antas andelen transferpassagerare på 

linjen vara hög: 70 procent. 

 Om linjen är intra-europeisk och skulle betjänas av ett flygbolag med en hubb på 

en av destinationerna (eller ev. på båda), antas andelen transferpassagerare på 

linjen vara medelhög: 35 procent. 

 Om linjen skulle betjänas av ett point-to-point-flygbolag utan transfertrafik, så 

antas andelen transferpassagerare vara noll. 

 Om linjen skulle betjänas av ett flygbolag som inte har en hubb på någon av desti-

nationerna, så antas också andelen transferpassagerare vara noll. 

 Vi antar 85 procents beläggning (kabinfaktor) på interkontinentala linjer och 70 

procent på intra-europeiska linjer. 

 Vi antar att bara 90 procent av de beräknade potentiella passagerarna väljer den 

nya direkta linjen, på grund av att somliga resande av olika anledningar önskar 

fortsätta mellanlanda på en annan flygplats. 

 

Utifrån dessa förutsättningar beräknas trafikpotential och vilket flygbolag som förväntas 

kunna betjäna linjen.  

  

Vi ser även på vilka typ av flygplan som de relevanta flygbolagen har i sin flotta, som ty-

piskt sett skulle flyga en given linje och vilken frekvens som är rimlig för att flygbolaget 

ska finna det lönsamt att betjäna linjen. Till exempel kräver en interkontinental linje ett 

flygplan med omkring 250 säten av typen Airbus A340 eller motsvarande, på grund av det 

långa avståndet. En intra-europeisk linje kan betjänas av ett mindre flygplan, såsom ett 

Boeing 737 med omkring 150 säten.  
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C Bilaga C 

Beräkningar av värde för passagerare av 
nya direktlinjer 

Värde för passagerare av nya direktlinjer skapas genom två kanaler: 

 En ny direktlinje sparar tid för resenärerna. 

 En ny direktlinje ger besparingar på biljettpriser genom ökad konkurrens mellan 

flyglinjer. 

 

En ytterligare linje leder till konkurrens, och därmed ett lägre biljettpris på samtliga för-

bindelser som påverkas. För att beräkna värdet för passagerare gör vi först modellberäk-

ningar av effekten på marknadspriser för varje analyserad linje. Prisbesparingar har 

högre värde för privatresande än affärsresande.  

 

För passagerare till de destinationer som betjänas av den nya direktlinjen reduceras resti-

den, då man inte längre behöver byta plan vid en hubb för att nå sin destination.55 Det 

skapar större värde för affärsresenärer än för privatresande. För att kunna ingå i beräk-

ningarna av värde omräknas restid och väntetid till de tidsvärden som återspeglar det 

samhällsekonomiska värdet. Tidsbesparingar har högre värde för affärsresande än privat-

resande.  

 

När biljettpriser minskar och när det går snabbare att nå fler destinationer stimuleras 

också efterfrågan, och ett ökat passagerarflöde genereras. För de nya direktlinjerna gör vi 

en analys av antalet nya passagerare som uppskattas flyga med direktlinjen. De nya pas-

sagerarna gör också vinster på de lägre priserna och kortare restiden, men i mindre ut-

sträckning än de passagerare som redan flyger till destinationen. 

 

Dessa vinster beräknas i en omfattande trafikmodell. Modellen inkluderar alla flyglinjer i 

världen inklusive frekvens, antal passagerare och antalet affärs- och privatresenärer. Mo-

dellens struktur illustreras i figuren nedan. 

 

                                                                                                                                                                       
55 Alla passagerare kommer inte att välja den direkta linjen, utan vissa passagerare kommer att fortsätta att använda de indi-

rekta resmöjligheter som finns. De passagerarna tjänar inte på minskad resetid, men fortfarande på det lägre biljett-

priser som uppkommer av ökad konkurrens. 
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Figur 33 Trafikmodellens struktur 
 

 
 Källa:  SEO Economic Research 

 

Totalt värde av nya direktlinjer motsvarar minskningen av generalised travel costs till 

samtliga destinationer som påverkas av den nya direktlinjen. Generalised travel costs är 

den totala kostnaden för en flygning, inklusive både biljettpriset och kostnader för restid. 

Sammantaget är följande medtaget: 

o Biljettpris 

o Restid 

o Väntetid 

 

I välfärdsberäkningarna beaktar vi grupper av passagerare med: 

o Bas i Göteborg - reser till den nya destinationen 

o Bas i Göteborg - reser till en tredje destination via mellanlandning i den nya des-

tinationen 

o Bas i ny destination - reser till Göteborg 

o Bas i tredje destination - reser till Göteborg via mellanlandning i den nya destinat-

ionen56 

 
  

                                                                                                                                                                       
56  
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