
Förstudie 

Metoder som 
mäter internationell  
tillgänglighet

RAPPORT 2019:03



2 METODER SOM MÄTER INTERNATIONELL TILLGÄNGLIGHET – EN FÖRSTUDIE 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, arbetar med regional utveckling i Stockholms län.  
TRF är en del av Region Stockholm, och arbetar på uppdrag av tillväxt- och regionplanenämnden, TRN. 
Vi möjliggör en hållbar utveckling i Stockholmsregionen genom ett regionalt utvecklingsarbete som 
grundas på kvalificerat underlag och analys. Genom samverkan och kommunikation bidrar vi till att  
regionens aktörer når en samsyn gällande regionens utveckling. Vi tar initiativ till, skapar förutsättningar 
och bidrar till att visioner, mål, strategier och åtaganden i den regionala utvecklingsplanen för  
Stockholmsregionen, RUFS, kan förverkligas. 

Vi bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. I vår rapportserie presenteras  
kunskapsunderlag, analyser, scenarion, kartläggningar, utvärderingar, statistik och rekommendationer 
för regionens utveckling. De flesta rapporterna har tagits fram av forskare, utredare, analytiker och  
konsulter på uppdrag av TRF. 

Citera gärna innehållet i rapporten men uppge alltid källan. Även kopiering av sidor i rapporten  
är tillåtet, förutsatt att källan anges och att spridning inte sker i kommersiellt syfte. Att återge bilder, 
foto, figurer och tabeller (digitalt eller analogt) är inte tillåtet utan särskilt medgivande.  

TRF är miljöcertifierade enligt ISO 14001 i likhet med Region Stockholms samtliga förvaltningar.  
Region Stockholms upphandlade konsulter möter särskilt ställda miljökrav. Denna trycksak är tryckt  
enligt Region Stockholms miljökrav.  
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Förord  

Ökad internationell tillgänglighet är en nödvändighet för att behålla och utveckla såväl 
Stockholmsregionens som hela Sveriges konkurrenskraft och attraktivitet. Genom att 
stärka Stockholms internationella tillgänglighet kan näringslivets behov av och tillgång 
till viktiga internationella export- och samarbetsmarknader mötas, tillväxten i inter-
nationell turism främjas och möjligheterna att attrahera internationell arbetskraft  
och viktiga utländska investeringar förbättras. Att stärka den hållbara internationella 
tillgängligheten är även en central strategi i den regionala utvecklingsplanen för  
Stockholms län, RUFS 2050.   

För att kunna stärka den internationella tillgängligheten är det viktigt att säkerställa 
hur den kan mätas på bästa sätt. Föreliggande rapport syftar till att undersöka vilka 
analysmetoder som finns utvecklade och vedertagna idag samt hur dessa motsvarar de 
behov som Connect Sweden ställer på arbetet med att etablera nya interkontinentala 
flygförbindelser. Rapporten granskar följande områden: 

• Utveckling av tillgängligheten  
• Jämförelse av tillgängligheten för olika geografiska nivåer  
• Jämförelse av noder som flygplatser och hamnar  
• Analysera sambandet mellan tillgänglighet och olika aspekter av utveckling  

och tillväxt  
• Motivera investeringar i flygplatser  
• Viktning av investeringar i anslutande infrastruktur  
• Utveckling av policy  
• Trendspaning  

Vår förhoppning är att rapporten bidrar till Connect Swedens arbete med att stärka en 
hållbar internationell tillgänglighet för Stockholmsregionen och Sverige. 

 

Hanna Wiik 
Förvaltningschef 

 

I syfte att stärka arbetet med att förbättra Stockholms internationella tillgänglighet bildades 
Connect Sweden år 2013. Connect Sweden är ett samverkansprojekt mellan näringslivet och 
offentliga organisationer med fokus på att etablera nya interkontinentala flygförbindelser och 
stärka den internationella tillgängligheten. Region Stockholm är tillsammans med Swedavia, 
Stockholm Business Region, Visit Sweden exempel på medfinansiärer och aktörer i Connect 
Sweden.  
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Sammanfattning 

Att stärka den internationella tillgängligheten är en central strategi för utvecklingen  
av Stockholmsregionen. En regions internationella tillgänglighet har stor betydelse för 
flera viktiga förutsättningar för tillväxt och utveckling: 

• Tillgång till export-, import- och samarbetsmarknader för både handel  
och innovation 

• Tillgång till kvalificerad arbetskraft 
• Tillgång till kapital 
• Turism och besöksnäring 
• Ökad livskvalitet och regional attraktivitet 

En rad regionala och nationella aktörer arbetar för att förbättra Stockholmsregionens 
internationella tillgänglighet. Flera samverkar inom ramen för Connect Sweden, som 
bildades år 2013.  

Connect Sweden vill undersöka vilka analysmetoder som mäter internationell tillgäng-
lighet och hur dessa motsvarar de behov som aktörerna inom Connect Sweden har. 
Sweco har därför fått i uppdrag att dels klargöra vad aktörerna anser viktigt att mäta i 
relation till regionens internationella tillgänglighet, och dels att utifrån svaren  
undersöka vilka analysmetoder som finns tillgängliga.  

De indirekta eller övergripande syftena med att mäta den internationella tillgänglig-
heten varierar. I denna studie har följande syften identifierats: 

• Utveckling av tillgängligheten  
• Jämförelse av tillgängligheten för olika geografiska nivåer 
• Jämförelse av noder som flygplatser och hamnar  
• Analys av sambandet mellan tillgänglighet och olika aspekter  

av utveckling och tillväxt 
• Motivation för investeringar i flygplatser  
• Viktning av investeringar i anslutande infrastruktur  
• Utveckling av policy  
• Trendspaning  

Under en workshop i december 2016 fick aktörerna inom Connect Sweden beskriva 
sina mål för en mätning av Stockholmsregionens internationella tillgänglighet. Resulta-
tet presenteras i Tabell A. 
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Tabell A. Mål för och krav på en tillgänglighetsmätning för Stockholmsregionen. 

Övergripande mål Delmål Behov av mätning  
(Innehåll/relevans/validitet) 

Attraktiv storstads- 
region  
besöksnäring, 
kompetensförsörjning, 
investeringar,  
huvudkontor 
 
Regional tillväxt  
dynamiska effekter,  
företagsetableringar  
och företagsexpansion 
 
Näringslivets tillgång 
till kunder och 
leverantörer (både 
personer och gods) 
 
Regional attraktivitet 
runt Stockholms- 
regionen 
 
Ökat upptagnings- 
område för Arlanda 
 
Arlanda som 
mötesplats 
(internationellt och 
nationellt) 

• Tillgänglighet till marknader och branscher som kan skapa  
tillväxt/sysselsättning. 

• Utveckla Arlanda som en stark nod i relation till Köpenhamn och 
Helsingfors. 

• Fler direktdestinationer. 
• Fler interkontinentala förbindelser. 
• Visa den ekonomiska nyttan av bättre tillgänglighet.  
• Frakt av högteknologiska produkter (högt värde relativt vikt/volym). 
• Nå marknader som är ”kommande” utifrån Stockholmsregionens  

potential. 
• Hög kvalitet i uppkoppling mot Arlanda (bil/kollektivtrafik). 
• Billigare, snabbare och mer frekventa förbindelser på land  

till Arlanda. 
• God tillgänglighet inom samt till och från flygplatsområdet. 

• Hur tillgänglig är regionen? 
• Trovärdig mätmetod av internationell  

tillgänglighet. 
• Viktigt att mätningar görs på samma sätt inom 

exempelvis EU. 
• Behöver värdera målpunkterna  
• För närvarande mäter man en vecka per år, bör 

mäta längre period. 
• Flygfrakt är viktigt för att skapa lönsamhet  

i en linje.  
• Intermodalitetsperspektiv 

– trafikslagsoberoende. 
• Bör mäta alla transportslag – tillgänglighet med 

tåg kan spela stor roll för regioner som Bryssel, 
Berlin, Paris etc. 

• Beskriv tillgängligheten till Arlanda i form av 
tidsåtgång och kostnad. Kan vara relevant att 
jämföra med andra regioner.  

• I ett index kan olika delar viktas.  
• Med ny metod vill man gärna kunna beskriva  

utvecklingen för de senaste åren. 
• Viktigt att man kan lita på att det finns data  

tillgängliga. 
• Simulera betydelsen av nya linjer för  

tillgängligheten. 

Processmål 

• Benchmarking, jämföra med relevanta regioner (inom ramen för 
uppföljning av RUFS). 

• Benchlearning, lära av relevanta regioner. 
• Uppföljning av uppdraget att underlätta resor till/från Sverige. 
• Skapa förmåga att agera snabbt genom gemensam bild av  

läget. 
• Ökad förståelse i Stockholmsregionen för hur transportflöden ser ut. 
• Skapa grund för en mer aktiv nationell policy för luftfarten.  
• Hållbar profil, hållbar utveckling. 
• Kombinera tillgänglighet med fler indikatorer för att se när andra  

regioner blir intressanta för nya förbindelser. Fysiska  
förbindelser hänger samman handel, turism och andra utbyten. 

• Bevaka flygbolagens marknad, exempelvis konsolideringar och  
allianser. 
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Internationell tillgänglighet kan beskrivas som olika aspekter eller delar av en 
”reskedja”: 

A. Tillgänglighet till en startnod. Fokuserar ofta på restiden till en nod, i princip 
ett slags ”tillgänglighet till tillgänglighet”. Beskrivningarna kan även användas för 
att belysa en nods upptagningsområde. 

B. Startnodens aggregerade volym eller status. Det är vanligt att noder, i  
synnerhet flygplatser, beskrivs med olika former av aggregerade mått som exempel-
vis antalet passagerare eller antalet destinationer som trafikeras från noden. De kan 
också rankas utifrån exempelvis storlek. 

C. Linjeutbudet i en nod. Den tillgänglighet som erbjuds från en nod kan beskrivas 
mer eller mindre detaljerat och samtidigt kvantifieras för att relatera noden till 
andra noder i systemet. 

D. Målnodens aggregerade volym eller status. Detta görs med samma metoder 
som beskrivningen av startnoden, men tas med här baserat på hur mätningar kan 
vara utformade. Om en mätning enbart mäter utvecklingen av tillgängligheten till 
och från den egna flygplatsen i absoluta tal behöver bara målnoden värderas.1 

E. Tillgänglighet mellan målnoden och den primära destinationen.  
Som nämnts ovan är målpunkten för en resa vanligtvis en annan än själva noden. 
Ett exempel på möjliga indikatorer är restiden från noden till stadens viktigaste  
affärsdistrikt. 

F. Beskrivning av destinationen. Destinationer kan vara mer eller mindre  
betydelsefulla eller mer eller mindre geografiskt utspridda, vilket kan beskrivas  
och värderas på olika sätt. Vanliga mått är antalet invånare inom en storstadsregion 
eller bruttoregionprodukten (BRP). 

Baserat på en omfattande litteraturstudie har ett antal indikatorer identifierats för de 
olika stegen i ”reskedjan”. Dessa presenteras i Tabell B. 

I Tabell C redovisas en översiktlig jämförelse av sex index som syftar till att mäta den  
internationella tillgängligheten med flyg till och från en nod, region eller nation. 

                                                        

1 I mätningar som relaterar noder till varandra måste även den egna noden värderas/beskrivas. 
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Tabell B. Identifierade indikatorer för att beskriva tillgänglighet. 

 
 

  

Restid Antal passagerare Linjer Antal passagerare Restid Antal invånare

•         Kollektivtrafik •         Totalt •         Direkta •         Totalt •         Kollektivtrafik Antal sysselsatta

•         Personbil •         Internationellt •         Indirekta •         Internationellt •         Personbil Bruttoregionprodukt
Ankomsttider Antal linjer Frekvens Antal linjer Ankomsttider Köpkraft

•         Avresa från resp till hemmet •         Totalt Restid •         Totalt •         Avresa från resp till hemmet Ranking

•         Ankomst till flygplats morgon •         Interkontinentala Transporttid •         Interkontinentala •         Ankomst till flygplats morgon •         Städer 

•         Ankomst till flygplats em •         Internationellt Kapacitet •         Internationellt •         Ankomst till flygplats em
Kollektivtrafik Antal destinationer •         Antal stolar per tidsenhet Antal destinationer Kollektivtrafik

•         Frekvens •         Totalt •         Fartygskapacitet (tonnage per linje) •         Totalt •         Frekvens

•         Antal byten •         Internationellt •         Internationellt •         Antal byten

•         Kostnad Relativ storlek Relativ storlek •         Kostnad
Färdmedel •         Relativt världens största flygplats •         Relativt världens största flygplats Färdmedel

•         Tåg/buss/personbil Godsvolymer Godsvolymer •         Tåg/buss/personbil
Medelhastighet •         Ton •         Ton Medelhastighet

•         Kollektivtrafik •         Containerrörelser •         Containerrörelser •         Kollektivtrafik

•         Personbil Frekvens Frekvens •         Personbil

Kapacitet Kapacitet

•         Antal stolar * sträcka •         Antal stolar * sträcka

•         Fartygskapacitet * sträcka (gods) •         Fartygskapacitet * sträcka (gods)
Servicenivå Servicenivå

•         Ranking bästa flygplatser •         Ranking bästa flygplatser

Tillgänglighet till en startnod

Generaliserad transportkostnad

Generaliserad transportkostnad

Generaliserad transportkostnad

Nodens aggregerade volym och status Nodens linjeutbud Tillgänglighet mellan målnod och 
slutdestination Värdering av slutdestinationMålnodens aggregerade volym och status
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Tabell C. En översiktlig jämförelse av de sex vanligaste mätmetoderna för att beskriva en flygplats linjeutbud  
och därmed tillgänglighet. Källa: Sweco och PwC (2014) 

 NetScan York Aviation IATA  PwC  World Bank Air World Economic  
Forum  

Kort  
beskrivning 

Beskriver kapacitet i 
form av stolar, 
hanterar direkta och 
indirekta förbindelser, 
värderar restiden. 
Indirekt värdering av 
målpunkter utifrån 
dess funktion som nav 
i systemet (ger många 
kopplingar) 

Kombinerar antal 
avgångar per 
vecka med en  
viktning av 
destinationen 
utifrån dess 
ekonomiska 
betydelse. 

Beskriver 
kapaciteten i form 
av stolar för 
direktlinjer. 
Målnoden värderas 
utifrån antal 
passagerare 
relativt världens 
största flygplats.  

Beräknas för 
nationer. 
Affärsresenärer: 
Turer/år viktas  
med värde för 
destinationens 
ekonomiska 
betydelse på 
samma sätt som 
York samt med 
IATAs värde för 
målnoden. 
Fritidsresenärer: 
stolar/år till 
destinationer som 
värderas med hjälp 
av IATAs metod. 

Beskriver 
kapaciteten i 
form av stolar 
för direktlinje 
och viktar 
målnoden 
baserat på dess 
linjeutbud. 

Antalet stols-
kilometer för alla 
linjer i ett land 
summeras över 
hela året.  
Visar i princip 
flygmarknadernas 
storlek. 

Datakälla OAG OAG SRS Analyzer 
(OAG) 

Sabre 
ADI/Milanamos 

SRS Analyzer 
(OAG) 

Oklart. Mäter för 
hela året. 

Begräns-
ningar 

Data för en vecka/år. Data för en 
vecka/år. Data 
för destinations-
viktning ej 
tillgänglig alla år. 

Data för en 
vecka/år. Ingen 
hänsyn till att 
värdet med 
målnodens storlek 
avtar med restiden. 
Oklar koppling 
storlek/linjeutbud. 

 Ingen hänsyn till 
att värdet med 
målnodens 
linjeutbud avtar 
med restiden dit.  

Viktar ej linjer 
utifrån frekvens 
eller 
destinationens 
betydelse.  

Transparens Låg Mellan Mellan Låg Mellan Hög 

Stödjer  
utveckling  
av linjeutbud 

Kan simulera effekter 
av nya/enskilda linjer 
inkl. effekter av fler 
indirekta linjer. 

Kan simulera  
effekter med 
tydligt fokus på 
affärsresenärer. 

Ja, beaktar bara 
svagt nya indirekta 
linjer. 

Metoden kan säkert 
tillämpas på 
enskilda flygplatser 
och då kan nya 
linjer simuleras. 

Kan simulera 
effekter av 
linjer. Fokus på 
hubbar 

I princip inte. 
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Baserat på målen med att mäta Stockholmsregionens internationella tillgänglighet, 
strukturen med en ”reskedja” och de mätningar och indikatorer som identifierats  
avslutas rapporten med ett förslag till struktur för att mäta tillgängligheten. 

Förslaget innebär att bygga en tillgänglighetsmätning som består av ett antal olika 
byggklotsar/delar eller domäner, exempelvis inomregional tillgänglighet till  
Arlanda respektive Arlandas linjeutbud. Dessutom kan man illustrera behovet av att 
också studera andra utbyten och relationer, till exempel handel och turism, för att på så 
sätt kunna relatera tillgängligheten till konkreta behov i samhället. 

En domänindelad tillgänglighetsmätning förefaller logisk och effektiv av flera skäl: 

• Olika delar av tillgängligheten har ett beroende av olika huvudmän. Utbudet av flyg-
linjer är beroende av kommersiella aktörer, medan anslutande kollektivtrafik exem-
pelvis kan utvecklas av regionala aktörer i samarbete med infrastrukturförvaltare. 

• Mätningar kan genomföras med olika tidsintervall eftersom de är mer eller mindre 
föränderliga och tillgänglighet till aktuella dataserier kan variera mellan olika domä-
ner. Domänerna kan dock kombineras i ett samlat index för Stockholmsregionens 
tillgänglighet där resultatet för respektive domän baseras på den senast gjorda mät-
ningen. 

• Värdet av jämförelser med andra regioner och städer varierar mellan domänerna. 
Att studera Arlandas tillgänglighet i förhållande till Copenhagen Airport eller 
Helsinki Airport avseende linjeutbud är givande, medan tillgängligheten till respek-
tive stads största flygplats är mer given av strukturella och geografiska förutsätt-
ningar och sannolikt spelar mindre roll för konkurrensen mellan städerna. 

• Tillgången till och kostnaden för data varierar och likaså datakvalitet. Det kan  
innebära visa begränsningar för hur man väljer att mäta de olika domänerna.  
Med domäner skapas en flexibilitet i tillgänglighetsbeskrivningen. 

• En domänindelad tillgänglighetsbeskrivning kan enklare anpassas för att möta  
de krav och önskemål som aktörerna inom Connect Sweden har uttryckt. 

• När det gäller mätningar av linjeutbud kan dessa anpassas utifrån de olika  
aktörernas behov för att göra mätningen extra handlingsinriktad. När det gäller  
inkommande turism kan ett visst utbud av destinationer vara intressant, för bench-
marking av regional attraktivitet krävs ett annat och för att främja utbyte mellan 
specifika branscher kan det vara en tredje uppsättning av destinationer som bör stå i 
fokus. 

I Figur visas ett förslag till domänindelad tillgänglighetsmätning. Domän 1 avser  
tillgängligheten till Arlanda och domän 2 är en övergripande beskrivning av noden.  
Domän 3 är en mer detaljerad tillgänglighetsbeskrivning av flygplatsens linjeutbud  
och uppkoppling i det globala flyglinjenätet. Domän 4 handlar inte om tillgänglighet 
utan om Stockholmsregionens och Sveriges övriga relationer som handelsutbyte och 
inom besöksnäring. Domänen handlar om att fånga samhällets behov av tillgänglighet 
till specifika destinationer. Domän 5 handlar om tillgänglighet för godstransporter. Det 
är en viktig aspekt av tillgänglighet, men det är tveksamt om generella mätningar av 
den bidrar till att skapa underlag för utveckling. Det gör däremot specifika mätningar 
riktade mot exempelvis en destination eller behoven inom olika branscher. 
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Figur A. Tillgänglighetsmätning, förslag på domäner och exempel på delmängder 
inom varje domän. Olika typer av mätning kan göras mer eller mindre ”ofta”.  

 
Källa: Sweco 

De olika domänerna beskrivs närmare i Tabellerna 7 till 11 med koppling till de behov 
som uttrycktes vid den nämnda workshopen. 
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Bakgrund och syfte 

Internationell tillgänglighet spelar en stor roll för en regions attraktivitet. I en allt mer 
globaliserad värld skapas värdekedjor och innovationer i allt högre grad genom att 
kompetens och produktionsresurser från olika regioner kombineras. Denna utveckling 
drivs framför allt av förbättrade och billigare transporter, digitalisering och urbanise-
ring. Företag märker av detta i form av såväl ökad konkurrens som tillgång till större 
marknader, specialisering av produktionen och ständiga strukturförändringar.  

Så kallade megastäder tar i ökad grad tar över nationalstaternas betydelse. Investeringar, 
forskningsresurser samt välutbildade och kreativa människor följer samma mönster – 
de söker sig till de mest attraktiva stadsregionerna i världen. Om Stockholmsregionen 
inte lyckas haka på i denna nya världsordning, så kommer det att påverka regionen och 
dess kvalificerade tjänsteproduktion, forskning och utveckling, besöksnäringen och in-
vesteringsklimatet negativt.  

En annan viktig dimension av den internationella tillgängligheten är den höjning av 
livskvaliteten som invånare upplever av rikliga möjligheter att kunna besöka och ha  
utbyte med andra delar av världen.  

Sammantaget påverkar en regions internationella tillgänglighet ett antal viktiga förut-
sättningar för tillväxt och utveckling: 

• Tillgång till export-, import- och samarbetsmarknader för både handel och innovat-
ion 

• Tillgång till kvalificerad arbetskraft 
• Tillgång till kapital 
• Turism och besöksnäring 
• Ökad livskvalitet och regional attraktivitet 

Att stärka den internationella tillgängligheten är en central strategi för utvecklingen av 
Stockholmsregionen. Vikten av att öka storstadsregionens tillgänglighet uttrycks bland 
annat i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. En rad regionala och nationella 
aktörer arbetar för att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet. 
Flera av dem samverkar inom ramen för Connect Sweden, som bildades år 2013. 

Internationell tillgänglighet kan mätas på olika sätt. Under ett antal år har Stockholms-
regionens tillgänglighet analyserats med hjälp av en kvantitativ analysmetod som Cop-
enhagen Economics utvecklat. Baserat på erfarenheterna från denna modell vill Con-
nect Sweden nu gå vidare i arbetet med att bedöma den internationella tillgängligheten. 
Det handlar framför allt om att i ökad grad beskriva kvalitativa aspekter, som regionens 
attraktivitet i övrigt eller hur tillgängligheten mellan flygplatsen och stadsregionens 
kärnor ser ut. Det finns därför ett behov av att undersöka om det finns alternativa ana-
lysmetoder som mäter internationell tillgänglighet och hur dessa motsvarar de vidgade 
behov som uttryckts av aktörerna inom Connect Sweden. 
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Detta uppdrag rymmer två delmoment: 

Delmoment 1: Klargöra vad aktörerna inom Connect Sweden anser viktigt att mäta  
i relation till regionens internationella tillgänglighet.  

Delmoment 2:  Med stöd av resultaten från delmoment 1 undersöka vilka tillgängliga 
och vedertagna analysmetoder som finns för att mäta internationell 
tillgänglighet. 

Uppdraget har genomförts av seniorkonsulterna Ulf Johansson (uppdragsledare),  
Henrik Andersson (bitr. uppdragsledare) och Henrik Robertsson vid Sweco Society AB 
under vintern 2016–2017. Värdefulla inspel till arbetet har gjorts av TRF, parterna 
inom Connect Sweden och regionala företrädare i Östra Mellansverige. 

Stockholm i januari 2017 

 
Ulf Johansson 
Seniorkonsult Sweco Society AB 
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Metod 

Uppdraget har genomförts enligt Figur 1 nedan. 

Figur 1. Metod och genomförande.   
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Vad är tillgänglighet? 

Den engelska termen för tillgänglighet är ”accessibility”. När det gäller tillgängligheten 
med trafikslag som är strukturerade med linjer eller rutter som flyg, järnväg och sjöfart 
används ofta ”connectivity”.2    

International Civil Aviation Organization (2015) konstaterar att det inte finns 
någon enhetlig definition av begreppet ”tillgänglighet” och anger att tillgänglighet utgör 
en egenskap hos ett nätverk som kan definieras på så sätt att den utgör en indikator för 
nätverkets koncentration. På så sätt blir tillgänglighet i transporthänseende ett mått på 
ett nätverks förmåga att flytta en passagerare från en punkt till en annan med så få 
byten som möjligt och utan ökade kostnader, med fokus på, ur ett kommersiellt per-
spektiv, så korta bytestider som möjligt och så enkelt som möjligt, vilket i slutändan 
skapar nytta för flygpassagerarna.3   

Arvis J-F & Shepherd B (2011) tar ännu tydligare fasta på att det internationella 
flyglinjenätet utgör ett nätverk och därmed lämpar sig för analys med nätverksteore-
tiska metoder. Därmed betecknar man tillgänglighet som ett övergripande mått på hur 
olika delar av nätverket skapar en viss kvalitetsnivå på den service man erbjuder rese-
närer och transportörer i form av frekvens, tillförlitlighet och destinationsutbud.4   

EU-kommissionen (2015) tar utgångspunkt i de mer övergripande syftena med  
tillgänglighet. Kommissionen menar att tillgänglighet är ett brett koncept och ett  
viktigt medel för att kunna möta kunder fysiskt, vinna nya affärer och göra det möjligt 
för familjer och människor i allmänhet att kunna träffa varandra när det finns en  
geografisk separation. På så sätt skapar hög tillgänglighet möjlighet för människor  
och företag att resa effektivt till ett stort antal destinationer.5 EU-kommissionen anger 
också en mer strikt definition i syfte att underlätta mätning och refererar till att bland 
annat Airports Council Europe beskriver tillgänglighet som ett mått på antalet destina-
tioner (som kan nås), antalet avgångar och kvaliteten på förbindelserna i form av  
direkta eller indirekta linjer. 

Med denna formulering som grund utvecklar EU-kommissionen resonemanget och  
anger att kvaliteten i en förbindelse kan beskrivas som om det är en direkt eller indirekt 
linje, om avgångar finns tillgängliga när resenärer önskar resa, om flygningar och byten 
är tillförlitliga, hur tillgängliga flygplatserna är, kostnaden för resan och om det finns 
förbindelser som svarar mot aktuella och potentiella behov. EU-kommissionen avslutar 
resonemanget med hänvisning till International Civil Aviation Organizations definition 
(enligt ovan).6 EU-kommissionen tillför alltså dimensionen tillgänglighet till själva flyg-
platsen i resonemanget om definitionen av tillgänglighetsbegreppet.  

                                                        

2 Webster dictionary: ”Connectivity is the quality, state, or capability of being connective or connected”.  
”Accessibility is capable of being reached a remote region”, ”…accessible by rail”. 

3 International Civil Aviation Organization (2013). Sid 2. 
4 Arvis & Shepherd (2011). Sid 2. 
5 EU-kommissionen (2015). Sid 38. 
6 EU-kommissionen (2015). Sid 38. 
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Oxford Economics & York Aviation (2013) konstaterar också att det är svårt att 
såväl definiera som mäta tillgänglighet.7 När det gäller tillgänglighet med flyg handlar 
det i grunden om i vilken grad som önskade destinationer betjänas från lämpliga flyg-
platser i kombination med karakteristika för de tillhörande förbindelserna (såväl till 
noder som mellan noder) som exempelvis direkta/ indirekta förbindelser, restider,  
frekvenser, pålitlighet, kvalitet och kostnad.  

Oxera (2010) menar att tillgänglighet i grunden kan uttryckas som förmågan och lätt-
heten att nå olika destinationer från olika startpunkter och vice versa. Tillgängligheten 
ökar med antalet destinationer som kan nås och med antalet förbindelser till och från 
dem. Ett sådant utbudsperspektiv behöver dock kompletteras med efterfrågan på till-
gänglighet, vilket beror på faktorer som den relativa betydelsen av destinationerna och 
kostnaden för att nå dem.8 Oxera formulerar en egen definition på tillgänglighet som 
”tillgången på transporter som gör det möjligt för personer och gods att nå ett utbud 
av destinationer till en rimlig generaliserad kostnad”. Begreppet generaliserad  
kostnad är vanligt i olika trafikprognosmodeller och innebär att den sammantagna 
uppoffringen i form av bland annat restid och monetära kostnader vägs samman. 

Copenhagen Economics (2012) anger att tillgänglighet är ”ett mått på möjligheten 
att ta sig lätt och snabbt till olika destinationer”.9  

Sammantaget ger de olika definitionerna en relativt samlad bild av begreppet ”tillgäng-
lighet”. Det är tydligt att det handlar om att förflytta människor eller gods från start-
punkt till målpunkt. Med hög tillgänglighet avses att det finns ett stort utbud av  
destinationer samtidigt som uppoffringen för att nå dem är liten. I följande delar av 
rapporten visas hur olika delar av tillgängligheten kan formuleras mer i detalj och  
därefter mätas.  

                                                        

7 Oxford Economics & York Aviation (2013). Sid 4f. 
8 Oxera (2010). Sid 3. 
9 Copenhagen Economics (2012). Sid 9. 
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Struktur för beskrivning av en  
regions tillgänglighet 

I denna rapport struktureras tillgängligheten delvis utifrån vad som skulle kunna kate-
goriseras som ett ”hela-resan-perspektiv”. I ett sådant perspektiv betonas bland annat 
att en resa sker från en startpunkt till en målpunkt (och inte bara mellan två flygplatser 
eller hållplatser), men också att uppoffringen som är förknippad med en resa handlar 
om många olika aspekter, till exempel osäkerhet i samband med byten, svårigheter att 
söka information eller lösa biljett.10 De tillgänglighetsbeskrivningar som beskrivs nedan 
fokuserar dock till största delen på den fysiska transporten och tids- 
åtgången. I fallet med internationell tillgänglighet är start- och målpunkt sällan själva  
noderna (flygplatserna, järnvägsstationerna etc.) utan ofta hemmet/arbetsplatsen och 
exempelvis ett kontor, konferenslokal eller besöksmål. En inledande struktur för att  
beskriva tillgängligheten skulle därmed se ut så här: 

	

	

	

Strukturen har samtidigt påverkats av den inventering av tillgänglighetsmätningar som 
har gjorts och de aspekter som mätningarna fångar. Utformningen beror i sin tur på 
syftet med mätningarna. Sammantaget används en struktur med följande delar: 

G. Tillgänglighet till en startnod. Fokuserar ofta på restiden till en nod, i princip 
ett slags ”tillgänglighet till tillgänglighet”. Beskrivningarna kan även användas för 
att belysa en nods upptagningsområde. 

H. Startnodens aggregerade volym eller status. Det är vanligt att noder, i syn-
nerhet flygplatser, beskrivs med olika former av aggregerade mått, exempelvis anta-
let passagerare eller antalet destinationer som trafikeras från noden. De kan också 
rankas utifrån exempelvis storlek. 

I. Linjeutbudet i en nod. Den tillgänglighet som erbjuds från en nod kan beskrivas 
mer eller mindre detaljerat och samtidigt kvantifieras för att relatera noden till 
andra noder i systemet. 

J. Målnodens aggregerade volym eller status. Detta görs med samma metoder 
som beskrivningen av startnoden, men tas med här baserat på hur mätningar kan 
vara utformade. Om en mätning enbart mäter utvecklingen av tillgängligheten till 
och från den egna flygplatsen i absoluta tal behöver bara målnoden värderas.11 

  

                                                        

10 För en mer utförlig beskrivning av hela-resan-perspektivet, se bland annat Järnvägsutredningen (2003):  
Järnväg för resenärer och gods, SOU 2003:104. 

11 I mätningar som relaterar noder till varandra måste även den egna noden värderas/beskrivas. 

Tillgänglighet till den egna startnoden –> Förbindelse till målnod –> Tillgänglighet till målpunkt 
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K. Tillgänglighet mellan målnoden och den primära destinationen.  
Som nämnts ovan är målpunkten för en resa vanligtvis en annan än själva noden. 
Ett exempel på möjliga indikatorer är restiden från noden till stadens viktigaste  
affärsdistrikt. 

L. Beskrivning av destinationen. Destinationer kan vara mer eller mindre  
betydelsefulla eller mer eller mindre geografiskt utspridda, vilket kan beskrivas  
och värderas på olika sätt. Vanliga mått är antalet invånare inom en storstadsregion 
eller bruttoregionprodukten (BRP). 

I följande delar av rapporten kommer ett stort antal undersökningar och tillgänglig-
hetsmätningar att beskrivas. I Figur 2 nedan presenteras en översikt av vilka aspekter 
av tillgänglighetsstrukturen som behandlas i de olika mätningarna och beskrivning-
arna. Mått på olika delar av tillgängligheten kan kombineras, antingen i sammanvägda 
värden eller i illustrationer som beskriver sambanden mellan delarna. Några källor,  
i synnerhet det av EU-kommissionen initierade strukturbildsprojektet ESPON,12  
behandlar flera indikatorer som beskriver tillståndet i olika delar av strukturen.  

Just ESPON har också en högre ambition än andra tillgänglighetsmätningar att  
beskriva ett sammanhang längs hela resan, det vill säga att till exempel att mäta till-
gängligheten från olika regioner via anslutande förbindelser till en nod och vidare till 
en målnod och slutdestination i form av exempelvis en stad. Av denna anledning redo-
visas ESPON i ett särskilt, samlat kapitel, medan övriga mätningar presenteras under 
det kapitel där de har en naturlig tillhörighet. 

                                                        

12 Se ESPON (2014), ESPON (2015) eller www.espon.eu.  
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Figur 2. Olika mätningar av tillgänglighet som beskrivs i denna rapport har olika fokus. När en källa står angiven på flera platser 
innebär det att källan beskriver olika delar av tillgänglighetsstrukturen. När en ruta täcker två eller fler delar av en rad innebär det 
att mätningen kombinerar delar i en sammanvägd bedömning. *) ESPON (2015) behandlar inte alla aspekter av tillgänglighet inom 
samma mätning eller index, men har ett mycket brett hela-resan-perspektiv.  
Källa: Sweco. 
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En ambitiös teorigenomgång av internationell tillgänglighet som studerats i detta  
arbete är Oxera (2010), som också identifierar olika komponenter av tillgänglighet. 
Komponenterna återfinns i ovanstående sammanställning och inkluderar: 

• Förbindelser mellan specifika noder (start- och målnoder) 
• Förbindelser mellan platser 
• Förbindelser mellan nätverk eller subnätverk 
• Tillgänglighet till internationella noder i form av anslutande inrikestrafik och infra-

struktur 
• Mer specifik tillgänglighet för vissa typer av resenärer eller behov, exempelvis  

affärsresenärer 
• Tillgänglighet med olika transportmedel, exempelvis flyg för resande till långväga 

destinationer och båt för transport av containrar 
• Genomgången i Oxera (2010) indikerar att den aktuella strukturen för att beskriva 

tillgänglighet i denna rapport täcker de relevanta dimensionerna av begreppet.  

Ur modellteknisk synvinkel finns det en lång tradition av att beskriva nätverk, bland 
annat transportnätverk, som noder som utövar en attraktionskraft på varandra som 
står i proportion till deras storlek.13 Attraktionskraften står sedan i omvänd proportion 
till den uppoffring som länken mellan noderna ger upphov till i form av exempelvis  
restid. Det innebär också att investeringar eller andra åtgärder som görs i infrastruktur 
eller trafikering kan bidra till att reducera den uppoffring som en förbindelse genererar. 
På så sätt kan fler utbyten i form av exempelvis resor och affärer bli lönsamma att  
genomföra ur ett individuellt eller företagsmässigt perspektiv.14 I mer ambitiösa pro-
gnosmodeller för trafik sammanställs ofta en så kallad generaliserad transportkostnad 
som består av den sammanlagda uppoffringen i form av restid, kostnad med flera  
element för en resa eller transport.15 PwC (2014) beskriver den generaliserade kostna-
den för en flygresa inklusive anslutningarna till och från flygplatsen, se Figur 3. 

Figur 3. Generaliserade kostnader för resenären i samband med en flygresa.  

 
Källa: PwC (2014) sid 71. 

                                                        

13 Se bland annat Arvis & Shepherd (2011). Sid 17. 
14 Oxford Economics & York Aviation (2013). Sid 10. 
15 Oxford Economics & York Aviation (2013). Sid 27. Ett exempel på en sådan modell är svenska Sampers. 
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Tillgänglighet till nod 

Tillgängligheten till en nod kan spela stor roll för den sammantagna uppoffringen vid 
en resa. I detta arbete har ett antal sätt att mäta tillgängligheten till en nod identifierats 
(Tabell 1). 

Tabell 1. Indikatorer för att beskriva tillgängligheten till en nod  
(flygplats, järnvägsstation eller hamn). 

 Restid Medel-
hastighet Färdmedel Frekvens Antal 

byten 
Ankomst-

tider 
Biljett-
kostnad 

Buss ü ü ü ü ü ü ü 

Järnväg ü ü ü ü ü ü ü 

Personbil ü ü ü     

 

För kollektivtrafiken studeras restid, färdmedel, frekvens, olika ankomsttider och  
biljettkostnad. En mätning som behandlar flera av dessa aspekter är PwC:s mätning 
”Cities of Opportunity”16, som jämför olika städer i världen. Mätningen behandlar även 
andra delar av den internationella tillgängligheten. Specifikt tar PwC upp förbindel-
serna mellan stadens största flygplats och det centrala affärsdistriktet.17 I ett första  
steg sorteras städerna efter om det finns en järnvägsförbindelse mellan flygplatsen och 
affärsdistriktet och i så fall hur många byten som krävs. Ju färre byten desto bättre.  
Om järnväg saknas undersöks om det finns en expressbuss, som dock anses mindre  
attraktiv än en järnvägsförbindelse. Inom de kategorier som därmed bildas (har tågför-
bindelse med olika antal byten, saknar tåg men har expressbuss samt saknar kollektiv-
trafikanslutning) jämförs städerna med varandra utifrån kostnaden för en vuxen enkel-
biljett på en vardag och restiden, vilka viktas lika. Kostnaden för biljetten verkar inte 
värderas med hänsyn till köpkraft, vilket sannolikt beror på att studien värderar attrak-
tiva världsstäder med ett relativt snarlikt kostnadsläge och/eller att PwC:s målgrupp är 
internationella bolag och affärsresenärer med lägre kostnadskänslighet än privatrese-
närer. Stockholm tillhör de 30 städer som ingår i mätningen och får rangordning 12 för 
den aktuella parametern.  

Ett vanligt sätt att beskriva tillgängligheten till en nod är restiden. Poelman (2013) 
hämtar uppgifter från ESPON (se kapitel 9) och utgår från att restiden till en flygplats 
ska vara under 90 minuter. Denna tidsgräns kombineras med flygplatsens linjeutbud. 
Därmed kombineras en absolut kvalitet i markförbindelserna (restid under 90 minuter) 
med en skala i form av linjeutbudet på flygplatsen mätt som antal avgångar per dag (Fi-
gur 4) eller, mer specifikt, som tillgängligheten till långdistansflygningar per dag  

                                                        

16 PwC (2016). Cities of Opportunity 7. 
17 PwC (2016). Sid 80. 
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(Figur 5). Med långdistansflygningar avses sträckor över 5 000 km. Sträckan beräknas 
utifrån flygplatsernas geografiska referenspunkter. 

Eurostat tillhandahåller data över flyglinjer från alla större flygplatser. 

Figur 4. Tillgänglighet till flyglinjer för områden som finns inom 90 minuters  
resväg till närmaste flygplats.  

 
Källa: Poelman (2013). Sid 6. 
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Figur 5. Tillgänglighet till långdistanslinjer för områden som finns inom 90 minu-
ters resväg till närmaste flygplats.  

 
Källa: Poelman (2013). Sid 9. 

Department for Transport i Storbritannien (2014) redovisar tillgängligheten till bland 
annat de största flygplatserna i Storbritannien, men också till järnvägsstationer och 
viktigare knutpunkter i vägnätet, som intervall av restider. Intervallen är 15 minuter 
stora upp till 120 minuter, se Figur 6.  
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Figur 6. Tillgänglighet till Birmingham Airport med personbil och kollektivtrafik.  

 
Källa: Department of Transport (2014). Connectivity Travel Time Indicators: England, 2011 data (experimental). Sid 6. 

Department of Transport beräknar också den genomsnittliga restiden till olika noder 
för hela Storbritannien. Restiden beräknas för såväl personbil som kollektivtrafik. Som 
kuriosa kan nämnas att restiden till närmaste större flygplats är cirka 48 minuter med 
bil och nästan två timmar med kollektivtrafik.18 Man använder samma beräkning för att 
skapa ett kvalitetsmått på hur stor del av befolkningen som har tillgång till exempelvis 
en större flygplats inom en timmes restid med bil (74 %) eller med kollektivtrafik 
(31 %).19  

Dessutom har Department of Transport viktat tillgängligheten till en flygplats utifrån 
antalet destinationer som man kan nå från flygplatsen varje vecka. Därefter har de  
statistiska geografiska områdena sorterats i 10-percentiler från de som har högst till 
lägst tillgänglighet. Detta är ett direkt initiativ för att bättre illustrera tillgängligheten, 
eftersom det beräknade tillgänglighetsmåttet inte har någon naturlig förklaring  
(se Figur 7).20 

                                                        

18 Department of Transport (2014). Sid 5. 
19 Department of Transport (2014). Sid 7. 
20 Department of Transport (2014). Sid 9. 
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Figur 7. Tillgänglighet till flygplatser i England med personbil och kollektivtrafik.  

 
Källa: Department of Transport (2014). Connectivity Travel Time Indicators: England, 2011 data (experimental). Sid 9. 

Trafikverket gör årligen en mätning av tillgängligheten till de internationella flyg- 
platserna Arlanda, Landvetter, Oslo Lufthavn Gardermoen, Copenhagen Airport och 
Værnes Airport (Trondheim) med hjälp av programmet ResKoll. ResKoll använder data 
från den så kallade Samtrafikens databas, vilken sammanställer all kollektivtrafik i  
landet. Därefter sorteras tillgängligheten från Sveriges 290 kommuner till någon av 
flygplatserna enligt kriterier i Tabell 2. Kriterierna är funktionellt orienterade, så  
tillvida att tillgängligheten mäts utifrån när en resenär måste lämna den egna kommu-
nens huvudhållplats för att ankomma till en flygplats vid en viss tid. För hemresan 
mäts hur sent resenären kan landa på flygplatsen och ändå hinna med en kollektiv resa 
mot hemmet och ankomma samma dygn. För att en kommun ska få en viss färg måste 
alla kriterier för den färgen uppnås. Som kollektivtrafik räknas även flygförbindelser till 
exempelvis Arlanda. 
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Tabell 2. Indikatorer för att värdera en nod (flygplats, järnvägsstation eller hamn).  

 Grön Gul Röd 

Avresa hemifrån tidigast: 06.00 04.00 < 04.00 

Ankomst till flygplats tidigast: 08.30 09.00 > 09.00 

Hemresa från flygplats tidigast: 17.00 15.00 < 15.00 

Ankomst hem senast: 24.00 24.00 > 24.00 

Källa: Trafikverket (2015) 

Resultatet av analysen presenteras i en tillgänglighetskarta som utgår från respektive 
kommun, se Figur 8. Med just kriterierna från Tabell 2 klarar 129 av Sveriges kommu-
ner grönt kriterium och 100 kommuner gult, medan 61 kommuner har röd tillgänglig-
het.21 Kriterierna kan förändras och det är möjligt att simulera effekterna av förbätt-
ringar av kollektivtrafiken, exempelvis genom att reducera restider eller lägga in nya 
avgångar.  

Metoden kan användas för att jämföra vilken flygplats som kan nås snabbast för  
kommuner med närhet till flera internationella flygplatser.  

Figur 8. Tillgänglighet med kollektivtrafik till Arlanda, Landvetter, Oslo Lufthavn 
Gardermoen, Copenhagen Airport och Værnes Airport (Trondheim).  

 
Källa: Trafikverket (2015) 

                                                        

21 Mätningen avser år 2015. 
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Beskrivning av startnod och målnod  

I många fall kan det finnas ett intresse av att värdera själva noden, det vill säga flyg-
platsen, järnvägsstationen eller hamnen. Den primära egenskapen är nodens samman-
tagna volym, utbud eller status, vilket kan mätas med olika aggregerade indikatorer.  
De vanligaste indikatorerna framgår av Tabell 3.  

Tabell 3. Indikatorer för att värdera en nod (flygplats, järnvägsstation eller hamn) 

 Totalt Internationellt Inrikes 

Passagerare (antal) ü ü ü 

- Linjer ü ü ü 

- Avgångar ü ü ü 

- Kapacitet (stolar * sträcka) ü ü ü 

Gods (mängd) ü   
- Linjer ü   
- Kapacitet (ton) ü   
- Värde på gods ü   

Service ü   
 

De mest övergripande indikatorerna används oftast för jämförelser mellan olika noder.   

PwC (2016) kombinerar tre indikatorer för att beskriva en nod: flygplatsens linjeutbud, 
passagerarflöden samt flygplatsens service. Flygplatsens linjeutbud beräknas som  
antalet reguljära flyglinjer. Internationella linjer viktas högre än inrikes förbindelser. 
Passagerarflöden summeras för samtliga större flygplatser i stadens direkta närhet  
och inkluderar dels avresande och ankommande, dels transfer- och transitresenärer. 
Transfer- och transitresenärer räknas dubbelt, både vid ankomsten och avresan. En 
värdering av flygplatsens service hämtas från Skytrax rangordning över världens 100 
bästa flygplatser, World Top 100 Airports.22 Skytrax sammanställer enkäter som mäter 
kundnöjdheten hos över 13 miljoner passagerare vid 550 flygplatser över hela världen. 
PwC räknar om placeringen för städernas bästa flygplatser i World Top 100 Airports till 
ett värde som används i studien. 

World Economic Forum Connectivity Index 
World Economic Forum (2016) sammanställer ett mycket övergripande mått på flyg-
trafiken i 144 länder. Värdet beräknas genom att antalet flygstolar på reguljära flyg- 
linjer multipliceras med sträckan för respektive linje. Alla turer på samtliga linjer under 
året summeras och delas med 52 för att erhålla ett medelvärde för en vecka. Av beräk-
ningarna framgår i princip de olika nationella flygmarknadernas storlek.  

                                                        

22 http://www.worldairportawards.com/awards/world_airport_rating.html  
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Airport Watch 
Stewart & Baines (2011) redovisar ett flertal övergripande indikatorer i en analys av 
flygplatserna London Heathrow, Paris Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol och 
Frankfurt. Indikatorerna som används är: 

• Totalt antal passagerare per region. 
• Totalt antal passagerare per flygplats. 
• Antal avgångar totalt per flygplats. 
• Antal avgångar till viktiga affärsdestinationer per flygplats. Författarna identifierade 

27 viktiga affärsdestinationer i världen. 
• Antal avgångar inom Europa. 
• Antal avgångar till icke-europeiska marknader, bland annat Nordamerika och olika 

delar av Asien.  

ICF International 
ICF International (2013) använder ett intermodalt index som dessutom hanterar både 
gods och passagerare. De generella sätten att beskriva tillgängligheten ser ut som följer.  

• Tillgänglighet för gods (1): Vikten i ton * genomsnittligt värde per ton * antal  
destinationer. 

• Tillgänglighet för gods (2): antal containrar * genomsnittligt värde per container * 
antal destinationer. 

• Tillgänglighet för passagerare: antal passagerare * antal destinationer. 

ICF International (2013) skapar ett tillgänglighetsindex med det primära syftet att  
användas för att uppskatta så kallade wider economic benefits av investeringar i  
anslutande vägar till terminaler och/eller noder.  

En investering som reducerar restiden till en nod värderas till exempel genom att  
sparad restid per fordon multipliceras med antalet fordon som trafikerar noden och 
därefter med det relativa tillgänglighetsindexet för samma nod. På så sätt erhålls ett 
slags viktat värde för tidsbesparingen som står i proportion till nodens eller termina-
lens ekonomiska betydelse. Den utvecklade metoden fokuserar enbart på amerikanska 
noder och data hämtas från myndigheterna. Data samlas in på årsbasis och uppdateras 
kontinuerligt.23  

European Cities Monitor 
Ett intressant sätt att beskriva den internationella tillgängligheten hos en destination har 
gjorts av Cushman & Wakefield (2011), som har sammanställt vad ett stort antal högre 
chefer i europeiska företag anser om en destinations externa transportlänkar.24 Detta är 
alltså en kvantitativ undersökning av människors bedömning och uppfattning. En liknan-
de ansats används som en kompletterande indikator av World Economic Forum (2016), 
där företagsledare i olika länder ombeds värdera den egna infrastrukturen.    

                                                        

23 ICF International (2013). Sid 6. 
24 Cushman & Wakefield (2011). Sid 14. 
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Beskrivning av trafikutbud och länkar 

Internationella transporter som nätverk 
Flygets karaktär av nätverk med noder (hubbar) och länkar speglas ofta i olika tillgäng-
lighetsanalyser. Arvis & Shepherd (2011) beskriver en successivt mer avancerad  
mätning av tillgänglighet.25  

På den mest grundläggande, intuitiva nivån används frekvensen eller kapaciteten 
och den kopplas till en nod som kan vara en flygplats, region eller nation. Frekvensen  
uttrycks som antalet turer per tidsenhet och kapaciteten som antalet flygstolar per  
tidsenhet. Ju högre frekvens eller kapacitet desto högre grad av centralitet i nätverket. 
En begränsning med måtten är att de bara beaktar en del av nätverket, den närmaste 
omgivningen runt varje nod. De beskriver inte hur styrkan i specifika länkar kan vari-
era med frekvensen eller kapaciteten. Måtten tar inte hänsyn till indirekta förbindelser 
och inte till destinationens egenskaper. Författarna pekar på att destinationens egen-
skaper kan beskrivas med mått som bruttoregionprodukt, men konstaterar samtidigt 
att en sådan värdering gränsar till cirkelresonemang – ju större en nod är, desto bättre 
uppkopplad i nätverket tenderar den att vara. Samtidigt menar författarna att det är  
legitima indikatorer grundade i en ”professionell förståelse av de faktorer som påverkar 
flöden”.26 

Efter de intuitiva måtten tar författarna upp koncentrationsmått. Dessa beskriver 
styrkan i de olika länkarna i relation till nodens sammantagna tillgänglighet. I en utveck-
ling kan värdena också relateras till antingen en genomsnittlig nod eller den totala till-
gängligheten för alla noder i nätverket. Det är också möjligt att inkludera en värdering 
av destinationerna. 

Den tredje kategorin är klustringsmått. I princip utgör de kvoter mellan hur många 
av de noder som skulle kunna ha en koppling till den aktuella noden som verkligen har 
det. I en grafisk illustration i ett nätverk kan noderna knytas samman med trianglar, 
vilket innebär att man inkluderar förbindelser som innebär maximalt ett byte. Eftersom 
värdet utgör en andel blir det ett tal mellan 0 och 1. I fallet med flyget, där en stor 
mängd av världens noder teoretiskt kan nås inom något slags acceptabel restid, blir 
nämnaren i kvoten stor. Den kan dock begränsas genom att man studerar ett utsnitt av 
nätverket. Författarna menar dock att klustringsmåtten har begränsad nytta för globala 
nätverk.  

Den fjärde kategorin benämns grad av centralitet och PageRank, där PageRank 
anknyter till Googles algoritm med samma namn. Ju större sannolikheten för att en 
slumpvis vald resenär i systemet passerar en nod, desto högre värde tilldelas den av  
algoritmen. Det innebär att stora flygplatser som fungerar som hubbar med många 
kopplingar värderas högre än mindre flygplatser i utkanten av nätverket. Det går dock 

                                                        

25 Arvis & Shepherd (2011). Sid 54ff. 
26 Arvis & Shepherd (2011). Sid 55. 
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att visa matematiskt att i nätverk som typiskt är balanserade, det vill säga att inflödet 
till en nod motsvarar utflödet, leder algoritmen till ett något trivialt resultat, nämligen 
att graden av centralitet motsvaras av nodens ”marknadsandel” mätt som exempelvis 
nodens antal passagerare av alla passagerare i systemet. 

Den sista kategorin benämns ”avstånd mellan noder och nära centralitet”. Den 
innebär att avståndet mellan två noder fokuserar på antalet steg mellan dem. Tillgäng-
ligheten för en nod kan då beräknas som inversen av summan av antalet steg som krävs 
för att nå övriga noder i nätverket. Noderna kan också viktas utifrån exempelvis antal 
passagerare. Arvis & Shepherd finner att drygt 80 procent av alla noder kan nås från en 
annan nod i tre steg eller mindre. Det genomsnittliga antalet steg mellan två slumpvis 
utvalda noder är 2,3.27 

Specifika tillgänglighetsmätningar 
NetScan Connectivity Index 
Den aktuella metoden för att beskriva Stockholmsregionens internationella tillgänglig-
het28  
bygger på den så kallade NetScan-modellen som är utvecklad av SEO Aviation  
Economics. Modellen används av Airport Council Europe29 och beskriver tillgänglighet 
genom flygplatsens linjeutbud. Man studerar alla flyglinjer till och från noden och delar 
in dem i direkta och indirekta förbindelser, där indirekta förbindelser består av maxi-
malt ett byte mellan direktlinjer inom samma flygbolag eller inom samma allians30. 
Linjer kopplas samman med hjälp av en minimal bytestid som medger ankomst och 
förflyttning till gaten för anslutande förbindelse och en maximal bytestid som anger en 
bortre gräns för att förbindelsen ska vara rimligt attraktiv för en resenär.  

NetScan-modellen tilldelar varje förbindelse (direkt eller indirekt) ett kvalitetsvärde 
mellan 0 och 1. Värdet ska spegla att uppoffringen för en resenär är större vid byte,  
vid mellanlandningar och med mer långsamtgående plan. En direktlinje med jetplan 
får kvalitetsvärdet 1, medan en förbindelse som får en restid som är allt för lång i  
förhållande till en hypotetisk direktlinje får kvalitetsvärdet 0 och bedöms därmed vara 
ett orealistiskt alternativ för resenären. 

I och med att en större nod kan antas innebära fler möjliga linjer för vidare resa så  
innebär modellen en indirekt och på många sätt funktionell värdering av noderna som 
en flygplats har direktförbindelse till. En förbindelse till en större flygplats ger  
därmed ett högre mått av indirekt tillgänglighet än en linje till en mindre flygplats.  
Däremot värderas inte själva destinationerna i termer av exempelvis antal invånare  
eller bruttoregionprodukt.  

                                                        

27 Arvis & Shepherd (2011). Sid 8. 
28 Copenhagen Economics (2012). Stockholms internationella tillgänglighet. Satsa II. 
29 ACI Europe (2016). Sid 62. 
30 Modellen inkluderar även samarbeten utöver allianser i form av så kallad koddelning. Både allianser och koddelning 

är specifika för det år som analyseras. 
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På liknande sätt som med nodernas kvalitet beaktar NetScan-modellen indirekt  
frekvensen på olika linjer, dock enbart vid byten. Om frekvensen är låg blir bytestiden 
längre, vilket innebär att kvalitetsvärdet på förbindelsen sjunker. 

NetScan-modellen bygger på data över flygresande som sammanställs av OAG (ett  
privat företag). OAG uppger att de har ”världens största nätverk av data över flygre-
sande”.31 En svaghet i modellen är att den inte tar hänsyn till de fluktuationer i utbudet 
som vanligen följer av olika tider på året. Endast flygförbindelser för tredje veckan i 
juni används. 

EU-kommissionen (2015) refererar till NetScan-modellen i sin beskrivning av tillgäng-
lighet med flyg i Europa.32 Modellen har hög användbarhet och kan användas för att 
jämföra tillgängligheten hos och mellan enskilda flygplatser, nationer och regioner. 
Modellen kan också användas för att simulera förbättringar av tillkommande flyglinjer. 

SEO Aviation Economics erbjuder standardiserade rapporter över tillgänglighets- 
utvecklingen för enskilda flygplatser över tiden. Kostnaden för en flygplats av  
Arlandas storlek uppgår till cirka 135 000 kronor.33 

York Aviation Business Connectivity Index 
York Aviation Business Connectivity Index34 beskriver den internationella tillgänglig-
heten med flyg med en tyngdpunkt på affärsresenärernas behov. Detta görs genom att 
förbindelserna från en flygplats viktas baserat på statusen hos måldestinationen. Mål-
destinationen värderas utifrån en rangordning av städer som görs av the Globalisation 
and World Cities Network. År 2012 klassificerade nätverket London och New York som 
så kallade ”Alpha ++”-städer, vilket är den högsta nivån i hierarkin. Stockholm åter-
fanns på den fjärde nivån som den högst rankade nordiska staden.35 Totalt används tio 
klasser på städer i tillgänglighetsindexet. Städer utanför listan tilldelas värdet ”0”. 

I nästa steg bedöms kvaliteten på en förbindelse. Huvudparameter i denna bedömning 
är antalet avgångar per vecka, där fler avgångar är bättre än få. Indexet hanterar dock 
två specifika aspekter. Den första är att antalet avgångar till långväga destinationer  
nästan per definition inte får samma turtäthet som förbindelser till mer närbelägna 
målpunkter. Om efterfrågan på förbindelser till fjärran städer är stor tillgodoses denna 
typiskt i första hand genom större plan. Den andra aspekten är att det finns en avta-
gande marginalnytta med ytterligare avgångar över en viss nivå. Brass och Kaberry 
(2009) exemplifierar detta med att den elfte avgången per dag tillför betydligt mindre 
värde i en relation till när antalet avgångar går från en till två.          

  

                                                        

31 OAG, www.oag.com. 
32 EU-kommissionen (2015). Sid 38. 
33 SEO Aviation Economics (2017-03-22): http://www.airport-connectivity.com/order/. 
34 Brass & Kaberry (2009). Appendix C. 
35 Langborough University (2014-01-13): http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2012t.html. 
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Dessa sammanvägningar ger en ”Total flygplatspoäng”. Metoden lämpar sig väl för att 
jämföra tillgängligheten till olika städer. Enligt York Aviation Business Connectivity  
Index 2012 är i tur och ordning London, New York, Paris, Frankfurt och Amsterdam de 
städer i världen som har bäst tillgänglighet, se Figur 9. 

Figur 9. Världens mest tillgängliga städer enligt York Aviation Business  
Connectivity Index 2012.  

 
Källa: Oxford Economics & York Aviation (2013). Sid 37 

York Aviation Business Connectivity Index använder data från företaget OAG på 
samma sätt som NetScan-modellen.  

IATA Connectivity Index 
International Air Transport Association (2007) har utvecklat ett index för att mäta  
tillgängligheten med flyg till och från olika nationer.36 Indexet beskriver tillgänglig-
heten med flyg för en nation genom att inledningsvis identifiera antalet direktlinjer till 
olika destinationer. Frekvensen för linjerna och deras kapacitet i form av antalet flyg-
stolar kombineras med en viktning av målnodens betydelse i nätverket av flygplatser. 
Viktningen sker genom att det totala antalet passagerare hos målnoden relateras  
till antalet passagerare på världens största flygplats, Hartsfield–Jackson Atlanta  
International Airport. Tillgänglighetsindexet för en nation beräknas därmed som: 

Cnation = Ʃ (frekvens * antal platser per flygtur * målnodens vikt) / 1000 

Talet divideras med 1000 enbart för att göra indexvärdena mer lätthanterliga. 

                                                        

36 International Air Transport Association (IATA 2007). Sid 24. 
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Även IATA hämtar data från SRS Analyser och de databaser som underhålls och  
tillhandahålls av OAG. Data avser första veckan i juli varje år, vilket alltså är en annan 
vecka än den som används i NetScan-modellen.  

PwC Connectivity Index 
Morphet & Bottini (2014) beskriver hur olika syften med tillgängligheten ger delvis 
överlappande och delvis annorlunda prioriteringar av vilka aspekter av tillgänglighet 
som är viktigast. I Figur 10 beskrivs parametrar och deras betydelse för affärs- och  
fritidsresande samt ”VFR” (Visiting Friends and Relatives). 

Figur 10. Olika resenärer har delvis olika intressen av tillgänglighetsaspekterna.  

 
Källa: Morphet & Bottini (2014) sid 12. 

Affärsresenärer är typiskt mer tidskänsliga och mindre priskänsliga än fritidsresenärer 
och har därmed ett större intresse av snabba, direkta och frekventa förbindelser med 
hög grad av valfrihet. Fritidsresenärer prioriterar i högre grad en samlad kostnadseffek-
tivitet som består av biljettpris, tillgång till platser och utbud av destinationer. Det är i 
många fall kostnadseffektiviteten för resan som avgör exakt vilken destination (vilken 
storstad, vilken badort etc.) som fritidsresenären väljer. 

PwC (2014) har utvecklat två tillgänglighetsindex för att beskriva tillgängligheten i  
centrala, östra och sydöstra Europa, dels för affärsresenärer, dels för fritidsresenärer.37  

                                                        

37 Morphet & Bottini (2014) var vid tillfället för publiceringen verksamma vid PwC. 
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Tillgänglighetsindexet för affärsresenärerna ska beskriva värdet av en destination ur  
ett affärsperspektiv, samt beakta bekvämlighet i form av flygplatsens närhet till stads-
centrum och frekvensen på förbindelsen. För en nod i form av en nation sammanställer 
PwC antalet turer per år för de olika linjerna, ett mått man menar bättre speglar affärs-
resenärens behov av hög frekvens. Därefter multipliceras antalet turer med ett värde 
för målpunkterna som baseras på den klassificering av städer som Global and World 
Cities gör, det vill säga på liknande sätt som York Aviation Business Connectivity Index. 
I den andra delen av indexet är syftet att beskriva målnodens betydelse i transport- 
nätet, det vill säga att bland annat belysa möjligheterna att resa vidare till andra noder i 
systemet. Detta beräknas genom att antalet turer per år multipliceras med IATAs till-
gänglighetsindex för målnoden. Därefter adderas den första och andra delen av indexet 
och summan delas med två. 

Tillgänglighetsindexet för fritidsresenärerna ska fokusera på deras behov av låga  
priser och tillgänglig kapacitet till populära destinationer med bra förbindelser. Indexet 
beräknas genom att antalet flygstolar per år och linje multipliceras med IATAs tillgäng-
lighetsindex för målnoden.  

PwC Connectivity Index använder data över frekvens och kapacitet från Sabre ADI/ 
Milanamos (PlanetOptim).38 

World Bank Air Connectivity Index 
Arvis & Shepherd (2011) bygger vidare på ett tillgänglighetsindex för internationella 
flygplatser utvecklat av Pearce (2007). Pearce (2007) kombinerar antalet destinationer 
med förbindelsernas frekvens, antalet sittplatser per avgång och storleken på målnoden 
i form av dess linjeutbud. Arvis & Shepherd (2011) lyfter sammanställningen till natio-
nell nivå. Data hämtas från Schedules Reference Service (SRS) Analyzer39. 

Tåg och personbil   
När det gäller både bil och tåg sätter Europaparlamentet DG Internal Policies of the 
Union (2016) restid i relation till avstånd och får därmed en medelhastighet i olika  
OD-relationer (origin-destination-relationer, resrelationer), se Figur 11. Måttet är  
illustrativt och lämpar sig väl både för jämförelser och för att följa utvecklingen. Det är 
också relativt enkelt att koppla till enskilda åtgärder som förbättrar infrastruktur och 
trafikering och likaså att se förutsättningarna för att skapa en mer eller mindre hållbar 
tillgänglighet beroende på vilka trafikslag som har bäst förutsättningar. För att nyan-
sera jämförelsen anges även topografin på ett översiktligt vis.  

                                                        

38 Sabre (2017-01-19). https://www.sabreairlinesolutions.com/home/software_solutions/airports/.  
39 International Air Traffic Association (2017-01-13). http://www.iata.org/publications/srs/Pages/analyser.aspx. 
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Figur 11. Restid och medelhastighet i olika resrelationer.  

 
Källa: Europaparlamentet DG Internal Policies of the Union (2016), sid 11. 
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Värdering av destination 

Beroende på syftet med att beskriva tillgängligheten kan destinationen (regionen eller 
staden men även nationen) värderas olika. Oxera (2010) diskuterar betydelsen av att 
värdera eller vikta destinationer och konstaterar att en värdering ofta är motiverad och, 
om den utförs rätt, kan öka nyttan med en tillgänglighetsmätning. Det är samtidigt vik-
tigt att ha ett tydligt syfte med värderingen och att vara medveten om effekterna av vär-
deringen/viktningen. York Aviation Business Connectivity Index har till exempel ett 
starkt fokus på affärsresenärernas viktigaste destinationer.40  

De vanligaste indikatorerna eller måtten belyser en generell och övergripande utveck-
lingskraft genom att beskriva destinationens storlek. Ofta används indikatorer som är 
nära besläktade med marknadens omfattning och attraktivitet. Europaparlamentets 
DG Internal Policies of the Union41 (2016) listar följande mått:  

• Antal invånare 
• Antal sysselsatta 
• Bruttoregionprodukt  
• Köpkraft 

Det finns såväl empiriska och pedagogiska som modelltekniska skäl att fokusera på 
storleken hos en destination. Sambandet mellan regionstorlek och faktorer som bidrar 
att skapa utvecklingskraft, exempelvis ekonomisk tillväxt, sysselsättning och utbild-
ningsnivå, är väl belagt inom forskningen.42 Det är dessutom intuitivt och därmed pe-
dagogiskt att det är mer värdefullt att kunna interagera med en region med många 
människor och stor ekonomi än med en mindre region.  

Oxera (2010) lyfter risken med att mäta destinationen med mått som kan leda till  
cirkelresonemang och exemplifierar med passagerarflöden.43 Samma källa resonerar 
att antalet invånare utgör ett generiskt mått på storleken på en destination, men före-
språkar bruttoregionprodukt eller köpkraft för mätningar med mer affärsfokus (såväl 
för passagerare som för gods). Exempelvis transporteras gods till destinationer där det 
antingen förädlas (och bidrar till bruttoregionprodukten) eller säljs till slutkunder (som 
har en sammanlagd köpkraft). Det innebär att förbindelser som skapar tillgänglighet 
till destinationer med stor bruttoregionprodukt eller köpkraft utövar en större attrak-
tion på godsflöden. 

OECD (2012) redovisar tillgängligheten till den samlade produktionen i EU med hjälp 
av en gravitationsberäkning där restiden till respektive region utgör uppoffringen och  

  

                                                        

40 Oxera (2010). Sid 10  
41 The Directorate-General for Internal Policies of the Union ansvarar för att organisera arbetet i EU-parlamentets  

kommittéer inom området ”internal policies”. 
42 Se till exempel Sweco (2015) för en översikt. 
43 Oxera (2010). Sid 10. 
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regionens bruttoregionprodukt utgör nyttan. Det genomsnittliga värdet för alla  
regioner i EU utgör referensvärdet 100, se Figur 12 för tillgängligheten i järnvägsnätet 
(motsvarande beskrivning finns för restider med bil). 

Figur 12. Tillgång till marknader i restid med järnväg från svenska län  
till alla EU-regioner.  

 
Källa: OECD (2012) sid 80, referens till EU-kommissionen. 

Inom EU är tillgången till data över de nämnda indikatorerna god och presenteras av 
både ESPON och Eurostat på olika geografiska nivåer, så kallade NUTS-områden.44 

                                                        

44 NUTS står för Nomenclature of Territorial Units for Statistics och används för att dela in EU:s medlemsstater i en hie-
rarki av geografiska områden. NUTS 3-områden omfattar mellan 150 000 och 800 000 invånare. 
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ESPON 

ESPON är ett initiativ av Europeiska kommissionen som i korthet syftar till att sam-
manställa och förädla kunskap om hur olika samhällsstrukturer som exempelvis demo-
grafi, ekonomi, infrastruktur, utbildning, forskning ser ut på regional nivå.45 Inom  
ramen för ESPON har det drivits ett tillämpat forskningsprojekt som benämns TRACC, 
Transport Accessibility at Regional/Local Scale and Patterns in Europe.46 ESPON 
TRACC belyser delar av tillgänglighet på olika geografiska nivåer och med flera olika  
indikatorer på ett så omfattande och ambitiöst sätt att Sweco har valt att presentera  
resultaten samlat. 

ESPON (2015) utgår från att tillgänglighet består av två funktioner där den ena repre-
senterar aktiviteter eller möjligheter som man önskar nå och den andra funktionen  
representerar uppoffringen för att nå dem i form av tid, avstånd eller kostnad, det vill 
säga den generaliserade kostnaden (även: impedansen). ESPON använder begreppet 
”accessibility” och formulerar tillgängligheten A för ett område i på följande sätt: 

!" = 	 % &' (	 )"'
'

 

 

Aktiviteten/möjligheten W är det som man önskar nå i områdena j och cij är den gene-
raliserade kostnaden för att ta sig från område i till område j. Funktionerna % &'  och 
(	 )"'  multipliceras med varandra, vilket innebär att enligt ESPON (2015) är båda 
aspekterna nödvändiga delar av tillgängligheten. ESPON (2015) kopplar begreppen till 
gravitationsmodeller som ursprungligen definierats inom fysiken och konstaterar att 
attraktionskraften hos en destination är proportionerlig mot dess storlek (exempelvis 
befolkningsmängden) och omvänt proportionerlig mot avståndet till destinationen.47     

Av definitionen följer att ju fler attraktiva områden j som kan nås från område i och ju 
lättare de kan nås, desto större blir tillgängligheten för område i. 

Principiellt kan tillgänglighetsindikatorer delas in i tre kategorier eller grupper bero-
ende på hur tillgängligheten hanteras48: 

Kostnadsbaserad tillgänglighet – om det sker ett urval av destinationer, till  
exempel städer över en viss storlek eller noder med internationella linjer, kan tillgäng-
ligheten mätas och beskrivas i form av någon relevant aspekt av kostnaden för att ta sig 
till destinationen, exempelvis restiden. Tillgänglighetsindikatorn för ett område kan då 

                                                        

45 Se till exempel ESPON (2014).  
46 Projektet sammanfattas i ESPON (2015). TRACC Transport Accessibility at Regional/Local Scale and Patterns in 

 Europe. Volume 1. TRACC Executive Summary and Main Report. 
47 ESPON (2015). Sid 9. 
48 ESPON (2015). Sid 10. 
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formuleras som ”restid till New York” eller ”transporttid till kommersiell hamn som 
hanterar mer än 2 miljoner ton per år”. 

Samlade möjligheter – i detta fall antas uppoffringen vara konstant och kan då  
beskrivas som till exempel ett antal timmars restid. Då blir tillgänglighetsindikatorn ett 
mått på det antal potentiella destinationer eller möjligheter (invånare, kunder, brutto-
regionprodukt, turistattraktioner etc.) som kan nås inom den stipulerade uppoffringen. 

Potential – om resenärers beteenden beaktas, till exempel att viljan att resa till  
långväga destinationer antas vara avtagande med avståndet, vilket innebär att kost-
nadsfunktionen är icke-linjär, betecknas tillgänglighetsindikatorn potential. Aktivitets-
funktionen, som beskriver möjligheterna på destinationen, kan också vara icke-linjär. 
Det innebär till exempel att olika städers attraktionskraft kan graderas i nivåer.   

ESPON (2015) tar utgångspunkt i denna struktur och identifierar tre tillgänglighetsin-
dikatorer för resor på global nivå. Den första är tillgång till globala städer. Här  
beräknas restiden från europeiska regioner till utvalda globala städer, till exempel New 
York. För varje region på så kallad NUTS 3-nivå49 beräknas den kortaste totala,  
intermodala restiden på väg, järnväg och/eller flyg till en flygplats med interkontinen-
tala linjer plus flygtiden till den aktuella staden. Resultatet presenteras i Figur 13.  
I beskrivningen lyfter ESPON särskilt fram fördelen att det är en indikator som är  
intuitiv och lätt att förstå. 

                                                        

49 NUTS 3-regioner har minst 150 000 invånare och som mest 800 000 invånare. 
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Figur 13. Restid till New York från olika delar av EU.  

 
Källa: ESPON (2014). Sid 54. 

Den andra globala tillgänglighetsindikatorn är globala förbindelser för resor, som 
beräknar hur många interkontinentala flyglinjer som kan nås inom en restid på väg, 
järnväg och/eller flyg om maximalt tre timmar. Interkontinentala flyglinjer på samtliga 
flygplatser som kan nås inom tre timmar tas med.  

Den tredje tillgänglighetsindikatorn på global nivå som tas upp är global tillgänglig-
hetspotential för resor. Här beräknas den snabbaste totala, intermodala restiden 
till en flygplats med interkontinentala linjer. Flyglinjerna viktas utifrån deras kapacitet, 
det vill säga antalet flygstolar. Inom ramen för ESPON har även den globala tillgänglig-
hetspotentialen för resor kombinerats med uppgifter om antalet passagerare som inte 
är boende inom EU på de stora flygplatserna, se Figur 14.  
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Figur 14. Global tillgänglighetspotential samt antalet icke EU-medborgare  
vid de större flygplatserna.  

 
Källa: ESPON (2014). Sid 55. 

På motsvarande sätt som för resor kan ESPON (2015) definiera globala tillgänglighets-
indikatorer för godstransporter. Den första indikatorn är tillgång till globala  
godsnoder, där den lägsta generaliserade kostnaden för att transportera gods från en 
region till en hamn eller flygplats med interkontinentala linjer läggs till den generali-
serade kostnaden från denna nod till New York eller Shanghai. Resultatet presenteras i 
Figur 15. 
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Figur 15. Generaliserad kostnad för att frakta ett ton med båt till New York  
respektive Shanghai från olika delar av EU.  

 
Källa: ESPON (2014). Sid 54. 

Den andra indikatorn benämns globala förbindelser för godstransporter.  
För varje region beräknas den kortaste totala transporttiden med olika transportslag till 
en hamn med interkontinentala containerlinjer. Alla hamnar som kan nås inom en 
maximal transporttid inkluderas och antalet containerrörelser i hamnarna läggs sam-
man till ett sammanlagt värde. 

Den tredje indikatorn är global tillgänglighetspotential för godstransporter. 
För varje region beräknas den kortaste transporttiden med väg, järnväg, vatten och/el-
ler flyg till en hamn med en interkontinental containerlinje. Varje hamn viktas med 
hänsyn till antalet containerrörelser. 

På liknande sätt skapar ESPON (2015) tillgänglighetsindikatorer för olika geografiska 
sammanhang som europeisk och regional nivå. Resultatet presenteras i Tabell 4.50  
För flertalet av indikatorerna kan både den absoluta och den relativa nivån uttryckas. 
Vidare kan ofta den genomsnittliga nivån bland alla regioner beräknas och likaså för-
ändringen över tid (absolut och relativ).  

                                                        

50 ESPON (2013). 
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Tabell 4. Tillgänglighetsindikatorer i ESPON.  

 
Källa: ESPON (2015). Sid 21. 

Vidare har ESPON kombinerat bruttoregionprodukten i olika delar av EU med räckvid-
den för en lastbil som kör med tillåten hastighet under den maximala legala körtiden 
under ett dygn, se Figur 16.  

Kostnadsbaserad Samlade	möjligheter Potential
Resa Tillgång	till	globala	städer

Intermodal	restid	till	New	
York

Globala	resförbindelser
Antal	flygningar	från	
Europeiska	flygplatser	till	
interkontinentala	
desinationer	som	kan	nås	
inom	tre	timmar

Global	
tillgänglighetspotential	
för	resor
Intermodal	tillgänglighet	
till	interkontinentala	
flygningar	från	
europeiska	flygplatser	
viktade	med	
flygstolskapacitet

Godstransport Tillgång	till	global	
godsnod
Intermodal	transporttid	
till	större	interkontinental	
terminal	(New	York,	
Shanghai)

Globala	
transportförbindelser
Interkontinentala	
containerflöden	i	
Europeiska	hamnar	som	
kan	nås	inom	maximal	
transporttid	

Global	
tillgänglighetspotential	
för	transporter
Med	väg	och	tåg	till	
containerflöden	i	
Europeiska	hamnar

Europa Resa Tillgång	till	top	10	städer	i	
Europa
Genomsnittlig	snabbaste	
restid	till	de	högst	
rankade	städerna

Daglig	tillgänglighet	i	
Europa	för	resor
Tillgänglighet	till	
befolkning	med	väg,	
järnväg	(snabbaste	
transportmedlet)

Europeisk	
tillgänglighetspotential	
för	resor
Till	befolkning	med	väg,	
järnväg,	flyg	och	
multimodalt

Resa Reshastighet
Genomsnittlig	
reshastighet	med	väg	och	
järnväg

Urban	tillgänglighet
Tillgänglighet	till	städer	
med	väg,	järnväg,	flyg	och	
intermodalt

Europeisk	
tillgänglighetspotential	
med	intermodala	resor
Till	befolkning	med	
intermodala	resor

Godstransport Tillgång	till	närmaste	
hamn
Generaliserad	kostnad	till	
närmaste	hamn

Daglig	tillgänglighet	i	
Europa	för	
godstransporter
Tillgänglig	
bruttoregionprodukt	
inom	tillåten	körtid	för	
lastbil

Europeisk	
tillgänglighetspotential	
för	godstransporter
Tillgänglighet	till	
bruttoregionprodukt	med	
olika	transportmedel.

Resa	(även	Europa)	 Tillgång	till	transport-
infrastruktur	på	hög	nivå
Viktad	restid	till	
motorvägsavfarter,	
järnvägsstationer	och	
flygplatser

Tillgång	till	urbana	
funktioner
Städer	med	>	50	000	
invånare	som	kan	nås	in	
60	min	med	väg	och	
järnväg

Nationell	
tillgänglighetspotential	
för	resor
Till	nationell	befolkning	
med	väg	och	järnväg

Godstransport	(även	
Europa)

Tillgång	till	
godsterminaler
Tillgänglighet	till	
godsterminal	viktad	
utifrån	terminalens	
storlek

Förekomst	av	
godsterminaler
Godsterminaler	inom	två	
timmar	köravstånd

Nationell	
tillgänglighetspotential	
för	godstransporter
Till	bruttoregionprodukt	
med	lastbil

Generisk	typ	av	tillgänglighetsindikator

Global

Regional

Geografi Grundegenskap
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Figur 16. Illustration av hur stor bruttoregionprodukt en lastbil som kör maximala 
13 timmar på ett dygn kan nå från olika delar av EU. Sveriges transporthandikapp 
framgår med tydlighet.  

 
Källa: ESPON (2014). Sid 56. 

Som framgått ovan har ESPON också studerat den multimodala tillgängligheten, det 
vill säga hur många invånare som kan nås med hjälp av samtliga trafikslagFel! Det 
går inrte att hitta någon referenskälla..  
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Figur 17. Illustration av tillgängligheten till människor med hjälp av  
samtliga transportslag.  

 
Källa: ESPON (2014). Sid 59. 
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Identifierade syften och indikatorer i 
mätningar av tillgänglighet  

Syften med att mäta den internationella tillgängligheten 
De principiella syftena med att mäta den internationella tillgängligheten kan delas in i 
följande begrepp51: 

• Beskriva – ge en bild av tillgängligheten. 
• Utveckla – använda kunskapen om tillgängligheten för att vidareutveckla den med 

medel som nya destinationer, ökad turtäthet, fler direktlinjer. 
• Följa upp med externt fokus – exempelvis tillgängligheten över tid till olika  

destinationer. 
• Följa upp med internt fokus – utvärdera det arbete som bedrivs av olika aktörer för 

att utveckla tillgängligheten. 
• Jämföra för att värdera – hur står sig tillgängligheten i relation till andra städer, 

flygplatser eller länder? 
• Jämföra för att lära – vilka är de svaga länkarna i tillgängligheten? Hur kan de  

utvecklas? Vad har andra aktörer gjort?  
• Förklara – varför sker en förändring? Hur hänger tillgängligheten samman med  

utveckling? 
• Motivera – varför bör investeringar eller satsningar som stärker tillgängligheten  

genomföras? 

De indirekta eller övergripande syftena med att mäta den internationella tillgänglig-
heten varierar. I denna studie har följande syften identifierats: 

• Utveckling av tillgängligheten [ACI Europe (2016), Copenhagen Economics 
(2012), Department of Transportation (2014), med flera] 

• Jämförelse av tillgängligheten för olika geografiska nivåer, från städer till 
EU och världsdelar [exempelvis PwC (2016), Cushman & Wakefield (2011)] 

• Jämförelse av noder som flygplatser och hamnar [PwC (2016), med flera] 
• Analys av sambandet mellan tillgänglighet och olika aspekter av utveckl-

ing och tillväxt [International Air Transport association (2007), Oxford Econo-
mics & York Aviation (2013), med flera] 

• Motivation för investeringar i flygplatser [Oxford Economics & York Aviation 
(2013)] 

• Viktning av investeringar i anslutande infrastruktur [ICF (2013)] 
• Utveckling av policy [bland andra Europeiska kommissionen (2015)]   
• Trendspaning [ACI Europe (2014), ACI Europe (2016)] 

                                                        

51 Källa: Sweco bedömning. 
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Identifierade tillgänglighetsindikatorer 
I genomgången ovan har ett stort antal olika indikatorer identifierats. Dessa presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5. Identifierade indikatorer för att beskriva tillgänglighet. 

 
 

Restid Antal passagerare Linjer Antal passagerare Restid Antal invånare

•         Kollektivtrafik •         Totalt •         Direkta •         Totalt •         Kollektivtrafik Antal sysselsatta

•         Personbil •         Internationellt •         Indirekta •         Internationellt •         Personbil Bruttoregionprodukt
Ankomsttider Antal linjer Frekvens Antal linjer Ankomsttider Köpkraft

•         Avresa från resp till hemmet •         Totalt Restid •         Totalt •         Avresa från resp till hemmet Ranking

•         Ankomst till flygplats morgon •         Interkontinentala Transporttid •         Interkontinentala •         Ankomst till flygplats morgon •         Städer 

•         Ankomst till flygplats em •         Internationellt Kapacitet •         Internationellt •         Ankomst till flygplats em
Kollektivtrafik Antal destinationer •         Antal stolar per tidsenhet Antal destinationer Kollektivtrafik

•         Frekvens •         Totalt •         Fartygskapacitet (tonnage per linje) •         Totalt •         Frekvens

•         Antal byten •         Internationellt •         Internationellt •         Antal byten

•         Kostnad Relativ storlek Relativ storlek •         Kostnad
Färdmedel •         Relativt världens största flygplats •         Relativt världens största flygplats Färdmedel

•         Tåg/buss/personbil Godsvolymer Godsvolymer •         Tåg/buss/personbil
Medelhastighet •         Ton •         Ton Medelhastighet

•         Kollektivtrafik •         Containerrörelser •         Containerrörelser •         Kollektivtrafik

•         Personbil Frekvens Frekvens •         Personbil

Kapacitet Kapacitet

•         Antal stolar * sträcka •         Antal stolar * sträcka

•         Fartygskapacitet * sträcka (gods) •         Fartygskapacitet * sträcka (gods)
Servicenivå Servicenivå

•         Ranking bästa flygplatser •         Ranking bästa flygplatser

Tillgänglighet till en startnod

Generaliserad transportkostnad

Generaliserad transportkostnad

Generaliserad transportkostnad

Nodens aggregerade volym och status Nodens linjeutbud Tillgänglighet mellan målnod och 
slutdestination Värdering av slutdestinationMålnodens aggregerade volym och status
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Målbild för mätning av Stockholmsregionens 
internationella tillgänglighet  

Att mäta Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 
I december 2016 genomfördes en workshop i Stockholm med deltagande från flera av 
de organisationer som samverkar i Connect Sweden. Även andra storregionala intres-
senter med intresse av att öka regionens internationella tillgänghet deltog. Syftet var att 
gemensamt identifiera mål för, behov av och krav på tillgänglighetsmätningen. I Tabell 
6 sammanfattas workshopen.  

Syftet med att mäta Stockholmsregionens internationella tillgänglighet struktureras i 
övergri-pande mål för regionens utveckling. Dessa kan i sin tur delas in i delmål samt  
processmål. Delmålen leder mot de övergripande målen. Processmålen fokuserar på 
vad olika aktörer behöver göra för att kunna bidra till att utveckla dels delmålen, och 
dels de övergripande målen.  
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Tabell 6. Mål för och krav på en tillgänglighetsmätning för Stockholmsregionen. 

Övergripande mål Delmål Behov av mätning  
(Innehåll/relevans/validitet) 

Attraktiv storstadsregion 
besöksnäring, 
kompetensförsörjning, 
investeringar, huvudkontor 
 
Regional tillväxt  
dynamiska effekter, 
företagsetableringar och 
företagsexpansion 
 
Näringslivets tillgång till 
kunder och leverantörer 
(både personer och gods) 
 
Regional attraktivitet runt 
Stockholmsregionen 
 
Ökat upptagningsområde 
för Arlanda 
 
Arlanda som mötesplats 
(internationellt och 
nationellt) 

• Tillgänglighet till marknader och branscher som kan skapa 
tillväxt/sysselsättning. 

• Utveckla Arlanda som en stark nod i relation till Köpenhamn och 
Helsingfors. 

• Fler direktdestinationer. 
• Fler interkontinentala förbindelser. 
• Visa den ekonomiska nyttan av bättre tillgänglighet. 
• Frakt av högteknologiska produkter (högt värde relativt 

vikt/volym). 
• Nå marknader som är ”kommande” utifrån Stockholmsregionens 

potential. 
• Hög kvalitet i uppkoppling mot Arlanda (bil/kollektivtrafik). 
• Billigare, snabbare och mer frekventa förbindelser på land till 

Arlanda. 
• God tillgänglighet inom samt till och från flygplatsområdet. 

• Hur tillgänglig är regionen? 
• Trovärdig mätmetod av internationell 

tillgänglighet. 
• Viktigt att mätningar görs på samma sätt inom 

exempelvis EU. 
• Behöver värdera målpunkterna. 
• För närvarande mäter man en vecka per år, bör 

mäta längre period. 
• Flygfrakt är viktigt för att skapa lönsamhet i en 

linje.  
• Intermodalitetsperspektiv – 

trafikslagsoberoende. 
• Bör mäta alla transportslag – tillgänglighet med 

tåg kan spela stor roll för regioner som Bryssel, 
Berlin, Paris etc. 

• Beskriv tillgängligheten till Arlanda i form av 
tidsåtgång och kostnad. Kan vara relevant att 
jämföra med andra regioner.  

• I ett index kan olika delar viktas.  
• Med ny metod vill man gärna kunna beskriva 

utvecklingen för de senaste åren. 
• Viktigt att man kan lita på att det finns data 

tillgängliga. 
• Simulera betydelsen av nya linjer för 

tillgängligheten. 

Processmål 

• Benchmarking, jämföra med relevanta regioner (inom ramen för 
uppföljning av RUFS). 

• Benchlearning, lära av relevanta regioner. 
• Uppföljning av uppdraget att underlätta resor till/från Sverige. 
• Skapa förmåga att agera snabbt genom gemensam bild av läget. 
• Ökad förståelse i Stockholmsregionen för hur transportflöden ser 

ut. 
• Skapa grund för en mer aktiv nationell policy för luftfarten.  
• Hållbar profil, hållbar utveckling. 
• Kombinera tillgänglighet med fler indikatorer för att se när andra 

regioner blir intressanta för nya förbindelser. Fysiska förbindelser 
hänger samman handel, turism och andra utbyten). 

• Bevaka flygbolagens marknad, exempelvis konsolideringar och 
allianser. 
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Hur mäta Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 
Som framgår av Tabell 6 finns det många olika mål och krav på en tillgänglighets- 
mätning som med fördel kan kombineras med den övergripande strukturen för  
tillgänglighet som har använts i denna rapport. På så sätt kan man bygga en tillgänglig-
hetsmätning som består av ett antal olika byggklotsar/delar eller domäner, som exem-
pelvis inomregional tillgänglighet till Arlanda respektive Arlandas linjeutbud. Dess-
utom kan man illustrera behovet av att också studera andra utbyten och relationer  
som till exempel handel och turism, för att på så sätt kunna relatera tillgängligheten till 
konkreta behov i samhället. 

En domänindelad tillgänglighetsmätning förefaller logisk och effektiv av flera skäl: 

• Olika delar av tillgängligheten har ett beroende av olika huvudmän. Utbudet av  
flyglinjer är beroende av kommersiella aktörer, medan anslutande kollektivtrafik ex-
empelvis kan utvecklas av regionala aktörer i samarbete med infrastrukturförvaltare. 

• Mätningar kan genomföras med olika tidsintervall eftersom de är mer eller mindre 
föränderliga och tillgänglighet till aktuella dataserier kan variera mellan olika domä-
ner. Domänerna kan dock kombineras i ett samlat index för Stockholmsregionens 
tillgänglighet där resultatet för respektive domän baseras på den senast gjorda  
mätningen. 

• Värdet av jämförelser med andra regioner och städer varierar mellan domänerna. 
Att studera Arlandas tillgänglighet i förhållande till Copenhagen Airport eller 
Helsinki Airport avseende linjeutbud är givande, medan tillgängligheten till respek-
tive stads största flygplats är mer given av strukturella och geografiska förutsätt-
ningar och sannolikt spelar mindre roll för konkurrensen mellan städerna. 

• Tillgången till och kostnaden för data varierar och likaså datakvalitet. Det kan  
innebära visa begränsningar för hur man väljer att mäta de olika domänerna. Med 
domäner skapas en flexibilitet i tillgänglighetsbeskrivningen. 

• En domänindelad tillgänglighetsbeskrivning kan enklare anpassas för att möta de 
krav och önskemål som aktörerna inom Connect Sweden har uttryckt. 

• När det gäller mätningar av linjeutbud kan dessa anpassas utifrån de olika aktörer-
nas behov för att göra mätningen extra handlingsinriktad. När det gäller inkom-
mande turism kan ett visst utbud av destinationer vara intressant, för benchmarking 
av regional attraktivitet krävs ett annat och för att främja utbyte mellan specifika 
branscher kan det vara en tredje uppsättning av destinationer som bör stå i fokus. 

I Figur 18 visas ett förslag till domänindelad tillgänglighetsmätning. Domän 1 avser  
tillgängligheten till Arlanda och domän 2 är en övergripande beskrivning av noden.  
Domän 3 är en mer detaljerad tillgänglighetsbeskrivning enligt exempelvis nuvarande 
NetScan-modell. Domän 4 handlar inte om tillgänglighet utan om Stockholmsregion-
ens och Sveriges övriga relationer som handelsutbyte och inom besöksnäring. Domä-
nen handlar om att fånga samhällets behov av tillgänglighet till specifika destinationer. 
Domän 5 handlar om tillgänglighet för godstransporter. Det är en viktig aspekt av  
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tillgänglighet, men det är tveksamt om generella mätningar av den bidrar till att skapa 
underlag för utveckling. Det gör däremot specifika mätningar riktade mot exempelvis 
en destination eller behoven inom olika branscher. 

Figur 18. Tillgänglighetsmätning, förslag på domäner och exempel på delmängder 
inom varje domän. Olika typer av mätning kan göras mer eller mindre ”ofta”.  

 
Källa: Sweco 

 

De olika domänerna beskrivs närmare i Tabellerna 7 till 11 med koppling till de behov 
som uttrycktes vid den nämnda workshopen. 

Tabell 7. Möjligheter att tillgodose behoven för domän 1:  
Inomregional tillgänglighet till Arlanda.  

 Domän 1: Inomregional tillgänglighet till Arlanda 

Mål och behov från 
Connect Sweden 
(från tabell 5) 

• Hög kvalitet i uppkoppling mot Arlanda från regionen 
• Både kollektivtrafik och personbil 
• Korta restider 
• Få byten 
• Billigt 
• Frekvent 
• Till/från olika delar av regionen 
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Exempel på mätning/ 
indikatorer 1 

Hur långt når man på 90 min, 120 min från Arlanda med 
kollektivtrafik respektive personbil? Kan beräknas med modeller  
som Sampers, ResKoll/ToppKoll. 
Fördelar: 
• Illustrativt 
• Kan följa utvecklingen 
• Kan simulera förbättringar 
• Visar konkurrensförhållandet mellan kollektivtrafik och personbil 
• Stödjer handling 
• Nackdelar: 
• Beaktar inte priset 
• Komplicerat med internationella jämförelser. Kan dock 

kompletteras med mätningar inom exempelvis ESPON 
 

Exempel på mätning/ 
indikatorer 2 

Specifika mätningar av restiden till orter med fler än 15 000 
invånare. Kan utvecklas med kostnadsindikatorer för kollektivtrafik 
och bil. 
Fördelar: 
• Målinriktat 
• Stödjer handling 
• Konkret och effektivt 
Nackdelar: 
• Ej anpassat för internationella jämförelser 

Källa: Sweco 

Tabell 8. Möjligheter att tillgodose behoven för domän 2: Arlanda som nod.  

	 Domän 2: Arlanda som nod 

Mål och behov från 
Connect Sweden 
(från tabell 5) 

Utveckla Arlanda som stark nod 
Arlanda som mötesplats 
• Jämförelse med Köpenhamn och Helsingfors 

Exempel på mätning/ 
indikatorer 1 

Antal passagerare, antal internationella linjer, antal interkontinentala 
linjer, antalet direktdestinationer 
Fördelar: 
• Enkelt och tydligt 
• Data finns tillgängliga 
• Billigt 
Nackdelar: 
• Trubbigt 
• Stödjer inte handling 

Källa: Sweco 

Tabell 9. Möjligheter att tillgodose behoven för domän 3: Arlandas linjeutbud.  

 Domän 3: Arlandas linjeutbud 
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Mål och behov från 
Connect Sweden 
(från tabell 5) 

Utveckla Arlanda som stark nod 
Arlanda som mötesplats 
• Vikta/värdera destinationerna 
• Trovärdighet 
• Jämförelse med Köpenhamn och Helsingfors 
• Mät över längre period per år än bara en vecka 
• Återskapa data bakåt i tiden 
• Viktigt att data finns tillgängligt framåt 
• Viktigt att mätningar görs på samma sätt inom exempelvis EU 
• Flygfrakt 

Exempel på mätning/ 
indikatorer 1 

NetScan-modellen, dvs. nuvarande mätning. 
Fördelar: 
• Trovärdig  
• Hög grad av jämförbarhet internationellt 
• Kan simulera förbättringar 
• Kan beskriva linjers relativa betydelse 
• Stödjer handling 
• Data finns sannolikt framöver 
Nackdelar: 
• Värderar inte målpunkten (annat än indirekt) 
• Mäter bara under en vecka per år 
• Fångar inte flygfrakt 

Exempel på mätning/ 
indikatorer 2 
 

Utvecklad NetScan-modell som använder linjedata för en längre 
period samt värderar målpunkten, dvs. nuvarande mätning 
kompletterad för att undvika nackdelar. 
Fördelar: 
• Trovärdig  
• Jämförbar 
• Kan simulera förbättringar 
• Kan beskriva linjers relativa betydelse 
• Stödjer handling 
• Data finns sannolikt framöver 
Nackdelar: 
• Mer arbetsintensivt, kräver bearbetning av grunddata i NetScan-

modellen 
• Fångar inte flygfrakt 
• Inte lika transparent 

Exempel på mätning/ 
indikatorer 3 
 

Antal avgångar eller kapacitet (flygstolar eller lastkapacitet per 
vecka) till utvalda destinationer. 
Fördelar: 
• Tydligt 
• Enkelt 
• Stödjer handling 
• Relativt enkelt att göra internationella jämförelser med utvalda 

flygplatser 
• Kan kompletteras med kapacitet för flygfrakt 
Nackdelar: 
• Ger ingen totalbild 
• Omfattande internationella jämförelser arbetskrävande 

Källa: Sweco 
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Tabell 10. Möjligheter att tillgodose behoven för domän 4: Stockholmsregion-
ens/Sveriges övriga relationer.  

 Domän 4: Stockholmsregionens/Sveriges övriga 
relationer 

Mål och behov från 
Connect Sweden 
(från tabell 5) 

Tillgänglighet till marknader och branscher som kan skapa 
tillväxt/sysselsättning 
Nå marknader som är ”kommande” utifrån 
Stockholmsregionens potential 
Kombinera tillgänglighet med fler indikatorer för att se när 
andra regioner blir intressanta 
• Värdera målpunkterna 

Exempel på 
mätning/indikatorer  

Import/export per land, inkommande och utresande besökare 
per ursprungsland/destination, tillväxt i form av 
bruttoregionprodukt per destination, analyser av globala 
branschstrukturer, analyser av huvudkontorslokaliseringar för 
exempelvis Fortune 500-företag 
Fördelar: 
• Enkelt och tydligt 
• Data finns ofta tillgängliga 
• Stödjer handling 
Nackdelar: 
• Kan vara svårt att finna internationella data 
• Kan vara svårt att finna specifika branschdata (sannolikt 

kostnadseffektivt att köpa branschanalyser) 
• Regional handelsstatistik har brister 

Källa: Sweco 

Tabell 11. Möjligheter att tillgodose behoven för domän 5: Tillgänglighet för  
godstransporter.  

 Domän5: Tillgänglighet för godstransporter 

Mål och behov från 
Connect Sweden 
(från tabell 5) 

Näringslivets tillgång till kunder och leverantörer  
(även för gods) 

Exempel på 
mätning/indikatorer  

Behovsstyrda analyser av tillgängligheten till viktiga 
destinationer, både målpunkter och noder. Behoven kan fås 
från domän 4 eller genom kvalitativa och kvantitativa 
undersökningar bland transportköpare och tillgängligheten kan 
beskrivas i termer av  
Fördelar: 
• Stödjer handling 
• Dialog med branschen skapar värde 
Nackdelar: 
• Ingen grund för internationella jämförelser, men detta kan 

kompletteras genom exempelvis analyser från ESPON 

Källa: Sweco 

Ovanstående struktur fokuserar mycket på Arlandas funktion och roll samt tillgänglig-
heten till flygplatsen från den omgivande regionen. Därmed fångar vi inte tillgänglig- 
heten med andra transportmedel som exempelvis tåg. Jämfört med flyg ger tåg i dags-
läget ett marginellt tillskott till Stockholmsregionens internationella tillgänglighet,  
men för andra regioner kan betydelsen vara större. Det gäller i synnerhet de områden 
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och städer som har bra förbindelser med det europeiska höghastighetsnätet som Ams-
terdam, Bryssel och Paris. Det är fullt möjligt att mäta tillgängligheten med tåg med 
stöd av data från till exempel ESPON och/eller Eurostat, men den typen av mätning be-
höver sannolikt inte göras särskilt ofta, då höghastighetsnätet utvecklas mer långsamt 
än nya flyglinjer. 

De mått som ofta används i tillgänglighetsmätningar är av övergripande karaktär.  
En viktig aspekt är att utveckla värderingen av destinationer beroende dels på syfte, och 
dels på tillgång till data. I diskussionerna om målet med att mäta Stockholmsregionens 
tillgänglighet betonades vikten av att fokusera på tillgängligheten till destinationer som 
har potential att exempelvis bidra till företagens utveckling. Så länge det är möjligt att 
finna data kan tillgängligheten mätas till allt ifrån Sveriges viktigaste handelspartner, 
olika branscher i form av antal företag eller sysselsatta till specifika målpunkter som 
världens 100 bästa golfbanor.52  
 

Kvalitets- och metodaspekter för mätning av  
Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 
I den mer konkreta, kommande utformningen av Stockholmsregionens tillgänglighets-
mätning är det viktigt att fastställa kvalitetskriterier. En del av dessa kan utläsas från 
målbilden i Fel! Det går inrte att hitta någon referenskälla.. PwC (2014) identi-
fierar tio kriterier som i görligaste mån ska  
känneteckna ett (tillgänglighets-)index53: 

• Transparent 
• Konsekvent tillämpat 
• Databaserat 
• Utan kvalitativa bedömningar 
• Täckande men enkelt 
• Speglar syftet med det som ska jämföras (resan, tillgängligheten etc.) 
• Fångar värdet av förbindelser för företag 
• En uppbyggnad som ger möjlighet att successivt lägga till nya indikatorer 
• Möjligt att återskapa 
• Enkelt att följa och beräkna över tid 

PwC konstaterar samtidigt att bland annat bristande tillgång till data och harmoni-
sering av denna vanligen försvårar möjligheterna att uppfylla samtliga kriterier.  

En metodaspekt gäller att stora städer och nationer i praktiken automatiskt får höga 
tillgänglighetsvärden. Bland annat av den anledningen har flera källor valt att relatera 
tillgängligheten till olika storleksmått. Sådana beskrivningar gör det lättare att värdera 
om en stad eller nation har hög eller låg tillgänglighet i förhållande till sina förut- 
sättningar.  
 

                                                        

52 Världens 100 bästa golfbanor rankas årligen av tidningen Golf Magazine. Svensk Golf (2016-02-03).  
53 PwC (2014). Sid 6. 



56 METODER SOM MÄTER INTERNATIONELL TILLGÄNGLIGHET – EN FÖRSTUDIE 

Oxford Economics (2011) relaterar exempelvis nationens tillgänglighet med flyg enligt 
International Air Transport Association (2007) till bruttonationalprodukten för att  
beräkna en tillgänglighet per producerad miljard svenska kronor, se Figur 19. 

Figur 19. Tillgänglighet för olika länder per miljard svenska kronor av  
bruttonationalprodukten (PPP).  

 
Källa: Oxford Economics (2011). 

Samma sak gör IATA54 och konstaterar att i relation till bruttonationalprodukten var 
Singapore det land som hade högst tillgänglighet år 2005. 

ACI Europe (2014) relaterar sitt tillgänglighetsindex dels till antalet invånare i landet, 
och dels till bruttonationalprodukten per capita, se Figur 20. 

Figur 20. Tillgänglighet per invånare i förhållande till bruttonationalprodukt per in-
vånare.  

 

                                                        

54 IATA (2007). Sid 18. 



METODER SOM MÄTER INTERNATIONELL TILLGÄNGLIGHET – EN FÖRSTUDIE 57 

Källa: ACI Europe (2014). Sid 4 

 

Den direkta kostnaden i form av biljettpris är svår att hantera när det gäller flygresor. 
Biljettpriser för flygresor varierar kraftigt utifrån efterfrågan och används också som ett 
styrmedel för att få resenärer att boka resor i god tid, vilket reducerar risken för trans-
portören och dessutom skapar möjlighet för ytterligare finansiella inkomster. Oxford 
Economics & York Aviation (2013) konstaterar att data över transportkostnader i reali-
teten är svårt att hitta och jämföra.55 Data över resor med kollektivtrafik till noder är 
mer stabila till sin karaktär och PwC (2016) använder uppgifterna i sin rapport Cities of 
Opportunity. 
 

Jämförelse mellan index med fokus på linjeutbud  
på flygplatser 
Som framgått i avsnitt 7.2 finns det ett antal etablerade index som syftar till att mäta 
tillgängligheten med flyg till och från en flygplats eller region. Dessa index är: 

• NetScan Connectivity Index 
• York Aviation Business Connectivity Index 
• IATA Connectivity Index 
• PwC Connectivity Index 
• World Bank Air Connectivity Index  
• World Economic Forum Connectivity Index (se avsnitt 6.1.1) 

Om de olika mätningarna ska värderas kan det göras utifrån en mängd perspektiv, och 
det ingår inte i detta uppdrag att rekommendera en viss mätning utöver det förslag till 
domänindelad tillgänglighetsmätning som ges i avsnitt 11.2. Där ges dock en kortfattad 
och översiktlig beskrivning av de olika mätmetoderna. 

                                                        

55 Oxford Economics & York Aviation (2013). Sid 11. 
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Tabell 12. En översiktlig jämförelse av de sex vanligaste mätmetoderna för att beskriva en nods, regions eller nations  
linjeutbud och därmed tillgänglighet.  

 NetScan York Aviation IATA  PwC  World Bank Air World Economic 
Forum  

Kort 
beskrivning 

Beskriver kapacitet i 
form av stolar, 
hanterar direkta och 
indirekta förbindelser, 
värderar restiden. 
Indirekt värdering av 
målpunkter utifrån 
dess funktion som nav 
i systemet (ger många 
kopplingar). 

Kombinerar antal 
avgångar per 
vecka med en 
viktning av 
destinationen 
utifrån dess 
ekonomiska 
betydelse. 

Beskriver 
kapaciteten i form 
av stolar för 
direktlinjer. 
Målnoden värderas 
utifrån antal 
passagerare relativt 
världens största 
flygplats.  

Beräknas för 
nationer. 
Affärsresenärer: 
Turer/år viktas med 
värde för 
destinationens 
ekonomiska 
betydelse på samma 
sätt som York samt 
med IATAs värde för 
målnoden. 
Fritidsresenärer: 
stolar/år till 
destinationer som 
värderas med hjälp 
av IATAs metod. 

Beskriver 
kapaciteten i 
form av stolar för 
direktlinje och 
viktar målnoden 
baserat på dess 
linjeutbud. 

Antalet 
stolskilometer för 
alla linjer i ett land 
summeras över 
hela året. Visar i 
princip 
flygmarknadernas 
storlek. 

Datakälla OAG OAG SRS Analyzer (OAG) Sabre 
ADI/Milanamos 

SRS Analyzer 
(OAG) 

Oklart. Mäter för 
hela året. 

Begränsningar Data för en vecka/år. Data för en 
vecka/år. Data för 
destinations-
viktning ej 
tillgänglig alla år. 

Data för en 
vecka/år. Ingen 
hänsyn till att 
värdet med 
målnodens storlek 
avtar med restiden. 
Oklar koppling 
storlek/linjeutbud. 

 Ingen hänsyn till 
att värdet med 
målnodens 
linjeutbud avtar 
med restiden dit.  

Viktar ej linjer 
utifrån frekvens 
eller destinationens 
betydelse.  

Transparens Låg Mellan Mellan Låg Mellan Hög 

Stödjer 
utveckling av 
linjeutbud 

Kan simulera effekter 
av nya/enskilda linjer 
inkl. effekter av fler 
indirekta linjer. 

Kan simulera 
effekter med 
tydligt fokus på 
affärsresenärer. 

Ja, beaktar bara 
svagt nya indirekta 
linjer. 

Metoden kan säkert 
tillämpas på enskilda 
flygplatser och då 
kan nya linjer 
simuleras. 

Kan simulera 
effekter av linjer. 
Fokus på hubbar. 

I princip inte. 

Källa: Sweco och PwC (2014) 
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