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Sam
m

andrag ur Take off V
ästsverige 

– En rapport för högre tillgänglighet för ökad tillväxt

R
apporten Take off V

ästsverige analyserar G
öteborgsregionens internationella tillgänglighet 

och ger underlag för ett fortsatt arbete för ökad tillgänglighet. En av rapportens slutsatser 
visar att tio nya direktlinjer skulle öka regionens tillgänglighet och ge direkta vinster på upp 
till 800 m

iljoner kronor för resenärer och 500 m
iljoner kronor för regionen. 



N
yckel till tillväxt

V
ästsveriges placering i utkanten av Europa gör om

rådet sär-
skilt beroende av goda kom

m
unikationer. G

öteborg har idag, 
som

 ett av N
ordens nav för internationella transporter, bra 

förutsättningar för att ta em
ot transporter och besökare till 

regionen. K
oncentrationen till större stadsregioner pågår glo-

balt, i Europa, i N
orden och i Sverige. G

öteborg som
 turist-, 

näringslivs-, m
ötes- och evenem

angsstad tillsam
m

ans m
ed 

övriga V
ästra G

ötalandsregionen har potential att locka  er 
utländska besökare och utländska företagsetableringar. M

en 
G

öteborg är inte en huvudstad, och är som
 region jäm

förbart 
liten. För att bli en stark och tydlig tillväxtregion i Europa och 
kunna konkurrera m

ed regioner av sam
m

a storlek och m
ed 

liknande förutsättningar krävs ett sam
arbete för att öka till-

gängligheten. 

Vad m
enas m

ed tillgänglighet och hur m
äts det?

Internationell tillgänglighet är ett m
ått på hur lätt och 

snabbt det är att ta sig till olika destinationer m
ed  yg. 

M
åttet beräknas m

ed hjälp av data från faktiska  yg-
linjetabeller världen över. V

ästsveriges tillgänglighet 
om

fattar direktlinjer till och från G
öteborg sam

t m
öj-

ligheten att nå G
öteborg via andra  ygplatser, hubbar. 

U
töver antalet destinationer spelar även antalet av-

gångar på linjerna sam
t förbindelse till hubbar roll 

för resultatet.    

Förkortad restid och lägre biljettpris.
Ö

kad tillgänglighet skapar vinst för den enskilde individen, 
resenären, som

 får förkortad restid och ökat antal destinationer 
att välja på, sam

t lägre biljettpris som
 följer av ökad konkur-

rens. Tio nya direktlinjer kan ge vinster på upp till 800 m
iljo-

ner kronor för resenärer. 

E
n halv m

iljard i produktivitetsvinster. 
Ö

kad tillgänglighet ger tillväxteffekter för region och närings-
liv genom

 att exem
pelvis m

öjligheter för handel påverkas. 

G
od tillgänglighet är också en avgörande faktor i lokalise-

ringsvalet för utländska verksam
heter, ger bättre tillgång till 

m
arknader och förbättrar interaktionen m

ellan och inom
 före-

tag. D
essutom

 spelar tillgänglighet en betydelsefull roll när 
regionen vill attrahera kunskap, investeringar och turister. 

Tio nya direktlinjer kan ge vinster på upp till 500 m
iljoner 

kronor för region och näringsliv.

V
ikten av tillgänglighet för regionen

N
äringsliv

N
äringslivet behöver kunna nå m

arknader 
och leverantörer runt om

 i världen. 
N

äringslivet i G
öteborgsregionen har en 

m
ycket internationell inriktning, nästan 

var fjärde anställd i G
öteborgsregionen 

arbetar för ett utlandsägt företag. D
en 

internationella inriktningen på närings-
livet m

edför ett behov av m
öjligheter att 

nå m
arknader, leverantörer, kom

petens 
och kunskap runt om

 i världen. 

A
kadem

i
A

kadem
in är beroende av tillgänglighet 

till hela världen. G
öteborg är en forsk-

ningsintensiv region m
ed ett av norra 

Europas sam
m

antaget största universi-
tetsom

råde, där en stor andel studenter 
och forskare är internationella. D

essa 
behöver tillgänglighet för att kunna ta   
sig till och från regionen, för att studera 
och för olika forskningsprojekt.  

K
ulturliv

K
ulturlivet i G

öteborgsregionen har 
främ

st regionalt och nationellt fokus. 
M

ålsättningen för G
öteborg är dock att 

utvecklas till en ännu starkare kulturstad. 
N

är G
öteborgs kulturliv utvecklas och 

positionerar sig kom
m

er internationell 
tillgänglighet bli allt m

er relevant.

Släkt &
 vänturism

’Släkt- och vänturism
’, är ett begrepp som

 
används allt oftare, det vill säga resor 
som

 görs för att träffa släkt och vänner. 
Två typer av ’släkt- och vänturism

’ är 
relevanta för G

öteborgsregionen: utrikes-
födda invånare vars släkt och vänner 
besöker regionen, och svenskfödda perso-
ner som

 är bosatta utom
lands och som

 
reser hem

 för att besöka släkt och vänner. 
I G

öteborgsom
rådet är ungefär en fjärde-

del av invånarna av utländsk härkom
st. 

B
esöksnäring

B
esöksnäringen i V

ästra G
ötalandsregio-

nen om
sätter ca 34 m

iljarder kronor per 
år. D

e m
ånga internationella evenem

ang 
och den m

ötesverksam
het som

 arrangeras 
i regionen ställer höga krav på tillgänglig-
het för att attrahera besökare. En uttalad 
önskan är också för regionen att bli synlig 
på de utländska m

arknader där kännedo-
m

en om
 Sverige är låg sam

t att fördubbla 
om

sättningen för turism
 till år 2020. För 

att dra till sig  er internationella turister 
krävs effektiva  ygförbindelser.



R
apporten Take off V

ästsverige identi erar tio nya direktlinjer 
som

 skulle öka G
öteborgsregionens tillgänglighet. Enskilda 

linjer får m
ycket stor effekt för tillgängligheten och N

ew
 York 

är den direktlinje som
 skulle ge störst vinst för regionen. B

åde 
besöksnäring och näringsliv har behov av tillgänglighet till 
N

ordam
erika. 

D
å m

ånga svenskar reser till olika platser i Thailand har även 
en direktlinje till B

angkok stort värde i V
ästsverige. En 

direktlinje till Zürich skulle ge vinster för näringslivet, då  
de  esta större svenska företag är representerade i Schw

ei
. 

En direktlinje till 
ien ansluter m

ycket av  ygtra
 ken till 

M
ellanöstern och Ö

steuropa och skulle underlätta för släkt- 
och vänturism

 till dessa om
råden. M

adrid har ett stort värde 
för transferpassagerare, den ger ökad tillgänglighet till Syd-
am

erika. D
et har värde exem

pelvis för den sydam
erikanska 

befolkningen i G
öteborg, sam

t för näringslivet som
 får till-

gänglighet till de växande ekonom
ierna i Sydam

erika som
 

exem
pelvis B

rasilien och A
rgentina.

Flygbolags kom
m

ersiella intresse
För att en direktlinje ska vara aktuell att försöka att-
rahera behöver det  nnas  ygbolag m

ed kapacitet och 
kom

m
ersiellt intresse av att vilja starta den. M

ånga 
faktorer påverkar lönsam

heten av en ny linje för bola-
gen, exem

pelvis hur m
ånga nya resenärer som

 lockas 
av en ny linje, hur m

ånga resenärer som
 väljer att byta 

från andra rutter. D
e tio identi erade linjerna bedöm

s 
på basis av detta ha störst chans att bli lönsam

m
a. 

Ö
kad internationell tillgänglighet

Ö
kad regional

tillväxt

Fyra sätt att öka tillgängligheten
G

öteborgsregionens internationella tillgänglighet kan förbätt-
ras på nedan fyra sätt enligt rapporten Take off V

ästsverige. 
0 nya direkta  yglinjer identi eras i rapporten ge störst värde 

för regionen, sam
t har tillräckligt kom

m
ersiellt underlag för en 

direktlinje. 

U
tvidgade m

atarlinjer till europeiska hubbar skulle ge ytter-
ligare förbättrad tillgänglighet till regionen. R

apporten iden-
ti erar sex be

 ntliga linjer från G
öteborg 

andvetter A
irport 

som
 bedöm

s ha potential för m
inst en extra daglig avgång. 

R
egionens tillgänglighet skulle kunna öka m

ed 25 procent om
 

endast tre av de nya linjerna startar (N
ew

 York, W
ien, Zürich), 

och fem
 be

 ntliga linjer utvidgas (
ondon 

eathrow
, 

aris 
harles de G

aulle, R
om

e Fium
icino, 

alm
a de M

allorca och 
yon). R

egionala tågförbindelser till B
orås och önköping 

skulle öka G
öteborg 

andvetter A
irports upptagningsom

råde. 

1. N
ew

 York
2. B

angkok
3. Z

ürich
4. W

ien
5. M

adrid

6. Prag

9. G
enève

10. M
ilano

N
ordiskt höghastighetståg till Stockholm

, O
slo och K

öpen-
ham

n skulle delvis ersätta  ygtra
 ken inom

 N
orden.  



A
vslutningsvis rekom

m
enderar rapporten Take off V

ästsverige 
regionens aktörer att enas om

 en förnyad, gem
ensam

 strategi 
för att öka regionens tillgänglighet. Strategin bör fokusera på 
att visa upp en helhetsbild av regionen för gäster och företag. 
Insatser för att öka regionens attraktivitet behöver sam

ordnas 
för att ge störst m

öjliga effekt, speci kt inom
: 

 
Tillgänglighet

 
D

estinationsutveckling 

 
M

arknadsföring av destinationen

D
et kan vara m

öjligt att påverka  ygbolags beslut, m
en det 

kräver fokuserat, sam
m

anhängande och professionellt arbete. 
Fram

gången från tidigare sam
arbete bör därför förstärkas, 

och ett sam
arbete där regionala aktörer bidrar till insatsen 

m
ed både tid och pengar bör prioriteras. 

Rapporten Take off Västsverige har utarbetats av C
openhagen Econom

ics i sam
arbete m

ed SEO
 Econom

ic Research på uppdrag av Sw
edavia, G

öteborg Landvetter 
Airport tillsam

m
ans m

ed G
öteborg &

 C
o, Svenska M

ässan, Visit Sw
eden, Västsvenska Turistrådet, G

öteborgs H
am

n, Business Region G
öteborg, Västsvenska 

H
andelskam

m
aren, Svensk handel, G

öteborgsregionens kom
m

unalförbund, Västra G
ötalandsregionen och Länsstyrelsen, K

ulturförvaltningen i G
öteborg, 

G
öteborgs U

niversitet och C
halm

ers Tekniska H
ögskola.

1,3 m
iljarder till regionen

Sam
m

antaget skulle direkt värde för resenärer 
uppgå till m

ellan 440 och 800 m
iljoner kronor om

 de 10 nya 
linjerna startades på G

öteborg 
andvetter A

irport. V
ärdet 

av en linje beror exem
pelvis på vilket  ygbolag som

 tra
 ke-

rar den. 

Produktivitetsvinster för näringslivet väntas 
uppgå till 500 m

iljoner kronor på lång sikt av de topp 10 
identi erade linjerna.  

Produktivitetsvinster m
ed 160 m

iljoner kronor 
kan uppnås på lång sikt, om

 6 linjer som
 redan idag betjänas 

från G
öteborg 

andvetter A
irport som

 bedöm
s ha potential 

för m
inst en extra daglig avgång skulle utvidgas. 

D
estination

V
ärde, m

kr
W

ien
M

adrid
N

Y (N
ew

ark)
N

Y (JFK
)

B
angkok

Prag
G

enève
M

ilano


