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ABSTRACT 

 

Transport and tourism is two functions that go together well. To be able to reach 

a destination and for a destination to be attractive it is important to have a 

functional infrastructure. This study is focusing on air transport and how Umeå 

Airport can be an important factor in an increasing tourism flow to the region. 

Umeå is a peripheral area in northern Sweden and because of its distant location 

it is important for Umeå to have an air transport to be able to greet tourist from 

long distance. To fill the purpose of this study I am analyzing statistics and 

documents on where travelers to Umeå come from, and also what kind of 

transport they are using to get there. The most common tourist to Umeå is those 

travelling from other cities of Sweden. I believe it is because of that, the most 

used transport to travel to Umeå is by car. The air transport is the secondly most 

used transport and because of the fact that Umeå is a peripheral area, the air 

transport seems to be the most used transport for those travelling from long 

distance. The airport has a steady growth in passengers and is also trusted in 

being an important factor for the tourism flow of the region. 

 

Keywords: air transport; tourism inflow; peripheral area 
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REFERAT 

 

Turism och transport är två funktioner som fungerar bra ihop. För att en plats 

ska vara tillgänglig och även attraktiv krävs det att destinationen har en 

fungerande infrastruktur. Den här studien kommer att fokusera på flygtransport 

och hur Umeå Airport kan vara en faktor för att öka turistflödet till 

destinationen. Umeå är ett perifert område i norra Sverige och på grund av dess 

avlägsna lokalisering är det viktigt för Umeå att ha en flygtransport för att ha 

möjligheteten att ta emot turister från långa avstånd. För att uppnå syftet för 

denna studie har jag valt att analysera statistik och dokument om varifrån 

resenärer till Umeå kommer ifrån, och också vilken transport de väljer för att ta 

sig till destionationen. Den vanligaste turisten eller besökaren till Umeå är de 

som reser från andra städer inom Sverige. På grund av detta är bilen det mest 

använda transportmedlet att ta sig till Umeå. Flygtransporten är det näst mest 

använda transportmedlet och på grund av att Umeå är ett perifert område så 

används flygtransporten främst för de som reser från långa avstånd. Flygplatsen 

har en stadig ökning av passagerare och har också blivit betrodd som en viktig 

faktor för att öka regionens turismflöden.  

 

Nyckelord: flygtransport; turistinflöden; perifert område  
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1.  INLEDNING 

 

Under 2000-talet har vi människor blivit allt mer mobila, vilket gör att vi får ett 

mer utspritt mönster av vårt sociala och ekonomiska liv (Hannam, Sheller, & 

Urry, 2006, s. 2). Turismen i västvärlden har haft en stor tillväxt på grund av att 

människor har fått mer fritid och en minskad transportkostnad, men även på 

grund av att vi har fått en ganska fri rörelse av kapital och arbetskraft (Saarinen, 

2003, s. 92). Turisterna har ändrat sitt beteende och reser längre än någonsin förr 

vilket gör att antalet globala ankomster har ökat med det dubbla under en 

tioårsperiod (Hall, 2010, s. 6; Matthiessen, 2004, s. 197). Transporter och 

turismflöden är till stor del beroende av varandra och för att det ska finnas en 

tillväxt inom det ena, krävs det att även det andra är fungerande. Som en turist 

skulle ha svårt att ta sig från en destination till en annan utan att det fanns ett 

transportmedel däremellan och likaså har ett transportmedel svårt att fungera om 

det inte skulle vara någon som använder det. Så ur ett globalt perspektiv är 

flygtransporten en viktig del för att öka turismflöden och som en ensam 

mekanism kan göra det möjligt för ett område att bli tillgängligt (Duval, 2007, s. 

1 & 152).  

 

Denna studie kommer att fokusera på hur transporter och turismflöden hänger 

samman och då främst med ett fokus på flygtransporten. Flygtransportsystemet 

är viktigt för att göra att platser kan länkas ihop och på så vis bilda ett nätverk 

som för dessa platser närmare varandra. På liknande sätt skapar man även 

distans till de platser som inte är lika nära och sammanlänkade (Hannam, 

Sheller, & Urry, 2006, s. 6). För att perifera områden ska känna sig som en del 

av resten av världen är det viktigt att ha ett utvecklat transportsystem, speciellt 

för de områden som har en barriär i form av ett hav. Dessa områden kan endast 

göras tillgängliga genom flyg- eller båttransport. På samma gång kan detta vara 

positivt för dessa områden att attrahera rese- och turismindustrin när dem anses 

vara exotiska och oexploaterade (Bråthen & Halpern, 2012, ss. 7-8; Chaperon & 

Bramwell, 2013, ss. 132-133). I och med att perifera områden ofta är 

oexploaterade är det många stadsbor som lämnar sitt hektiska liv i staden för att 

besöka dessa områden, för att ägna sig åt rekreation. Därför är naturturism en 

viktig del av dessa områden och kan som ensam aktivitet ge många 

anställningsmöjligheter på regional nivå (Saarinen, 2003, ss. 101 & 108-109).  

 

När det nämns resenärer i denna studie använder jag mig av UNWTO:s 

definition där en resenär är någon som rör sig mellan olika geografiska platser 

för olika ändamål, som till exempel för fritidssysslor eller arbete, för kortare tid 

än ett år. Jag kommer även att använda mig av definitionen av turisten och 

dagsbesökaren där de särskiljs genom att turisten övernattar på destinationen och 

dagsbesökaren gör det inte. När jag talar om resenären jämtemot turisten 
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särskiljs dessa genom att turisten besöker en destination medan resenären kan 

vara en del av lokalbefolkningen på destinationen (UNWTO, 2013). Mitt fokus 

kommer att ligga i att undersöka om en flygtransport kan vara ett hjälpmedel för 

en region i dess turismutveckling. Min studie kommer vara begränsad till Umeå 

Airport och dess påverkan på turismutvecklingen i Umeå regionen. Varför detta 

ämne är av intresse är för att Umeå är en kommun i norra Sverige och räknas 

som ett perifert område och flygtransport är egentligen det enda alternativet för 

långväga transporter, när det handlar om tidseffektivitet (Duval, 2007, s. 24). I 

och med detta är det intressant att se till vilken grad som flygtransporten faktiskt 

kan göra att regionen blir mer tillgänglig; för ett ökat turismflöde och mer 

pengar in till regionen.  

 

2. SYFTE 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva resandet från och till Umeå med 

särskild hänsyn till Umeå Airport och dess förmåga att ta emot turismflöden. De 

frågeställningar som ska besvaras är: 

 

i) Varifrån kommer turisten/besökaren som väljer Umeå som resmål? 

ii) Vilket transportmedel väljer turisten/besökaren att resa med till Umeå? 

iii) Vilken betydelse har flygplatsen för Umeås turistflöden?   

 

3. TEORI 

 

I detta teoriavsnitt kommer jag att fokusera på att öka kunskapen inom ämnet 

transport och turismflöden, samt turism till perifera områden. Därför kommer 

jag börja med att behandla vad tidigare forskning säger om dessa ämnen. Detta 

ska då ge en bakgrund till det forskningsområde som kommer att behandlas 

senare i resultatet av denna uppsats. 

 

3.1  Relationen mellan transport och turistflöden 

 

Transport är en mekanism för rörelsen av dels gods men även människor och det 

är konstaterat att tillväxten inom transportsystemen går han i hand med 

tillväxten inom turism, det ena är alltså beroende av det andra (Duval, 2007, s. 

1). Globalt sett har turistankomsterna ökat med nästan det dubbla sedan 1998 

och tio år framåt, när antalet internationella turistankomsterna 2008 uppmättes 

till 922 miljoner. Detta beror mycket på det faktum att turister har ändrat sitt 

beteende och reser längre sträckor för sina fritidsaktiviteter (Hall, 2010, s. 6). 
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För att nätverk och linjer mellan en destination och turistens hemort ska kunna 

fungera bör det finnas ett flöde av turister, men för att flödena ska kunna ta sig 

mellan hemorten och destinationen krävs det att det finns ett fungerande 

transportsystem som till exempel flygtransport. Att flödena kan se väldigt olika 

ut är beroende av flera olika faktorer; som att transporten ska vara tillgänglig, att 

den ska vara kostnads- och tidseffektiv samt att det faktiskt ska finnas en 

motivation till själva resandet från turistens sida (Duval, 2007, ss. 14-15).  

 

Att ha en fungerande bas a transportinfrastruktur menar forskare att det även 

brukar spegla hur pass attraktiv en plats är. Det kan sägas vara en viktig faktor 

för städer och regioner i dess ekonomiska och fysiska utveckling och på så sätt 

ge möjlighet åt en destination att utveckla nya och befintliga attraktioner inom 

platsen. Detta gör att platser blir mer produktiva och på så vis kan den även 

förbättra sin internationella konkurrenskraft. Det är ingen tvekan om att 

transporter gör det möjligt att utveckla nya aktiviteter, det är dock brist på exakt 

kunskap till vilken utsträckning som de hänger samman (Khadaroo & Seetanah, 

2007, s. 1023; Khadaroo & Seetanah, 2008, s. 831; Matthiessen, 2004, s. 198).  

 

En förändring av infrastrukturen kan också leda till att resandet förändras. Inom 

Skandinavien har vissa länkar förändrat beteenden som till exempel när 

Själland, en dansk ö, kopplades ihop med fastlandet i Europa så minskade det 

inrikesflygen till och från Köpenhamn med hälften. Dock började det komma 

fler internationella turister till samma flygplats på grund av denna enskilda 

händelse. Likaså förändrades beteendet då Öresundsbron byggdes för att koppla 

ihop Södra Sverige med Köpenhamn, vilket gjorde att människor kunde ta sig 

mellan gränserna med landtransport. I och med att gränser länkas samman gör 

det att transporten också ser annorlunda ut, och i vissa fall kan 

höghastighetstågen ersätta rutter som tidigare endast var möjligt för 

flygtransporten (Matthiessen, 2004, s. 201).  

 

3.2  Turistens beslutsfattande av transport  

 

De olika transportmedlen som turisterna har att välja mellan används oftast till 

olika syften där flygtransport är mestadels till för att ta sig från hemort till en 

destination, inom landet eller utom landet. Medan transportmedel som till 

exempel tåg används främst inom hemlandet. Transporter som taxi och buss 

används mestadels för att ta sig runt inom platsen man befinner sig på. Det som 

ibland gör det svårt att koppla ihop all turismtransporter till turismsektorn, är 

eftersom många gånger kan kopplingen mellan dessa två vara ganska 

transparant. (Duval, 2007, s. 15 & 23). Dock pekar fakta mot att de kilometrar i 

Europa som är avsedda till landtransport för människan, är det cirka 15-20 % 
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som används av turisten, och för flygtransport är siffran ännu högre (Hall, 2010, 

s. 6).  

 

Valet av transportmedel blir väldigt olika beroende på om det är exempelvis en 

affärsresenär eller en barnfamilj, men även beroende på hur långt turisten har 

tänkt resa. Valet brukar ofta bestämmas utifrån kostnaden men även av hur 

effektivt färdmedlet är, så det är givetvis beroende på hur långt man har tänkt 

resa. Flödet till en destination är beroende av turistens valmöjligheter av 

transportmedel mellan hemorten och destinationen som man väljer att resa till 

(Duval, 2007, s. 17 & 24). Samt är valet av destination också beroende av hur 

attraktiv en plats är; allt från dess naturliga skönhet, tillgång till naturresurser, 

lokala kultur men även infrastruktur i form av restauranter, hotell, shopping, och 

så vidare (Bieger & Wittmer, 2006, s. 42). Om det inte finns någon motivation 

för resande från turistens sida kan det bero på till exempel att den finns en brist 

på tid, dålig ekonomi, dålig hälsa eller att det finns brister i transportens säkerhet 

(Hall, 2010, s. 6). 

 
 
Figur 1. Transportvals modell (modell är översatt från engelska). 

Källa: Duval, 2007, s.18.  

 

Som nämnt är det många faktorer som är avgörande i valet av transportmedel 

och dessa faktorer kan ses närmare i figur 1 ovan. Vid valet är turisten beroende 

av både utbudssidan och efterfrågesidan. Avståndet samt hur frekventa 

transporterna är kan vi säga har betydelse för turisten vid valet av 

transportmedel, med tanke på lägets tillgänglighet. Samt är det viktiga aspekter 

att läget marknadsför sig för att ens turisten ska veta att destinationen finns. 

Beroende på om det är inom en destination denne ska resa eller om det är en resa 

mellan olika destinationer blir valet olika. Valet är också beroende av de 
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efterfrågerelaterade elementen, som till exempel vilken ålder turisten befinner 

sig i och vad turisten har för preferenser (Duval, 2007, s. 17).  

 

När det kommer till kostnaden kan valet av transportmedel se väldigt olika ut 

beroende på vem turisten är. Om turisten har en lägre inkomst så väljer den 

förmodligen ett billigare alternativ till att ta sig till destinationen. Det kan handla 

om valet mellan ett lågkostnadsflyg och att resa med en lyxkryssning. I motsatt 

riktning kan även turisten välja ett dyrare alternativ på grund av transportens 

estetiska karaktär, då kanske själva resan ses som en del av själva nöjet. Den 

som väljer ett dyrare alternativ är inte lika beroende av ekonomiska karaktären 

av resan eller hur tillgänglig transporten är (Duval, 2007, s. 17).  

 

Flygtransporten är ofta inte känt som ett transportmedel som är någon attraktion 

men ibland kan även detta vara fallet. Som den första flygningen mellan New 

York och Singapore, utan mellanlandning, blev en stor historisk händelse, 

eftersom något flyg aldrig tidigare hade kunnat flyga så långt utan 

mellanlandning. Människor bokade biljetter till flygningen enkom för att vara en 

del av en historisk händelse, och inte för att dem nödvändigtvis ville besöka 

destinationen (Duval, 2007, s. 24). Detta har att göra med de estetiska 

karaktärerna men när det kommer till kostnaden har det även där skett en stor 

skillnad i turistbeteendet sedan utvecklingen av lågkostnadsflyg har kommit 

fram. Turisterna reser längre än tidigare, där turisten förr åkte för att åka skidor 

om vintrarna medan det nu är möjligt att resa till varmare klimat även under 

vintern (Bieger & Wittmer, 2006, s. 41).  

 

3.3  Flygtransportens historia 

 

Flygtransporten utvecklades efter första världskriget för att fungera som en 

service för affärsmän, men även för posttjänster. Flygtransporten och turism 

började egentligen som ett fenomen runt 1930-talet när flygplan som DC2 och 

DC3 framkom. Det var då möjligt för privatpersoner att dra nytta av 

flygtransporten under deras fritid för att kunna åka ut och resa. Det egentliga 

startskottet kom dock först efter andra världskriget då de större flygplanen som 

till exempel DC6 utvecklades och flygtrafiken började förlita sig mer till att 

turisterna skulle fylla ut planen, vilket i sin tur ledde till att priserna för att flyga 

sänktes för att anpassa sig till marknaden. Vid denna tidpunkt blev det vanligt 

med charterflyg från kallare vinterparadis till solen och värmen (Bieger & 

Wittmer, 2006, ss. 40-41).  

 

Senare under 1980-talet då det blev en avreglering inom flygtransportindustrin i 

Europa började lågkostandsflygen konkurrera allt mer med de nationella- och 

linjefart flygtransporterna. I och med att det blev billigare att flyga kom det även 
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fram nya former av turister; som dem som bara åkte iväg över några dagar, de 

som besökte släktingar och vänner men även de som behövde billiga transporter 

för att ta sig till sina fritidshus (Bieger & Wittmer, 2006, s. 41). Under 1990-

talet ökade antalet internationella flygtransporterna konstant och antalet 

passagerare nästan fördubbades. 1989 stod trafiken för 368 miljoner människor 

som reste till eller från en destination medan 1999 var den 693 miljoner. Det är 

konstaterat att flygtransporten är väldigt viktig för att kunna göra platser 

tillgängliga och är även det främst använda transportmedelet när turister reser 

längre sträckor (Matthiessen, 2004, s. 197).  

 

Att flygtrafiken har utvecklats gör att det går fortare, blir billigare, säkrare och 

bekvämare att resa men det gör det också möjligt för människan att åka till de 

underligaste och mest avlägsna platserna (Prideaux, 2003, s. 53).  Under 2000-

talet finns det i grund och botten två olika typer av bolag inom flygtransporten; 

den ena är bolagen som är baserade på nätverk och regionala linjer och de andra 

är de som är baserade på priset, lågkostnadsflyg (Duval, 2007, s. 153). Vad som 

tydligt skiljer de åt är kostnaden och där de nätverksbaserade flyglinjerna brukar 

rikta sig mot passagerare som arbetarklass men även fritidsresenären, på dessa 

linjer är resornas kostnad i medelklass. Regionala linjer brukar ha ett lite högre 

pris och trafikerar mindre destinationer och med mindre flygplan. 

Lågkostnadsflyg, dit man även kan säga att charterflyg tillhör, står för de 

billigaste resorna, där de två differentiseras genom att den första trafikerar 

kortare sträckor och är på så vis konkurrenskraftig medan charterflygen har 

medel- och längre sträckor. (Bieger & Wittmer, 2006, s. 45). Lågkostnadsflyg 

som exempelvis Ryanair satsar på att trafikera stora städer men på billigare och 

mer perifera flygplatser, vilket gör att de på så vis kan skapa billigare resor 

(Matthiessen, 2004, s. 200).  

 

Inom industrin för flygtransport är avkastningen en väldigt viktig faktor av vad 

som gör den kapitalintensiv och är även en mycket reglerad industri, men som 

nämnts tidigare har det dock ändrats mycket på senare år. Om flygservicen får 

negativa konsekvenser blir både lokala och nationella ekonomier påverkade och 

det är därför viktigt att ha stöd från regeringen som kan gå in med ekonomiskt 

stöd genom lån under svårare tider. Trots lånen så har det ändå blivit svårt för 

vissa flygbolag att överleva och två av USAs ledande flygbolag gick i konkurrs 

fyra år efter terrorattentatet den 11 september 2001. Flygbolagen själva menar 

att varför de har gått i konkurrs berott på att flygbränslet har blivit för dyrt, men 

det är konstaterat att det även är beroende av att det inom senare år har det trätt 

fram en ny marknad, nämligen lågkostnadsflygen (Duval, 2007, ss. 151-152). 

Transportbranschen kan bli väldigt negativt berörd av externa effekter som 

påverkar hur turisten reser. Som terrorattentatet den 11 september 2001 

påverkade många människor att inte resa under kommande två åren framåt. 

Sedan 2004 har dock flygtransporten hela tiden ökat (Duval, 2007, s. 2). 
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3.4 Flygtransport och turistflöden 

 

För turismutvecklingen och för att öka turistflödet är flygtransport ur ett globalt 

perspektiv en stor kugge i hjulet för att få den att rulla framåt. Till grund av den 

flygteknik som finns idag kan flygtransporten ensamt göra det möjligt för en 

destination att bli tillgänglig för stora turistflöden (Duval, 2007, s. 152). Bieger 

och Wittmer (2006, s.40) menar dock att transporten inte ensamt kan vara en 

faktor för att turismflödena till en destination ska öka, utan att det även måste 

finnas en efterfrågan. Utan efterfrågan från turisterna så skulle inte transporten 

kunna bedriva trafik emellan olika platser, och det är på grund av att vi 

människor har ett behov av att resa mer som formar dessa nya rutter. Som kan 

utläsas i tabell 1 nedan är dem sju platser som är mest beroende av flygtransport 

för att kunna ta emot internationella turister. Det syns även att vissa platser är 

helt beroende av flygtransporten i att kunna ta emot internationella turister, 100 

%. Det kan sägas att korrelationen mellan flygtransport och turismflöden är stort 

när det talas om internationell turism. Destinationer där flygtransporten är 

välutvecklad har det även blivit det klart mest använda transportmedlet för de 

turister som stannar till minst fyra övernattningar (Bieger & Wittmer, 2006, s. 

41). 

 
Tabell 1. Flygtransportens del av internationella ankomster till specifika platser under året 

2000.  

Land 

Flygtransportens 

del av 

  ankommande (%) 

Japan 100 

Taiwan 100 

Australien 99 

Nya Zeeland 99 

Filippinerna 98 

Korea  95 

Dominikanske 

republiken 94 
Källa: Bieger & Wittmer, 2006, s.41 (översatt från engelska). 

Not. baserad på WTO, Madrid, 2000.   

 

En ökad turism och transport är dock inte alltid positivt, som nämnts tidigare så 

finns det även externa effekter som kommer med dessa två. Om en destination 

blir överexploaterad kan det leda till att kvaliteten på platsen försämras vilket 

gör att destinationer vill avgränsa sig och göras otillgängliga för vissa. Det kan 
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handla om att sätta upp grindar för att begränsa besökarantalet, samt när det 

gäller flygtransport till öar kan antalet flygavgångar sänkas. Detta är dels för att 

kvaliteten på platsen ska behållas men även en hög kvalitet på turisterna, där den 

attraktiva turisten är den som har mycket pengar och är villig att spendera på 

platsen (Bieger & Wittmer, 2006, ss. 42-43). Hur allt detta, med till exempel 

flygplan och besökarens socio-ekonomiska egenskaper, samt hur antalet turisten 

hänger samman kan ses i figur 2 nedan.  

 

 
Figur 2. Systemmodell för flygtransport och turism (modell översatt från engelska).  

Källa: Bieger & Wittmer, 2006, s.43. 

  

Det finns även skillnader i vilken flygplatsinfrastruktur olika destinationer har. 

Som figur 2 ovan visar på är att exempelvis flygplatsens storlek hänger samman 

med vilken storlek på flygplanet de väljer att trafikera flygplatsen med. Detta 

kan dras kopplingar till att större flygplatser brukar sträva efter högre kvalitet 

med större landbana på över 3000 meter och bättre service, det resulterar i att de 

ofta har större flygplan men med färre avgångar. Detta i motsats till mindre 

flygplatser som ofta satsar på mindre flygplan med fler avgångar, som 

charterflyg och lågkostnadsflyg där man tas från punkt till punkt (Bieger & 

Wittmer, 2006, s. 43). Det är dock ingen större ekonomisk vinst för en flygplats 

utifrån dess användare. Detta eftersom de flesta passagerare spenderar större 

delen på attraktioner och liknande, och inte nödvändigtvis på flygplatsen 

(Matthiessen, 2004, s. 198).   

 

Många bolag har utvecklat ett så kallat hub-spoke system där fokus lämnas från 

att ta sig mellan hemorten och destinationen och istället fokusera på en nav som 

korsväg. De olika naven som finns är lokaliserade utifrån flygbolagens 
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preferenser, där Air France har Paris som nav, KLM har Amsterdam och 

Lufthasa har Frankfurt. Den inte riktigt tydliga kopplingen har flygbolaget SAS 

som ägs till 50 % av olika myndigheter, Sverige, Norge och Danmark. Danmark 

och dess huvudstad Köpenhamn fungerar idag som ett nav för många 

genomresande. Detta på grund av dess geografiska position då staden ligger i 

mitten av två nätverk, Skandinavien och Västra Europa. Varför Köpenhamn 

dock inte kan utses som navet för SAS är eftersom både Stockholm och Oslo har 

krav om att få direkta linjer utifrån respektive stad och ett fungerande nav kräver 

att det finns internationell trafik som reser in eller ut från flygplatsen 

(Matthiessen, 2004, ss. 198-199 & 205).   

 

Att flygbolag går ihop och bildar allianser ger vissa fördelar där bolagen enklare 

kan få tillträde att passera vissa marknader, dock måste det konstateras att det 

ofta sker på bekostnad av de svagaste och mer perifera naven som exempelvis 

Köpenhamn. Det största hotet från Köpenhamns sida vore om flygbolaget SAS 

skulle lägga ner sin verksamhet eftersom då skulle hela området kring Östersjön 

vara helt utan ett stort nav för att ta emot de internationella turisterna. Om något 

annat flygbolag skulle ta över SAS skulle det förmodligen leda till att dem 

skulle leda om trafiken till flygbolagets egen hemregion och då skulle det vara 

svårt för Köpenhamn att fungera som ett nav (Matthiessen, 2004, s. 199).   

 

3.5 Turism och transport i perifera områden 

 

Att turismen i västvärlden har haft en stor tillväxt under senare år är beroende av 

många aspekter som till exempel att människan har fått mer fritid, till stor del en 

fri rörelse av kapital och arbetskraft, men även tillsammans med aspekter som 

minskad kostnad för transport. Turismindustrin är känt som den snabbaste 

växande industrin i världen och beräknas inte att plötsligt sluta att växa. För den 

regionala ekonomin har turism stor betydelse och speciellt i perifera områden 

där industrin ofta står för en stor del av anställningsmöjligheterna inom platsen. 

Turism i perifera områden är ofta en ensam aktivitet inom området och används 

därmed ofta som ett verktyg för att nå ekonomiska mål. För regioner som inte är 

så välutvecklade kan alltså turism vara en generator för fortsatt utveckling, om 

regionen kan dra fördel rent ekonomiskt (Saarinen, 2003, ss. 91-95). Perifera 

områden har dock en nackdel i att de befinner sig på långa avstånd från stora 

populationer och ekonomiska centrum och många gånger så har dessa områden 

även en barriär i form av ett hav, vilket gör att de endast kan nås genom båt- 

eller flygtransporter. Därför blir resandet till dessa platsen ofta ineffektivt i 

förhållande till tiden och kostnaden (Chaperon & Bramwell, 2013, s. 132).  

 

I och med den ökande industrialiseringen under hela 1900-talet har gjort allt mer 

att människor migrerar från landsbygden och in till staden, och leder då till att 
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större delen av världens befolkning faktiskt bor i städer (Forsberg, 2005, s. 90). 

De urbana områdena attraherar både turister från andra städer samt de från rurala 

och perifera områden. Till staden åker olika typer av turister i motsats till de 

rurala och perifera områdena som främst har turister från städer. De perifera 

områdena representerar en tillflyktsort för stadsborna, dit de kan komma för att 

stressa av och ge rekreation åt själen. Alltså kan det påstås att de perifera 

områdena är beroende av stadsbornas semestertid och beteende (Saarinen, 2003, 

s. 101).  

 

Många av aktiviteterna som turisterna som kommer till perifera områden ägnar 

sig åt är just naturturism. Detta kan ses som en stor fördel eftersom denna typ av 

turism kan ofta generera anställningsmöjligheter för lokalbefolkningen och ofta 

krävs det inte en så hög utbildning för att hantera denna typ av arbete. Detta 

skulle då ses som en stor fördel lokalt där arbetslösheten skulle minska, den 

stora nackdelen är dock hur säsongsbaserad turism är, samt i att kapital inte 

investeras så ofta i perifera områden och i utomhusaktiviteter (Saarinen, 2003, 

ss. 101 & 108-109). Det är även en nackdel i att denna typ av turism är ganska 

svår att mäta, när det gäller nationella turister. Det är vanligt att turisterna på en 

destination beräknas utifrån boendet, men eftersom många nationella turister 

endast kommer under dagen, dagsbesökare, så räknas de inte in i systemet och 

antalet turister uppmätt kan då bli missvisande (Hall, 2010, s. 6). 

 

Saarinen (2003, ss. 99-100) har norra Finland som exempel på ett perifert 

område. Han menar att under 1990-talet så hade fritidshusen en stor tillväxt och 

på grund av detta så behövde turisterna också enklare sätt att resa och ta sig till 

sina fritidhus. Det blev då även en stor ökning på antalet flygplanspassagerare 

och vissa städer i Finland hade så mycket som 700 % ökning av antalet 

passagerare under åren 1993-2003. Att ökningen av flygplanspassagerare till 

perifera områden har ökat så mycket kan inte direkt indikera att turisterna till 

dessa platser har ökat så mycket, utan snarare är det turisternas beteende som har 

ändrats. Turisterna vill resa snabbare och kan även åka iväg under kortare tid på 

grund av snabba transporter som flyg.   

 

Ett annat exempel på perifert område är norra Norge och dess västkust. Norge är 

ett utsträckt land vilket leder till att det blir stora avstånd mellan dess olika 

städer, det finns många mindre flygplatser i Norge med kortare landningsbanor, 

vilket leder till att de trafikeras av mindre flyg. På grund av detta finns det inte 

möjlighet för dessa flyg att ta sig från ena sidan av landet till den andra, och 

alltså resulterar i att dessa flyg måste göra mellanlandningar för de passagerare 

som exempelvis ska resa från norra Norge till huvudstaden Oslo. Dessa mindre 

flygplatser har heller ingen vidare konkurrens på marknaden, där vanligtvis det 

är flygbolaget SAS som dominerar, och på så vis så blir det heller inget 

reducerat pris när det är ett bolag som har monopol. Norge skulle behöva anta 
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ett antal åtgärder för att lindra det här problemet, eftersom i dagsläget är resorna 

alldeles för dyra, vilket resulterar i att det inte blir full kapacitet på planen (Lian, 

2010, ss. 137-138 & 142).  

 

För att tillhandahålla en effektiv flygtransport service krävs det dock att den ska 

vara effektiv, både i förhållande till pris men även i förhållande till den service 

som flygplatsen kan producera. Det krävs en avvägning mellan dessa två för att 

göra servicen så effektiv som möjligt. Flygtransport är en väldigt viktig faktor 

när det kommer till att koppla ihop perifera områden till att bli en del av resten 

av världen. Till många perifera områden tas åtgärden om att införa program om 

en allmän trafikplikt där det i Sverige är nationella myndigheter som ansvarar 

för att detta ska fungera. Detta är viktigt för att flygplatser i perifera områden 

inte ska ha för stora kostnader. Flygpriserna måste täcka kostnader som 

exempelvis service och driftskostnaderna på flygplatsen. Därför kan det vara 

kostnadseffektivt som exempelvis i Sveriges fall där de använder sig av mindre 

flygplan med kapacitet på mellan 35-50 platser, som trafikerar perifera områden 

(Bråthen & Halpern, 2012, ss. 3 & 5-6).  

 

Flygplatser i perifera områden har oftast en kortare landningsbana och med en 

lägre kapacitet så blir kostnaden för varje flygning relativt lågt. Den fasta 

kostnaden är dock densamma och därför måste det eventuellt vidtas åtgärden 

som gör att kostnaden kan delas för att det ska kunna finnas en fungerande 

flygplats i dessa regioner. Eftersom det ofta är fåtal passagerare är det svårt att 

få flygbolag att vilja trafikera dessa rutter men för att perifera områden ska ha en 

chans för tillväxt krävs det att de har ett fungerande transportsystem för att de 

ska kännas som en del av resten av världen. Perifera områden har dock en stor 

möjlighet till att attrahera rese- och turismindustrin eftersom dessa områden ofta 

är oexploaterade och kan därmed ses som exotiska resmål (Bråthen & Halpern, 

2012, ss. 7-8; Chaperon & Bramwell, 2013, s. 133).  

 

När det gäller flygtransport till perifera områden så anser lokalbefolkning till 

stor del att de känner sig mer kopplad till resten av världen i och med att de har 

en flygplats. Det blir då enklare att åka på semester och att behålla kontakten 

med släkt och vänner som bor i andra regioner. Ibland kan det dock uppstå en 

ifråga sättning om flygtransporten verkligen är så positiv alla gånger. På 

regional nivå kan det bli att om flygtransporten ökar så blir nettoinflödet 

negativt, genom att det är fler som reser från än till regionen (Bråthen & 

Halpern, 2012, ss. 9-10). 
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4. METOD 

 

4.1 Tillvägagångssätt 

 

Denna studie har utförts genom att ta reda på om Umeå Airport är viktig för 

regionen Umeå. Detta har jag gjort genom att analysera statistik över var turisten 

som reser till Umeå kommer ifrån, och vilket transportmedel turisten väljer när 

de kommer till Umeå. Dessa data har jag sedan bearbetat och analyserat för att 

den ska passa till min studie och till syftet, att ta reda på om Umeå Airport är 

viktig i förhållande att ta in turismflöden till regionen Umeå. Jag har valt att 

basera min analys på skriftliga källor, vilket kan var ett alternativ till intervjuer 

och enkäter. Dokument är ofta en betrodd källa och betraktas som auktoritativa 

eftersom statspublikationer och officiell statistik kommer från staten. De anses 

även vara opartiska eftersom de producerats av tjänstemän och därmed lämnas 

personliga åsikter utanför bilden. Även när det gäller statistik så är de baserade 

på ”hårddata” och siffrorna som kommer med statistiken är faktabaserade och 

därmed råder det ingen tvekan om deras trovärdighet (Denscombe, 2009, s. 

295). De data som insamlats till denna studie kan inte tala för sig själv utan med 

den analys som jag har gjort har jag kommit fram och producerat resultat som 

alltså är grundat ur det ursprungliga ”hårddata” (Denscombe, 2009, s. 368). 

Varför jag har valt att studera dokument som officiell statistik för att uppnå mitt 

syfte är för att få den verkliga bilden av vad turisten faktiskt väljer och inte vad 

någon tror att turisten skulle välja, vilket kanske skulle vara fallet vid en 

intervju. En annan aspekt som undviks vid är att människors åsikter inte 

kommer in i bilden, där denna kanske är partiskt och det resulterar då i ett 

förvrängt svar.  

 

4.2 Datainsamling 

 

Datainsamling till denna studie kommer från andrahandsdata av skriftliga källor. 

Den statistik som har samlats in kommer från Swedavia, turistbyrån i Umeå, 

Tillväxtverket och Umeå kommun. Statistik från Swedavia kommer från deras 

passagerarfrekvens där de har samlat in antalet avresande och ankommande från 

och till Umeå. De data som kommer från Umeås turistbyrå är dels baserad på en 

enkätundersökning som de har gjort med turister i Umeå under sommaren 2012 

samt är det baserat på en intervju med Maritta Holmberg, turistchef i Umeå. De 

data som samlats in är officiella dokument vilket gör att det är tillgängligt för 

alla. Detta gör att statistiken och övriga dokument är lätta att få tag på och gör 

det tids- och kostnadseffektivt. De data som kommer från Tillväxtverket är 

baserade på enkätundersökningar som de har gjort på internationella turister till 

Sverige. Där de bland annat har tagit fram fakta om vilka transportmedel som är 

vanligast i resandet till Sverige. Fakta från Umeå kommun består av bland annat 
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fördelningen av turistkronan; alltså till vilka branscher inom turismindustrin som 

tjänar mest, respektive minst. Samt har andra relevanta fakta samlats in för att ge 

stöd åt denna studie. 

 

4.3 Databearbetning 

 

Mycket av de data som hämtats in är redan bearbetade men jag har sedan 

analyserats resultatet. Genom att analysera de data som jag har samlat in har jag 

använt mig av Excel för att dels göra tabeller, där det kan jämföras utvecklingen 

samt har jag producerat egna figurer i form av diagram. Statistiken som jag har 

hämtat från Swedavia har jag sammanställt på följande sätt: 

 

 Genom att samla in antalet avresande och ankommande från och till 

Umeå Airport under året 2012. Där jag har analyserat hur resandet skiljer 

sig under året. 

 

 Jag har även analyserat utvecklingen av antalet ankommande till 

flygplatsen i Umeå och hur förändringen har varit under senare år. Detta 

har jag studerat eftersom det är av intresse att se hur många passagerare 

som Umeå tar emot årligen med flygtransport. Detta kan då indikera hur 

pass viktig flygplatsen är i att just ta emot besökare när man kan analysera 

om passagerarna blir fler eller färre.  

 

De fakta som Umeå kommun har tagit fram har jag analyserat för att försöka 

utarbeta tabeller och figurer som förhåller sig till mitt syfte. Jag har bland annat 

jämfört olika transporters utveckling utifrån den statistiken som jag har samlat 

in, för att på så vis jämföra hur fördelningen är. Alltså vilket transportmedel som 

turisten väljer. Samt har jag analyserat vilka branscher det är som tjänar mest på 

turismen inom regionen, med fokus på transporten. Dokument från 

Tillväxtverket består av en enkätundersökning av de internationella turisterna 

som kommer till Umeå. Där har de bland annat tagit reda på vilka 

transportmedel som är de vanligaste beroende på vilken varifrån det är turisten 

reser ifrån. Jag har på bästa möjliga sätt försökt att analysera detta och jämföra 

det med destinationen Umeå.  

 

4.4 Källkritik    

 

Eftersom denna studie baseras på en andrahandskällor och officiell statistik så 

kan vi inte fånga in personers känslor och värderingar. Eftersom mitt resultat till 

stor del är baserat på andrahandskällor och officiell statistik som är insamlad 

från någon annan så sätts stor tyngd på mig som forskare att avgöra validiteten 

på det data som jag använder mig av. Trovärdigheten är också en viktig aspekt 
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och kan analyseras utifrån vem det är som har skrivit data och varför det är 

skrivet. Det gäller även som forskare att utvärdera källan utifrån innebörden, om 

texten innehåller koder där du som forskare tvingas tolka det som står eller är 

det tydligt skrivet. En annan syn är ofta att källor som är nya och färskare ofta är 

bättre, men mest troligt är det så att äldre källor ofta är mer tillförlitliga eftersom 

de annars skulle ha blivit borttagna (Denscombe, 2009, ss. 301-302). Det gäller 

dock att avväga vad som är viktigast för studien eftersom det inte alltid går att 

basera en studie på gammal data som i detta fall när jag ska ta reda på om Umeå 

Airport är viktig för inflödet av turister i dag kräver det att det är baserat på 

nyare statistik.  

 

En annan begränsning med min studie är när jag har studerat passagerare till 

Umeå Airport, så går det inte att avgöra vilka som är turister och vilka som inte 

är det. Många av de passagerare som använder flygtransporten till och från 

Umeå kan även vara från Umeåregionen, och bör då inte räknas som 

turistinflöden till regionen. Även kan det vara en brist i att jag försöker applicera 

fakta gällande Sverige på fallet Umeå. Detta gör att resultatet kan bli delvis 

missledande.  

 

En annan kritik till metoden är att jag som forskare ibland kan ha vissa fördomar 

som kan föras in i tolkningen av de data som finns tillgängligt. Detta bör dock 

undvikas eftersom det kan ge ett snedvridet resultat (Denscombe, 2009, s. 368). 

Som sagt krävs det att du som forskare är kritisk till den officiella statistik som 

finns tillgänglig eftersom den inte alltid ger en objektiv bild av verkligheten. 

Den som använder sig av statistiken bör fundera kring huruvida det är enkelt att 

mäta fenomenet, ju mer uppenbart fenomenet är desto mer kan du tillförlita dig 

till befintligt data (Denscombe, 2009, s. 304). I mitt fall med statistik från 

flygplats och enkätundersökningar så anser jag att data är tillförlitligt eftersom 

det är trovärdiga utgivare samt att det är baserat på vad turister faktiskt gör, och 

inte tänker att den ska göra.  

 

Alternativa tillvägagångssätt vore att göra en egen undersökning på turisterna 

som kommer till Umeå för att kolla var de kommer ifrån och vilket 

transportmedel de valt för att resa till Umeå. På så vis kunde man få fram vilken 

turist i förhållande till distans och tid som väljer flygtransport till regionen. 

Alternativt att intervjua turister som kommer till Umeå. Detta skulle dock kräva 

mycket tid för att få en heltäckande studie och för att n (urvalet) skulle vara 

representativt för N (alla som flyger/reser till Umeå).  
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5. RESULTAT 

 

Det material som resultatet är baserat på kommer från statistik som Swedavia 

har om Umeå Airport, statistik från turistbyrån i Umeå, samt statistik från 

Tillväxtverket och Umeå kommun. Statistiken från turistbyrån bygger dels på en 

gästundersökning som gjordes mellan juni och augusti 2012 där det var 657 

deltagare, varav 253 svarade (38,5 %). Mycket av resultatet bygger på 

andrahanskällor som har tolkats och analyserats.   

 

5.1 Umeå-regionen 

 

Umeå ligger i norra Sverige och kan därmed räknas som ett perifert område. 

Sedan universitetet invigdes 1965 har befolkningen fördubblats vilket har gjort 

Umeå till den mest befolkningsrika kommunen i norra Sverige. På grund av 

universitetet så är det cirka 54 % av befolkningen som är inflyttade samt är 

genomsnittsåldern på 38 år, vilket är betydligt lägre än riksgenomsnittet. För att 

ta sig till Umeå kan man välja bil eller buss genom att ta E4:an eller E12:an men 

även trafikeras regionen av tåget och flyget. Umeå Airport är en av Sveriges 

mest trafikerade flygplatser och ligger endast några kilometer ifrån stadskärnan 

(Umeå kommun, 2013).   

 

5.2 Vilka som kommer till Umeå och varför 

 

Enligt gästrapporten som turisbyrån i Umeå gjorde så är den största delen av 

turisterna som besöker Umeå mellan 26-45 år gammal (37,3 %) och reser oftast 

tillsammans med 2-3 personer (45,5 %). Den största besökargruppen är från 

Sverige (36,7 %) och som även turistchef Holmberg (2013) tillägger är svenska 

turisterna främst från Norrland, Stockholm och Götaland. Efter svenskar är det 

främst turister från Norge (14,3 %), tätt följt av turister från Tyskland (12,7 %) 

och Finland (10,4 %). Engelsmännen står för endast 1,5 % av turistinflödet till 

Umeå och övriga länder står för 24,3 %. Varför dessa turister valt att besöka 

Umeå är framförallt för att de söker avkoppling och välbefinnande (21,6 %) men 

även för sevärdheter och besöksmål (19,8 %). Besöka släkt och vänner är även 

det en stor orsak till att besöka Umeå med 17,7 % medan orsaker som 

evenemang, delta i aktiviteter och vistelse i eget fritidshus sammanlagt består av 

under 10 % (se bilaga 1). Alternativet ”annat” var det hela 19 % som valde. 

 

5.3 Val av transportmedel av turisten som kommer till Umeå  

 

Till Umeå finns det olika färdmedel att välja mellan och sedan 2002 har det 

funnits färjetrafik mellan Umeå och Vasa, Finland. I figur 3 nedan kan läsas att 
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passagerarantalet har haft en stadig nedgång från dryga 100 000 passagerare 

under 2002 till under 50 000 passagerare 2011. Vilket visar på att antalet 

färjepassagerare mellan Umeå och Vasa har halverats på under 10 år 

(Andersson, 2012, s. 4). Detta tyder på att färjetrafiken inte står för någon stor 

del av turismflödet till Umeå under senare år.  

 

 
Figur 3. Utvecklingen av färjetrafiken mellan Umeå och Vasa år 2002 & 2009-2011 

Källa: Andersson, 2012, s.4. 

 

De transportmedel som främst används av turister som kommer till Umeå är 

bilen. Det är först efter bilen som flygtransport kommer på en andra plats i mest 

använda transportmedlet att resa till Umeå, och på en tredje plats kommer tåget 

(Holmberg, 2013). Tåget kan sägas fått en ökad betydelse sedan Botniabanan 

invigdes 2010, före den byggdes var det inte en möjlighet att resa till Umeå med 

snabbtåg. Botniabanan länkade samman en 19 mil lång sträcka mellan Umeå 

och Nyland, där tåget kan komma upp i hastigheter på 250 kilometer i timmen 

(Trafikverket, 2013). Valda transportmedlet till Umeå kan jämföras med vad 

som gäller för antalet internationella ankomster till Sverige där båt är det 

vanligaste färdmedlet med 38 %. Efter det kommer bilen med 29,5 %, flyget 

med 20,8 % och tåget med 9,1 %. Resterande använder kryssningsfartyg för att 

ta sig till Sverige (Tillväxtverket, 2012, s. 37). Vi kan se att valet av 

transportmedel skiljer sig ganska mycket om man jämför Sverige och Umeå 

specifikt.  

 

5.4 Turismindustrin i Umeå 

 

Turism och reseindustrin i Umeå omsatte dryga 1 miljard kronor under året 2011 

där det kunde konstateras att industrin ökat med 124 miljoner kronor, i 

jämförelse med året innan (Andersson, 2012, s. 3). Av ökningen stod 

flygtransporten för 12 %, och då är inte charterresor till utlandet medräknade. 

Det som ökat mest är antalet dagsbesökare (33 %) som kommer till Umeå 

(Umeå kommun, 2012). De flesta dagsbesökarna som kommer till Umeå med 

flyg är affärsresenärerna. Dessa har inga stora utgifter och genererar inte så 
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mycket pengar till industrin och Umeå regionen eftersom deras pengar främst 

spenderas på taxi och lunch (Andersson, 2012, s. 4). Enligt turistbyråns 

undersökning som de gjorde under sommaren 2012 så är det dock 78,6 % som 

även valde att övernatta i Umeå (se bilaga 1). Detta tyder på att de flesta faktiskt 

stannar inom regionen i ett antal dagar, och alltså inte kommer som 

dagsbesökare.  

 

Inom turismindustrin i Umeå är det olika hur pengarna fördelas på de olika 

branscherna. Den bransch som står för den största delen av intäkterna är logi (27 

%), tätt följt av shopping (22 %) och restaurang (21 %). Transporten står för 14 

% av omsättningen inom turismindustrin i Umeå (Andersson, 2012, s. 6).  I figur 

4 nedan kan läsas hur mycket transporten omsätter i svenska kronor mellan åren 

2002-2011. Det kan avläsas att den inte alltid har haft en stadig tillväxt under 

åren men däremot efter 2010 ser kurvan ut att bara gå uppåt. År 2002 drog 

transporten in 100 976 kronor medan den 2011 drog in 147 740 kronor. Så den 

procentuella förändringen av transportens omsättning mellan 2002-2011 har 

ökat med cirka 46 %. 

 

 
Figur 4. Omsättningen för transporten i Umeå 2002-2011 

Källa: Andersson, 2012, s.6.  

 

5.5 Flygplatsens betydelse för turistflöden 

 

I Swedavias (2012a, s.9) undersökning på var svenskar reser helst är valet att 

resa till solen. På så sätt kan det sägas att Umeå inte är det självklara valet när 

det gäller att åka på semester. Umeå Airport har dock fått ett pris för deras 

betydelse för regional tillväxt, vilket tyder på att flygplatsen är en viktig nod i 

arbetet att öka turistflödet och tillgängligheten till Umeå. Priset vann de på 

grund av deras stadiga tillväxt av passagerare, vilket motsvarar en av Sveriges 

främst växande flygplatser, samt för deras miljötänk. Varför antalet passagerare 
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ökat beror dels på att Umeå Airport har ingått ett samarbete med Umeå 

Kommun och Region Västerbotten under senare år för att bygga ut flygplatsen 

och detta har då gjort att passagerarantalet ökat (Swedavia, 2012b). Umeå 

Airport räknas dock som en liten flygplats i och med att de har en landningsbana 

på 2302 meter, vilket är under 3000 meter som är gränsen för vad som räknas 

som en stor flygplats (Bieger & Wittmer, 2006, s. 43; Swedavia, 2013b).  

 

Eftersom denna studie går ut på att se om Umeå Airport har betydelse för att 

kunna ta emot turistströmmar så har det sammanställts i figur 5 nedan hur 

många avresanden och ankomster det har varit till flygplatsen under året 2012.  

 

 
Figur 5. Umeå Airports passagerarfrekvens på inrikestrafiken under 2012 

Källa: Swedavia, 2013.  

 

Figuren ovan visar på Umeå Airports passagerarfrekvens från januari till 

december 2012, gällande resor inom landet. Vad som kan utläsas från figuren är 

att antalet passagerare är väldigt ojämnt fördelat på året. Den månad som har 

flest passagerare är maj, då både avresande och ankomsterna överstiger 45 000. 

Oktober har nästan lika många passagerare som maj med just under 45 000 till 

antalet. Minst passagerare är det under juli med dryga 29 000 avresande och 

ankomster. Det kan även noteras att passagerarantalet är ganska lågt under alla 

sommarmånaderna, samt i början och slutet av året. 

 

I bilaga 2 och 3 visas destinationerna som flygen från och till Umeå Airport 

trafikerar under en vanlig onsdag i april. De flesta destinationer är inom Sverige; 

Åre/Östersund, Luleå, Göteborg och främst Stockholm, genom både Arlanda 

och Bromma. Den trafik som går till Göteborg mellanlandar alltid på Bromma. 

Flygen går ganska kontinuerlig och upp till en gång varje halvtimma från 

morgon till kvällen. Den enda utrikestrafiken som finns under denna dag är den 

till Turkiet (Antalya) och Spanien (Alicante). Eftersom detta är den enda 
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utrikestrafiken från och till Umeå kan det konstateras att det endast är 

charterflyg som kan räknas till utrikestrafiken.  

 

 
Figur 6. Antalet charterpassagerare till och från Umeå Airport under 2012 och början av 

2013 

Källa: Swedavia, 2013 

 

Figur 6 ovan visar på chartertrafiken från Umeå Airport till Europa, samt till 

övriga världen från januari 2012 till februari 2013. Det som kan ses i figuren är 

att trafik till övriga världen är nästan icke förekommande. Det är endast under 

december och januari mellan 2012 och 2013 som det är ankommande och 

avresande från, eller till övriga världen. Det kan utläsas att det är 

turister/resenärer som reser från Umeå i december medan det är fler som 

kommer till Umeå i januari. Förutom i årsskiftet mellan 2012 och 2013, så är 

trafiken aldrig befintlig till och från övriga världen. Då ligger passagerarantalet 

på 0. I figuren ovan kan det även utläsas passagerarantalet till och från Umeå 

Airport, gällande Europatrafiken under 2012 och början av 2013. Trafiken 

varierar väldigt mycket beroende på vilken månad som det är. Som mest är det 

5 474 ankomster under juni från Europa, och som mest avresande är det under 

maj med 5 361 passagerare. Efter juni och under sommaren är det färre som 

reser både till och från Umeå, men efter juli börjar passagerarantalet öka igen 

och det blir fler som reser. I september uppgår avresande och ankomsterna 

nästan 4 500 passagerare. Det kan konstateras att Europatrafikens kurva liknar 

den för inrikestrafiken, med tanke på att de båda har minst passagerare under 

början, slutet och mitten av året. Dock kan konstateras att charterpassagerarna 

inte alls är lika många till antalet som inrikespassagerarna till och från Umeå 

Airport. 

 

För att undersöka Umeå Airports förmåga att ta emot turistflöden så kan fokus 

lämnas från hur ankomster och avresande är fördelat under året, och istället kan 
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det ses i figur 7 nedan antalet ankomster till Umeå Airport under dem senaste 

åren. Det kan då konstateras att det är en stadig ökning av antalet passagerare till 

Umeå Airport.  

 

 
Figur 7. Antalet ankommande till Umeå Airport 2009-2012 från inrikestrafiken 

Källa: Swedavia (2013) 

 

I figuren ovan kan det avläsas att antalet ankommande 2009 till Umeå Airport 

var cirka 390 000. Efter 2009 kan det konstateras att antalet ankommande bara 

har ökar och 2012 ligger antalet ankommande på dryga 450 000 passagerare. Så 

utifrån detta ser antalet ankommande till Umeå Airport även kunna öka i 

framtiden.   

6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

6.1 Besökaren/turisten 
 

Det som kan konstateras i resultatet av de besökare och turister som kommer till 

Umeå är att de allra flesta reser inom landet och kommer alltså från Sverige. Det 

är främst turister från Norrland, Stockholm och Götaland. Eftersom att Umeå är 

Norrlands största stad anser jag att norrlänningarna besöker staden för att ägna 

sig åt nöjen som man finner i en storstad, när Umeå blir en storstad utifrån deras 

preferenser. Detta till skillnad från Stockholm och Götaland, som är mer urbana, 

där det kan dras kopplingar till det Saarinen (2003, s.101) nämner i sin artikel, 

att det främst är människor från urbana städer som reser till perifera områden för 

att de söker rekreation. Detta kan vi konstatera är fallet för Umeå när faktiskt 

den främsta orsaken för turisten/besökaren att komma till Umeå var för att de 

sökte avkoppling och välbefinnande.  

 

Eftersom en stor del av de resenärer som kommer till Umeå ägnar sig åt 

naturturism kan det göra att antalet turister in till Umeå bli missvisande. Detta 
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grundar jag på det som Hall (2010, s.6) nämner så mäts ofta turisterna genom att 

kolla antalet övernattningar och naturturismen övernattar inte alltid på 

destinationen, utan många kommer som dagsbesökare. Att antalet dagsbesökare 

inte skulle gå att mäta stämmer inte in på Umeå. Detta eftersom det är främst 

antalet dagsbesökare som har ökat till Umeå, varav de flesta av dagsbesökare är 

affärsresenärer (Umeå kommun, 2012). Det som dock kan konstateras utifrån 

detta är att affärsresenärerna inte bidrar till regionens utveckling i samma 

utsträckning, eftersom de främst spenderar sina pengar på taxi och lunch 

(Andersson, 2012, s. 4). En stor orsak till att besöka Umeå, förutom för att söka 

avkoppling och välbefinnande, var just svaret ”annat”. Vad ”annat” kan betyda 

går endast att spekulera i, men i och med att affärsresenär inte fanns som något 

alternativ i den undersökningen som turistbyrån gjorde kan det antas vara att 

några av de 19 % som svarade ”annat” skulle kunna höra till kategorin 

affärsresenär. 

 

Förutom turister från Sverige så var det även en del turister från Sveriges 

grannländer; Norge och Finland. Detta kan dels bero på att avståndet till 

destinationen inte är så avlägset, samt anser jag att det kan vara många som har 

släkt och vänner i Umeå som de väljer att besöka. Som Bråthen och Halpern 

(2012, ss. 9-10) menar så gör en flygtransport att lokalbefolkningen känner sig 

mer kopplad till resten av världen och gör den också enklare att besöka släkt och 

vänner. Många besökare kommer även från Tyskland vilket också kan bero på 

att de har släkt och vänner i Umeå men delvis kan det också bero på dagens 

transportutveckling, som gör det möjligt att resa längre sträckor än tidigare 

(Bieger & Wittmer, 2006, s. 41). 

 

6.2 Valda transportmedlet 

 

Vanligaste transportmedlet till Umeå är bilen och detta kan kopplas till att den 

vanligaste turisten till Umeå är dem som faktiskt kommer från inom Sverige, 

och även till stor del norrlänningar. Eftersom valet av transportmedel ofta 

baseras på vilket färdmedel som är mest kostnads- och tidseffektivt blir bilen det 

självklara valet när turister reser kortare sträckor (Duval, 2007, s. 17 & 24). 

Valet av transportmedel blir olika beroende på vad turisten har för 

valmöjligheter och som Matthiessen (2004, s.201) även säger så när gränser 

kopplas samman genom broar och tunnlar så kan höghastighetstågen eller annan 

landtransport ersätta flygtransporten. Detta kan även vara fallet för Umeå för när 

Botniabanan invigdes 2010 så kunde resenären resa med snabbtåg till Umeå, 

vilket inte tidigare var möjligt. I och med att Botniabanan byggdes så har tåget 

ersatt flygtransporten för en del resenärer (Trafikverket, 2013). Detta för att det 

är viktigt för turisten att transporten dels ska vara tillgänglig men även att den 
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ska vara kostnads- och tidseffektiv (Duval, 2007, ss. 14-15). Därför är valet av 

transport i resandet till Umeå beroende på varifrån turisten reser.  

 

För den som reser inom Sverige och kortare sträckor, så blir bilen det mest 

effektiva resandet. Samt kan bilen vara en bekvämlighetsfaktor om du vill röra 

dig fritt på destinationen, särskilt för dessa som har Umeå som en av många 

destionationer som de har tänkt besöka. För de långväga turisterna så är flyget 

både det mest tideffektiva färdmedlet, och en stor turistgrupp till Umeå var 

tyskarna. Så utifrån att transporten ska vara kostnads- och tidseffektivt så blir 

flygplanet det självklara valet (Duval, 2007, ss. 14-15).  

 

Valda transportmedel mellan att resa till Sverige eller Umeå skilde sig betydligt, 

vilket dels kan bero på att undersökningen i Umeå är gjord på både nationella 

och internationella besökare medan undersökningen som gjordes för hela 

Sverige endast grundar sig på internationella besökare. Det kan vara därför som 

bilen inte kom lika högt upp för internationella turister då många eventuellt 

måste ta sig över havsgränser. Den vanligaste transporten var båten för de 

internationella turisterna till Sverige, medan båten inte ens fanns med bland de 

tre vanligaste transportmedlen till Umeå (Tillväxtverket, 2012, s. 37). Detta 

beror dels på att Umeå ligger så perifert, och båten skulle då vara ett 

tidskrävande transportmedel, samt är båttrafiken till Umeå inte är så utvecklad. 

Detta eftersom jag endast kunde notera en båttrafik mellan Umeå och Vasa, 

Finland. 

 

Som Duval (2007, s.15 & 23) menar så används olika transportmedel för olika 

syften, beroende på om turisten ska resa långa eller kortare sträckor. Han menar 

dock att det blir ganska transparant vem det är som använder vilket 

transportmedel. Detsamma gäller för denna studie då det är svårt att avgöra av 

passagerarfrekvensen på Umeå Airport, vilka som är turister och vilka som är 

lokalbefolkningen i Umeå. Dock pekar fakta mot att över 20 % av 

flygtransporten ska vara för turisten (Hall, 2010, s. 6). Då antalet ankommande 

till Umeå var dryga 450 000 passagerare 2012 skulle det då tyda på att cirka 

90 000 av dessa är turister (450 000*0,2= 90 000).  

 

Som konstaterats tidigare så är det flest affärsresenärer som kommer som 

dagsbesökare med flyget (Andersson, 2012, s. 4). Utifrån att ha studerat figur 5 

och dess kurva har det noterats att flygplatsen i Umeå är väldigt beroende av 

affärsresenärerna. Detta eftersom det är minst antal passagerare under december 

och januari, samt under sommarmånaderna, då det är flest människor som har 

semester och ledig tid. Så utifrån detta kan slutsatsen dras att flygtrafiken går 

runt på att det är passagerare som använder flygtransport i arbetssyften.  
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6.3 Flygplatsens betydelse 

 

Enligt Bieger och Wittmer (2006, s.41) är flygtransporten det mest använda 

transportmedlet för de som övernattar minst 4 nätter. Detta tyder på att distansen 

är det avgörande i detta fall. De som reser längre, stannar längre och väljer också 

det mest effektiva transportmedlet. Så för att dra kopplingen till Umeå så var det 

78,6 % av turisterna som valde att övernatta i Umeå. Så detta tyder på att de 

flesta turister/besökare till Umeå faktiskt väljer att övernatta på destinationen 

och utifrån detta så kan kopplingen dras att flygtransporten används i stor 

utsträckning av de som reser till Umeå, speciellt av de långväga turisterna.  

 

Umeå Airport anses vara en liten flygplats utifrån den preferens som denna 

studie tar upp; små flygplatser har en landningsbana på under 3000 meter, och 

Umeå Airport har en landningsbana på 2302 meter. Små flygplatsen har mindre 

flygplan med fler avgångar och trafikeras av charter och lågkostnadsflyg, där 

man tas från punkt till punkt (Bieger & Wittmer, 2006, s. 43). Detta kunde 

konstatera stämma bra överens med Umeå Airport efter att ha analyserat bilaga 

2 och 3. Detta eftersom bilagorna visar på att trafik till och från Umeå Airport 

pågår upp till varje halvtimme gällande både avresande och ankommande, från 

morgon till kväll. Varav två är även charterdestinationer; Alicante och Antalya. 

Eftersom svenskar väljer helst att åka till solen, och dessa är båda sådana 

destinationer, så anser jag att dessa destionationer är utvecklade för att 

tillfredsställa behovet för Umeås befolkning att resa iväg (Swedavia, 2012a, s. 

9). 

 

Detta kan även kopplas till det som Bråthen och Halpern (2012, s.9-10) säger i 

sin artikel. Att dels kan en flygtransport göra att man blir mer kopplad till resten 

av världen, men det kan även leda till att en destination får ett negativt 

nettoinflöde. Med tanke på att det istället blir lokalbefolkningen som reser från 

destinationen. Som jag nämnt kan det kopplas till den chartertrafik som existerar 

på Umeå Airport där trafiken till övriga världen visar på ett utflöde av 

passagerare i december och ett inflöde av passagerare i januari. Detta anser jag 

har betydelsen att det är Umeås befolkning som reser bort under jul och nyår, 

och inte någon direkt betydelse för regionens inflöde av turister. Om fokus går 

över till trafiken inom Europa så kunde det utläsas från figur 6 att kurvan var 

liknande den för inrikestrafiken. Dock måste konstateras att den enda trafiken 

från Umeå Airport till Europa är charter. Vilket då tyder på att kurvan inte är 

beroende av affärsresenärernas beteende utan snarare beroende av när turisterna 

åker på en charterresa. 

 

Eftersom den enda utrikestrafiken från och till Umeå Airport är charterresor så 

måste alla utrikespassagerare som inte åker med charter mellanlanda för att ta 

sig till Umeå. Med detta i åtanke så måste alla utländska turister/resenärer som 
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besöker Umeå mellanlanda i antingen Stockholm, Åre/Östesund eller Luleå, för 

att sedan kunna resa vidare. Som tyskarna som är en av Umeås största 

turistgrupper måste såldes mellanlanda i någon av dessa destionationer för att 

sedan kunna ta sig vidare till Umeå. Därmed kommer dessa turister/resenärer 

räknas som inrikespassagerare och inte som passagerare från var de egentligen 

reser ifrån. Därför kan inte slutsatsen dras att alla inrikespassagerare faktisk 

reser inom landet utan att det även är de turister/besökare som reser med flyg 

från andra länder som inte trafikeras av charter.  

  

Efter den avreglering som har skett under senare år så blir det allt vanligare med 

lågkostnadsflyg vilket tyder på att en ny typ av turist föddes fram. Som Saarinen 

(2003, s. 99-100) säger så har flygtransporten till perifera områden ökat 

betydligt under 90-talet, men menar dock att det inte är turisterna som har ökat 

så betydligt, utan snarare deras beteende. Turister åker iväg under kortare resor 

och lågkostnadsflyg har gjort det möjligt att göra spontana besök till fritidhus 

och för att besöka släkt och vänner (Bieger & Wittmer, 2006, s. 41). Detta gör 

det också möjligt att resa längre sträckor när transporten blir mer effektiv och 

det går fortare att resa (Prideaux, 2003, s. 53). Därför har det blivit möjligt att 

besöka mer avlägsna och exotiska platser.  

 

Det skulle jag kunna koppla till Umeå som är ett perifert område. Eftersom 

transporten har blivit mer effektiv är det enklare att ta sig till mer perifera 

områden och gör det också möjligt att åka iväg för rekreation, besöka släkt och 

vänner och åka till sina fritidshus, vilket är en vanlig orsak för turisten till Umeå. 

Att flygtransporten är så effektiv gör också att den blir konkurrenskraftig 

jämtemot andra transportmedel. I motsats till vad som gäller för Norge så har 

Umeå konkurrens bland de bolag som trafikerar flygplatsen. Detta bör då 

resultera i att flygpriserna i Umeå kan hållas nere och även kan man från Umeå, 

i motsats till norra Norge, utan mellanlandning nå huvudstaden (Lian, 2010, ss. 

137-138 & 142) 

 

Turism är viktigt i perifera områden för att en destination ska kunna utvecklas 

(Saarinen, 2003, ss. 91-95). Därför är det viktigt för dessa destionationer att ha 

en fungerande flygtransport för att man ska kunna ta emot långväga turister. 

Detta eftersom dessa destinationer många gånger är omringade av en havsbarriär 

(Chaperon & Bramwell, 2013, s. 132). Detta gäller till stor del Umeå, då de enda 

länder som inte har någon havsbarriär till Sverige är Norge och Finland. Även 

Danmark kan nås med landtransport i form av en bro. Därför är flygtransporten 

viktig för att ta emot övriga turister som kommer från andra länder.  

 

Umeå Airport har haft en stadig ökning av antalet ankommande passagarare 

under senare år och att trafiken ökar ännu mer inför framtiden är positivt för 

regionen och leder således till att Umeå får fler turister på grund av att vi har en 
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flygplats. Inom rese- och turismindustrin i Umeå har transporten ökat med 46 % 

mellan 2002 och 2011 (Andersson, 2012, s. 6), vilket visar på att transporten är 

en viktig del i turismbranschen. Med tanke på att flyget är det näst mest använda 

transportmedlet till Umeå så kan det konstareras att flygplatsen är viktig och att 

den faktiskt bidrar till fler turister, och mer pengar in till regionen.  

 

6.4 Slutsats  

 

Sammanfattningsvis så har denna studie analyserat hur en flygplats kan vara till 

fördel för en region i att kunna ta emot turismflöden. Detta har jag studerat 

utifrån att ta reda på vilka det är som kommer som besökare/turister till Umeå 

och även vilket transportmedel de väljer för att ta sig dit. Detta för att, i 

jämförelse med andra transportmedel, se vilken betydelse flygplatsen har i att 

kunna ta emot turismflöden, men även om avstånd har betydelse för vilket 

transportmedel som turisten/besökaren väljer. 

 

För att ta reda på detta har jag valt att analysera andrahandskällor och statistik 

över passagerarfrekvensen för de olika transportmedlen till Umeå, för att på så 

vis uppnå mitt syfte. Den vanligaste turisten till Umeå är de som kommer från 

inom Sverige; främst norrlänningar, stockholmare och dem från Götaland. De 

internationella besökarna är främst från Norge, Tyskland och Finland. Av 

transportmedlen som turisten/besökaren har att välja mellan, i att ta sig till 

Umeå, så är bilen det vanligaste. Detta kan kopplas till den vanligaste turisten, 

som är den som faktiskt kommer från inom landet. Bilen kan då ses som en 

bekvämlighetsfaktor och kan i vissa fall också vara det mest kostnads- och 

tidseffektiva transportmedlet. Efter bilen var flyget det näst mest använda 

transportmedlet, och förmodligen desto mer använt av de långväga turisterna. 

Varför flyget är ett så använt transportmedel är eftersom det är så tidseffektiv 

och även efter den avreglering som har skett under senare år, så har även flyget 

blivit billigare än många andra transportmedel. Lågprisflygen har ändrat 

turistens beteende när nu denne kan resa delvis längre sträckor än förr, men även 

under kortare tid. Turisten behöver på så vis inte flera sammanhängande dagar 

utan det räcker med endast ett par dagar för att turisten ska kunna åka iväg för 

att resa. Detta har även gjort det möjligt för turisten att besöka sina fritidshus i 

större utsträckning, och även gjort det möjligt för spontana besök till släkt och 

vänner.  

 

Utifrån den inrikestrafiken som finns till och från Umeå så visar den på att flyget 

används mestadels av affärsresenärer, som ofta kommer som dagsbesökare. 

Dessa bidrar således inte i lika stor utsträckning till regionens utveckling 

eftersom de spenderar pengar främst på mat och taxi. Passagerarfrekvenser till 

Umeå Airport har dock ökat betydligt under senare år och flygplatsen har även 
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fått en utmärkelse över deras betydelse i att kunna ta emot turister till regionen. 

Det som kan konstateras är att flygplatsen har betydelse för att kunna ta emot 

långväga turister med tanke på att Umeå är så perifert och anses då vara det enda 

tids- och kostnadseffektiva transportmedlet för dessa turister. Så min slutsats är 

att Umeå Airport har betydelse för att öka turistflödet till regionen Umeå.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1. Umeå turistbyrås gästundersökning, sommaren 2012 

 

 

Umeå Turistbyrå sommaren 2012 

Standardrapport 

 

 
 

 
 Procent Antal 

Sverige 36,7% 92 

Finland 10,4% 26 

Norge 14,3% 36 

Tyskland 12,7% 32 

England 1,6% 4 

Annat 24,3% 61 

Svarande 251 

Inget svar 2 
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 Procent Antal 

- 25 år 19,9% 48 

26-45 år 37,3% 90 

46-60 år 27,4% 66 

61-70 år 12,9% 31 

71 år - 2,5% 6 

Svarande 241 

Inget svar 12 

 

 
 

 

 Procent Antal 

Jag reser på egen hand 15,7% 37 

1 person 23,4% 55 

2-3 personer 45,5% 107 

4-6 personer 12,3% 29 

Fler än 6 personer 3% 7 

Svarande 235 

Inget svar 18 
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 Procent Antal 

Ja 40,3% 95 

Nej 53,4% 126 

Jag bor i Umeåregionen 6,4% 15 

Svarande 236 

Inget svar 17 

 

 Procent Antal 

Besöka sevärdheter/besöksmål 19,8% 46 

Uppleva naturen 12,1% 28 

Evenemang 4,3% 10 

Delta i aktiviteter 4,7% 11 

Besöka släkt och vänner 17,7% 41 

Vistelse i eget fritidshus 0,9% 2 

Avkoppling och välbefinnande 21,6% 50 

Annat 19% 44 

Svarande 232 

Inget svar 21 
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 Procent Antal 

Internet 36,5% 81 

Broschyr 13,1% 29 

Informationsskyltar längs vägen 5% 11 

Via en bekant/vän 17,1% 38 

Annonser i media 1,4% 3 

Turistbyrå 15,8% 35 

Egen tidigare erfarenhet 17,6% 39 

Arbete 2,7% 6 

Annat: 12,6% 28 

Svarande 222 

Inget svar 31 

 

Annat: 
Floorball experts 

Friend 

Gjenomresa 

Gps 

Kusin bor här 

near Vasa Finland 

Reisefuehrer 

Reisefuhrerbuch 

Reiseführer 

Reiseroute unseres Segelschiffes 

Sjökort 

Skole 

University 

vi er på sykkelferie - på veg til Finland 
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 Procent Antal 

Hotell 30,3% 53 

Vandrarhem/Bed & breakfast 21,1% 37 

Hyrd stuga/lägenhet 4,6% 8 

Husvagn/husbil på campingplats 12,6% 22 

Släkt och vänner 16,6% 29 

Eget fritidshus 1,7% 3 

Fritidsbåt 4,6% 8 

Annat: 8,6% 15 

Svarande 175 

Inget svar 1 

 

  

 Procent Antal 

Ja 78,6% 176 

Nej 21,4% 48 

Svarande 224 

Inget svar 29 
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Annat: 
Allmansrägt 

Car 

Egen bostad 

Egen lägenhet 

Hemma 

Sommerhus/stuga privat 

Tent 

Tent 

Tent 

Tent 

tent at camping 

Tält 

Villa 

Zelt 

 

 
 

 

 Procent Antal 

1 2,2% 5 

2 0% 0 

3 0,9% 2 

4 4,5% 10 

5 19,7% 44 

6 65,9% 147 

Ingen uppfattning 6,7% 15 

Medel 5,6 

Svarande 223 

Inget svar 30 
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 Procent Antal 

1 2,3% 5 

2 0% 0 

3 0% 0 

4 2,3% 5 

5 18,5% 41 

6 68,9% 153 

Ingen uppfattning 8,1% 18 

Medel 5,7 

Svarande 222 

Inget svar 31 
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 Procent Antal 

1 1,8% 4 

2 1,4% 3 

3 3,6% 8 

4 13,2% 29 

5 23,6% 52 

6 37,3% 82 

Ingen uppfattning 19,1% 42 

Medel 5,4 

Svarande 220 

Inget svar 33 

 

 Procent Antal 

1 1,4% 3 

2 0,5% 1 

3 0,9% 2 

4 4,6% 10 

5 18,8% 41 

6 67,9% 148 

Ingen uppfattning 6% 13 

Medel 5,7 

Svarande 218 

Inget svar 35 
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Grupp Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens 

Länk 657 0 253 38,5% 

Länk 2 0 0 0 0% 

Totalt 657 0 253 38,5% 
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Bilaga 2. Avgångar från Umeå Airport onsdag den 24 april 2013.  

 
Tid Till  Flygbolag 

 

06:35 Arlanda  SCANDINAVIAN SAS 

 

06:50 Göteborg via Bromma MALMÖ AVIATION 

 

07:00 Arlanda  NORWEGIAN 

 

08:00 Luleå  DIREKTFLYG AB  

 

09:35 Bromma  MALMÖ AVIATION 

 

09:45 Arlanda  SCANDINAVIAN SAS 

 

09:50 Arlanda  NORWEGIAN 

 

10:05 Åre Östersund DIREKTFLYG AB 

 

12:45 Arlanda  NORWEGIAN 

 

12:50 Arlanda  SCANDINAVIAN SAS 

 

13:25 Åre Östersund DIREKTFLYG AB 

 

13:40 Göteborg via Bromma MALMÖ AVIATION  

 

16:20 Arlanda  SCANDINAVIAN SAS 

 

16:55 Arlanda  NORWEGIAN 

 

17:10 Göteborg via Bromma MALMÖ AVIATION   

 

17:10 Luleå  DIREKTFLYG AB 

 

18:55 Arlanda  NORWEGIAN 

  

19:05 Arlanda  SCANDINAVIAN SAS 

 

19:15 Åre Östersund DIREKTFLYG AB 

 

19:30 Alicante  NORWEGIAN 

 

19:40 Göteborg via Bromma MALMÖ AVIATION  

 

20:05 Antalya  SUNEXPRESS 

 

20:15 Arlanda  SCANDINAVIAN SAS 
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Bilaga 3. Ankomster till Umeå Airport onsdag den 24 april 2013 

 
Tid  Från  Flygbolag  

 
07:40 Åre Östersund DIREKTFLYG AB 

 

09:10 Göteborg via Bromma MALMÖ AVIATION 

 

09:15 Arlanda  SCANDINAVIAN SAS  

 

09:25 Arlanda  NORWEGIAN 

 

09:50 Luleå  DIREKTFLYG AB 

 

12:20 Arlanda  NORWEGIAN 

 

12:20 Göteborg via Bromma MALMÖ AVIATION  

 

12:25 Arlanda  SCANDINAVIAN SAS  

 

13:05 Åre Östersund DIREKTFLYG AB  

 

15:55 Arlanda   SCANDINAVIAN SAS 

 

16:25 Arlanda   NORWEGIAN 

 

16:35 Bromma   MALMÖ AVIATION 

 

16:50 Åre Östersund DIREKTFLYG AB 

 

18:25 Arlanda  NORWEGIAN 

 

18:35 Göteborg via Bromma MALMÖ AVIATION 

 

18:40 Arlanda   SCANDINAVIAN SAS 

 

18:50  Alicante  NORWEGIAN 

 

19:00 Luleå  DIREKTFLYG AB  

 

19:55 Arlanda  SCANDINAVIAN SAS 

 

21:20 Arlanda  NORWEGIAN 

 

21:50 Göteborg via Bromma MALMÖ AVIATION 

 

22:10  Arlanda  SCANDINAVIAN SAS  

 


