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Abstrakt 

Att färdas med färja är ett populärt sätt att resa i Sverige, både som nöje och som ett 

färdmedel för att ta sig från en plats till en annan. Vilken anledning passageraren än har 

för sin resa med färja så behöver de flesta resa genom en stad för att ta sig till 

färjeterminalen. Syftet med det här arbetet är att undersöka om och på vilka sätt 

färjelinjerna och deras färjeterminaler gör nytta för städerna de är belägna i. Genom 

undersökningar med enkäter direkt till passagerarna på olika färjor samt intervjuer, med 

väl utvalda personer inom de aktuella branscherna, kunde en sammanställning göras om 

vilken betydelse färjetrafiken har på medelstora städer. Resultatet visade att 

passagerarnas konsumtion i staden på väg till färjan kunde ses som försumbar, sett till 

näringslivets omsättning är den konsumtionen relativt liten. Om färjeläget hade 

försvunnit från någon av de undersökta städerna hade exempelvis den minskade 

omsättningen hos en butik varit liten. Minskningen i exempelvis den matvarubutik som 

deltagit i undersökningen hade varit så liten att det inte direkt hade gått att knyta till 

nedläggningen, om de inte visste om nedläggningen på förhand. Färjelinjerna visade sig 

dock bidra med nytta till städerna på andra sett till exempel genom sin farledsavgift och 

stadens igenkänning. 
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Abstract 

To travel by ferry in Sweden is very popular, both for pleasure and as a means of 

transport. Whatever reason you have for travelling by ferry, you often have to travel 

through a city to arrive at the ferry terminal. The purpose of this essay is to investigate 

in what ways the cities benefit by their ferry lines and terminals. By making our own 

investigation, containing passenger surveys and interviews with carefully chosen 

persons in these specific areas, it was possible to analyze how and if the cities benefit by 

their ferries. The result of this investigation shows that the passengers’ consumption, 

when they travel through the cities, is negligible. Considering the revenue of the trade 

and industry, this consumption is very small. If the ferry terminal had been closed down 

in some of the investigated cities the loss of revenue in a grocery store that participated 

in the survey would have been so small that the company would have had a hard time 

figuring out that the loss was because of the closure of the terminal. The survey 

however showed that the ferry lines and their terminals contributed in other ways to the 

cities, for example through the fairway fee and the cities’ reputation. 
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Förord 
 

Vi vill tacka alla medverkande som hjälpt oss i undersökningen både genom att ställa 

upp på intervjuer och gett oss möjligheten att utföra undersökningar på plats på 

terminalerna. 

 

Vi vill också tacka våra familjer för hjälp under arbetets gång samt självklart vår 

handledare Per Nilsson och examinator Karin Lundberg för att de stått ut med oss och 

våra frågor på vägen. 

 

Kalmar, maj 2017 

André Thorsell & Johan Sjöstrand  
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1. Inledning 

 

Turismnäringen omsatte 284 miljarder kronor i Sverige år 2013, den omsättningen 

motsvarar 3,0 procent av hela Sveriges BNP. Bara i Stockholm bistod färjeresenärerna 

med en konsumtion på närmare 5 miljarder kronor (Hamark, 2015). I mindre städer är 

också omsättningen från färjorna stor. Ett exempel på detta är Destination Gotland som 

vid tiden för undersökningen endast trafikerade tre mindre städer i Sverige, Nynäshamn, 

Oskarshamn och Visby. De omsatte under 2015 1,2 miljarder kronor (UC allabolag AB, 

2017). 

 

Under 2014 reste 25,6 miljoner passagerare med färjelinjernas utrikeslinjer till och från 

Sverige, siffran kan sättas i jämförelse med utrikesflygets 25,8 miljoner passagerare. En 

jämförelse som den ovan visar vilken viktig roll färjetrafiken har för det svenska 

samhället. 30% av den totala utrikes färjetrafiken i Sverige är den som trafikerar linjen 

Helsingborg-Helsingör. En linje som är hårt konkurrensutsatt av Öresundsbron och 

tappade 2,5 miljoner resenärer per år i samband med färdigställandet av bron. Det visar 

hur utsatt färjetrafiken kan vara (Hamark, 2015). 

 

Färjetrafiken i Sverige genomför många transporter varje år, både nationellt och 

internationellt. Under första halvan av 2016 färdades över 11,7 miljoner passagerare 

ombord på fartyg till och från svenska hamnar. 52% av passagerarna färdas med 

färjetrafik till och från mindre eller medelstora städer vilket skapar ett stort flöde av 

personer genom städerna där färjan trafikerar (Statisticon, 2016). En försämring av 

möjligheterna till att färdas med färja genom att exempelvis öka priserna eller minska 

turtätheten påverkar inte bara turismen och besöksnäringen utan även bygg-, 

livsmedels- och jordbruksindustrin (PwC, 2012). 

 

En del städer väljer att fokusera på att rikta sin marknadsföring för staden mot de som 

ska färdas med färja till och från staden. Exempel på sådan marknadsföring är 

turistinformatörers tips på saker att göra i väntan på färjan. Anledningen till det är att ta 

vara på det stora flödet av människor som passerar och få dem att stanna till och besöka 

attraktioner eller liknande innan de åker iväg med färjan (Attraktiva Oskarshamn AB, 

2017).  
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De stora flödena av passagerare genom städerna gör att det finns anledning att 

undersöka hur passagerarna nyttjar olika faciliteter i städerna de passerar igenom. En av 

de anledningarna är att städerna och färjerederierna ska anpassa sig för den stora 

målgrupp som passagerarna är.  Om färjetrafiken visar sig vara av betydelse för de 

medelstora städerna så kan det innebära en stor förlust om färjelinjerna skulle läggas 

ned. Det är därför av vikt att undersöka vilken betydelse färjetrafiken har för medelstora 

städer. 

 

2. Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka vilken betydelse färjetrafiken har på medelstora 

städer. 

Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar: 

Vilken betydelse har färjetrafiken för kulturattraktioner och övernattningsanläggningar? 

Vilken betydelse har färjetrafiken för bensinstationer? 

Vilken betydelse har färjetrafiken för restaurangnäring och livsmedelsbutiker? 

 

3. Metod 

3.1 Val av metod 

Vid valet av städer för undersökningen valdes Karlskrona och Oskarshamn eftersom de 

är två medelstora städer med ett gynnsamt geografiskt läge med vältrafikerade 

färjelinjer. Det vägdes också in i beslutet att det skulle vara två mindre städer där det 

antogs vara större chans till en påverkan av passagerarna jämfört med om 

enkätundersökningen utförts i en större stad. 

 

Metoden som valdes var en kvantitativ metod som utfördes genom en enkät. Metoden 

valdes utifrån att det finns en begränsad mängd forskning inom området och för att 

kunna svara på frågeställningarna. Genom att komplettera den första metoden, 

kvantitativa enkäter, med intervjuer så breddades och säkerställdes informationen från 

datainsamlingen för att få ett gott underlag till resultatet i studien. Resultatet jämfördes 

med den tidigare forskning som finns samt statistik från olika aktörer inom de aktuella 

branscherna. 

 



  
 

7 

Den kvantitativa undersökningen bestod av en enkät med öppna frågor innehållande 

fasta svarsalternativ att notera för de flesta frågorna. Det ansågs lämpligt för den 

aktuella metoden eftersom enkäten hade en hög grad av standardisering och 

strukturering (Patel och Davidson 2011, 76–81). I den kvantitativa undersökningen 

ställdes frågorna muntligt till respondenterna. Hade enkäten utförts genom att blanketter 

hade delats ut till respondenterna, som de sedan skulle lämna in, hade troligen bortfallet 

blivit stor (Kylén, 2004, 9–10). 

 

Den kompletterande metoden som användes bestod av intervjuer. Intervjuerna bestod av 

strukturerade frågor och ett öppet diskussionsklimat där intervjupersonerna fick 

utrymme att svara med egna ord. Frågorna ställdes i en ordning som det passade i det 

enskilda fallet med utgångspunkt från resultatet av enkätundersökningen, därmed alltså 

låg grad av standardisering (Patel och Davidson, 2011, 77–86). Intervjuerna var mindre 

styrda utan fasta frågor men med ett antal frågeområden som innefattade 

undersökningens frågeställningar. Möjligheten gavs till intervjuarna att styra 

intervjuerna för att få svar på det som efterfrågades (Kylén, 2004, 19). De personer som 

intervjuats i de kvalitativa intervjuerna har valts ut efter deras kompetens och erfarenhet 

inom ämnet, vilket har gett en god möjlighet att utföra en sammanställning. 

 

Personerna som valdes ut för intervjuerna valdes utifrån resultatet på den kvantitativa 

undersökningen. De utvalda personerna var den dåvarande ägaren av Ica Maxi 

Oskarshamn, dåvarande vd på Attraktiva Oskarshamn samt Port Operation Manager 

Baltic Sea Routes på Stena Line. De här personerna ansågs ha kunskap inom områden 

såsom livsmedelsbransch, besöksnäring, näringsliv och färjetrafikens 

passagerarmönster. 

 

Intervjuerna utfördes på plats med respondenterna för att enkelt kunna föra intervjun 

och låta respondenten tala fritt. Då intervjuerna utfördes i de städer som ingick i 

undersökningen har den inte blivit begränsade av geografiska mått. Intervjuerna 

spelades inte in utan dokumenterades enbart genom intervjuarnas egna anteckningar 

under intervjun. Det för att de intervjuade skulle kunna tala fritt och även kunna säga 

konfidentiella saker som ej skulle finnas inspelat, men ge en bättre bakgrund och 

förståelse inom ämnet (Jacobsen, 2012, 143). De intervjuade har inte nämnts vid namn i 
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arbetet för att det inte sågs som relevant för resultatet däremot nämndes de intervjuades 

titel och företag eftersom det kan anses vara av betydelse. 

 

Resultaten från den kvantitativa undersökningen och intervjuerna sammanfogades sedan 

och därmed kunde resultaten jämföras med varandra. Eftersom intervjuerna gjordes med 

personer som har kunskap inom det undersökta området kunde de styrka de svar som 

insamlats genom den kvantitativa enkäten. Utgångspunkten i enkätundersökningen var 

att respondenterna inte har någon erfarenhet eller kunskap inom det undersökta ämnet, 

eftersom ingen bakgrundskontroll är genomförd. Att respondenterna i enkäten troligen 

har mindre kunskap inom ämnet hade för studien ingen nämnvärd betydelse, eftersom 

de svaren endast skulle användas för att få fram statistik till frågeställningen. Svaren 

skulle inte användas för kvalitativ undersökning. 

 

Respondenterna som deltog i den enkätundersökningen var bilpassagerare från en 

avgång från Karlskrona och två från Oskarshamn. I Oskarshamn skedde avgångarna på 

en torsdag och en söndag. Valet av avgångarna gjordes för att, dåvarande 

terminalchefen på Destination Gotland i Oskarshamn under ett telefonsamtal sade att, på 

söndagar reser personer som är fast boende på Gotland som har varit på resa till 

fastlandet över helgen och på torsdagar reser personer som ska besöka Gotland över 

helgen. Hade det valts att utföra enkätundersökningarna på till exempel två torsdagar i 

följd så hade svaren troligen blivit snarlika då det är liknande resenärer som reser med 

färjorna, förutsatt att ingen storhelg råder. Ett sådant resultat hade dock inte speglat 

verkligheten över de resenärer som reser under en längre tid. I Karlskrona ses, enligt 

dåvarande Port Operation Manager Baltic Sea Routes på Stena Line, inte samma 

mönster bland de resande, därav beslutades att det räckte med en avgång för att få 

resultat som kan representera resenärerna under vinterhalvåret.  

 

De som tillfrågades i den kvantitativa undersökningen var enbart chaufförerna det för att 

det annars hade kunnat bli mycket missvisande när det kommer till frågan om att ha 

tankat bilen. Hade alla passagerarna i bilen tillfrågats så hade en utförd tankning i 

resultatet setts som att det hade gjorts fem tankningar och på så sätt blivit missvisande. 

Istället togs frågan med om hur många personer det var i bilen för att kunna använda det 

till frågorna om att ha ätit mat. Det kan antas att alla i bilen stannat och ätit mat om 

chauffören har gjort så. Den här metoden undvek en situation där personerna i de mer 
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välfyllda bilarna skulle tröttna på frågeställningen och därför avböja att svara på 

frågorna. 

 

I undersökningen hade det för bästa resultat varit fördelaktigt att sprida ut 

enkätundersökningarna under året för att få med så många olika resenärer som möjligt. 

Under sommarmånaderna reser fler turister som eventuellt utför sitt resande på ett annat 

sätt än de som reser på vintern när studien är utförd.  

I enkäten uteslöts vilka åldrar de svarande hade, på grund av att det inte hade någon 

relevans i undersökningen sett till frågeställningen, det beslutet underlättade även att 

frågorna kunde ställas till endast chauffören av bilen. Hade frågorna ställts till 

chauffören och åldern hade funnits med som en fråga i enkäten hade det skapat en skev 

bild av statistiken då det endast gett ålder på en av personerna i bilen och inte hela 

gruppen. 

 

I enkäten togs det ingen ställning till om passagerarna reste privat eller som 

affärsresenärer då det inte ansågs göra någon skillnad för frågeställningarna om nyttan 

kommer från ett företag eller privatperson. Skillnaden som uppstår mellan 

affärsresenärernas och privatresenärernas resande ansågs som försumbar. 

 

De som bodde inom tio kilometer från städernas centrum exkluderades i studien då det 

inte ansågs att de gör nytta för städerna tack vare att färjelinjerna ligger där, eftersom 

deras dagliga konsumtion sker i staden. Även lastbilschaufförer exkluderades ur 

undersökningen då de ansågs ge en felaktig bild av hur den genomsnittliga passageraren 

som färdas med bil utför sin resa till terminalen avseende om förarna stannar i staden 

eller ej. 

 

Av de som reste i bilarna har varje person räknats med till undersökningen oavsett ålder, 

även barn. Samtliga personer räknades med för att undvika komplikationer med vilka 

som skulle antas konsumera i staden. Det för att också effektivisera samt kunna utföra 

enkäten på fler respondenter genom att inte behöva fråga efter varje persons ålder.  

 

3.2 Etiska ställningstaganden 

Undersökningen har följt de krav som finns uppsatta av Vetenskapliga rådet för en 

intervju i forskningssyfte (Vetenskapliga rådet, 2002, 7-14). För att uppfylla kraven 
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under de kvantitativa intervjuerna informerades de tillfrågade muntligen om 

grundläggande information om studien. Informationen som delgavs var vilken studie 

som skulle genomföras, studiens syfte, att alla deltagare deltar anonymt och att varje 

deltagare själv väljer om den vill delta eller inte. Alla frågorna till respondenterna var av 

enkel karaktär och med liten risk för missuppfattning, vilket gjorde att de inte behövde 

få en återkoppling i efterhand kring hur svaren hade analyserats efter avslutad studie. 

 

De kvalitativa intervjuerna hade många likheter med den kvantitativa undersökningen 

men skilde sig åt på en del. Informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet 

var detsamma i båda undersökningarna. I de kvalitativa intervjuerna gavs de intervjuade 

möjlighet att vara anonyma men samtliga valde att avstå från det. Därmed skiljer sig 

konfidentialiteten något eftersom de intervjuade i den kvantitativa delen av studien inte 

frågades om personuppgifter som namn och yrkesbakgrund. Respondenternas namn i 

den kvalitativa undersökningen har inte angetts i arbetet, utan enbart deras titlar och 

företag, då det anses viktigt för att styrka deras kunskap inom ämnet.  

 

4. Tidigare forskning och teorier 

Tidigare studier har dragit olika slutsatser kring vilken påverkan en nedläggning eller 

minskning av färjetrafiken skulle få. I en turistekonomisk mätning för år 2015 i 

Oskarshamn dras slutsatsen att passagerarna har en marginell påverkan för staden. Det 

beror på att passagerarnas huvudsakliga konsumtion sker ombord på färjorna, de inköp 

som görs i kommunen av bensin och liknande klassas in bland övriga 

genomfartsresenärer (Andersson, 2016, 5). Det går att jämföra med en annan mätning 

som visar på att endast en försämring av tillgängligheten på resorna genom exempelvis 

prishöjning eller minskad turtäthet skulle ge en stor effekt på flera sektorer på Gotland 

(PwC, 2012). 

 

Staten har låtit Trafikverket undersöka en eventuell flytt av trafiken till Gotland. I 

undersökningen har de valt ut sju olika hamnar som de har undersökt ur flera 

perspektiv. Trafikverket har bland annat undersökt hur väl de olika hamnarna skulle 

fungera ur ett logistikperspektiv samt hur lång restiden med färjan skulle bli. Utifrån 

undersökningen har det bland annat uteslutits att använda Oskarshamn som hamn om de 

skulle välja att endast använda en hamn för trafiken, istället för två som vid tidpunkten 

för undersökningen. Anledningarna till att Oskarshamn kunde komma att väljas bort var 
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att restiden skulle bli för lång för passagerarna från Oskarshamn om endast en hamn 

användes, samt att bunkerförbrukningen skulle bli högre än från andra hamnar. Det 

visar att resultatet av undersökningen kan anses som viktig för Oskarshamns näringsliv 

då staden är i ett läge där det finns en risk att trafiken kan komma att flyttas från staden 

inom en överskådlig tid. (Rikstrafiken, 2010)  

 

Under 2013 färdades 11 miljoner passagerare med färja till och från Stockholms 

hamnar. Av de passagerarna var 1,7 miljoner över 15 år och bosatta utanför Stockholms 

län samt spenderade mer än 2 timmar i huvudstaden. De 1,7 miljoner passagerarna 

resulterade i drygt 600 000 hotellövernattningar, något som motsvarar sju fullbelagda 

hotell varje natt under året och ger staden stora mängder pengar i omsättning. 

“Stockholmsresenären” spenderar i genomsnitt ca 3 000 kr under sin vistelse i 

Stockholm vilket motsvarar ungefär 5 miljarder kronor på ett år vilket är 19% av vad 

samtliga inresande besökare konsumerade i Stockholm under ett år. Det som 

“Stockholmsresenären” spenderade mest på var shopping följt av restaurang/caféer och 

boende, de tre kategorier uppgick till 75% av de spenderade pengarna under besöket. 

Hela 46% av “Stockholmsresenärerna” har handlat livsmedel under sin vistelse i staden 

vilket innebär ca 5 miljoner personer. (Stockholms hamnar, 2013) 

 

Statistik visar att färjetrafiken bidrar mycket till städerna den är belägen i genom 

marknadsföring av resorna och då även städerna som trafikeras med färjan. Totalt under 

2014 satsade Passagerarrederiernas medlemmar 578 miljoner på marknadsföring varav 

240 miljoner gick till att marknadsföra resorna och orterna till utlandet. Summorna går 

att jämföra med vad svenska staten spenderar på att marknadsföra Sverige i utlandet 

vilket uppgår till 110 miljoner kronor (Hamark, 2015).  

 

På flera ställen i USA har det påvisats vilken betydelse färjorna har för samhällena de 

trafikerar. Både Washington Island Ferry Line och The Madeline Island Ferry vet att de 

har en stor påverkan på de öar som de trafikerar. Färjorna transporterar gods och 

proviant till företagen och invånarna på ön, färjorna bidrar även till sommarturismens 

etablering. De transporterar också öns alla sopor och återvinning tillbaka till fastlandet. 

Där känner rederierna sig säkra på att en ändring av tidtabellen kan påverka 

utvecklingen av ön både positivt och negativt beroende på hur det ändras. För en resa 

mellan Green Bay, Wisconsin och Gran Rapids, Michigan har en kostnadsanalys 
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utförts, analysen jämför att åka med färja över sjön eller åka bil runt sjön. Resultatet 

visar att de båda är fullt jämförbara med varandra med avseende på restid och kostnad. 

Många ser en fördel med att välja färjan för att få en paus i resandet och upplevelsen av 

att åka färja. Ser man på den ekonomiska påverkan som färjetrafiken har så är den oftast 

väldigt liten i förhållande till andra transportmedel, men kan lokalt på sina platser ha en 

väldigt stor påverkan på samhällenas ekonomier. (Adams et al. 2006) 

 

I USA har staten för att säkra den marina industrin och arbetstillfällena skapat The 

Passenger Services Act of 1886 som tydligt kräver att alla passagerarfartyg som 

trafikerar mellan två hamnar i USA måste vara ägda, byggda och bemannade av 

amerikanska företag. Medan den ekonomiska påverkan från färjetrafiken är liten jämfört 

med andra transportmedel så visar den ekonomiska påverkansanalysen att färjetrafiken 

är viktig för de lokala samhällenas ekonomier. Viss färjetrafik bidrar väsentligt till 

transportlänkar mellan samhällen de trafikerar och vissa av dem har en avgörande effekt 

på samhällets välmående och miljö. Ändringar i färjornas tidtabeller kan ha avgörande 

betydelse för samhällets utveckling både positivt och negativt beroende på vilken 

förändring som genomförs. (Adams et al. 2006)  

 

Färjelinjerna i Karlskrona och Oskarshamn bidrar med hamnavgifter till städerna, 

hamnavgifterna är en del av den ekonomin som krävs för den fortsatta utvecklingen av 

hamnarna, vilket inte alltid är positivt. Att utveckla hamnen kan ur en ekonomisk 

synvinkel ses som ostrategiskt. Det finns några anledningar till det, den första är att de 

investeringar som görs i hamnen kan läcka ut till närliggande kommuner, till exempel 

skulle en investering i Oskarshamns kommun kunna leda till att Högsby kommun tar 

vinning av investeringarna. Den andra anledningen är att utveckling av en hamn hjälper 

utländska exportörer att ta del av den lokala marknaden, något som försvårar för lokala 

tillverkare. Den tredje anledningen är att kommuner stöttar hamnarnas utveckling 

ekonomiskt vilket leder till högre skatter vilket i längden kan leda till lägre attraktivitet 

från både företag och invånare. (Goss, 1990) 

 

Med hjälp av tidigare statistik från 1990 kan det beräknas att en passagerare i Plymouth 

spenderade 10 pund i staden per stopp, det genererade totalt 5,3 miljoner pund i 

omsättning i staden. (Gripaios, Gripaios, 1995) Plymouth kan räknas som en medelstor 

stad med färjetrafik liknande den i Karlskrona där färjelinjerna i båda städerna trafikerar 



  
 

13 

utländska hamnar. Om omsättning i liknande storlek som den i Plymouth omsätts i 

Kalrskrona skulle det ge en stor tillförsel till näringslivet. Hamnen i Plymouth har 

liknande antal passagerare som hamnen i Karlskrona, i Plymouth anses det att 

anställningarna i hamnen ses som viktiga tack vare att de löner och avgifter som betalas 

gör nytta för staden. (Gripaios, Gripaios, 1995) 

 

5. Resultat 

I resultatkapitlet visas först resultat från enkäterna, sedan följer resultatet från 

intervjuerna. 

 

5.1 Resultat från enkäter 

Totalt har 190 personer deltagit i undersökningen varav 183 personer ingick i 

målgruppen som bodde utanför städerna. Det gav en relativt stor överblick över hur den 

genomsnittliga passageraren reser med färjorna. Av samtliga passagerare som deltog i 

undersökningen reste 164 med färjan från Oskarshamn till Visby och 26 stycken reste 

med färjan från Karlskrona till Gdynia. 

 

Passagerarnas första tanke om städerna 

Samtliga passagerare som ingick i undersökningen tillfrågades vad deras första tanke 

var när de hörde namnet på staden de reste från. Frågan var en fritextfråga där de 

svarande fritt fick besvara med den första tanken de fick.  
 

 

Figur 1 och 2: Respondenternas tankar om Karlskrona och Oskarshamn. 

 

Resultatet visade att många av resenärerna tänkte på färjan i sig. Som diagrammen i 

figur 1 och 2 visar svarade 9% av passagerarna i Oskarshamn att de tänker på Gotland 

som är färjans destination, medan i Karlskrona svarade ingen färjans destination. I 
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övrigt är det många olika svar av blandad karaktär och få svarande. I Karlskrona har de 

flesta av alternativen enbart 4% vilket motsvarar en respondent. 35% av svaren i 

Oskarshamn var på alternativ med färre än 4 svar, de alternativen är sammanslagna till 

ett. 

 

Passagerarnas anledning till resan 

Passagerarnas svar på frågan om varför de var i Oskarshamn eller Karlskrona den 

aktuella dagen blev mer likt ett svar om varför de åker med färjan idag.  

 

 

Figur 3 och 4: Varför respondenterna var i Karlskrona och Oskarshamn vid det aktuella tillfället. 

 

Diagrammen i figur 3 och 4 visar att det vanligaste svaret var att respondenterna skulle 

resa hem, antingen till Gotland eller Polen. I Oskarshamn svarade 63% att de var på väg 

hem och i Karlskrona 56%. På andra plats i båda städerna var svaret att åka och hälsa på 

familj och släkt, i Oskarshamn svarade 17% det och i Karlskrona 8%. I Karlskrona 

svarade 8% att de skulle åka på semester. I Oskarshamn var en annan stor del att 11% 

reste för att arbeta, i Karlskrona var det motsvarande svaret 4%. Av svaren i 

Oskarshamn var 9% på alternativ med färre än 4 svar, de är sammanslagna till ett 

alternativ. 

 

Avstånd till passagerarnas bostadsort 

Då studien utgår från att det är de resenärer som inte kommer från städerna i fråga som 

skulle påverka städerna om färjelinjerna försvann, så behövdes ett underlag för att 

kunna utesluta vilka av passagerarna som inte kommer från städerna i fråga och därmed 

kunde uteslutas från studien.  
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Figur 5 och 6: Om respondenterna var bosatta i städerna Karlskrona och Oskarshamn. 

 

Som diagrammen i figur 5 och 6 visar så var 4% av de tillfrågade från staden som färjan 

avgick ifrån och har därmed uteslutits från resten av studien. 

 

Passagerarnas tidigare besök i städerna 

För att kunna veta om passagerarna tidigare har besökt staden och konsumerat, samt i 

sådant fall hur ofta, så ställdes det två frågor angående det till respondenterna. Första 

frågan var om de hade besökt staden och den andra om hur ofta.  

 

 

Figur 7 och 8: Om och hur ofta respondenterna besökt Karlskrona inom de senaste fem åren. 
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Figur 9 och 10: Om och hur ofta respondenterna besökt Oskarshamn inom de senaste fem åren. 

 

Diagrammen i figurerna 7 och 9 visar att 92% i Karlskrona och 96% i Oskarshamn hade 

besökt städerna tidigare. Det vanligaste var att respondenterna hade besökt staden fler 

än fem gånger per år under de senaste fem åren, diagrammet i figur 8 visar att 27% 

svarade det i Karlskrona och 46% i Oskarshamn visar diagrammet i figur 10. I 

Oskarshamn var det överlag vanligare att resenärerna hade besökt staden fler gånger 

under de senaste åren jämfört med resenärerna i Karlskrona. 

 

Passagerarnas tidigare resvanor från staden 

För att kunna dra slutsatser om de som vid tillfället för undersökningen rest med färjan 

tidigare bara besökt staden som ett resmål eller om de besökt staden för att åka med 

färjan, så ställdes frågan om passagerarna tidigare hade åkt med färjan från staden och i 

så fall hur ofta. I Oskarshamn ställdes även frågan om passagerarna inte åkt färjan från 

Oskarshamn tidigare, hade de då åkt färjan från någon annan stad. I Karlskrona ställdes 

inte någon liknande fråga eftersom att det inte finns någon annan färjelinje mellan 

Sverige och Gdynia.  
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Figur 11 och 12:  Om respondenterna har åkt färjan från Karlskrona och Oskarshamn tidigare. 

 

Diagrammen i figur 11 och 12 visar att 97% av respondenterna i Oskarshamn och 88% i 

Karlskrona hade rest med färjan tidigare från samma stad. Av de som inte hade åkt 

färjan från Oskarshamn tidigare så hade 40% åkt färjan från Nynäshamn tidigare, 40% 

hade inte åkt någon färja till Gotland tidigare och 20% hade åkt från Västervik.  

 

 

Figur 13: Hur många gånger per år respondenterna rest från Karlskrona tidigare. 

 

Figur 14 och 15: Hur många gånger per år respondenterna rest från Oskarshamn samt om de rest från 

någon annan ort om de inte rest från Oskarshamn. 
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Undersökningen visar att det här skiljer sig något mellan de båda städerna där 

undersökningen utförts, något som kan bero på att det i Oskarshamn är nationell 

färjetrafik och i Karlskrona internationell. Diagrammet i figur 14 visar att i Oskarshamn 

svarade mer än hälften, 55%, att de åker färjan fler än fem gånger per år medan 

diagrammet i figur 13 visar att motsvarande fråga i Karlskrona besvaras med att 20% 

åker färjan fler än fem gånger per år. I Karlskrona är det istället vanligast att resenärerna 

åker färjan tre gånger per år, vilket 24% av resenärerna svarade att de gjorde enligt 

diagrammet i figur 13. Diagrammet i figur 14 visar också att det näst vanligaste i 

Oskarshamn var att resenärerna åkte färjan fyra gånger per år (22%). 

 

Passagerarnas stopp i avreseorten 

Viktigaste frågan i enkäten för att besvara frågeställningen är vad passagerarna har gjort 

på vägen till färjan. 

 

 

Figur 16 och 17: Vad respondenterna gjort i Karlskrona och Oskarshamn på väg till färjan. 

 

Det allra vanligaste är att resenärerna inte stannar på vägen till färjan utan istället åker 

raka vägen igenom staden och ombord på färjan. Diagrammen i figur 16 visar att 72% 

inte stannade i Karlskrona och diagrammet i figur 17 att 57% svarade detsamma i 

Oskarshamn. Av de som stannade var det vanligaste att stanna för att äta mat, det gjorde 

23% i Oskarshamn och 24% i Karlskrona. Något som stack ut för de svarande i 

Oskarshamn var att 16% stannat för att handla mat samt att 4% hade stannat för att 

tanka bilen, vilket ingen respondent hade gjort i Karlskrona. 
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Antalet passagerare i bilarna 

För att kunna veta hur många personer som stannat för de olika alternativen ställdes 

frågan om hur många personer det var i varje fordon. 

  

Figur 18 och 19: Hur många personer som var i varje fordon. 

 

Svaren på frågorna skiljde sig ganska mycket mellan de båda städerna. Diagrammet i 

figur 19 visar att det vanligaste i Oskarshamn var att fem resenärer fanns i varje bil, 

33%. Näst vanligast var fyra passagerare per fordon, 27%. Diagrammet i figur 18 visar 

att det i Karlskrona inte var någon bil med fyra eller fem resenärer, det vanligaste var tre 

eller två resenärer i bilarna, 50% respektive 33%. 

 

5.2 Resultat från intervjuer 

I intervjun med dåvarande Port Operation Manager Baltic Sea Routes (POM) på Stena 

Line visades resultatet upp från undersökningen. POM höll med om att resultatet kunde 

vara relevant, men ansåg att färjetrafiken inte gör särskilt stor nytta för staden 

Karlskrona. POM anser att färjelinjerna inte gör så stor nytta för städerna förutom att 

den hjälper till att förbättra stadens infrastruktur då färjelinjerna var en stor anledning 

till att en ny järnväg och förbättrat vägnät byggts inom staden. POM sade också att en 

fråga som ofta kommer upp till diskussion är planeringen av färjornas avgångstider och 

att de oftast anpassas till godstransporter. 

 

I intervjun med en av de dåvarande ägarna av Ica Maxi Oskarshamn visades resultatet 

upp för hur många som hade handlat på Ica Maxi i Oskarshamn på väg till färjan. Med 

hjälp av statistik från ägaren räknades det ut hur många färjepassagerare som handlat i 

butiken under ett år. Vid ett antagande att lika många stannar och handlar på Ica Maxi 

vid varje avgång under året så handlade ungefär 20 000 personer i butiken vilket ger ca 

17%

33%

50%

1

2

3

7%

13%

20%

27%

33%
1

2

3

4

5



  
 

20 

400 personer i veckan. Med resultatet menar ägaren att de inte hade sett någon märkbar 

skillnad i butikens resultat, eller att de hade upptäckt ett mindre tapp. Om färjetrafiken 

skulle försvinna från Oskarshamn hade det inte gått att knyta tappet i omsättning i 

butiken till färjan om de inte visste om det från början då den anses vara för liten. Om 

färjepassagerarna hade försvunnit eller slutat handla i butiken hade de personernas 

inköp ansetts som försumbara i det stora hela om det jämförs med butikens totala 

omsättning. 

 

Även i intervjun med dåvarande vd på Attraktiva Oskarshamn AB så visades resultatet 

från de olika undersökningarna som utförts. Vd:n menade att han inte ansåg att 

resultatet var jämförbart med hur resultatet hade sett ut under hela året. Vd:n menade 

också att färjan inte bidrar till staden med hjälp utav sina passagerare då de endast 

bidrar till turismekonomin med 5% av dess omsättning. Däremot gör färjan nytta för 

staden på andra sätt och kommunen visar därför starka viljor för att behålla färjelinjen. 

Det starkaste argumentet för att visa på att färjan gör nytta för Oskarshamn är 

farledsavgifter som Rederi Gotland AB betalar där en stor del går till Smålandshamnar 

AB som delvis ägs av Oskarshamn kommun och därmed invånarna i kommunen som i 

sin tur får ta del av vinsten.  
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6. Diskussion 

Syftet med arbetet var att undersöka vilken betydelse färjetrafiken hade på medelstora 

städer. Genom att undersöka på vilket sätt färjelinjerna hade betydelse för städerna 

kunde även konsekvenser av en eventuell avveckling av linjer analyseras med hjälp av 

statistik och intervjuer. Genom att undersöka resenärernas besöksmål på vägen till 

färjan visades ett resultat av hur medelresenären konsumerade under denna tid. De fem 

områdena som valdes för undersökningen var områden som besökare kunde tänkas 

besöka i de båda städerna under sin resa mot färjan. 

 

De frågeställningar som skulle besvaras i arbetet var: 

Vilken betydelse har färjetrafiken för kulturattraktioner och övernattningsanläggningar? 

Vilken betydelse har färjetrafiken för bensinstationer? 

Vilken betydelse har färjetrafiken för restaurangnäring och livsmedelsbutiker? 

 

Resultatet visar att kulturattraktionerna och övernattningsanläggningarna inte skulle 

påverkas om färjelinjerna i de aktuella städerna lades ner eftersom ingen av de 

tillfrågade i enkäten har besökt något av dem. Ser man istället på bensinstationerna så 

skulle de få en mindre påverkan då det vid det aktuella tillfället var ett fåtal fordon som 

stannat och tankat. Bevisligen är det flera av passagerarna som är hungriga när de 

anländer till färjans avgångsort vilket visas av att knappt en fjärdedel av de tillfrågade 

hade stannat och ätit mat på någon form av restaurang. Det kan antas att det skulle ge en 

påverkan på restaurangerna om färjelinjen i staden lades ner. I Oskarshamn stannade 16 

% vid någon av de olika livsmedelsbutikerna, något som kan anses mycket men efter 

kvalitativa undersökningen kan konstateras inte påverkar de lokala butikerna nämnvärt, 

därför skulle livsmedelsbutikerna troligen inte påverkas nämnvärt om stadens färjelinje 

lades ner. 

 

I Oskarshamn var det vanligt att respondenterna handlade mat i en livsmedelsbutik på 

väg till färjan eftersom enkätundersökningen enbart utfördes på sena kvällsavgångar 

med ankomsttid till Visby kring midnatt. När passagerarna då anländer till Gotland så är 

de flesta livsmedelsbutiker stängda och många måste därför handla innan avgång. 

Överfarten är också så pass kort så de kan räkna med att maten håller sig fräsch under 

hela resan. I Karlskrona var det också en sen kvällsavgång, men här anländer de till 

destinationen under morgonen när alla affärer har öppet igen och full möjlighet till att 
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handla. Överfarten är även så pass lång att passagerarna inte vågar anta att maten håller 

sig fräsch i bilen under hela överfarten. 

 

Just avgångstiderna är ofta ett hett diskussionsämne när det kommer till färjetrafik, 

något som POM betonade i intervjun. Vid en granskning av de båda tidtabellerna för 

Destination Gotland och Stena Line kan det konstateras att båda två är utformade för att 

passa godstransporterna bäst. En avgång till Gotland från Oskarshamn klockan 21.10 

och ankomst till Visby klockan 00.20, kan antas att inte vara attraktivt för turisten som 

vill besöka Gotland. Det leder till att dygnsrytmen blir förskjuten och de allra flesta vill 

ju gärna se sig runt lite och äta en god middag innan de går till sängs, istället för att åka 

direkt från färjan till boendet och somna så fort som möjligt. Med det som grund kan 

konstateras att en ändring av tidtabellerna skulle kunna förbättra turisternas resande 

vilket skulle kunna påverka nyttan för städerna i positiv bemärkelse. En ändring i 

tidtabellen skulle dock samtidigt kunna kraftigt försämra för godstransporter till 

Gotland. Den här teorin styrks av det som Adams et al. (2006) menar när de säger att 

ändringar i färjornas tidtabell kan ha avgörande betydelse för samhällets utveckling 

både positivt och negativt. 

 

När ställning tas till hur kulturattraktioner och övernattningsanläggningarnas 

besöksantal påverkas av färjelinjerna bör det tas hänsyn till de tillfällen då 

undersökningen utfördes. Samtliga avgångar var på kvällstid och i januari månad, vilket 

medförde att sannolikheten för att någon skulle övernatta i någon av städerna minskade 

mycket gentemot om undersökningarna hade utförts på morgonavgångar i juni. Det kan 

styrkas genom att ingen av de tillfrågade i undersökningen svarade att de reste i 

nöjessyfte utan istället för att ta sig till målet, det kan ställas mot respondenterna i 

undersökningen av ”Stockholmsresenären” (Stockholms hamnar, 2013). Den 

undersökningen utfördes över hela året och där svarade 17% att de sov över på ett 

hotell, men det kan bero på att 41% av respondenterna i den undersökningen svarade att 

målet med resan var att koppla av och roa sig. Enligt dåvarande turistinformatör på 

Attraktiva Oskarshamn AB så är januari en av de månader på året då besöksnäringarna 

har lägst antal besökare i Oskarshamn. Det styrker också att resultatet från den här 

studiens enkätundersökning kan vara missvisande genom att det kan vara större 

besöksantal på sommaren där syftet med resan kan vara ett annat jämfört med det i 

januari månad. 
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Den statistik och undersökning som tagits del av från Stockholms hamnar kan av vissa 

personer ses som missvisande när det jämför med mindre städer såsom Oskarshamn och 

Karlskrona. Stockholm kommer alltid i frågor likt denna ha en fördel av att vara landets 

huvudstad med ett rikt utbud av shopping och sevärdheter som turisterna har nytta och 

glädje av. Många kanske väljer att verkligen planera i förväg så att de får tid över i 

Stockholm och kan besöka något i det stora utbudet (Stockholms hamnar, 2013). Den 

kvantitativa undersökningen som nu har utförts styrker denna tes och visar att resenärer 

är mindre belägna att stanna i mellanstora städer jämfört med stora städer. 

 

Fakta som kom fram under intervjuerna visar att färjorna bidrar till städerna med 

ekonomiska tillgångar på annat sätt än passagerarnas konsumtion i städerna. Det Goss 

(1991) säger i sin artikel kan ställas mot det som Gripaios och Gripaios (1995) säger i 

sin, Goss (1991) menar att den ekonomi som hamnen ger till staden för det mesta läcker 

ut till omkringliggande kommuner och att det som invånarna investerar i kommunens 

hamn inte kommer tillbaka på ett effektivt sett. Gripaios och Gripaios (1995) menar 

däremot att stader får nytta av hamnarna på ett helt annat sätt tack vare passagerarnas 

omsättning i staden och de anställdas levnadskostnader.  

 

En sammanslagning av den tidigare forskning som finns tillsammans med de 

undersökningar som gjorts visar en tydligt splittrad bild av vilken nytta färjetrafiken gör 

för städerna. Av den statistik som studerats så är bevisen starkare för att färjetrafiken 

gör nytta för städerna som den är belägen i då det styrks mer med siffror. I den 

rapporten som färjepassagerarna räknas som att de endast är genomfartsresenärer har 

det antagits och tesen är inte styrkt med statistik såsom undersökningen. Värt att notera i 

det här sammanhanget är att den statistik som ges där färjepassagerarna anses göra nytta 

för städerna ofta utgår från statistik som är hämtad från undersökningar utförda i 

Stockholm. De rapporter som räknar resenärerna som genomfartsresenärer är ofta 

utförda i mindre städer. 

 

Jämförs resultatet av den kvantitativa undersökningen och intervjuerna mot tidigare 

forskning så kan det konstateras att nyttan för mindre städer inte är lika stor som i större 

städer. Färjan är fortfarande viktig för de mindre städerna då den bidrar med 

ekonomiska resurser, men inte inom undersökningens frågeställningar. I de mindre 
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städerna likt Karlskrona och Oskarshamn bidrar färjan mer med icke mätbara saker 

jämfört med större städer som Stockholm, exempel på det kan vara stadens igenkänning 

och rykte. 

 

6.1 Metoddiskussion 

I Karlskrona upplevdes vissa språkförbistringar under utförandet av undersökningen, 

det berodde till stor del av att de flesta av passagerarna som skulle åka på färjorna från 

Karlskrona var hemmahörande i ett land utanför Sverige. Många av respondenterna 

talade inte, eller talade mindre bra svenska. Det ledde till att enkäten fick utföras på 

engelska, frågorna fick direktöversättas till engelska vid intervjutillfället. Få eller ingen 

av respondenterna hade heller engelska som förstaspråk vilket ledde till att vissa 

respondenter inte förstod frågeställningarna eller gav otydliga svar. Att en viss 

osäkerhet fanns runt språket kan leda till att vissa svar har fyllts i med en viss 

felmarginal. Skulle undersökningen genomföras på nytt bör det övervägas att utforma 

ett enkätalternativ på engelska för att säkerställa att översättningar blir korrekta, något 

som inte kan garanteras vid en direktöversättning i samband med genomförandet.  

 

Det är viktigt att påvisa att resultatet från undersökningen endast gäller för just de 

avgångarna där enkäten utförts, resultatet behöver nödvändigtvis inte vara jämförbart 

med resten av året. Då arbetet utfördes under en begränsad tid fanns ingen möjlighet att 

genomföra enkätundersökningen på annat vis. Resultatet hade med största sannolikhet 

varit annorlunda om enkäten genomförts på sommaren eller på andra avgångstider. 

Enkätundersökningen utfördes endast med hjälp av de resenärer som skulle åka ombord 

på färjan och inte med de som precis hade åkt av färjan. Två orsaker var att det ej 

ansågs som genomförbart på grund av att få passagerare skulle vara villiga att stanna på 

vägen av färjan samt att det inte fanns utrymme eller tid för att stanna upp den trafiken 

som rullar av från färjan. 

 

Under genomförandet av den kvantitativa undersökningen så ställdes frågorna 

muntligen till respondenterna och svaren noterades på papper. Det sågs som en stark 

fördel då det tros ha gett många fler svarande, jämfört med om enkäten hade delats ut 

för att samlas in igen lite senare ifyllt av passagerarna. Upplevelsen var att passagerarna 

hade mycket lättare att ställa upp när de får frågan om de muntligen kan svara på några 

frågor än när det handlar om att själv fylla i ett papper. 
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Om det istället för en kvantitativ enkätundersökning hade genomförts kvalitativa 

intervjuer med passagerarna så hade antalet respondenter minskat kraftigt. Ett minskat 

antal respondenter hade gett ett resultat som inte kan anses lika tillförlitligt. En fördel 

med att genomföra kvalitativa intervjuer hade troligen varit att varje respondent hade 

kunnat svara mer utförligt och ge tydligare svar med bakgrundsförklaring. Intervjuarna 

hade också kunnat få svar på vad respondenten trodde om en eventuell skillnad på sitt 

resande om man jämförde med sommartid.  

 

7. Framtida forskning 

 

Det kan finnas ett behov av vidare forskning med en exakt likadan undersökning under 

högsommaren när de flesta i Sverige har semester och turisterna ökar i antal ombord på 

färjorna. Det är då intressant att se om det är någon skillnad på resultatet jämfört med 

den här undersökningen som utfördes i januari. 

 

Det kan även finnas en nytta i att undersöka vilka vanor som de ankommande 

passagerarna har efter att de åkt av färjan i Oskarshamn och Karlskrona, lämnar de 

staden direkt eller stannar de och handlar mat, går på kulturattraktioner och liknande i 

städerna. 
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Bilaga 1 Karlskrona enkät 
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Bilaga 2 Oskarshamn enkät 

 

Oskarshamn enkät 

Vi heter Johan och André och läser till sjökapten på Linnéuniversitetet i Kalmar och håller just 
nu på med vårt examensarbete där vi undersöker vad färjelinjerna har för nytta för städerna de 
är belägna i. Därför undrar vi om vi skulle kunna få ställa några korta frågor om er resa idag? 

Deltagandet är helt anonymt. 

1. Vad tänker du på när du hör 
Oskarshamn? 

 
    

2. Varför är du i Oskarshamn idag?  

 
    

3. Är du bosatt inom 10 kilometer 
från Oskarshamn?  

Ja Nej Vet ej  

 

4. Har du besökt Oskarshamn 
under de senaste fem åren? 

Ja Nej Vet ej  

 

4a. Om ja, ungefär hur ofta?  

o En gång per år 
o Två gånger per år 
o Tre gånger per år 
o Fyra gånger per år 
o Fem gånger per år 
o Fler än fem gånger per år 

5. Har du åkt färjan till Gotland från 
Oskarshamn tidigare? 

Ja Nej Vet ej 

 

 

5a. Om nej, har ni åkt färjan till 
Gotland från någon annan stad? 

o Ja, Västervik 

o Ja, Grankullavik 

o Ja, Nynäshamn 

o Nej 

o Vet ej 

5b. Om ja på någon av 
ovanstående, ungefär hur många 
gånger per år under de senaste fem 

åren? 

o Mindre än en gång per år  
o En gång per år 
o Två gånger per år 
o Tre gånger per år  
o Fyra gånger per år 
o Fem gånger per år 
o Fler än fem gånger per år 

6. Vad har ni gjort i Oskarshamn på 
väg till färjeterminalen? 

o Ätit mat 
o Tankat 
o Utfört aktiviteter 
o Övernattat 
o Inte stannat på vägen till Oskarshamn 
o Annat:  

6a. Om ni ätit mat, vad?  

o Snabbmat 
o Restaurang 
o Medhavd mat/fika 
o Fika på café 
o Annat:  
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