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Bussbranschens betydelse

• Drygt 32 000 anställda i hela landet 

• Tre utpekade segment – turist- och beställningstrafik 
(inklusive researrangörsverksamhet), kommersiell 
linjetrafik, upphandlad linjetrafik och skolskjuts 

• Majoritet mikro- och småföretag, majoriteten av de 
anställda finns i ett 20-tal företag 

• 90% offentligt upphandlat, 10% kommersiellt  

• Svenska bussar kör på över 85% förnyelsebart

• 2016 var andelen utrikesfödda bussförare 46%

• Branschen behöver rekrytera 4700 bussförare, 
mekaniker och trafikledare de närmaste åren



Antal bussar i trafiken är 13 489 stycken 
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Busstrafikföretagens nettoomsättning 2016-2019
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49.311 linjebussföretag 49.319 övriga kollektivtrafikföretag 49.390 charterbussföretag, bussföretag för fjärrtrafik



Åldersstruktur bussförare
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Turistbussen är fantastisk! 

• Flera miljoner resor årligen med turistbuss 
som huvudsakligt färdmedel före pandemin

• Turistbussen är en stor bärare av kultur, 
idrott och föreningsliv 

• I Europa är turistbussen det miljövänligaste 
färdsättet på många sträckor 

• Turistbussen utvecklar landsbygden och 
tillgängliggör för besöksnäringen 



En växande besöksnäring behöver turistbussens fördelar

• Många besöksmål finns utanför större 
tätorter 

• Turistbussen möjliggör upplevelser dit 
inte andra kollektiva färdmedel når 

• Bussföretagen är små och medelstora, 
verkar utanför storstäderna och ger 
arbete och sysselsättning på sina 
hemorter 

• Bidrar till utvecklingen i andra delar av 
Sverige dit resorna arrangeras 



Turistbussens utmaningar 

• Infrastrukturen behöver underhållas 
och utvecklas – även på landsbygden 

• Angöringsplatser vid hotell, besöksmål 
och restauranger behöver vara nära 
besöksmålen, tillgängliga och fungera 
för stora bussar 

• Det behövs säkra uppställningsplatser 
i anslutning till besöksmålen 

• Om besöksmålen fungerar bra med 
buss så återkommer också gärna 
bussföretagen dit 



Turistbussens utmaningar 

• Europa är ett virrvarr av olika 
regelverk kring moms, minimilöner, 
vägavgifter, miljözoner och olika typer 
av dokumentation

• EU:s inre marknad fungerar inte för 
internationella persontransporter 

• Kör- och vilotider 



Kör- och vilotider

https://www.youtube.com/watch?v=3tIs6sE-utk

https://www.youtube.com/watch?v=3tIs6sE-utk


Målgrupper 

• Organiserade gruppresor: 

Föreningsliv (pensionärsföreningar, 
idrottsföreningar, intresseföreningar)
Skolor
Näringslivet

• Nöjes- och evenemangsresenärer:

Paketresor till evenemang och 
kryssningsresenärer
Nationella och internationella paket- och 
gruppresenärer 

• Expressbussresenärer och flygbussresenärer 



Ett riktigt hållbart sätt att resa på 

• Flera drivmedel – HVO, RME, 
reduktionspliktig diesel 

• Låg förbrukning 

• Hög beläggning



Transportslag Gram co2 per personkilometer 

Buss HVO 4

Tåg i Sverige 10

Buss RME 14

Eltåg utanför Sverige 24

Buss diesel 27

Tåg utanför Sverige 37 

Mellanstor dieselbil 55

Husbil eller husvagn diesel 108

Färja 170

Flyg 160-325



Andra fördelar att resa med turistbuss

• Gott om plats ombord – under hela 
resan 

• Bra ventilation garanterar frisk luft 

• Buss är det trafiksäkraste sättet att 
resa på väg 

• Buss är ett klimatsmart sätt att resa 

• Tryggt att boka hela upplevelsen på 
samma plats 



Planering av en bussresa 

• Planeringen av annonserat program 
sker i god tid – ofta ett år i förväg 

• Lång införsäljningstid - många 
släpper sitt program runt jul 

• En del egenproducerat – en del 
köps via grossister 

• Avståndet har betydelse 

• Produkter återkommer ofta – men 
viss förnyelse sker alltid 



Vad gör ett bra bussresemål? 

• Vi genomförde 2019-2020 ett 
projekt i Sörmland i syfte att 
identifiera framgångsfaktorer för 
besöksmål 

• Bussföretagen återkommer ofta till 
vissa besöksmål 

• Resultatet blev en checklista som 
besöksmål kan använda 



Vad gör ett bra bussresemål? 

• Skapa ett tydligt erbjudande

• Service och bemötande av 
världsklass 

• Vässa ditt värdskap

• Uppföljning

• Övrigt som är bra att tänka på 



Vad gör ett bra bussresemål? 

https://youtu.be/CMeyjbxhCZ8

https://youtu.be/CMeyjbxhCZ8


Kontakt

Oscar Sundås

Branschutvecklare turist- och 
beställningstrafik, kommersiell linjetrafik

08-762 66 75

oscar.sundas@transportforetagen.se

mailto:oscar.sundas@transportforetagen.se

