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BAKGRUND 
 

Kristianstads kommun, i samarbete med Naturvårdsverket, planerar att bygga ett Naturum i anslutning till 
Vattenriket i Kristianstad. Området är godkänt av FN-organet Unesco 2005 som ett internationellt 
Biosfärområde och fått stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. 
 
Den anläggning som planeras finns presenterad i handlingen ”Naturum Kristianstad Vattenrike, Program 
för inbjudan arkitekttävling”. Denna, och mer fakta om området, kan hämtas på Vattenrikets hemsida 
www.vattenriket.kristianstad.se.  
 
Anläggningen planeras bestå av tre delar som har betydelse för att locka nya besökare till området: 

• Utställningslokaler 
• Konferensrum 
• Café/restaurang 

 
Området har redan många besökare som beräknades till ca 150 000 under 2006. Det avser både enskilda 
besökare och studiebesök, både nationella och internationella. Den nya anläggningen beräknas öka 
besöksvolymen till området. 
 

SYFTE 
 

Huvudsyftet har varit att se hur stor omsättning som nya besökare till Vattenriket genererar i form av 
olika typer av konsumtion. Vidare att detta omsätts till sysselsättning och skatteintäkter samt att se vilka 
branscher som påverkas av konsumentens utlägg. 
 
 

METOD 
 

Volymer är svåra att beräkna eftersom ingen marknadsundersökning har utförts vid något Naturum i 
Sverige. Resurs AB har valt att intervjua anläggningsansvariga vid fem Naturum i södra Sverige för att få 
deras uppfattning på varifrån besökarna kommer och hur stora volymökningar de beräknar efter respektive 
Naturums etablering. 
 

Resurs AB har tagit fram data på turismens effekter i Kristianstad 2006. Dessa data har nyttjats i de 
beräkningar som här utförts och kompletterats med fakta om faktiska logikostnader, samt andra fakta för 
beräkning av total omsättning, sysselsättning och skatteintäkter. 
 

För beräkning av sysselsättning och skatteeffekter har vi nyttjat fakta som utarbetats för att göra 
ekonomiska effektberäkningar. Beräkningar av sysselsättningen bygger på omsättning per årsanställd i 
respektive bransch som påverkas, där fakta kommer från Statistiska Centralbyrån, SCB, och där fakta för 
Kristianstad har nyttjats. Skatteintäkter beräknas genom faktisk utdebitering med hänsyn taget till 
områdets skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
 

Alla grunddata har matats in i ett dataprogram, TuristEkonomiska Modellen, TEM©, som är speciellt 
anpassat för att beräkna turistekonomiska effekter enligt den definition som World Tourist Organization 
tagit fram på uppdrag av FN och som antagits i de flesta lä nder. 

 
 

KRITIK AV GENOMFÖRANDE 
 

Det finns ingen annan liknande anläggning i Sverige. Den planerade anläggningen mycket nära centrum till 
en större ort vilket beräknas ge större besöksvolymer än vad som här antagits. Här finns också bra 
kommunikationer såväl med bil som flyg och tåg.  
 

Bedömningen är att det redovisade resultatet förmodligen kommer att ligga nära ett verkligt utfall eller 
möjligtvis något högre. De antaganden som gjorts bedöms vara realistiska och konsumtionen är lågt 
beräknad för att undvika en överskattning.
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RESULTAT OMSÄTTNING 
 

Resultatet anger omsättningen från besökare byggt på de bakgrundsfakta som redovisas. Här redovisas den 
konsumtion som hamnar i olika branscher inom kommunen och exkluderar reskostnaden. Observera att all 
omsättning redovisas inklusive moms. Här anges följande totalomsättning: 
 

Logi 1 185 000:- 
Transport 2 042 000:- 
Livsmedel 841 000:- 
Restaurang 2 425 000:- 
Aktiviteter 650 000:- 
Shopping  2 599 000:- 
 

TOTALT 9 742 000:- 
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Totalt beräknas besökarna omsätta nästan 10 miljoner kronor i samband med besöket i Kristianstad. Detta 
under förutsättning att de antaganden som gjorts avseende utlägg, utläggsmönster och boendeform även 
gäller för denna anläggning. Totalt beräknas de besökande lagen ge ca 8 000 övernattningar och dessutom 
20 000 dagbesök. 
 

 
LOGI 
Detta avser de utlägg som de övernattande haft för logikostnader på de valda boendeformerna Här har 
beräknats att studiebesökare bor på hotell. 
 
TRANSPORT 
Detta avser främst inköp av bensin vid besöket, men det bör också finnas mindre andelar för taxi och 
kollektivtrafik. 
 
LIVSMEDEL 
Inköp av kioskvaror, tidningar och tobak hamnar under denna rubrik och detta svarar också för huvuddelen 
av omsättningen.  
 
RESTAURANG 
Detta är ofta en stor utläggspost och avser allt mellan en enkel fika till helpension på hotell. En del av 
omsättning hamnar på eventuell restauration inom anläggningen, men avser även andra restauranger inom 
kommunen. 
 
AKTIVITETER 
En del av besökarna kommer också att besöka andra attraktioner i regionen där de betalar en entréavgift 
eller betalar för en aktivitet. 
 
SHOPPING 
Detta har kommit att bli den största utläggsposten vid fritidsresor i Sverige. Här finns inköp av souvenirer, 
utrustning och andra inköp vid resan. Vissa inköp kan ha skett på anläggningen, men huvuddelen bör 
hamna på butiker i Kristianstad. 
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SKATTEINTÄKTER 
 

Av den totala omsättningen går betydande delar tillbaka till samhället i form av skatter och avgifter: 
 

 Årliga intäkter av skatter och avgifter 
 Totalt till samhället 4 774 000:-  
 Direkta kommunala skatteintäkter 347 000:-  
 Direkta skatteintäkter landstinget 173 000:-  
 Totala kommunala skatteintäkter 915 000:- 
 Totala skatteintäkter landstinget 456 000:- 

Statlig skatt

Direkta kommunala
skatteintäkter

Direkta skatteintäkter
landstinget

Totala kommunala
skatteintäkter

Totala skatteintäkter
landstinget

 
Beräkningarna är gjorda med en metod som framtagits i samarbete med Riksrevisionsverket Observera att 
intäkterna avser bruttobelopp och att ingen hänsyn tas till skatteutjämningsbidrag. Av den totala 
konsumtionen går 49 % tillbaka till samhället i form av skatter och avgifter. Detta avser löneskatt, moms, 
skatt på bensin och alkohol och andra punktskatter.  
 

Den direkta skatteintäkten avser beskattning av ökad sysselsättning för dem som direkt berörs av 
Naturum. Den totala skatteintäkten avser den samhällsekonomiska effekten, d v s alla som också indirekt 
berörs av den ökade omsättningen. 
 
 
SYSSELSÄTTNING 
 

Omsättningen ger upphov till en ökad sysselsättning i de branscher som påverkas. Beräkningen är utförd 
genom att omsättning i respektive bransch har dividerats med omsättning per anställd för respektive 
bransch i området. Detta är en ny metod att beräkna sysselsättningen som framtagits i samarbete mellan 
SCB och Resurs under 2002 och ger mer tillförlitligt resultat av sysselsättningen. Denna fördelas enligt 
följande: 
 

Logi 2,0 
Transport 0,7 
Livsmedel 0,4 
Restaurang 2,6 
Aktiviteter 0,9 
Shopping  1,3 
Info-/servering 2,0 
 
 

TOTALT 9,9 
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ÖVRIGT 
 

I anläggningen är det planerat en hörsal/konferenslokal med 35-60 platser beroende på möblering. En 
konferenslokal som inte är direkt kopplat till boende är betydligt svårare att sälja. För att uppnå de 
volymer som anges i denna handling fodrar antingen en professionell säljare eller att ett samarbete saker 
med något hotell i Kristianstad. 
 
 

SAMMANFATTNING 
 

Totalt beräknas besökare till anläggningen, och som inte är bosatta i kommunen, omsätta ca 10 miljoner 
kronor och ge sysselsättning till 10 personer/årssysselsatta. 

 
PRESENTATION RESURS AB 
 

Resurs AB bildades av Sveriges Turistråd 1987, men är privatägt sedan 1992. Företaget arbetar med 
uppdrag och utbildningar exklusivt för rese- och turistindustrin. Resurs förfogar över en stor faktabank för 
resande, främst inom Sverige, men även i, till och från utlandet.  
 

Januari 1999 övertog Resurs AB Rese- och TuristDataBasen (TDB®) från Telia. TDB® är en löpande 
marknadsundersökning där 24 000 svenskar intervjuas varje år om sitt resande i Sverige och till utlandet. 
Produktionen av detta genomförs i dotterbolaget Marknadsfakta Åre AB, som även genomför andra 
marknadsundersökningar med stor betoning på resande. 
 

Resurs AB äger också TEM®, TuristEkonomiska Modellen, ett dataprogram som är speciellt framtaget för 
att beräkna ekonomiska effekter av resandet. Fakta som nyttjas för dessa ekonomiska effektberäkningar 
har också nyttjats för att beräkna resultatet i detta arbete. 
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