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 Inledning

Undersökningens bakgrund och syfte

Linköpings universitet har fått i uppdrag att genomföra delar av EU-projektet ”EU TERRA
Living Waterways”. Projektet kartlägger betydelsen av olika kanal- och vattenvägar i Europa,
Sverige ingår också i projektet och studerar Götakanal. Ekonomiska Institutionen vid
Linköpings universitet ska enligt uppdrag samhällsekonomiskt utvärdera kanalen, en studie
som bland annat består av att undersöka bruksvärdet av Götakanal.                                    

Att studera bruksvärdet för Götakanal innebär att undersöka hur de individer som ”använder”
kanalen värderar denna, något som i ekonomiska termer utgörs av vederbörandes maximala
betalningsvilja. En del av de tjänster som tillhandahålls genom Götakanal saknar priser och
uppgiften blir bland annat att på något sätt skatta den hypotetiska betalningsviljan hos de
personer som vistas på och längs med kanalen, antingen genom direkta (stated preference) eller
indirekta (revealed preference) metoder. Denna studie tillämpar i viss mån båda dessa metoder.
För en utförlig presentation och diskussion kring stated preferencemetoden hänvisas läsaren
till Hjerpe & Löfgren (1999).

Undersökningens genomförande

Studien av bruksvärdet började planeras under våren 1999 och bygger på intervjuer av
besökare1 vid Götakanal som i denna undersökning utgörs av de som vistas vid eller på
kanalen. Besökarna är i huvudsak landturister som befann sig vid kanalen under den aktuella
perioden och förutom dessa turister skickades även enkäter ut till båtresenärer som färdades på
Götakanal under sommaren 1999. Intervjuerna med landbesökare genomfördes i huvudsak
under juli månad. Att just denna tidsperiod valdes beror främst på att det då är högsäsong för
Götakanal.

De olika intervjuplatserna valdes ut efter en inspektion längs Götakanal och är Söderköping,
Berg, Borensberg, Karlsborg, Forsvik, Hajstorp samt Sjötorp. Valet föll på dessa platser dels
för att de utgör ett flertal av de stora orterna längs kanalen och således kan vi fånga in många
besökare, dels för att de utgör ett representativt urval av orterna längs med Götakanal.
Båtresenärernas enkäter, som även tillhandahölls på engelska och tyska, delades ut av
slussvakter vid resans början och kunde lämnas in vid den sista slusstationen som passerades.

Intervjuerna är upplagda så att de tillfrågade först får svara på ett antal bakgrundsfrågor, för att
sedan delas in i kategorier beroende på vilken typ av besökare de är - tillresta, bofasta eller
cyklister2. Därefter har de tillfrågade svarat på ett antal frågor rörande deras betalningsvilja för
Götakanal, frågorna innefattar hur mycket de konsumerat vid kanalen, deras resekostnad och
hypotetiska betalningsvilja för ett besök vid kanalen. Enkäterna till båtresenärerna är
uppbyggda på liknande sätt, men utan indelningen i kategorier. Underlaget till intervjuerna
samt enkäterna återfinns i bilaga 1:1 och 1:2.

                                                
1 Besökare och turister kommer här att användas som varandras synonymer.
2 Med tillrest menar vi en besökare som  med ett eller annat färdmedel (utom cykel) tagit sig till kanalen. Med
cyklist avses en besökare som cyklar längs Götakanal och till en bofast besökare räknar vi de som vid intervjun
uppgav hemort som den ort där intervjuerna skedde.
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Under sommaren 1999 genomförde 8 studenter vid Linköpings universitet sammanlagt 1002
intervjuer, efterhand kom dessa att reduceras till 986 användbara intervjuer, det externa
bortfallet är alltså 16 observationer. Vi har även en del interna bortfall på vissa av frågorna och
dessa har också uteslutits ur sammanställningen av den studerade frågan. Sammanlagt
insamlades också 166 enkäter från fritidsbåtsresenärer på kanalen, här förekom inga externa
bortfall, men de interna bortfallen har behandlats på samma sätt som för de intervjuer som
genomförts.

Det är mycket vanskligt att bedöma representativiteten i urvalet. När det gäller enkäterna till
båtresenärerna innebär 166 svar sannolikt ett betydande bortfall från totalpopulationen (i detta
fall antal båtresenärer under juli månad). Dessa enkäter utdelades och insamlades av
slussvakter vid strategiska slusställen, men det finns anledning att misstänka att vaken
utdelning eller insamling fungerat helt tillfredsställande. Intervjuerna med landturister utfördes
som sagt på olika orter och under utvalda dagar under juli månad. Av resursskäl kunde inte
samtliga orter ”bemannas” samtliga dagar. För att undvika systematiska snedvridningar gjordes
dock intervjuer såväl vardagar som helger under månaden.

Resultaten av bruksvärdesundersökningen kommer att disponeras på följande sätt. Först görs
en besöksprofil över de turister som besöker Götakanal, vilken grundar sig på en
sammanställning av de bakgrundsfakta som samlades in under intervjuerna. Besöksprofilen är
en sammanfattning av intervjuerna och syftar till att ge svar på frågor som vilka besöker
kanalen och vad deras syften är med besöket. Efter besöksprofilen följer ett avsnitt som
studerar landturisternas betalningsvilja för Götakanal. Därefter följer en likartad beskrivning
av båtresenärernas betalningsvilja för att färdas på kanalen. Avslutningsvis sammanfattar vi
resultaten av bruksvärdesundersökningen.
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Turistprofil

Vem besöker Götakanal?

Intervjuerna visar att de flesta besökarna vid Götakanal kommer från Sverige, hela 92 procent
av de tillfrågade bor i Sverige. En dryg femtedel av de besökande kommer från kanalens
närområde, dvs de bor i den kommun där besöket skett. En relativt stor andel av besökarna, 34
procent, kommer från något av de län, Västra Götaland eller Östergötland, som kanalen rinner
genom. Nära en fjärdedel av besökarna kommer från länen Stor-Stockholm, Stockholms län
samt Södermanland. Resterande svenskar (cirka 17 %) kommer från övriga delar av Sverige.

Antalet utländska besökare är få och de flesta kommer, inte helt oväntat, från Sveriges
grannländer där turister från Norden och Tyskland (4 respektive 3%) utgör de största
grupperna. Några enstaka besökare uppgav att de kom från övriga delar av världen, då främst
inom Europa. Det finns dock en risk att dessa utländska besökare är underrepresenterade i
undersökningen eftersom deras semestrar oftare infaller vid en senare tidpunkt än när
intervjuundersökningen skedde, främst i slutet av juli och i augusti samt att vi p.g.a. av vissa
språkliga barriärer inte alltid haft förmågan att kunna genomföra intervjuer med en del av de
utländska turister som besökt kanalen.

Det är här intressant att notera att det förekommer skillnader mellan de utvalda orterna vad
gäller besökarnas hemorter. Berg och Borensberg har till exempel fler besökare som kommer
från hemkommunen, andelen är cirka 30 procent. Att besökarna från exempelvis Berg i större
utsträckning kommer från hemkommunen kan förklaras av närheten till Linköping, vilket
medför att för många Linköpingsbor utgör Berg ett populärt utflyktsmål. Karlsborg, Sjötorp
och Hajstorp har däremot färre besökare från det direkta närområdet vilket möjligtvis kan
förklaras av att det i högre utsträckning än genomsnittet är många genomresande som endast
passerar orterna på väg till resans slutgiltiga mål. Då det gäller besökare från ”kanallänen” visar
det sig Söderköping, Forsvik och Hajstorp är de platser som har flest besökare i denna
kategori, närmare 50 procent jämfört med genomsnittet på 34 procent. De flesta utländska
besökare återfanns i Borensberg, Sjötorp och Forsvik.

Undersökningen visar att av de tillfrågade besökarna var fördelningen mellan kvinnor och män
relativt jämn (49 och 51%), ett likartat mönster ges om de olika orterna studeras separat.

De individer som besöker Götakanal är i huvudsak i sällskap av någon annan person/personer.
Majoriteten av de som vistas vid kanalen, cirka tre fjärdedelar, gör besöket tillsammans med
någon annan person eller i sällskap av sin familj3. Besökare som däremot kommer i ett större
sällskap utgör ungefär 15 procent av det totala antalet besökare och mindre än tio procent
besöker kanalen på egen hand.

Jämför vi med den generella trenden ser vi att av de olika orterna har Hajstorp fler besökare
som kommer i större sällskap, men färre besökare som är där i sällskap av sin familj (27
respektive 20 %). Borensberg har i sin tur fler personer som besöker kanalen i eget sällskap
samt lägre andel par än genomsnittet (29% vardera). Utöver dessa orter uppvisar de andra
platserna inga större avvikelser från den generella trenden.

                                                
3 Med familj menas vuxen/vuxna plus barn.
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Besökarna vid Götakanal är i huvudsak över 50 år. En tredjedel av det totala antalet besökare
är mellan 50 till 59 år och utgör den största gruppen i hela urvalet. Gruppen  60 till 69 år utgör
besökare 17 procent av besökarna och kategorin 70 till 79 år motsvarar 8 procent av det totala
antalet besökare. När det gäller åldersfördelningen av de besökande under 50 år utgörs nära en
femtedel av besökare mellan 40 och 49 år och gruppen mellan 30 och 39 år motsvaras av 15
procent. Gruppen 29 år eller yngre utgör 10 procent.

Åldersfördelningen är likartad även om vi studerar respektive ort för sig. Borensberg och
Karlsborg utgör undantag från detta då andelen 50 till 59- åringar endast utgör 10 respektive 9
procent. Borensberg har dock fler besökare som är mellan 40 och 49 år (33%) och Karlsborg
har fler besökare mellan 60 och 69 år (30%) än de övriga orterna. Hajstorp har i
undersökningen inga besökare som är 29 år eller yngre, men har däremot fler besökare i
kategorin 50 till 59 år (40%).

Merparten av Götakanals besökare är tillresta, hela 87 procent uppgav att de tagit sig till
kanalen med ett eller annat färdmedel, dock ej med cykel eftersom cyklisterna utgör en egen
kategori som står för 7 procent av besökarna. Resterande 6 procent av besökarna har
kategoriserats som bofasta på orten där intervjuerna skett. Mönstret är i huvudsak detsamma i
de olika orterna utom i Hajstorp där vi inte intervjuat några bofasta, i Borensberg däremot
utgjordes andelen bofasta av 14 procent. Den högsta respektive lägsta andelen intervjuade
cyklister skedde i Borensberg (14 %) och Karlsborg (0%).

Hur har då besökarna tagit sig till Götakanal? Bil är det vanligast sättet att ta sig till kanalen
eftersom 91 procent av de intervjuade uppgav att de kom med detta färdmedel, 4 procent
cyklar till kanalen medan de övriga besökarna antingen har gått eller åkt linjebuss (2 %
vardera). 2 % har valt ett annat sätt än de ovan nämnda för att ta sig till kanalen, exempelvis
via inlines.

Vad är motivet till besöket?

Intervjuerna visar att det främsta skälet till besöket vid kanalen är olika typer av rekreation
(77%), som kan innefatta allt från att uppleva kanaltrafiken, slussningarna, motionera till att
besöka sevärdheter eller promenera. En dryg tiondel uppgav mat och dryck som anledning,
medan 10 procent angav annat som orsak till deras besök. Annat kan t.ex. innebära shopping
på orten, vilket har varit fallet i Karlsborg. Det bör dock observeras att varje intervjuperson
kan som orsak till sitt kanalbesök uppgivit flera olika alternativ, dvs att besökaren uppgivit
rekreation utesluter inte att orsaken även varit mat och dryck.

Vi har noterat att orsakerna till kanalbesöken skiljer sig åt på de olika orterna. I Karlsborg och
Hajstorp är antalet besökare som uppgivit rekreation bara 50 och 60 procent. Anledningen till
att det är färre rekreationsbesökare i exempelvis Karlsborg kan vara att kanalen inte utgör den
största attraktionen på orten, besökarna kanske endast passerar kanalen på väg till någon
annan aktivitet som exempelvis shopping. I Karlsborg finns det heller ingen sluss vilket också
kan påverka antalet besökare. Även om antalet besökare i denna kategori sjunker på ovan
nämnda orter utgör rekreation trots detta huvudmotivet till besöket.
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Intervjuerna visar att besöksorsaken mat och dryck uppgivits av fler besökare än genomsnittet
i Söderköping och Forsvik (20%). Att antalet besökare är fler i Söderköping som har mat och
dryck som orsak till vistelsen vid Götakanal är dock inte förvånande eftersom orten har det
välkända glasskaféet Smultronstället alldeles intill kanalen.

Besökarna tillfrågades också huruvida Götakanal utgjorde den huvudsakliga anledningen till
besöket eller om besöket vid kanalen snarare var en ”positiv sidoeffekt”. 67 procent av de
tillfrågade uppfattar kanalen som huvudattraktion vid besöket medan 32 procent endast ser
kanalen som en positiv sidoeffekt till deras besök. Det är alltså en ansenlig del av turisterna
som i första hand inte tänkt att besöka kanalen utan i förbigående tog tillfället i akt och besökte
Götakanal.

Även här är det intressant att notera skillnader mellan orter, Söderköping utgör t.ex. ett
undantag eftersom 43 procent uppgivit kanalen som huvudattraktion och 57 procent sett
kanalen som en positiv sidoeffekt. Resultatet  förvånande oss inte då Söderköping har mer än
endast kanalen att erbjuda. Resterande platser uppvisar samma mönster som den generella
trenden, där Berg, Borensberg och Hajstorp stod för de flesta besökare som såg kanalen som
huvudattraktion.

Delas materialet upp i orsaken till kanalbesöket och huruvida de besökande ser kanalen som en
huvudattraktion eller positiv sidoeffekt, visar det sig inte helt oväntat att drygt 80 procent av
de som har kanalen som huvudattraktion som orsak till besöket har rekreation. De resterande
20 procenten har antingen uppgivit mat och dryck eller annat som orsak till deras besök (10% i
vardera kategori). I de fall kanalen upplevs som en positiv sidoeffekt är det fortfarande över 50
procent som har rekreation som anledning till besöket. Här är det, inte helt förvånande, fler
som uppgivit mat och dryck (drygt 20%) medan 15 procent menar att annat är andledningen
till besöket.

Av de utländska besökarna har över 80 procent uppgivit att Götakanal är orsaken till deras
besök, endast några enstaka har mat och dryck. Om materialet sedan delas upp beroende på
om de intervjuade ser kanalen som huvudattraktion eller positiv sidoeffekt får vi i huvudsak
samma resultat, de utländska turisterna kommer till kanalen för att uppleva Götakanal
oberoende om den är huvudattraktion eller positiv sidoeffekt.

Uppemot en tredjedel av de tillfrågade besöker kanalen regelbundet4. De som besöker
Götakanal för första gången eller som en engångsföreteelse var ungefär lika många som antalet
personer som uppgav att det var ett återkommande besök5, dessa grupper utgjorde 36
respektive 37 procent av urvalet. Fördelningen mellan engångs-, återkommande- och
regelbundna besökare vid Götakanal är relativt jämn.

Vi har även studerat huruvida de som besöker kanalen återkommande alternerar olika platser
längs med kanalen. Intervjuerna visar att 69 procent alltid besöker samma ställe medan 31
procent besöker flera olika orter. Borensberg, Karlsborg, Forsvik, Hajstorp är de platser som

                                                
4 Med regelbundet avses fler än tre besök per år.
5 Med återkommande avses färre besök än tre gånger per år.
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har flest besökare som uppger att de alltid besöker samma ställe vid kanalen, över 80 procent
av de intervjuade säger att de alltid besöker samma ställe.

Vad hade besökarna gjort om de inte besökt kanalen? 35 procent uppgav att alternativet till
Götakanal hade varit att stanna hemma, de hade alltså inget annat utflyktsmål. En större
grupp, 44 procent, uppgav att det inte fanns något alternativ, avsikten var att åka till
Götakanal och så gjordes. 7 procent menade att alternativet hade varit att åka till en
näraliggande plats medan 9 procent svarade att alternativet låg utanför kommunen och 5%
menade att det låg utanför landskapet. Enstaka personer uppgav att alternativet till dagens
besök vid Götakanal låg utanför landet.

Hur länge väljer besökarna att stanna vid Götakanal? Besökarna tillfrågades om hur mycket tid
de avsatt till kanalbesöket, vilket inkluderar resan till Götakanal tur och retur samt aktivitet vid
kanalen. 72 procent ägnade upp till fyra timmar åt dagens kanalbesök. 12 procent menade att
de ägnat mellan fem och nio timmar, medan 14 procent uppgav tio till fjorton timmar. 2
procent hade tillbringat nitton timmar eller mer vid kanalen. Den avsatta tiden visar alltså att
majoriteten av landturisterna följaktligen är dagsbesökare.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det sägas att den typiske besökaren vid Götakanal är en individ som
rest till kanalen i bil och som bor i den kanalkommun där besöket äger rum, är över 50 år och
besöker kanalen i sällskap av vän eller familj. Motivet till besöket är i huvudsak rekreation,
som till exempel är att ströva runt kanalområdet och titta på slussningarna där besöket, som
sker över dagen, ej behöver vara återkommande. Kanalen är ofta huvudattraktionen vid besöket
även om det skiljer sig åt mellan de olika undersökta orterna.
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Landturisternas betalningsvilja

Vid intervjuerna har vi som tidigare nämnt delat in de tillfrågade i tre kategorier, tillresta,
bofasta och cyklister. Sammanlagt har 950 personer besvarat de hypotetiska frågorna, se fråga
16a, 13b och 17c i bilaga 1a, som syftar till att undersöka deras betalningsvilja för kanalen. De
hypotetiska frågorna skiljer sig åt beroende på vilken kategori den tillfrågade tillhör- detta
eftersom de bofasta troligtvis inte skulle vara villiga att betala en summa varje gång de besöker
kanalen.

De tillresta fick besvara frågan; hur mycket skulle du vara villiga att betala för att besöka
kanalen? De bofastas fråga hänfördes istället till en årlig engångssumma. Cyklisterna
tillfrågades om deras betalningsvilja för ett cykelpass som skulle ge dem rätt att cykla längs
kanalen. För de tillresta framställdes den hypotetiska frågan som en budgivningsfråga, dvs
intervjuaren började med att fråga om den tillresta skulle vara beredd att betala 10 kronor för
kanalbesöket. Om den tillfrågade svarade ja höjdes budet till 20 kronor osv. De bofasta och
cyklisterna fick istället direkt uppge den summa de var beredda att betala.

Sammanställningen av intervjuunderlagen har gjorts i Excel där beskrivande statistik beräknats
för de olika grupperna i urvalet.

Betalningsvilja för tillresta

I tabell 1 nedan redovisas medelvärdet, medianen, typvärdet, standardavvikelsen, max- och
minimibeloppet samt ett konfidensintervall med 95-procentig signifikansnivå av samtliga
tillrestas betalningsvilja, betalningsviljan för de tillresta som har uppgivit ett positivt belopp,
resekostnad samt besökstid, tabellen visar också antalet tillresta som besvarat frågan.

Tabell 1 Genomsnittlig betalningsvilja, resekostnad samt besökstid för tillresta

Tillresta/
betalningsvilja

(kr)

Tillresta/positiv
betalningsvilja

(kr)

Tillresta/
resekostnad

(kr)

Tillresta/
besökstid (h)

Betalningsvilja/rese-
kostnad/besökstid

11,80 19,19 86,22 3,71

Median 10 10 39 3
Typvärde 0 10 0 2
Standardavvikelse 15,30 15,45 141,62 4,62
Max- och min 150-0 150-10 1040-0 48-0,17
Konfidensintervall ±1,02 ±1,32 ±9,42 ±0,31

Antal observationer 860 529 871 872

Som framgår av tabellen är medelvärdet för samtliga tillrestas betalningsvilja för att besöka
kanalen 11,80 kronor. Om vi istället bara beräknar medelvärdet för de tillresta som har en
positiv betalningsvilja blir medelvärdet 19,19. Drygt 40 procent av de tillfrågade uppgav att de
inte skulle vilja betala något för att besöka kanalen. En förklaring till resultatet kan vara att de
tillfrågade missförstått frågan. Många av de tillfrågade svarade att de ansåg att ett besök vid
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kanalen borde vara gratis och att de därför inte skulle vara villiga att betala något. Detta trots
att de har haft kostnader för besöket, då resekostnaden för att ta sig till kanalen till viss del kan
sägas motsvaras av de tillfrågades faktiska kostnader.
Den faktiska kostnaden, resekostnaden, för att ta sig till kanalen är betydligt högre än
betalningsviljan för att besöka kanalen. Det är i och för sig möjligt att de tillfrågade tagit med
kostnaden för resan vid avgivande av sitt svar på den hypotetiska frågan eftersom ett besök
vid kanalen för de tillresta på ett eller annat sätt kräver någon form av transportmedel, vilket i
så fall skulle innebära att dessa två uppgifter inte behöver överensstämma med varandra. Den
högsta betalningsviljan för ett besök vid kanalen är 150 kronor, de allra flesta som inte
uppgivet noll kronor är beredda att betala tio kronor för besöket.

Som tidigare nämnts har de flesta som besöker kanalen tagit sig dit med bil, resekostnaden för
dessa har beräknats med hjälp av de tillfrågades avstånd till kanalen och RSVs schablon för
resersättning på 13 kronor per mil. Avståndet till kanalen baseras på den tillfrågades
startpunkt eller på dennes omväg och beräknats som en tur och returresa. Kostnaden för de
tillresta som åkt buss till kanalen har baserats på den faktiska kostnaden för att ta sig med buss
den aktuella sträckan med undantag för de som haft någon form av busskort.
Busskortsresenärernas resekostnader har antagits varit noll kronor då de oavsett besöket vid
kanalen ändå skulle haft kostnaden för busskortet. I genomsnitt besöker de tillresta kanalen i
fyra timmar.

Betalningsviljan för ett besök vid Götakanal påverkas naturligtvis av om den tillfrågade
besöker kanalen för första gången eller om besöket är återkommande. Dessutom kan
betalningsviljan påverkas av om den tillfrågade uppfattar kanalen som huvudorsak till sitt
besök. Av dessa anledningar har vi också studerat betalningsviljan beroende på orsaken till
besöket och besöksfrekvens, se tabell 2.

Tabell 2 Betalningsvilja för tillresta beroende på om kanalen är huvudorsak eller en positiv
sidoeffekt samt besökets karaktär

Huvud Sidoeffekt Engång Åter-
kommande

Regelbundet

Betalningsvilja (kr) 12,48 10,39 12,78 12,97 8,33
Median 10 10 10 10 10
Typvärde 0 0 10 0 0
Standardavvikelse 15,11 15,60 14,77 17,84 10,49
Max- och min 100-0 150-0 100-0 150-0 50-0
Konfidensintervall ±1,23 ±1,83 ±1,63 ±1,93 ±1,44

Antal observationer 580 280 318 332 207

Inte helt förvånande är betalningsviljan högre om kanalen är huvudorsaken till besöket. När det
gäller besöksfrekvensen är betalningsviljan betydligt lägre om kanalen besöks regelbundet än
vid färre besök. Dessutom åskådliggörs denna skillnad i att maxbeloppet för regelbundna
besökare endast är 50 kronor. En förklaring till denna skillnad kan vara att vi efterfrågat
betalning per besök vilket leder till att de regelbundna besökarna till exempel per år är villiga att
betala mer än engångsbesökarna.
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Vi har också valt att beräkna medelvärden för betalningsviljan utifrån en sammanslagning av
kategoriernas orsak samt besöksfrekvens, se tabell 3 på nästa sida.

Tabell 3 Betalningsvilja för tillresta beroende både på om kanalen är huvudorsak eller en
sidoeffekt och besöksfrekvens

Huvud-
engång

s

Huvud-
åter

Huvud-
regel

Sidoeffekt
-engångs

Sidoeffekt-
åter

Sidoeffekt
-regel

Betalningsvilja (kr) 13,74 12,98 8,35 9,08 12,95 8,32
Median 10 10 10 10 10 0
Typvärde 10 0 0 0 0 0
Standardavvikelse 15,51 16,41 9,87 10,71 20,43 11,14
Max- och min 100-0 100-0 50-0 50-0 150-0 50-0
Konfidensintervall ±1,92 ±2,18 ±1,90 ±2,65 ±3,83 ±2,20

Antal observationer 253 220 106 65 112 101

De som besökte kanalen för första gången och såg kanalen som huvudorsak har den högsta
genomsnittliga betalningsviljan. Något förvånande finner vi att de återkommande besökarna
som uppfattade kanalen som en positiv sidoeffekt har en högre betalningsvilja än de med en
positiv sidoeffekt som besökte kanalen för första gången, men resultatet skall tolkas med
försiktighet eftersom både standardavvikelserna och konfidensintervallen är stora. De flesta av
besökarna är inte beredda att betala för besöket, med undantag för engångsbesökarna som ser
kanalen som huvudorsak.  

Vi har även valt att studera betalningsviljan för Götakanal utifrån om besöket skett på östgöta-
eller västgöta sidan.

Tabell 4 Betalningsvilja för tillresta på östgöta- respektive västgötasidan

Tillresta-
östgöta

Tillresta-
västgöta

Betalningsvilja (kr) 12,25 11,02
Median 10 10
Typvärde 0 0
Standardavvikelse 15,84 14,29
Max- och min 150-0 100-0
Konfidensintervall ±1,33 ±1,59

Antal observationer 546 314

Betalningsviljan för att besöka kanalen på östgötasidan är enligt våra resultat högre än för ett
besök på västgötasidan. Resultaten bör dock tolkas med försiktighet då standardavvikelsen är
högre på östgötasidan, dvs variationen i betalningsviljan är större. Dessutom är det maximala
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beloppet på östgötasidan högre, vilket är något missvisande då det endast är en person som har
en betalningsvilja på 150 kronor, vilket bidrar till det högre medelvärdet. Då skillnaderna
mellan dessa sidor av kanalen var så pass små valde vi att också studera skillnader i
betalningsvilja mellan de olika orter intervjuerna skett på, se tabell 5 på nästa sida.

Tabell 5 Betalningsvilja för tillresta på respektive ort

Söder-
köping

Berg Borens-
berg

Karls-
borg

Forsvik Hajstorp Sjötorp

Betalningsvilja (kr) 11,43 12,62 14 11,43 10,97 9 11,09
Median 10 10 0 10 10 5 10
Typvärde 0 0 0 0 0 0 0
Standardavvikelse 17,82 14,58 18,44 21,75 11,73 15,24 14,29
Max- och min 150-0 100-0 50-0 100-0 50-0 50-0 100-0
Konfidensintervall ±2,59 ±1,54 ±10,21 ±9,90 ±2,66 ±10,90 ±1,96

Antal observationer 185 346 15 21 77 10 206

Då antalet observationer i vissa orter är få och konfidensintervallen är breda anser vi oss inte
kunna utläsa något ur medelvärdena för Borensberg, Karlsborg eller Hajstorp. Den högsta
betalningsviljan i de resterande orterna återfinns i Berg där den uppgivna betalningsviljan,
precis som i övriga orter, varierar ganska kraftigt vilket bland annat avspeglas i de höga
standardavvikelserna.

En förklaring till den högre betalningsviljan i Berg kan vara dess unika slusstrappa, en annan
orsak kan vara att det till skillnad från exempelvis Söderköping är just själva kanalen som
lockar turisterna, Söderköping erbjuder mer ett koncept där kanalen endast ingår som en av
flera turistattraktioner. Detta avspeglas också i antalet som ser kanalen som huvudattraktion i
Berg kontra Söderköping- cirka 77 procent av de som besöker Berg ser kanalen som
huvudorsaken till deras besök motsvarande siffra för Söderköping är 43 procent.

Vi har också valt att studera huruvida betalningsviljan skiljer sig åt mellan utländska och
svenska landturister, se tabell 6 nedan.

Tabell 6 Betalningsviljan för svenska och utländska tillresta

Tillresta-
svenskar

Tillresta-
utländska

Betalningsvilja (kr) 11,93 10,67
Median 10 10
Typvärde 0 0
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Standardavvikelse 15,66 10,37
Max- och min 150-0 40-0
Konfidensintervall ± 1,10 ± 2,53

Antal observationer 787 67

Som framgår av tabellen har svenskar en högre betalningsvilja för ett besök vid Götakanal än
vad de utländska turisterna har. En förklaring till detta är att svenska turister vid avgivande av
sina betalningsviljor också inkluderar en betalningsvilja för bevarandet av den svenska kanalen,
vilket utländska turister inte gör. Dessutom kan de utländska turisterna anse att de inte är
villiga att ekonomiskt bidra till bevarandet av en sevärdhet som inte finns i deras land samt att
kostnaden för att ta sig till kanalen är oftast betydligt högre för dessa turister än för de
svenska.

Bofastas betalningsvilja

I tabell 7 nedan redovisas medelvärdet, medianen, typvärdet, standardavvikelsen, max- och
minimibeloppet samt ett konfidensintervall med 95-procentig signifikansnivå av samtliga
bofastas betalningsvilja, betalningsviljan för de bofasta som uppgivit ett positivt belopp och
besökstid,  tabellen visar också antalet som besvarat frågan. Till skillnad från de tillresta så
redovisas inte någon resekostnad för de bofasta då vi har antagit att deras resekostnad är
marginell.

Tabell 7 Genomsnittlig betalningsvilja och besökstid för bofasta

Bofasta/
betalningsvilja (kr)

Bofasta/positiv
betalningsvilja

(kr)

Bofasta/
besökstid (h)

Betalningsvilja 60,67 150,24 1,68
Median 0 50 1
Typvärde 0 1 1
Standardavvikelse 174,30 251,68 1,94
Max- och min 1000-0 1000-1 10-0,17
Konfidensintervall ± 48,53 ±114,57 ±0,54

Antal observationer 52 21 52

De bofastas betalningsvilja för Götakanal kan ej jämföras med de tillrestas då de hypotetiska
frågorna formulerats på olika sätt. I genomsnitt kan de bofasta tänka sig att betala drygt 60
kronor per år för att besöka kanalen, drygt 60 procent av de bofasta är inte villiga att betala
något för att få besöka kanalen. Medelvärdet för de bofasta som har en positiv betalningsvilja
är 150 kronor per år. De bofasta besöker kanalen kortare tid än de tillresta, i genomsnitt varar
deras kanalbesök i drygt en och en halv timme. Precis som för de tillresta har de bofastas
betalningsvilja också delats upp utifrån om kanalen betraktas som huvudattraktion eller som en
positiv sidoeffekt, se tabell 8 nedan. Då de flesta bofasta, med ett undantag, besöker kanalen
regelbundet har vi inte delat upp betalningsviljan utifrån hur ofta ett besök vid kanalen sker.
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Tabell 8 Betalningsvilja för bofasta beroende på om kanalen är huvudorsak eller en positiv
sidoeffekt

Huvud Sidoeffekt
Betalningsvilja (kr) 62,96 55,54
Median 0 0
Typvärde 0 0
Standardavvikelse 154,63 197,55
Max- och min 600-0 1000-0
Konfidensintervall ±65,30 ±79,79

Antal observationer 24 26

Betalningsviljan är högre för de bofasta som sett kanalen som huvudorsak till sitt besök, detta
kan vid en första anblick verka ganska självklart men det borde kunna vara så att de bofasta i
vissa fall kan uppfatta kanalen som huvudorsak för att vid nästa besök se det som en positiv
sidoeffekt. Dessutom baseras deras svar på en årskostnad vilket kan leda till att skillnaden i
betalningsviljan mellan huvud- och positiv sidoeffekt kunnat varit mindre.
Betalningsviljan för de bofasta skiljer sig åt om materialet delas upp i en östgöta och en
västgöta del, se tabell 9 nedan. Betalningsviljan är högre på västgötasidan, men resultatet skall
tolkas varsamt då standardavvikelsen och konfidensintervallen tyder på en stor spridning i
materialet och antalet observationer är få.

Tabell 9 Betalningsvilja för bofasta på östgöta- respektive västgötasidan

Bofasta-
östgöta

Bofasta-
västgöta

Betalningsvilja (kr) 45,23 92,47
Median 0 1
Typvärde 0 0
Standardavvikelse 171,19 181,58
Max- och min 1000-0 600-0
Konfidensintervall ±58,81 ±93,36

Antal observationer 35 17

Då antalet observationer för de bofasta är få kan vi inte göra någon uppdelning i betalningsvilja
per ort utan vi får nöja oss med skillnaderna mellan östgöta- och västgöta-sidan, även dessa
resultat skall tolkas med försiktighet p.g.a. stora standardavvikelser och konfidensintervall.

Betalningsvilja för cyklister

Då vissa av de tillfrågade cyklisterna har löst ett cykelpaket som inkluderar cykel, mat samt
boende har vi valt att särskilja cyklister med cykelpaket från andra cyklister. Antalet
tillfrågade cyklister med cykelpaket är sex och då de är så få valde vi att inte analysera deras
betalningsvilja.  
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I tabell 10 nedan redovisas medelvärdet, medianen, typvärdet, standardavvikelsen, max- och
minimibeloppet samt ett konfidensintervall med 95-procentig signifikansnivå av cyklisternas
betalningsvilja, resekostnad och besökstid, tabellen visar också antalet som besvarat frågan.
Det kan te sig märkligt att undersöka cyklisternas resekostnad men då 52 av de 66 tillfrågade
cyklisterna tagit sig med bil till något ställe vid kanalen för att sedan cykla längs med den anser
vi att den kostnaden kunde vara intressant att studera.

Tabell 10 Genomsnittlig betalningsvilja, resekostnad samt besökstid för cyklister

Cyklister/
betalningsvilja (kr)

Cyklister/
resekostnad (kr)

Cyklister/
besökstid (h)

Betalningsvilja/rese-
kostnad/besökstid

79,73 243,26 12,83

Median 50 169 10
Typvärde 50 0 10
Standardavvikelse 93,82 268,60 16,94
Max- och min 500-10 1040-0 96-0,67
Konfidensintervall ± 31,28 ±66,03 ±4,20

Antal observationer 37 66 65

Samtliga cyklister har en positiv betalningsvilja och den är cirka 80 kronor, vilket är högre än
de tillrestas och bofastas betalningsvilja. En annan skillnad jämfört med de tillrestas och de
bofastas betalningsvilja är att typvärdet inte längre är noll, dvs de flesta av cyklisterna är villiga
att betala för att cykla längs kanalen. Att cyklisterna har en högre betalningsvilja än övriga
kategorier kan bero på att deras hypotetiska fråga egentligen inte är jämförbar med de övrigas,
de tillfrågade cyklisternas betalningsvilja kan baseras på en möjlighet att under flera dagar cykla
längs med kanalen, medan de tillrestas betalningsvilja baseras på en avgift per besök.

Cyklisternas resekostnader är överlag högre än de tillrestas vilket troligtvis beror på att många
av de tillresta till skillnad från cyklisterna inte haft kanalen som huvudmål för sin resa. De
tillrestas resekostnader har i de flesta fall beräknats för den omväg de kört, medan cyklisternas
kostnader oftast baseras på avståndet från hemorten till kanalen. Inte helt förvånande är att
cyklisterna, i genomsnitt, är de som besöker kanalen längst tid.  

Vi har även undersökt betalningsviljan för cyklister med hänsyn till om kanalen uppfattas som
huvudorsak eller som en positiv sidoeffekt till besöket. Dessutom har vi studerat om
betalningsviljan påverkas av huruvida besöket är av engångs,- återkommande- eller regelbunden
karaktär, se tabell 11 nedan.

Tabell 11 Betalningsvilja för cyklister beroende på om kanalen är huvudorsak eller en positiv
sidoeffekt samt  besökets karaktär

Huvud Sidoeffekt Engång Åter-
kommande

Regelbundet

Betalningsvilja (kr) 77,94 100 71,18 56,92 83,33
Median 50 100 50 50 35
Typvärde 50 100 100 50 20
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Standardavvikelse 97,79 0 62,14 26,89 111,12
Max- och min 500-10 100-100 200-10 100-20 300-10
Konfidensintervall ±34,12 ±0 ±31,95 ±16,25 ±116,61

Antal observationer 34 3 17 13 6

Om kanalen betraktas som huvudorsaken till besöket är de tillfrågade cyklisterna, i genomsnitt,
beredda att betala ungefär 78 kronor för sitt cykelpass. Då det endast var tre personer som
uppfattade kanalen som en sidoeffekt anser vi dem för få för att vi ska kunna uttala oss om
deras betalningsvilja. Detta gäller även för de tillfrågade som cyklar vid kanalen regelbundet. De
cyklister som besöker kanalen för första gången är beredda att betala mer för att cykla längs
kanalen än de cyklister som återkommer. Betalningsviljan bör dock tolkas med försiktighet då
de tillfrågade överlag är så få.  

Vi har även studerat om betalningsviljan skiljer sig åt beroende på om de tillfrågade har cyklat
på östgöta- eller västgötasidan, se tabell 12 på nästa sida.

Tabell 12 Betalningsvilja för cyklister på östgöta- respektive västgötasidan

Cyklister-
östgöta

Cyklister-
västgöta

Betalningsvilja (kr) 76,94 82,37
Median 45 50
Typvärde 20 50
Standardavvikelse 83,26 105,08
Max- och min 300-10 500-20
Konfidensintervall ±41,41 ±50,65

Antal observationer 18 19

Betalningsviljan för västgötasidan är något högre än betalningsviljan för östgötasidan,
typvärdena för de olika sidorna indikerar en klart högre betalningsvilja på västgötasidan än på
östgötasidan.

Precis som för de tillresta har vi också studerat betalningsviljan utifrån huruvida cyklisterna
kommer från Sverige eller från något annat land, men då antalet utländska cyklister var så pass
få kommer vi i tabell 13 nedan endast att redovisa de svenska cyklisternas betalningsvilja för
ett cykelpass.

Tabell 13 De svenska cyklisternas betalningsvilja

Cyklister-
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svenskar
Betalningsvilja (kr) 82,50
Median 50
Typvärde 50
Standardavvikelse 96,87
Max- och min 500-10
Konfidensintervall ± 33,80

Antal observationer 34

Som framgår av tabellen är det ingen större skillnad i betalningsvilja om vi sorterar bort de
utländska cyklisterna. Betalningsviljan är dock något högre om vi enbart studerar de svenska
turisterna, men konfidensintervallen överlappar varandra och därför kan vi med säkerhet inte
uttala oss om att de svenska cyklisterna är villiga att betala mer än genomsnittet av samtliga
cyklisters betalningsvilja för ett cykelpass.

Sammanfattning av landturisternas betalningsvilja

Betalningsviljan för tillresta är i genomsnitt 11,80 kronor för ett besök vid Götakanal. De flesta
är dock inte villiga att betala något för ett besök. Om den tillresta uppfattar kanalen som en
huvudattraktion är betalningsviljan högre än om kanalen endast ses som en positiv sidoeffekt.
Ju oftare den tillresta besöker kanalen desto lägre är betalningsviljan per besök. De turister som
besöker orter som ligger i Östergötlands län har en högre betalningsvilja än de turister som
besöker orter i Västra Götalands län.

De bofastas betalningsvilja baseras på en årlig engångssumma och är i genomsnitt 60,67 kronor,
de flesta bofasta är precis som de tillresta inte beredda att betala något för att besöka kanalen.
Då antal observationer är få har vi valt att inte tolka de bofastas betalningsvilja utifrån
huruvida kanalen uppfattas som en huvud- eller positiv sidoeffekt. Detsamma gäller för
uppdelning i en västgöta  och en östgöta sida.

Cyklisternas betalningsvilja för ett cykelpass som ger dem rätt att cykla längs med kanalen är
79,73 kronor, den vanligaste uppgivna betalningsviljan är 50 kronor. Precis som i fallet med de
bofasta har vi i bland för få observationer och osäkra resultat att vi valt att inte tolka t.ex.
skillnader i betalningsvilja mellan östgöta och västgöta sidan.
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Båtresenärernas betalningsvilja för Götakanal

Under sommaren 1999 samlade vi totalt in 166 enkäter från båtresenärerna längs Götakanal.
Majoriteten, 107 stycken, av dem kommer från Sverige, båtresenärer från resten av Norden var
19 stycken, medan 39 stycken kom från övriga Europa, endast en av båtresenärerna hade sin
hemort utanför Europa.

Då det gäller båtresenärer har vi till skillnad från intervjuerna med tillresta, cyklister och
bofasta ett faktiskt mått på betalningsviljan, nämligen slussavgiften, som skall erläggas då
båtresenärerna slussar genom kanalen. Båtresenärerna har därför uppgivit hur mycket de
betalat för slussavgiften samt om de anser att summan är rimlig. Vi har även bett
båtresenärerna att ta ställning till två hypotetiska frågor för att studera hur stor deras maximala
betalningsvilja för Götakanal är. Dessa frågor, som också kan läsas i bilaga 1b, är:

• Om slussavgiften skulle höjas med 10 % skulle ni fortfarande vara beredda att betala?
• Om slussavgiften skulle höjas med 20 % skulle ni fortfarande vara beredda att betala?

Sammanställningen av båtresenärernas betalningsvilja för Götakanal har gjorts i Excel där
beskrivande statistik beräknats för de olika grupperna i urvalet. På frågan om erlagd slussavgift
är det 162 stycken som svarat medan antalet svar för de hypotetiska frågorna är 158
respektive 153 stycken.

Det bör dock noteras att betalningsviljan för kategorin båtresenärer skall tolkas som
betalningsvilja per båt.

Betalningsvilja för båtresenärer i hela urvalet

Tabell 13 på nästa sida beskriver båtresenärernas betalningsvilja för Götakanal. I tabellens
första kolumn redovisas båtresenärernas genomsnittligt betalda slussavgift tillsammans med
median, typvärde, standardavvikelse, max- och minimibelopp samt ett konfidensintervall med
en 95-procentig signifikansnivå.

De nästföljande kolumnerna visar svaren på de hypotetiska frågorna, dvs genomsnittet av en
ökning av slussavgiften med tio respektive tjugo procent. Denna beräkning har genomförts
genom att den erlagda slussavgiften utgör grunden, är båtresenärerna sedan villiga att betala en
ökning med tio procent så har tio procent lagts till deras ursprungliga summa. Om individerna
ej är villiga att betala en ökad slussavgift, kvarstår den summan de ursprungligen betalat. Ett
genomsnitt av dessa summor har sedan beräknats och redovisas i den andra kolumnen.
Motsvarande beräkning har skett i den sista kolumnen, där individerna tagit ställning till en
tjugoprocentig ökning.
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Tabell 13   Båtresenärers genomsnittliga betalningsvilja för Götakanal

Betald
slussavgift (kr)

Ökning med
10% (kr)

Ökning med 20
% (kr)

Medelvärde 2193,93 2363,48 2429,54
Median 2200 2350 2400
Typvärde 2350 2585 2585
Standardavvikelse 907,2957 982,2051 1020,841
Max och min 4850-0 5335-0 5335-0
Konfidensintervall (95,0%) ±140,77 ±154,34 ±163,05
Antal 162 158 153

Tabellen visar att den genomsnittliga betalningsviljan baserad på betald slussavgift är 2 194
kronor. Jämför vi sedan betalningsviljan med ökningen på tio respektive tjugo procent ser vi
att betalningsviljan ökar till 2 363 respektive 2 429 kronor. Trots att betalningsviljan stiger så
ökar den i avtagande takt vilket tyder på att det är lägre andel båtresenärer som skulle vara
beredda att betala en dyrare slussavgift.

Av alla båtresenärer tycker 85 procent att den ursprungligt erlagda slussavgiften är rimlig och
15 procent tycker att den är orimlig med tanke på vad de får för den erlagda avgiften. Skulle
avgiften höjas med tio procent menar dock de flesta, 72 procent, att de fortfarande skulle
betala, det är först när avgiften höjs med tjugo procent som majoriteten av de tillfrågade inte
längre anser att det är värt att betala. Höjs avgiften med tjugo procent anser 60 procent att de
inte skulle betala avgiften.

Det är även troligt att båtresenärernas betalningsvilja för Götakanal beror på om de är
engångsbesökare eller återkommande båtresenärer. Tabell 14 visar därför båtresenärernas
betalningsvilja uppdelad på engångsbesökare och återkommande besökare. I tabellen redovisas
den genomsnittligt betalda slussavgiften efter att tio och tjugo procent lagts till tillsammans
med median, typvärde, standardavvikelse, max- och minimibelopp samt ett konfidensintervall
med en 95-procentig signifikansnivå.

Tabell 14   Engångsbesökande och återkommande båtresenärers genomsnittliga betalningsvilja
för Götakanal

Engångsbesökande
båtresenärer

Återkommande
båtresenärer

Medelvärde 2571,16 2226,24
Median 2567,5 2350
Typvärde 2820 2125
Standardavvikelse 920,5115 1093,72
Max och min 4320-0 5335-0
Konfidensintervall
(95,0%)

±219,49 ±255,18
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Antal 70 73

I tabellen kan vi se att det är ungefär lika många engångsbesökare som det är återkommande
båtresenärer som åker på kanalen. Vid en jämförelse visar sig betalningsviljan för Götakanal
vara högst för engångsbesökare, 2 571 kronor, jämfört med de återkommande båtresenärerna, 2
226 kronor. Att engångsbesökarna har en högre betalningsvilja visas också av typvärdet som är
2 820 kronor jämfört med 2 125 kronor för de återkommande båtresenärerna.

En anledning till att betalningsviljan för de återkommande båtresenärerna är lägre kan vara att
de redan upplevt kanalen ett par gånger och är därför inte beredda att betala lika mycket som
engångsbesökarna är. En annan orsak kan vara att eftersom de återkommande besökarna totalt
för sina resor betalar mer än engångsresenärerna kan deras betalningsvilja för varje enskild resa
vara lägre.

Båtresenärernas betalningsvilja kan också vara beroende på vilket syfte de har med resan. Vi
har därför i enkäten inkluderat en fråga om resans syfte och betalningsviljan beroende på syfte
redovisas i tabell 15 nedan. Tabellens betalningsvilja baseras på betald slussavgift efter att tio
och tjugo procent lagts till och redovisas tillsammans med median, typvärde,
standardavvikelse, max- och minimibelopp samt ett konfidensintervall med en 95-procentig
signifikansnivå.

Tabell 15 Båtresenärers genomsnittliga betalningsvilja för Götakanal
uppdelat på resans syfte

Transport Annat

Medelvärde 2569,96 2382,11
Median 2785 2388
Typvärde 3360 2585
Standardavvikelse 1201,13 953,90
Max och min 5040-0 5335-0
Konfidensintervall (95,0%) ±384,14 ±178,61
Antal 40 112

Det visar sig att de resenärer som åker på kanalen i syfte att transportera sin båt har en högre
betalningsvilja än de som uppgivit ett annat syfte, vilket i de allra flesta fall kan tolkas som
synonymt med nöje. Tabellen visar även att konfidensintervallet för de båtresenärer som
transporterar sin båt är dubbelt så högt som nöjesresenärerna, något som gör att dessa resultat
bör tolkas med en viss försiktighet.

En tolkning av att de resenärer som transporterar sin båt har en högre betalningsvilja kan vara
att tidsvinsten av att transportera båten genom kanalen istället för att t.ex. segla runt Sverige
värderas högre än nöjet av att åka på Götakanal.

Betalningsvilja för båtresenärer från Sverige
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Tabell 16 på nästa sida beskriver de svenska båtresenärernas betalningsvilja för Götakanal. I
tabellen redovisas den genomsnittliga betalningsviljan tillsammans med median, typvärde,
standardavvikelse, max- och minimibelopp samt ett konfidensintervall med en 95-procentig
signifikansnivå. Beräkningarna för de hypotetiska frågornas betalningsvilja är identiska med de
som gjordes i kolumn två och tre i tabell 1.

Tabell 16   Svenska båtresenärers genomsnittliga betalningsvilja för Götakanal

Betald
slussavgift (kr)

Ökning med
10% (kr)

Ökning med
20 % (kr)

Medelvärde 2042,25 2200,94 2277,52
Median 2000 2200 2280
Typvärde 2350 2585 1400
Standardavvikelse 940,82 1017,35 1065,31
Max och min 4200-0 4620-0 5040-0
Konfidensintervall (95,0%) ±182,97 ±199,83 ±212,47
Antal observationer 104 102 99

Tabellen visar att de svenska båtresenärernas betalningsvilja är lägre än då hela urvalet
studeras. Betalningsviljan för de svenska båtresenärerna baserad på den erlagda slussavgiften
visar en genomsnittlig betalningsvilja på 2 042 kronor där standardavvikelsen är på drygt 940
kronor. Av de svenska båtresenärerna ansåg 83 procent att den erlagda slussavgiften var rimlig.

Om tio och tjugo procent läggs till den ursprungliga betalda summan stiger betalningsviljan inte
helt oväntat till i genomsnitt 2 200 och 2 277 kronor. Att betalningsviljan inte fortsätter att
öka i lika hög grad, skillnaden mellan den andra och tredje kolumen är endast 77 kronor, beror
sannolikt på att en lägre andel båtresenärer är beredda att betala en högre avgift. Av de
båtresenärer som svarade på den första hypotetiska frågan, dvs om de skulle vara villiga att
betala slussavgiften om den höjdes med tio procent, menade fortfarande en majoritet på 70
procent att de var villiga att betala. Motsvarande siffror för den andra hypotetiska frågan var
45 procent - majoriteten tycker alltså inte det är värt att betala en avgift som är tjugo procent
högre än vad de betalar idag.  

Vi har även valt att studera om de svenska båtresenärernas betalningsvilja påverkas av
huruvida de är engångsbesökare eller återkommande båtresenärer, vilket visas i tabell 17
nedan. Betalningsviljan utgörs här av den erlagda summan samt pålägget av tio och tjugo
procent. Tabellen redovisar även median, typvärde, standardavvikelse, max- och minimibelopp
samt ett konfidensintervall med en 95-procentig signifikansnivå.

Tabell 17   Svenska engångsbesökande och återkommande båtresenärers genomsnittliga
betalningsvilja för Götakanal

Engångsbesökande
båtresenärer

Återkommande
båtresenärer
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Medelvärde 2483,10 2088,87
Median 2400 2125
Typvärde 2820 2350
Standardavvikelse 976,09 1103,11
Max och min 4320-550 5040-0
Konfidensintervall (95,0%) ±316,41 ±298,21

Antal observationer 39 55

Betalningsviljan för svenska engångsbesökare visade sig vara högre än för de båtresenärer som
återkommer till Götakanal, samma trend som för hela urvalet. Studeras max- och minbeloppen
ser vi att det är en större spridning bland de återkommande båtresenärernas betalningsvilja,
bland de återkommande båtresenärerna finns t.ex. de som inte har betalat något i slussavgift
medan alla i gruppen engångsbesökare har betalat en viss summa för att åka på Götakanal. Det
bör dock noteras att konfidensintervallen för båda grupperna är relativt höga, något som
innebär att resultaten bör tolkas med viss försiktighet.

I likhet med hela urvalet har vi valt att studera de svenska båtresenärernas betalningsvilja
beroende på syftet med resan, något som redovisas i tabell 18 nedan. Tabellens betalningsvilja
baseras på betald slussavgift efter att tio och tjugo procent lagts till och redovisas tillsammans
med median, typvärde, standardavvikelse, max- och minimibelopp samt ett konfidensintervall
med en 95-procentig signifikansnivå.

Tabell 18  Svenska båtresenärers genomsnittliga betalningsvilja för Götakanal
uppdelat på resans syfte

Transport Annat

Medelvärde 2456,82 2180,34
Medianvärde 2400 2200
Typvärde 1600 1400
Standardavvikelse 1228,76 968,39
Max och min 5040-0 4320-480
Konfidensintervall(
95,0%)

±422,09 ±243,88

Antal 35 63

Precis som då hela urvalet studerades visar det sig att betalningsviljan för de svenska
båtresenärerna är högre när syftet med resan är transport och även här är konfidensintervallet
för båtresenärer som transporterar sin båt genom Götakanal markant högre än de som åker på
kanalen för nöjes skull. Det innebär att resultaten bör tolkas med viss försiktighet.

Betalningsvilja för båtresenärer från Norden (utom Sverige)

Tabell 19 på nästa sida visar de nordiska båtresenärernas betalningsvilja för Götakanal. I
tabellens första kolumn redovisas de nordiska båtresenärernas genomsnittligt betalda
slussavgift tillsammans med median, typvärde, standardavvikelse, max- och minbelopp samt
ett konfidensintervall. Kolumnerna två och tre visar betalningsviljan baserad på de hypotetiska
frågorna och är beräknad på samma sätt som för hela urvalet och för de svenska båtresenärerna.
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Tabell 19  Nordiska båtresenärers genomsnittliga betalningsvilja för Götakanal

Betald
slussavgift (kr)

Ökning med 10%
(kr)

Ökning med 20 %
(kr)

Medelvärde 2450 2626,91 2669,69
Median 2200 2420 2485
Typvärde 2125 2337,5 -
Standardavvikelse 627,61 655,49 667,77
Max och min 4150-1450 4150-1595 4150-1740
Konfidensintervall
(95,0%)

±302,50 ±337,02 ±355,83

Antal 19 17 16

De båtresenärer som kommer från Norden har genomgående en högre betalningsvilja än de
båtresenärer som kommer från Sverige, men konfidensintervallen är också högre vilket gör att
resultaten är mer osäkra. Vi har heller inga båtresenärer som har uppgivit noll kronor som
slussavgift vilket sannolikt bidrar till den högre betalningsviljan i denna grupp. Resultaten bör
dock tolkas med försiktighet eftersom antalet nordiska båtresenärer är så få.

De nordiska båtresenärerna tycker, i likhet med de svenska resenärerna, att den erlagda
slussavgiften är rimlig - nära 90 procent menar att avgiften är rimlig i förhållande till vad de får.
Skulle avgiften öka med tio procent är en majoritet, 71 procent, ändå villiga att betala. Ökar
avgiften med tjugo procent skulle 65 procent inte vara beredda att betala avgiften. Det verkar
alltså som att de nordiska båtresenärerna i högre utsträckning än de svenska tycker att den
erlagda avgiften är rimlig, men inte lika många skulle vara beredda att betala om avgiften höjdes
med 20 procent.

Då vi har så pass få observationer från Norden har vi valt att inte studera betalningsviljan
utifrån hur ofta de nordiska båtfararna besöker kanalen eller vad syftet med deras resa är.

Betalningsvilja för båtresenärer från Europa (utom Norden)

Tabell 20 på nästa sida redovisar betalningsviljan för de europeiska båtresenärerna. Tabellens
betalningsvilja baseras dels på betald slussavgift och dels efter att tio respektive tjugo procent
lagts till. Beräkningarna är utförda på samma sätt som för de övriga grupperna. I tabellen finns
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även median, typvärde, standardavvikelse, max- och minimibelopp samt ett konfidensintervall
med en 95-procentig signifikansnivå.

Tabell 20   Europeiska båtresenärers genomsnittliga betalningsvilja för Götakanal

Betald
slussavgift (kr)

Ökning med 10%
(kr)

Ökning med 20 %
(kr)

Medelvärde 2453,21 2650,04 2701,50
Median 2350 2585 2585
Typvärde 2350 2585 2585
Standardavvikelse 853,67 924,01 960,81
Max och min 4850-0 5335-0 5335-0
Konfidensintervall
(95,0%)

±280,59 ±303,71 ±320,35

Antal 38 38 37

De europeiska båtresenärerna är den grupp som har den högsta betalningsviljan för Götakanal,
den varierar mellan 2 453 och 2 701 kronor. I likhet med övriga grupper så ser vi att
betalningsviljan hela tiden ökar men i avtagande takt, något som tyder på att det även här är en
lägre andel båtresenärer som skulle vara villiga att betala en högre slussavgift.

Att lägre andel båtresenärer skulle vara villiga att betala en högre slussavgift visar också svaren
av frågorna om avgiften bedöms vara rimlig. Av de tillfrågade europeiska båtresenärerna tyckte
87 procent att den erlagda slussavgiften var rimlig, skulle avgiften öka med tio procent uppgav
79 procent av de europeiska båtresenärerna att de skulle vara villiga att betala avgiften. Ökar
avgiften med tjugo procent skulle endast 29 procent vara villiga att betala avgiften. Trenden för
de europeiska båtresenärerna är därmed likartad den som de övriga studerade grupperna har, en
majoritet tycker att den erlagda avgiften är rimlig och skulle även vara beredda att betala en
avgift som ligger tio procent högre, men ökar avgiften med tjugo procent är det desto färre
båtresenärer som vill betala.

I tabell 21 nedan redovisas de europeiska båtresenärernas betalningsvilja uppdelad på
engångsbesökare och återkommande båtresenärer. Tabellens betalningsvilja baseras på betald
slussavgift efter att tio och tjugo procent lagts till och redovisas tillsammans med median,
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typvärde, standardavvikelse, max- och minimibelopp samt ett konfidensintervall med en 95-
procentig signifikansnivå.

Tabell 21   Europeiska engångsbesökande och återkommande båtresenärers genomsnittliga
betalningsvilja för Götakanal

Engångsbesökande
båtresenärer

Återkommande
båtresenärer

Medelvärde 2665,69 2613,75
Median 2730 2585
Typvärde 2820 2585
Standardavvikelse 886,27 1147,52
Max och min 4200-0 5335-200
Konfidensintervall
(95,0%)

±392,95 ±729,10

Antal 22 12

De europeiska båtresenärers betalningsvilja uppdelat på engångsbesökare och återkommande
båtresenärer följer inte den trend vi sett tidigare. Skillnaderna mellan de två grupperna är inte
speciellt stor och det bör även noteras att konfidensintervallet för de återkommande
europeiska båtresenärernas är markant högre än för europeiska engångsbesökare, vilket gör det
osäkert att uttala sig om några eventuella skillnader mellan grupperna.

Då endast två båtresenärer från Europa använder Götakanal i transportsyfte kan vi ej studera
huruvida betalningsviljan påverkas av syftet med resan.

Sammanfattning

Sammantaget har båtresenärerna i hela urvalet en genomsnittlig betalningsvilja på mellan       2
193 och 2 429 kronor. Den högsta genomsnittliga betalningsviljan finns bland de europeiska
båtresenärerna, medan de svenska uppvisar den lägsta. Den maximala betalningsviljan för
Götakanal verkar för de allra flesta båtresenärer befinna sig någonstans mellan  en tio och tjugo
procentig ökning av den betalda slussavgiften. En trend som framkommer i alla grupper, utom i
den europeiska, är att engångsbesökare i jämförelse med de återkommande båtresenärerna har
en högre betalningsvilja. I de fall som en uppdelning i syftet med resan kunde göras visade det
sig att de som transporterade sin båt har en högre betalningsvilja i jämförelse med de
båtresenärer vars främsta syfte var annat (nöje).
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Avslutande kommentar

Vi har genom beskrivande statistik beräknat fram betalningsviljan för Götakanal.
Betalningsviljan är baserad på intervjuerna och enkäterna som genomfördes under sommaren
1999. Resultaten som vi fick fram varierar mellan de olika kategorierna; tillresta, bofasta,
cyklister och båtfarare. Det är svårt att uttala oss om resultaten stämmer överens med den
faktiska betalningsviljan, vilket kan förklaras av olika anledningar.  Vi vill här peka på ett antal
faktorer som kan ha påverkat de tillfrågades betalningsvilja för Götakanal.

Som vi nämnt tidigare kan de tillfrågade ha missuppfattat de hypotetiska frågorna. Vi tror att
ett flertal av de tillfrågade inte förstått vårt syfte med frågorna Många uppfattar Götakanal
som något som borde inkluderas i allemansrätten och är av den anledningen inte villiga att
betala för något som anses vara gratis. Betalningsviljan som vi beräknat kan på så sätt ha
underskattats.  En annan anledning kan vara att de tillfrågade tagit hänsyn till sina
resekostnader då de uppgav sin betalningsvilja, något som också kan ha påverkat våra resultat.

Om de tillfrågade kan ha tagit hänsyn till deras resekostnader är det sannolikt att de även
inkluderat parkeringsavgiften för besöket i sin betalningsvilja. Utav alla de orter där
intervjuerna ägde rum är det Berg och Söderköping som har parkeringsavgift i anslutning till
kanalen. Betalningsviljan kan därför ha underskattats då vissa av de tillfrågade redan har betalat
en parkeringsavgift, avgiften kan då uppfattas som en tillräcklig summa för besöket vid
kanalen.
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BILAGA 1:1    Intervjuunderlag för bruksvärdesundersökning av
Götakanal

Intervjuunderlag för bruksvärdesundersökning av Götakanal

Besöksställe__________________________   Datum_______________

Väderförhållanden_______________________    Tidpunkt _____________

Bakgrundsfakta

1. Kön?        Kvinna             Man

2. Hemort- Hemkommun_________________________________________________

3. I vilket sällskap besöks kanalen? Antal + kategori (familj, etc)_______________________

4. Ålder? _____________år

Aktiviteter vid kanalen

5. Varför är du här idag? Vad är anledningen till ditt besök?

Rekreation (ex minigolf, motion, sevärdheter, promenera) ______
Mat och dryck  ________  Annat   ________  

6. Är kanalen huvudattraktionen eller en positiv sidoeffekt?___________________________

7. Vad saknas vid kanalen, hur skulle den kunna göras mer attraktiv för dig?______________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Hur ofta?

8. Hur ofta besöks kanalen?

Engångsföreteelse/första gången_______ Enstaka tillfällen (-3ggr/år)_______________

Regelbundet__________
9. Besöker du alltid samma ställe vid Götakanal, eller alterneras olika kanalplatser?_______
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10. Om du inte åkt till kanalen idag vad skulle du ha gjort då?(alternativt utflyktsmål)

Hemma_______  Annat utflyktsmål (eventuellt exempel)_____________________________

11. Hur mycket tid går åt till dagens kanalbesök (t&r resa + aktivitet)?__________________

A. TILLRESTA

Resekostnader

12a Hur långt har du åkt för att komma till Götakanal?_______________________________
(Om genomresa räkna den sammanlagda omvägen.)

13a På vilket sätt har du tagit dig till kanalen?______________________________________

14a Vad beräknas resan ha kostat?________________________________________________
      (tur och retur det intressanta, gör klart vilket som menas)

Betalningsvilja

15a Hur mycket pengar har du spenderat vid dagens besök? (Räkna hushållet som enhet)

Boende___________   Aktiviteter___________   Mat & dryck (inkl. godis &glass)_________

Annat

16a Hur mycket skulle du vara villig att betala för att besöka kanalen?(På det ställe man
befinner sig)

10 kr       20kr      30kr    Om mer, ange belopp____________      0 kr________
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B. BOFASTA

Betalningsvilja

12b Hur mycket pengar har du spenderat i samband med dagens besök?

Aktiviteter________________ Mat & dryck__________________ Annat________________

13b Om kanalen och intilliggande område vore en sluten attraktion, hur mycket skulle du vara
villig att betala i form av en årlig avgift/skatt för att få tillgång till detta? (per person)

______________________________________________________________________

14b Skulle du vilja bo närmare Götakanal än vad du gör idag?        Ja       Nej     Går ej

15b Om ja, hur mycket skulle du vara beredd att betala för samma boende du har nu men
närmare kanalen?(de kan svara per år eller per månad)

____________________________________________________________________

C.  CYKLISTER

Resekostnader

12c Hur långt har du åkt för att komma till Götakanal?_______________________________

13c På vilket sätt har du tagit dig till kanalen?______________________________________

14c Vad beräknas resan ha kostat? (tur och retur)____________________________________

Betalningsvilja

15c Hur mycket beräknar du att spendera vid kanalen under hela resan?

Cykelpaket_____________ Boende_________________ Hyrcykel__________________

Mat och dryck________________ Annat________________________

16c Skulle du vara beredd att betala en avgift, köpa ett cykelpass, för att få cykla vid kanalen?
(Frågan gäller ej de som köpt cykelpaketet)

Ja                     Nej

17c Om ja, hur mycket skulle du vara beredd att betala för detta cykelpass?_______________
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BILAGA 1B  Enkät till båtresenärer

Hej Kanalfarare!

På Ekonomiska institutionen vid Linköpings Universitet pågår ett forskningsprojekt som har
till syfte att med olika metoder mäta hur besökare vid Götakanal ser på och värderar kanalen.
Vi hoppas att Ni som nu har valt att färdas på Götakanal är villig att delta i denna
undersökning genom att fylla i det bifogade frågeformuläret.

Med hjälp av Era svar kommer vi att kunna uppskatta hur de människor som vistas vid
kanalen värderar denna turistattraktion och transportled. Genom att kartlägga i vilket syfte
kanalen används, hur mycket pengar som spenderas på resan och även aktiviteter förknippade
med den kan vi sätta ett ”pris” på Götakanal. Detta kan bland annat utgöra underlag för
framtida beslut om verksamhetens omfattning på och vid kanalen.

Era svar är naturligtvis konfidentiella och resultaten kommer att presenteras på ett sådant sätt
att det inte går att utläsa vad enskilda personer har svarat. Vi redovisar endast
genomsnittsvärden för stora grupper och inte för enskilda individer.

Dessa frågeformulär delas ut vid kanalfärdens början. När enkäten är ifylld kan den lämnas in
på den sista slusstationen Ni passerar innan Ni lämnar kanalen. (Mem ,Norsholm, Motala,
Forsvik eller Sjötorp)

Har Ni frågor angående innehållet i undersökningen eller kring forskningsprojektet i stort kan
Ni kontakta oss på adressen nedan.

Tack på förhand för Er medverkan i undersökningen.

Med vänliga hälsningar,

Götakanalgruppen
Linköpings Universitet
Ekonomiska Institutionen
581 83 LINKÖPING

Kontaktperson:
Jan Linvall, Projektansvarig
Tel 070-248 82 55
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En enkät om Götakanal

Bakgrundsfakta

1. Hur många är med på resan?

Kvinnor___________ Män____________ Barn___________(under 16 år)

2. Hemort_________________________________________________

3.  Mellan vilka orter längs kanalen färdas ni?_______________________________________

4. Hur lång är er båt? (meter)____________________________________________________

Aktiviteter vid kanalen

5. Vad är syftet med er resa längs kanalen? (Tex transport, nöje) _______________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. Varför Götakanal – vad tycker ni är bra med kanalen?______________________________

___________________________________________________________________________

7. Vad saknas vid kanalen, hur skulle den kunna göras mer attraktiv för er?_______________

 Hur ofta?

8. Är resan längs kanalen en engångsföreteelse eller en återkommande aktivitet?___________

9. Vad skulle ni ha gjort om ni inte varit här (alternativ till kanalresan)?__________________
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Betalningsvilja

10. Hur mycket beräknar ni att spendera vid kanalen?

Mat och dryck______________  Fritidsaktiviteter________________

Slussning ______________ Övrigt _________________

11. Hur stora resekostnader har ni haft för att ta er till Götakanal (med båt, bil etc. från er
hemort, enkel resa)?___________________________________________________________

12. Tycker ni att kanalavgiften (slussningsavgiften) ni betalat är rimlig?_________________

___________________________________________________________________________

För att kunna uppskatta hur mycket kanalbesökarna är villiga att betala för att resa på
Götakanal och vistas i området kring denna ber vi er att ta ställning till nedanstående
hypotetiska frågeställningar. Notera att era svar inte är avsedda att ligga till grund för
eventuella framtida avgiftshöjningar utan endast används för att beräkna värdet av Götakanal.

12.  Om avgiften skulle höjas med 10% skulle ni fortfarande vara beredda att betala?  Ja     Nej

13.  Om avgiften skulle höjas med 20% skulle ni fortfarande vara beredda att betala?   Ja    Nej

Tack för er medverkan!

Denna enkät kan nu lämnas in på den sista slusstation Ni passerar innan Ni lämnar
kanalen. (Mem, Norsholm, Motala, Forsvik eller Sjötorp)



Denna rapport har producerats inom ramen för Living Waterways (1998–2000) som är ett
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