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KOMMERSIELL VERKSAMHET VID GÖTAKANAL

INLEDNING
Undersökningens mål är att skatta ett samhällsekonomiskt värde på Götakanal. Som en del i
detta värde skall ingå den kommersiella verksamhet som bedrivs på och invid kanalen.
Skattningen av omfattningen på denna verksamhet kommer att presenteras på följande sidor.
Det finns två sätt att få reda på hur stor handeln inom ett område är. Ett är att mäta hur
mycket som säljs, det andra sättet är att mäta hur mycket som köps. De verkliga summorna
bör givetvis i princip vara lika stora, men när det är fråga om skattnigar kan resultaten givetvis
skilja sig åt.. I denna undersökning har vi använt oss av båda metoderna. De båda
undersökningarna kommer att behandlas fristående från varandra förutom i ett avslutande
stycke där en diskussion förs angående omfattningen av den kommersiella verksamheten och
de båda undersökningarna vägs samman. Del 1 i undersökningen kommer att behandla den del
som gäller sälj- eller utbudssidan och del två köp- eller efterfrågesidan.

1 UTBUDSSIDAN

1.1 URVAL OCH METOD

Projektets syfte är att skatta den effekt som Götakanal har för den kommersiella verksamheten
på och bredvid kanalen. Näringsidkare som först och främst måste ingå i undersökningen är de
som har sin verksamhet i en ort som ligger i omedelbar anslutning till kanalen1. Orter som inte
ligger i kanalens omedelbara närhet har inte ingått i undersökningen av två anledningar. Det kan
vara svårt för en näringsidkare som bara har indirekt kontakt med kanalen via annat vattendrag
att se en koppling mellan den egna verksamheten och den på Götakanal. Dessutom skulle
insamlandet av aktuella adresser vara ett tidsödande och svårt arbete2.

För att inte göra undersökningen onödigt omfattande identifierades vilken typ av verksamhet
som kan tänkas dra nytta av kanalen. Valet föll på typiska turistföretag såsom, restaurang och
kaféer, hotell och vandrarhem samt aktivitetsföretag såsom cykeluthyrning, minigolf m.m..
Dessutom ingår livsmedelsaffärer, bensinmackar med butiksförsäljning, presentbutiker och
kiosker. Några andra mer speciella företag ingår också, exempelvis rederier.

Införskaffandet av adresser till de näringsidkare som undersökningen vänder sig till gjordes via
telefonkataloger, turistbroschyrer, kontakt med turistbyråer samt besök på orten i fråga. Även
om mycket stor omsorg lades ned på att få fatt i alla för undersökningen aktuella näringsidkare,
har med största sannolikhet ett antal näringsidkare av en eller annan anledning inte kommit
med.

                                                
1 Söderköping, Norsholm, Berg, Ljungsbro, Borensberg, Motala, Karlsborg, Forsvik, Töreboda, Lyrestad och
Sjötorp. Dessutom har några näringsidkare som är belägna på mindre orter också ingått.
2 Några orter för vilka kanalen spelar viss roll skulle exempelvis kunna vara, Linköping, Vadstena, Mariestad.
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Enkäten skickades ut till 332 företag belägna i större och mindre orter utmed Götakanal. Denna
population – som alltså inte är ett statistiskt urval, men väl ett bedömningsmässigt – krympte
något av följande skäl:

• 6 av de företag som enkäten skickades till fick två enkäter3 således försvann
sex respondenter ur undersökningen.

• 8 stycken hade gjort konkurs eller var enligt posten ”avflyttade”. Tio företag
ville inte svara på enkäten.

• 16 företag bedömdes i efterhand felaktigt ha tagits med i populationen och
ströks således ur undersökningen4

Kvar återstår 292 aktuella respondenter. Den första enkäten skickades ut andra veckan i juli -
99. På grund av en mycket låg svarsfrekvens beslutades att göra ytterligare ett utskick Denna
påminnelse skickades ut två veckor efter det första utskicket. Det tredje utskicket5 skedde två
veckor senare och senare under hösten kontaktades de som ännu inte svarat via telefon.
Löpande under denna tid kontaktades respondenter, där kompletterande uppgifter behövdes,
via telefon. 159 av respondenterna har svarat på alla frågor i enkäten. 20 respondenter har
lämnat ofullständiga svar. Återstår 113 respondenter ifrån vilka inget svar erhållits. Till vissa
respondenter har inget telefonnummer funnits varför ingen kontakt via telefon tagits. Vidare
har respondenter ifrån Motala inte kontaktats via telefon, eftersom de aktuella företagen
bedömdes ha en relativt svag koppling till Götakanal (exempelvis Systembolaget, hotell och
restauranger i staden etc). Enkäten och följebrev återfinns som bilaga 4:1 respektive 4:2.
Enkäten gav också utrymme för ”egna åsikter”. Dessa presenteras i bilaga 4:3.

1.2 METODKRITIK

Det sätt urvalet har gått till innebär  att man medvetet och omedvetet har valt bort en stor del
av den kommersiella verksamhet som påverkas av Götakanal. Den grupp som med avsikt valts
bort, såväl när det gäller orter som andra verksamheter, har som tidigare sagts valts bort med
anledning av problematik med att identifiera dessa näringsidkare samt det faktum att det är
tveksamt hur stort värde det har att fråga dessa näringsidkare eftersom kopplingen mellan
deras verksamhet och Götakanal kanske inte är helt uppenbar6. Den sammanlagda betydelsen
av dessa näringsidkares intäkter från kanalbesökare är sannolikt mycket stor. Även om man
inkluderar denna grupp i undersökningen skulle man i mycket större utsträckning vara tvungen
till att ta hänsyn till alternativ verksamhet.7. De näringsidkare som omedvetet uteblivit från

                                                
3 Detta berodde i samtliga fall på att olika sorters verksamhet bedrevs av samma ägare.
4 Här ingick exempelvis många turistbyråer vars verksamhet tycks skilja sig så pass mycket från ett traditionellt
företag att enkäten i tedde sig relevant.
5 Detta var det planerade andra utskicket.
6 En grupp som är mycket uppenbar är de försäljare som är verksamma vid olika marknader och festivaler runt
kanalen.
7 Den summa som näringsidkaren/samhället skulle emottagit även om kanalen inte funnits på grund av att
turisten besökt någon annan attraktion istället. De flesta turister  väljer sannolikt en alternativ attraktion om
kanalen inte funnits.
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undersökningen, det statistiska bortfallet, är mer problematiska och gör att de resultat som
framkommer närmast bör ses som ett slags minimivärde.

Eftersom undersökningen bygger på näringsidkarens egna uppskattning av kanalens betydelse
blir det självklart inte något exakt värde som framkommer. Det gäller dock att vara medveten
om på vilket sätt detta påverkar resultatet. Det kan finnas en hos näringsidkaren medveten
felskattning. Beroende på hur respondenten tänker kan uppskattningen överdrivas eller
underskattas. Om det visar sig att kanalen har stor betydelse för samhället och detta innebär
att mer offentliga medel satsas på kanalen, exempelvis utökade öppettider, vilket kan tänkas
vara positivt för den enskilde näringsidkaren, är detta ett incitament att överskatta kanalens
betydelse. Den andra sidan av myntet är att om näringsidkaren avslöjar hur stor betydelse
kanalen har, kan detta innebära att kostnaderna höjs, exempelvis hyra. Det senare är ett
incitament att underskatta kanalens betydelse. Vår bedömning är ändå att på det sätt som
verkligheten ser ut är risken att betydelsen överdrivs större än att den underskattas.

Det finns också en omedveten sida i samband med bedömningar, där man helt enkelt inte vet
kanalens exakta betydelse för den egna verksamheten. Troligtvis är det så att en del
näringsidkare på mindre orter är mycket medvetna om kanalens betydelse och helt korrekt kan
uppge att verksamheten inte skulle kunna bedrivas på samma sätt som idag om kanalen inte
funnes. En total nedläggning av verksamheten är lätt att uppskatta omfattningen av. Andra
näringsidkare skulle kunna bedriva verksamhet även utan kanalens existens. På vilket sätt dessa
gör felaktiga skattningar är omöjligt att veta. För enkelhetens skull kan vi anta att felmarginalen
är normalfördelad, så att över- och underskattningar i detta avseende tar ut varandra.

En del respondenter svarade inte i siffror hur stor betydelsen av Götakanal är. I de fall där
betydelsen uttryckts som marginell eller dylikt har en nedgång i verksamheten uttryckts som
2,5 procent. I del fall där betydelsen uttryckts som obetydlig har en nedgång i verksamheten
uttryckts som noll procent. I de fall där ett intervall angavs för någon siffra har alltid den lägsta
siffran använts.

Sammantaget kan man påstå att det är en försiktighetsprincip som bedrivits i tolkningen av
svaren vilket leder oss till att undersökningens resultat nog bör tolkas som ett slags
minimivärden. Läsaren bör dock ha mycket klart för sig att undersökningens resultat bör, av
ovan nämnda skäl, tolkas med mycket stor försiktighet. En strävan har dock varit att inte
överdriva kanalens betydelse.

1.3 RESULTAT

1.3.1 Hela materialet

De företag som deltagit i undersökningen hade en beräknad sammanlagd årsomsättning på
knappt 915 mkr (913 490 000:-). Ca en tredjedel av företagen uppger en årsomsättning
understigande 1 mkr, 20% redovisade en omsättning över 6 mkr – det är med andra ord en stor
spridning när det gäller storleken på de undersökta företagen. Samma grad av heterogenitet
gäller givetvis för antalet sysselsatta. Tillsammans motsvarade de anställda på företagen 626
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årsarbeten. Den genomsnittliga årsomsättningen per företag var 6 mkr och genomsnittligt antal
anställda motsvarade 4 årsarbeten.

Om verksamheten på och underhållet av Götakanal skulle upphöra skulle minskningen av
årsomsättningen totalt uppgå till nära 240 mkr (239 754 000:-), dvs en minskning av
omsättningen med ca 26%. När det gäller sysselsättningen, beräknas denna minska med 140
årsarbeten -–en minskning med ca 22%.Ett antal företag, 47 st, uppger att man skulle gå i
konkurs utan en ”levande” kanal. Dessa företag har idag motsvarande 161 årsanställda.

1.3.2 Fördelning på verksamheter och orter

Fördelningen av företag på verksamhetsområden samt storlek och beräknande förändringar i
årsomsättning och -arbeten framgår av tabell 1 nedan. Förändringarna är företagens egna
bedömningar vid en tänkt nedläggning av verksamheten på och underhållet av Götakanal.

Tabell 1: Företag samt storlek på och förändring i årsomsättning fördelat på verksamheter

Verksamhet Andel föret Årsomsättn Årsarbeten Oms.minskn. Syss.minskn
Rekreation 4,1 8 300 000 17 1 475 000 1
Boende 6,8 15 267 000 16 2 727 000 5
Rest./kafé 27,0 57 830 000 139 18 665 000 38
Livsm.handel 18,9 459 800 000 203 32 100 000 30
Kiosk/mack 12,8 99 372 500 42 1 269 500 30
Rederi 4,1 52 200 000 45 43 700 000 31
Övrigt 25,7 172 650 000 97 8 293 000 15
Anm: ”Rekreation” står för rekreation/attraktion, ”boende” för boende/hotell/camping.

Om vi bortser från den heterogena gruppen ”övrigt” domineras urvalet av verksamheten
restaurang/kafé när det gäller antalet företag. Denna kategori svarar också för relativt många
årsarbeten, men när det gäller sysselsättning och årsomsättning är livsmedelshandel den klart
största verksamheten.

När det gäller beräknade minskningar vid en ”nedläggning” av kanalen visar det sig att de
största sysselsättningsnedgångarna skulle ske i verksamheterna restaurang/kafé, rederi,
livsmedelshandel samt kiosk/bensinmack. Procentuellt minskar sysselsättningen klart mest
bland redierierna.

I tabell 2 visas samma uppgifter som i tabell 1 ovan, men här fördelat på orter. Eftersom
orterna är olika stora är det vanskligt att jämföra förändringar i sysselsättning och omsättning
mellan dem, dessa uppgifter skulle i så fall behöva sättas i relation till totalt antal
sysselsättningstillfällen etc i respektive ort. Procentuellt, dvs i förhållande till antal årsarbeten
som de kanalrelaterade företagen svarar för i varje ort, är den beräknade minskningen som
störst för Lyrestad (42%), Töreboda (38%) och Berg (38%).
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Tabell 2: Företag samt storlek på och förändring i årsomsättning fördelat på orter

Ort Andel föret Årsomsättn Årsarbeten Oms.minskn. Syss.minskn
Söderköping 24,5 239 242 500 185 23 040 000 48
Norsholm 1,9 7 157 000 3 1 487 000 0
Berg 3,8 24 300 000 26 7 385 000 10
Borensberg 7,5 55 650 000 40 4 430 000 6
Motala 19,5 273 630 000 139 11 362 000 10
Karlsborg 10,7 80 400 000 55 11 240 000 11
Forsvik 3,8 10 250 000 17 3 035 000 5
Töreboda 15,1 68 430 000 77 24 113 000 29
Lyrestad 3,8 16 720 000 12 1 395 000 5
Sjötorp 2,5 6 810 000 7 6 360 000 5
Ljungsbro 5,7 102 900 000 50 452 000 1
Annan ort 1,3 28 000 000 15 25 450 000 10

2 EFTERFRÅGESIDAN

2.1 INTERVJUFÖRFARANDE

Götakanal är med största sannolikhet ett av de största dragplåstren för turism i de kommuner
den flyter igenom. En del i projektet att skatta ett samhällsekonomiskt värde på Götakanal
består i att beräkna vilken betydelse kanalen har för de lokala näringsidkarna. Under framförallt
juli månad genomfördes cirka tusen intervjuer med landturister vid några olika orter,
Söderköping, Berg, Forsvik, Sjövik var de ställen dit intervjuandet koncentrerades. Ett fåtal
intervjuer gjordes också i Borensberg och Töreboda. Det intervjuunderlag som användes
bifogas som underbilaga till bilaga 1 i denna rapport. De frågor som användes för att beräkna
storleken på den kommersiella verksamheten var .

Besöksställe?
I vilket sällskap besöks kanalen?
Är kanalen huvudattraktion eller sidoeffekt?
Hur ofta besöks kanalen?
Hur mycket pengar har du spenderat vid dagens besök?

Det ursprungliga materialet bestod av 1003 respondenter, efter en gallring där alla som inte
svarat på någon av ovanstående frågor tagits bort, återstod 985 personer.

2.2 BEARBETNINGAR

Det tillvägagångssätt som valdes gick ut på att utifrån intervjuunderlaget ta fram en siffra på
genomsnittsindividens konsumtion. Eftersom i vissa fall, då intervjupersonen tillhörde ett par
eller en familj, konsumtionen angavs för mer än en person blev det nödvändigt att beräkna
konsumtionen  per person. Detta gjordes genom att dividera den angivna konsumtionssumman
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med med två i de fall där sällskap angavs som ”par” samt i de fall där sällskap är angivet som
”familj” med fyra. Att dela ett pars konsumtion med två förefaller helt naturligt. Att dela en
familjs konsumtion med fyra är grundat på att familjebegreppet såsom det tolkats här, borde
innebära åtminstone två vuxna och ett barn eller två barn och en vuxen. Utifrån denna
minimistorlek på familjen känns det som att storleken på genomsnittsfamiljen är fyra personer.
Man bör dock ha i åtanke att detta något osäkra antagande ändå har gjorts. Om respondenten
uppgav sig vara ensam eller tillhöra ett större sällskap antogs konsumtionen gälla för en
person. Bland de intervjuade besökarna kom drygt 40% i par, 34% i familj och ca 14% i större
sällskap. Resten, 8%, var ensamma.

När uträkningen för att klargöra konsumtionen per individ var gjord borde hänsyn tas för att
Götakanal kanske inte ensamt är den attraktion som gjort att turisten letat sig till området.
Frågan huruvida kanalen är huvudattraktion eller sidoeffekt användes för att ta hänsyn till
detta faktum. Tankegången bakom följande tillvägagångssätt är att den totala attraktionskraften
är ett. Denna attraktionskraft kan sedan delas upp mellan kanalen och andra sevärdheter så att
summan av de bådas enskilda attraktionskraft är lika med ett. Om kanalen angavs vara
huvudattraktion fick den en större vikt, exempelvis x, och när den angavs vara en sidoeffekt
fick den en mindre vikt, 1-x Tre olika värden prövades för x, 0,1, 0,25 och 0,33. Av
respondenterna angav 666 stycken (68%) kanalen som huvudattraktion, medan 319 angav den
som en positiv sidoeffekt. Det totala antalet i undersökningen är således 985 stycken.

2.3 RESULTAT

Konsumtionen per individ för hela kanalen för tre olika värden på x ser ut enligt tabell 3 nedan:

Tabell 3: Konsumtion/person, hela kanalen

Hela
Boende Aktiviteter Mat Övrigt Totalt

0,9/0,1 6 3 30 11 50
0,75/0,25 6 3 27 9 45
0,66/0,33 5 3 25 9 41

I tabellen kan man utläsa att den totala konsumtionen för genomsnittsbesökaren hamnar mellan
41 och 50 kronor. Den absolut största posten i totalsumman är mat som står för mer än halva
konsumtionen. Att värdena faller ju lägre vikt kanalen får som huvudattraktion (x = 0,1, 0,25
eller 0,33) är helt naturligt eftersom den större delen av respondenterna angav kanalen som
huvudattraktion. Man ser att beroende på hur man viktar får man en viss skillnad i
konsumtionen. Skillnaderna är dock inte så stora.

För att få en tydligare bild av hur säkra siffrorna är redovisas nedan i tabell 4 ett 95%
konfidensintervall för de olika medelvärdena.
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Tabell 4: Konfidensintervall för konsumtion/individ, hela kanalen

Hela Boende Aktiviteter Mat Övrigt Totalt
0,9/0,1 6±4,6 3±3,8 30±7,2 11±5,6 50±13,7
0,75/0,25 6±3,9 3±3,1 27±6,0 9±4,7 45±11,4
0,66/0,33 5±3,5 3±2,8 25±5,3 9±4,1 41±10,1

Som synes är konfidensintervallen ganska breda det är således svårt att få en exakt skattning av
konsumtionen. Resultaten kan ändå användas för att ge en indikation om hur stor
konsumtionen är. Nedan redovisas tre olika alternativ Max är det absoluta maxvärdet för den
enskilde turistens konsumtion. Mini är på motsvarande sätt det absoluta minimivärdet. Mitt är
medelvärdet av konsumtionen för vikten 0,75/0,25 utan att hänsyn tagits till något
konfidensintervall.

Tabell 5: Konsumtion/individ, max och minimivärden, hela kanalen

Hela Boende Aktiviteter Mat Övrigt Totalt
Max 10,6 6,8 37,2 16,6 63,7
Mitt 6 3 27 9 45
Mini 1,5 0,2 19,7 4,9 30,9

Vi ser nu att skillnaden på Max och Mini värdena för de båda variablerna boende, aktiviteter är
mycket stora, variabeln övrigt har också en relativt stor spännvidd. Variabeln mat har det
relativt sett minsta omfånget, maxvärdet är ungefär dubbelt så stort som minivärdet. Det är
också variabeln mat som utgör den största delen av totalen och därför är omfånget också där
relativt mindre. Den främsta anledningen till att differenserna är så stora är den statistiska
osäkerheten. Vilket värde som ligger närmast sanningen är svårt att sia om men självklart är
mittvärdet den kanske bästa approximationen, man bör dock ha i åtanke att siffrorna mycket
väl kan gå ner mot mini eller upp mot max.

Eftersom det fanns möjlighet till det och det kan vara av visst regionalt intresse undersöktes
också västgötasidan och östgötasidan var för sig, för att se om konsumtionen skiljer sig åt
mellan de olika regionerna. Antalet observationer för respektive sida är väst, 393 och öst, 605.

Tabell 6: Konsumtion/individ, geografisk indelning, öst och väst

Väst
Boende Aktiviteter Mat Övrigt Totalt

0,9/0,1 5 1 26 17 49
0,75/0,25 4 1 23 14 42
0,66/0,33 4 1 21 13 38

Öst Boende Aktiviteter Mat Övrigt Totalt
0,9/0,1 7 5 32 7 51
0,75/0,25 6 4 29 7 46
0,66/0,33 6 4 27 6 43
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Som man kan läsa ur tabellen skiljer sig de olika sidorna åt ytterst marginellt vad gäller
totalkonsumtion, boende och även mat. Medan det är relativt stor skillnad vad gäller aktiviteter
och övrigt mellan de båda sidorna. Under posten aktiviteter spenderar den genomsnittlige
turisten mer än fyra gånger så mycket pengar på östsidan, detta skulle givetvis kunna bero på
reella omständigheter. Det finns helt enkelt mer att göra där, men mer troligt är att statistiken
ljuger en aning eftersom mycket få respondenter har uppgivit någon utgift för aktiviteter kan
siffrorna i betraktas som helt tillförlitliga. Att posten övrigt är mer än dubbelt så stor på
västsidan är däremot lite svårare att förklara. Denna post är dessutom relativt stor i västsidans
totalsumma. Det verkar som att den enskilde turisten spenderar något mera pengar på
östsidan, skillnaderna är dock små. Nedan redovisas också en tabell över max och minivärden.

Tabell 7: Konsumtion/individ, max och minimivärden, geografisk

Väst Boende Aktiviteter Mat Övrigt Totalt
Max 11 3 33 28 66
Mitt 4 1 23 14 42
Mini 0 0 16 5 26

Öst Boende Aktiviteter Mat Övrigt Totalt
0,9/0,1 13 11 43 13 70
0,75/0,25 6 4 29 7 46
0,66/0,33 1 0 19 2 29

Spännvidden för de olika variablerna är här än större och bör tolkas med mycket stor
försiktighet. Inga slutsatser kan överhuvudtaget göras vad gäller den geografiska aspekten annat
än att den enskilde turisten tycks spendera en aning mer pengar på östsidan.

Det undersöktes också hur konsumtionen skiljer åt beroende på hur frekvent besökare man är.
I tabell 8 redovisas detta för vikten 0,75/0,25.

Tabell 8: Konsumtion/individ beroende på besöksfrekvens

Genomsnitt Boende Aktiviteter Mat Övrigt Totalt
Engångsföreteelse 14 2 41 17 74
Återkommande 1 6 24 7 38
Regelbundet 0 1 12 3 16

Konfidensintervall Boende Aktiviteter Mat Övrigt Totalt
Engångsföreteelse ±10,8 ±1,5 ±15,7 ±11,2 ±29,3
Återkommande ±1,3 ±8,4 ±4,8 ±6,4 ±11,7
Regelbundet ±0,1 ±0,8 ±2,7 ±1,8 ±3,6

Som synes är engångsbesökaren en betydligt flitigare konsument än de båda andra grupperna.
Detta är knappast överraskande eftersom dessa individer antagligen är ute på mer av semester
än de båda andra grupperna som är mer kortväga gäster eller kanske bofasta. Det enda som
väcker uppmärksamhet är den höga siffran för aktiviteter som de återkommande gästerna
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uppvisar. Om man studerar konfidensintervallet förstår man dock att detta antagligen beror på
en enskild individs höga utgift.

Så långt har vi visat hur stor den enskilde turistens konsumtion är. För att få fram hur stor den
sammanlagda konsumtionen är måste vi känna till antalet besökare vid kanalen. Tidigare
undersökningar som försökt skatta detta redovisas i tabellen nedan.

Tabell 9: Antalet besökare vid Götakanal

Undersökning Antal besökare Underlag
Kalmar Högskola 1983 1.408.500 På-plats-observationer
DV 84, IMU 861010 1.080.000 Okänt
IMU 880921 1.752.000 325 intervjuer
ETOUR 1999 1.562.000 1000 intervjuer

Som synes är tre av undersökningarna mer än tio år gamla vilket självklart gör att man kan
ifrågasätta ilken relevans de har idag. De två undersökningarna från 1986 respektive 1988 är
gjorda av Domänverket. Tillvägagångssättet för den första undersökningen är okänt och
tillförlitligheten kan därför säkert ifrågasättas. Den senare undersökningen bygger på 325
intervjuer gjorda med människor som besökt Domänverkets olika ”attraktioner”, bland annat
Götakanal. Exakt hur man gått tillväga för att skatta det totala besökarantalet är okänt.
Undersökningen från 1983 bygger på att man räknat antalet personer som besökt slussar, broar
etc. Man har sedan utifrån dessa observationer skattat antalet besökare. Den mest aktuella
undersökningen är gjord så att man först har identifierat de tio mest populära resmålen enligt
svenskars mentala karta. Man har sedan frågat om svenskens besöksvanor för dessa tio
turistattraktioner.

För att få fram det totala spenderandet i samband med Götakanal används siffrorna för
konsumtion per individ och dessa multipliceras med antalet besökare. Precis som tidigare gör
vi en känslighetskalkyl med max och minimivärden. Mittvärdet är ett viktat besökarantal, där
vikten ökar i takt med aktualiteten. Resultatet framgår av tabell 10 nedan.

Tabell 10: Total konsumtion i samband med Götakanal

Antal besökare Per person Total
Max 1.752.000 63,7 111.602.400
Mitt 1.537.000 45 69.165.000
Mini 1.080.000 30,9 33.372.000

Som synes i tabellen skiljer sig maxvärdet och minimivärdet åt markant. Detta är visserligen
inte så konstigt eftersom både konsumtionen per person och antalet besökare skiljer sig åt
markant. Tre av de undersökningar som skattat antalet besökare är mycket inaktuella medan
den fjärde och betydligt mer aktuella undersökningen får uppfattas som relativt säker. Värt att
notera är också att de undersökningar som skiljer sig åt mest vad gäller antalet besökare är de
som är gjorda med tätast tidsperiod och av samma ”författare”. Eftersom det finns en
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undersökning rörande antalet besökare som är alldeles färsk och måste anses ha en i
sammanhanget relativt hög trovärdighet redovisas också total konsumtion med enbart denna
som underlag i tabell 11.

Tabell 11: Total konsumtion i samband med Götakanal, ETOUR

Antal besökare Per person Total
Max 1.562.000 63,7 99.499.000
Mitt 1.562.000 45 70.290.000
Mini 1.562.000 30,9 48.266.000

När man bara använder en uppskattning av besöksunderlaget blir givetvis totalkonsumtionen
för de olika värdena mer lika varandra. Mittvärdena i tabellerna 10 och 11 är mycket lika
varandra, vilket beror på att det besökarantal som använts i den senare tabellen har
förhållandevis stor vikt även i den tidigare. Ett problem med denna den senare undersökningen
är att man enbart skattat hur stor andel av Sveriges befolkning som besöker Götakanal.
Utländska turister är inte med i undersökningen. Inte heller har man tagit hänsyn till antalet
dagsbesökare, det är ju möjligt att en person besöker kanalen mer än en gång per år. I den
intervju som använts som underlag i denna undersökning ställdes också en fråga om hur
frekvent kanalen besöktes.

Om man tar hänsyn till att vissa turister besöker kanalen mer än en gång per år kommer
givetvis totalkonsumtionen att stiga. Ökningen blir dock inte så kraftig som man först kan tro
eftersom flergångsbesökare tenderar att konsumera mindre än engångsbesökare – jmfr tabell 12.

Tabell 12: Konsumtion beroende på besöksfrekvens

Andel av besökarna Andel av konsumtion
Engångs 35,5% 59%
Återkommande 36,5% 31%
Regelbundet 28% 10%

Om man tar hänsyn till detta och räknar ut antalet dagsbesökare med den försiktiga ansatsen
att en återkommande besökare besöker kanalen 2,5 gånger per år och en regelbunden besökare
besöker densamma 5 gånger, kommer man till slutsatsen att antalet dagsbesökare är drygt fyra
miljoner och att den totala konsumtionen uppgår till 130 miljoner, om man använder
mittvärdet i tabell 11 ovan. Hänsyn har då tagits till att flergångsbesökarna konsumerar relativt
mindre.

En avslutande diskussion rörande landturisternas konsumtion längs Götakanal måste inledas
med att konstatera att resultaten bör tolkas med stor försiktighet. Flera av värdena är inte
statistiskt särskilt starka, och flera andra värdena bygger på antaganden som gjorts av
författaren. Denna osäkerhet har tagits i beaktande när resultaten redovisas med max och
minimivärden. Detta ger en god bild av hur stor osäkerhet undersökningen är behäftad med.
Som en approximation har ändå de mittvärden som ofta räknats fram varit det som fått utgöra
utgångspunkt för resultatet. Trots den stora osäkerhet som råder kring resultatets exakta
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tillförlitlighet utgör ändå resultaten en god fingervisning om kanalens betydelse för dess
omgivning.

Uppgiften 130 mkr kan jämföras med den av företagen beräknade omsättningsminskningen på
240 mkr (jmfr 1.3.1 ovan). Den stora skillanden visar återigen på osäkerheten i uppgifterna.
”Konsumtionssumman” 130 mkr är ändå en relativt försiktig uppskattning, som gäller endast
landturisternas konsumtion. Passagerbåtsresenärer och kanalseglare ingår inte i ovannämnda
uppskattning, men har givetvis på verkat företagens bedömningar.8

                                                
8 Resultaten av en enkät riktad till seglare presenteras i BILAGA 1 i denna rapport.
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BILAGA 4:1: Frågeformulär till näringsidkare längs Götakanal

Typ av verksamhet: ______________________________________

Öppetmånader:__________________________

Avstånd till Götakanal:____________________________

Årsomsättning (snitt över 3 år om möjligt) ________________________________

Antal årsarbeten:_____________________________

Hur mycket skulle omsättningen sjunka om verksamheten på och underhållet av
Götakanal upphörde:______________________________

Skulle företaget överleva en sådan nedgång i omsättningen:_________________

Hur många årsarbeten färre uppskattar du skulle utföras om verksamheten på
och underhållet av Götakanal upphörde:___________________

I år nyttjas konvojkörning på kanalen under stora delar av juni och augusti, hur
mycket uppskattar du att omsättningen sjunker till följd av detta:_____________

Egna synpunkter:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________
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BILAGA 4:2: INTRODUKTIONS- PÅMINNELSEBREV

Hej Näringsidkare! 99-07-28

På ekonomiska institutionen vid Linköpings Universitet pågår ett forskningsprojekt som har
till syfte att med olika metoder mäta Götakanals samhällsekonomiska värde. En del i detta
projekt har som mål att uppskatta hur mycket Götakanal betyder för de lokala näringsidkarna.
De resultat som framkommer kan sedan bland annat utgöra underlag för framtida beslut om
verksamhetens omfattning på och vid kanalen.

För cirka två veckor sedan fick ni ett brev från oss på Linköpings Universitet. Vi skickar nu ut
en påminnelse till de som ännu inte skickat in något svar. På grund av en hittills mycket låg
svarsfrekvens kommer dessutom ett extra utskick ske via post. Detta utskick kommer att ske
cirka två veckor efter att ni fått detta brev. Ytterligare två veckor efter det kommer kontakt tas
via telefon till de som ännu inte skickat in något svar. Observera att det är viktigt att alla
skickar in svar även de som upplever att de inte har någon kontakt med Götakanal.

Era svar är naturligtvis konfidentiella och resultaten kommer att presenteras på ett sådant sätt
att det inte går att utläsa vad enskilda företag har svarat. Vi redovisar endast
genomsnittsvärden och ackumulerade värden för större grupper och inte för enskilda företag.
Alla företag har fått ett nummer som är kopplat till respektive företag. Detta nummer återfinns
på frågeformuläret samt det kuvert som svaret återsänds i. När vi fått in svar från ett företag
kommer företaget plockas bort från adresslistan. Numreringen används enbart för att kunna
hålla ordning på från vilka ett svar inte har emottagits.

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,

Göta Kanalgruppen
Linköpings Universitet
Ekonomiska Institutionen
581 83  LINKÖPING

Kontaktperson:
Jan Lindvall, projektansvarig
Tel 013 - 28 15 42



14

BILAGA 4:3:

EGNA SYNPUNKTER I FÖRETAGSENKÄTEN

På enkäten fanns möjlighet till egna synpunkter, Här nedan redovisas de synpunkter som har
lämnats.

*Nackdel med konvojkörning och långa bilköer
*Göta kanal har mycket stor betydelse i alla avseenden, socialt, ekonomiskt, bra PR för
samhället, upplevelser av olika natur. Vid landstigning har man en chans att visa att massmedia
många gånger belyser det som är negativt och inte det positiva i de olika kommunerna. Fler
besökare i de olika orterna gör också att den lokala befolkningen blommar upp. Man ser att
ortens befolkning har att ge och få tillbaka. Man får ett annat perspektiv på tillvaron.
Personligen sätter jag det högt att kunna besvara frågor som de besökande ställer, att kunna
besvara de frågor som de besökande ställer. Att kunna berätta lite om bygden eller hjälpa till på
annat sätt. I mitt fall har det genererat till att jag har fått ”postorderkunder” från andra orter.
En sak till som är viktigt! Ibland vid de lokala arrangemangen kan det ibland vara lite tunnsått
med publik, man kanske inte vågar gå dit eftersom andra förväntar sig att man alltid skall hålla
sig till sitt eget ”fack”. T.ex. att jag som sällan går i kyrkan helt plötsligt går dit, eller en person
som hela tiden måste tänka på vad andra säger och tycker.
Det är faktiskt stor skillnad på utelivet (inte bara kroglivet) i bygden och centralt. Folk rör på
sig mer, man tar oftare och lättare kontakt med varandra, man har mer att prata om o.s.v.
Dessutom, inte minst, man lever inte i en sluten värld. Här pratas tyska, engelska, franska och
många andra språk. Besökarna blir ofta förvånade att ortsbefolkningen kan möta upp på deras
eget språk, vilket är positivt i förlängningen. Bästa PR är mun mot mun. Då gäller det för oss
alla att visa oss positiva, och ärligt talat, så känns det gott inom en själv när dagen är slut och
man känner att idag kunde jag hjälpa en främling till rätta på hennes eget språk. Kanalen är
viktig för alla, tillgänglighet och farbarhet, likaväl som utseendemässigt, vänlighet och omtanke,
positivitet och engagemang, samt god information. En sak till, Kanalbolaget har anslagstavlor
uppsatta men tar betalt för att företag skall få annonsera där. Låt företagen annonsera gratis (i
ordnad form, gärna kontroll) då vet de besökande vad vi har att erbjuda och tro mig  det sprids
med vinden. Köpkraften blir större, fler kommer och det genererar inkomster i alla led.
*Tack vare att Götakanalbolagets nya VD, Claes-Göran Österlund, samt landshövding, Björn
Eriksson, uttalat sig om utökad verksamhet vid eller kring kanalen, ser jag mycket positivt på
framtiden.
*Götakanal gynnar företagen vilka finns precis bredvid kanalen.
*Har skickat om att få ha underhåll på smidesarbeten men ej fått svar (Ramunder smide,
Söderköping)
*Företaget är nystartat. Cykelturism utmed kanalen kunde vara ett bra tillskott. I år bara 2
pers hittills. Ingår tills vidare ej i något samarbetsprojekt för denna målgrupp.
*Vi uppskattar Götakanal mycket. Just idag har vi haft kunder som åkt (kanalen) i 20 år, efter
varje år har hälsat på oss. Kanalen bra även för sociala kontakter.
*Alla aktiviteter vid kanalen gynnar även Götakanalbolag.
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*Önskvärt vore att kanalen hölls öppen fr.o.m 15/5 t.o.m och att antalet konvojkörning
minskas.
*De turister som kommer via kanalen tycker att konvojkörning inte är bra.
*Liksom min butik, tror jag många butiker och andra näringsställen utmed kanalen kämpar för
sin överlevnad. För oss tror jag ”aktiviteterna runt kanalen” är avgörande för om vi kan
fortsätta eller bli tvungna att lägga ner.
*Jag tycker Götakanal är bra.
*Tillgängligheten på Götakanal bör breddas. Man bör lägga ut ett generöst öppetblock och
sedan intensivt arbeta med marknadsföring riktad mot lågsäsongen med hjälp av
förmånserbjudanden av olika slag.
*Normalt finns ytterst få fritidsbåtar på kanalen i augusti. Även i junis första del är det
tunnsått. Juli har alltid varit ”högsäsong med enorm trängsel” som följd. Man skulle sprida
båtarna bättre under juni/juli/augusti genom förköp och rabatter. Nu styr man inte alls.
*En av våra största turistattraktioner
*Tyvärr dålig kombination att ha liten bit med lågt passagerarantal och förhållandevis höga
kanal och hamnavgifter
*Götakanal är ett kulturarv som vi naturligtvis måste underhålla och bevara. Tanken på att
Götakanals verksamhet och underhåll skulle upphöra är helt orimlig. Vi är skyldiga nästa
generation att göra allt som står i vår makt, så att upprustning och underhåll sker.
*Stor nedgång på utl. (engl, holl, frankr) besök som ”går iland”. Hur är kanalbolagets
marknadsföring i europa. Vi föreslå att båtar som stannar inom kanalsystemet Mem- Sjötorp
mer än 2 veckor får fri kanalavgift. Höj istället hamnavgifterna. Det betyder eventuellt att
båtbesättningarna byts och nya friska turistpengar kommer in.
*Jag har bara haft verksamheten i ett år men hoppas mycket på kanalen i framtiden. Jag
placerade verksamheten där jag gjorde med tanke på kanalen.
*Ha kanalen öppen längre på kvällarna. Båtfolket skulle uppskatta att kunna förflytta sig när
det är svalt. Speciellt barnfamiljer. Turisterna skulle få se slussning efter att ha tillbringat dagen
på stranden. Näringsidkare skulle få fler kunder. Öppnare senare – förläng på kvällen.
*Kanalen är en viktig del i näringslivet. En stor turistattraktion, en stor idyll även för oss som
bor där.
*Dålig marknadsföring av olika sevärdheter runt kanalen och dåligt öppethållande.
Hembygdsmuséet öppnar kl 1300. Lyrestads kyrka är låst, fast man rekommenderar ett besök
i broschyrer. Vägvisare i anslutning till kanalen saknas, kartor är ofta felaktiga eller ortsnamn
saknas. Toa, papperskorgar och glass efterlyses av cykelturisterna.
*Bättre skyltning i gästhamnen önskvärd (Berg). Där borde finnas en karta med alla
restauranger och övriga serviceinrättningar angivna och utmärkta.
*Vår lagerförsäljning under sommaren är förutsättningen för att vårt företag skall överleva.
Försvinner turisterna från Götakanal kommer vi att ned verksamheten.
*Önskar längre öppettider utan konvojkörning. Satsningen på båtplatser i Motala gästhamn,
mycet positivt.
*Jag tror att kanalen är väldigt viktig för många andra affärer runt i kring kanalen.
*Kanalen och miljön är mycket positiv för firmans image. Vi får extra kunder till vår gårdsbutik
p.g.a. kanalen. Gäller även återförsäljarna förstås. Båtturisterna handlar själva mycket lite när
de går på kanalen. Kanalbolaget och rederierna är dåliga på att utnyttja våra resurser och de
möjligheter till marknadsföring och ökad verksamhet som finnes (Brunneby musteri)
*Göta kanal behövs för Söderköpings turism.
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*Eftersom affären ligger inom gångavstånd till kanalen så är en livlig båttrafik på kanalen
mycket viktig. Ju fler turister per båt desto bättre.
*Bra väder, trevlig servis, god mat och vacker kanal är nog några förutsättningar för att
verksamheten skall blomstra.
*Jag lever på cykelturism, där engagemang från Götakanalbolaget skulle ge mer i form av
marknadsföring i deras broschyrer.
*Götakanal är en livsnerv. Båtresenärerna är inga stora kunder på små platser som Brosundet.
Men lockar bilburna att stanna när en stor båt ligger i gästhamnen. Kommer ihåg när Diana
gjorde premiärresan, passagerarbåtarna har skötts väldigt bra, behåll dem på Götakanal, det
största dragplåstret.
*De som kommer och handlar stannar över dagen eller ligger över natt. Övriga går igenom
kanalen, har ej tid att gå ifrån och handla. Övrig service runtomkring är alldeles för dålig. Vi får
mycket frågor av skilda slag. Vi har svårigheter att få marknadsföra butiken utmed kanalen och
i hamnområdet. GK-bolaget bromsar. Utländska turister klagar på servicen. Vill hyra rodd och
motorbåtar för egna turer på Roxen. Bättre info att ta sig till XX, möjlighet att hyra cyklar
m.m. Frågor vi i många år fått i butiken. All förbttring som kan göras är en tillgång för Bergs
samhälle och GK.
*Folk som färdas på kanalen både med egen eller arrangerad turistbåt, ser att det finns en
vackert belägen campingplats utmed lilla delen av viken. Både säsongsgäster och dygnsgäster
uppskattar kanalen.
*Varför stänga slussarna redan 1800? Om det måste vara p-avgift vid Berg, sätt gärna upp p-
automat som accepterar kortbetalning.
*Öppettiderna borde vara generösare, priserna för fritidsbåtar borde vara lägre. Bra med gratis
gästhamnar.
*Något måste göras åt busschaufförerna som är så stressade att kunderna inte vågar gå in och
handla i kiosken när de har gått av Wasa Lejon i Borensberg. En del busschaufförer säger att de
får handla när de kommit fram till Berg. Dessutom parkerar de så nära båten att kunderna inte
ser kiosken. Busschaufförerna arbetar mot ett bättre turist-Sverige och på sikt förlorar de sitt
arbete.
*Kiosken är beroende av båtar i kanalen för att tillgodose den stora tillströmningen av
landturister. Konvoj medför att båtar passerar utan stopp för inköp.
*Vi har inga intäkter genom båttrafiken endast de som cyklar utmed kanalen.
*Min konstnärliga verksamhet berör andra verksamheter längs kanalen bl.a. utställning vid
Forsviks industriminne. Grafisk formgivning och reklam, varför aktiviteter vid Götakanal
indirekt påverkar mitt konstnärskap.
*Ingen kanal = ingen sommarstad = inga turister = ingen omsättning.
*Öppna bron i Karlsborg, längre säsong och till kl 20.00.
*Stora anslagstavlor utmed Götakanal där man kunde marknadsföra sitt företag.
*Konvojkörning på Götakanal skall upphöra omgående. I övrigt är jag positiv för
verksamheten på Götakanal.
*Söderköping skulle förlora sin mesta tjusning om inte kanalen fanns. Runt den händer allting
på sommaren. Den ger liv åt stan. Broöppningarna påverkar bilisterna negativt. En väg borde
byggas förbi Söderköping.
*För oss som industrimuseum skulle på sikt en nedläggning av Götakanal vara förödande.
Därför att på sikt räknar vi med ett mycket närmare samarbete än vad vi har idag. Götakanal är
förbundet med den tidiga industrialismen som är en del av Forsviks historia.
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*Vi får ett antal båtturister, speciellt på kvällar och nätter då allting annat är stängt. Speciellt
dåligt är det på söndagar, då verkar hela Motala vara stängt.
*Göta kanal är Sveriges största kulturella byggnadsverk och ett levande museum. De positiva
samhällseffekter som Götakanal innebär är påtagliga.
*Samtliga företag inom turistnäringen bör sträcka ut säsongen åt höger d.v.s. aug-sept.
*Generellt sett borde kanalen vara avgiftsfri, och staten se den som en resurs att aktivera
näringslivet i berörda regioner. Bemanning kan ske med arbetslösa som då inte räknas som en
kostnad i driften.
*Det måste finnas bättre sätt att spara på, konvojkörning är inte uppskattad av vare sig
båtresenärer eller näringsidkare. Man sparar inte genom att ha stängt och missnöjda kunder.
*Konvojtrafiken hindrar många båtfarare att stanna i Söderköping, då de ej kanske vill ligga ett
helt dygn i väntan på nästa konvoj. Aktiviteten runt kanalen + dess dragningskraft minskar
väsentligt då säsongen kortas ned med dessa konvojkörningar. Låt kanalen vara öppen för fri
trafik längre säsong. På sikt tror vi då att säsongen kan förlängas.
*Det vore synd om Götakanal försvann, det är en dragningspunkt till Karlsborg.
*Folk är väldigt negativa till konvojkörning.
*Folk tycker väldigt illa om konvojkörning.
*Omsättningen ang. kanalen påverkas mycket av vädret också. Företaget ligger bra till för
kanalfolk.
*Konvoj är inte bra för turismen i Söderköping på sikt.
*Fri parkering vid kanalen, gästerna vill inte betala 10 kr för att köpa en glass eller spela golf.
Gamla Linköping får man fri parkering.
*Vid konvojkörning kunde inte någon båt stanna hos oss, men passbåtarna kom regelbundet
och även alla cykeltursiter.
*Alla som är berörda av Götakanal bör sträva efter att förlänga säsongen, vilket är eller borde
vara en självklarhet att ta tillvara detta unika monument på bästa sätt.



Denna rapport har producerats inom ramen för Living Waterways (1998–2000) som är ett
EU-projekt inom TERRA-programmet.

Inom projektet har följande rapporter producerats:

Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner, Ownership of a Cultural Landmark – The Case of
Gotha Canal. 2001. ISBN 91-7219-924-5. www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/001/

Björn Segrell, Göta kanals okända kulturarv – Lokal kunskapsuppbyggnad för kulturturism
inom Göta kanalkorridoren. 2001. ISBN 91-7219-925-3.
www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/002/

Tora Löfgren och Mattias Hjerpe, Ekonomisk värdering av Göta kanal med Contingent
Valuation Method. 2001. ISBN 91-7219-926-1. www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/003/

Jan Lindvall, Betalningsvilja för Göta kanal. 2001. ISBN 91-7219-927-X.
www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/004/

Jan Lindvall, Kommersiell verksamhet vid Göta kanal. 2001. ISBN 91-7219-928-8.
www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/005/

John Svidén, En jämförelse av två transportsystem – Kanaler och järnvägar i Östergötland
1832–1902. 2001. ISBN 91-7219-929-6. www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/006/

Johan Hedrén, Bilder av den svenska naturen – exemplet Göta kanal. 2001. ISBN 91-7219-
930-X. www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/007/

Louise Fahlgren och Helena Knutsson, En sluss till värdering av Göta kanal – en studie av
fastighetspriser. 2001. ISBN 91-7219-931-8. www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/008/

Marianne Löwgren, Kostnader för miljöskydd i Göta kanal. 2001. ISBN 91-7219-932-6.
www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/009/

Geoffrey Gooch, East is East and West is West -  Municipal co-operation and regional
networks around the Gotha Canal, 2001. ISBN 91-7219-933-4.
www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/010/

Reinhold Castensson, De historiska Göta kanal kartorna. 2001. ISBN 91-7219-934-2.
www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/

Reinhold Castensson, Kartbilden som ledstjärna. 2001. ISBN 91-7373-006-8.
www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/012/

Jenny Forsberg och Anna Nilsson, Kundanalys i turismmarknadsföring – En studie av Göta
kanal. 2001. ISBN 91-7219-935-0. www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/013/

Christina Brage, Några av Sveriges kanaler i litteraturen. Svenskt och internationellt.
(Bibliografi). 2001. ISBN 91-7219-936-9. www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/014/


