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ARNTURISMEN 2008 

 

Sammanfattning 
Under sommaren 2010 lät Västsvenska Turistrådet genomföra en undersökning bland turister som 
paddlar kajak i Göteborg och Bohuslän. Undersökningen syftade till att öka kännedomen om 
kajakturisterna.  

 

Den mest typiska kajakturisten är en 41 årig svensk man. 84 procent av kajakturisterna i Bohuslän 
är svenskar och en klar majoritet av dem kommer från Västa Götalands län. 44 procent av de 
tillfrågande kajakturisterna har kajakpaddling som primärt syfte för besöket i området. En majoritet 
av kajakturisterna paddlar över dagen utan övernattning. Totalt vistas kajakturisterna i Bohuslän i 
genomsnitt 4,4 nätter. Bland de övernattande turisterna är camping den vanligaste boendeformen.  

 

Det vanligaste bland kajakturisterna är att man paddlar 2 till 5 gånger på ett år, och de flesta har 4 
till 10 års erfarenhet av kajakpaddling. En klar majoritet av kajakpaddlarna anger naturupplevelser 
som skäl till varför de paddlade kajak. Andra vanliga skäl är att kajakpaddling är en social aktivitet, 
samt att det ger både avkoppling och motion.  

 

Kajakturister som hyrde sin kajak har framför allt gjort det via telefon eller på plats direkt hos 
kajakföretaget. En mindre andel bokar sin kajak på kajakföretagens hemsida.  

 

En majoritet av kajakturisterna har paddlat i Bohuslän vid minst ett tidigare tillfälle. Bohuslän får ett 
mycket gott betyg som paddlingsdestination. 98 procent av respondenterna tycker att Bohuslän är 
en mycket bra eller ganska bra paddlingsdestination. På frågan vilka andra ställen man paddlat 
kajak på ger flest svaret ”Stockholms skärgård”, ”Norge” samt ”Vänern” och ”Blekinge”. På 
kajakturisternas topplista över önskedestinationer för kajakpaddling ligger Bohuslän på första plats 
följt av Norge och Nya Zeeland.  

 

På frågan av vad som var viktigast för själva paddlingsupplevelsen svarar kajakturisterna 
”naturupplevelsen” och ”omgivningen generellt”. De anses som relativt betydelsefullt att det finns 
goda möjligheter till vattenpåfyllning på paddlingsdestinationen. Angående kajakföretagen är det  
framför allt viktigt att uthyrningskajakerna håller en god kvalitet. 
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Inledning 
Sedan 2006 har naturturism varit ett av Västsvenska Turistrådets 
prioriterade fokusområden. Man har som vision att Västra Götaland skall 
erbjuda naturturismupplevelser i absolut europeisk toppklass, där varje 
besök också bidrar till en god livsmiljö för såväl natur som människor. 
Västsvenska Turistrådet arbetar med den definition av naturturism som 
Etour presenterade 2009: 

 

För att öka kunskapen om naturturismen i syfte att utveckla den och 
underlätta för aktörer verksamma inom naturturism i Västsverige efterfrågar 
Västsvenska Turistrådet ytterligare kunskap om naturturismens olika 
målgrupper. En målgrupp som man efterfrågar mer information om är 
kajakturister. Under sommaren 2010 lät Västsvenska turistrådet genomföra 
en undersökning bland kajakturister på några olika platser i Bohuslän.  

 

 

 

”Människors aktiviteter när de vistas i naturområden utanför sin vanliga 

omgivning.” 

Foto: Göran Assner 
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Syfte 
Undersökningen syftar till att beskriva kajakturisterna med avseende på 
nedanstående områden:  

• Kön och ålder 

• Hemvist i eller utanför Sverige 

• Primär anledning till vistelsen i Bohuslän 

• Sällskap under paddlingen 

• Om turisten har egen kajak eller hyr kajak 

• Kajakturens längd 

• Vistelselängd i Bohuslän 

• Transportmedel till Bohuslän 

• Övernattande turisters boendeform 

• Informationsinhämtning och kännedom om kajakpaddling i Bohuslän 

• Erfarenhet av andra kajakdestinationer 

• Kajakturisternas paddlingsvanor  

• Skäl till att paddla kajak rent generellt 

• Tidigare erfarenhet av kajakpaddling i Bohuslän 

• Erfarenhet av destinationer i övriga Sverige och i världen 

• Önskedestinationer 

• Kajakturisternas uppfattning om vad som är viktigt för själva 
paddlingsupplevelsen 

• Vad som är viktigt för val av paddlingsdestination 

• Vad som är viktigt för val av kajakföretag 

• Kajakturisternas genomsnittliga dygnsutlägg i Bohuslän  

• Dygnskonsumtionens fördelning på olika kategorier 

 

Ovanstående information kan ligga till grund för utveckling av 
kajakturismprodukten i Bohuslän. Den kan exempelvis visa på vilken typ av 
information som kajakturisterna efterfrågar, vilka faciliteter som är viktiga för 
dem och vad för typ av argument som kan vara bra att trycka på i 
marknadskommunikationen riktat till potentiella kajakturister.  

Foto: Göran Assner 
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Metod 

Metodval 
Valet av metod för datainsamlingen föll på personliga intervjuer. Fördelen 
med denna metod är att intervjuaren kan förtydliga frågeställningarna om 
respondenten inte först förstår frågan fullt ut. På så vis säkerställs att 
intentionen med frågan följs. Frågeformuläret (se bilaga 3) bestod 
huvudsakligen av slutna svarsalternativ, men innehöll även några öppna 
frågor där respondenternas egna svar noterades. Ett frågeformulär med 
slutna svarsalternativ ger en god möjlighet att kvantifiera svaren. Frågorna 
utarbetades i samarbete med sakkunniga personer på Västsvenska 
Turistrådet. En nackdel med personliga intervjuer ute ”på fält” är att det är en 
relativt dyr metod, jämfört med exempelvis webbundersökningar. Oavsett 
vilken metod som man hade valt så är den största svårigheten att få ett urval 
som är representativt för målgruppen ”kajakturister i Bohuslän” som helhet.  

Datainsamling 
För att till en rimlig kostnad nå gruppen kajakturister beslutades att 
intervjupersonerna skulle nås på ett antal ställen i Bohuslän där det hyrdes 
ut kajaker. Det säkerställde att man verkligen ”fick tag på” tillräckligt många 
kajakturister. En variant hade varit att nå kajakturister via någon form av 
prenumerationsregister för en kajaktidskrift. Undersökaren bedömde dock att 
detta skulle kunna ge minst lika stora problem med urvalets representativitet 
då prenumeranter av en dylik tidskrift kan antas ha kajakpaddling som ett 
särskilt starkt intresse.  

En svaghet i detta upplägg är att det inte är säkert att de kajakturister som 
befinner sig vid ett kajakuthyrningsföretag verkligen är representativa för 
gruppen kajakturister som helhet. Undersökaren ber därför läsare av 
rapporten att ha detta i beaktande vid tolkningen av resultaten. En uppenbar 
risk är exempelvis att gruppen kajakturister som har hyrt sin kajak (istället för 
att ha en egen eller lånat av någon) är överrepresenterade i urvalet. Det kan 
även ha fått betydelse för svaren på frågan hur många gånger per år som 
man paddlar om de som har en egen kajak är något underrepresenterade. 
(de som äger en kajak kan antas paddla oftare än de som måste hyra eller 
låna kajak) Datainsamlingen genomfördes under juli och augusti 2010 och 
diagrammet nedan visar hur stor andel av intervjuerna som genomfördes på 
respektive plats.  
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Andel i %, exkl Ej svar
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Ett generellt problem är den korta säsongen och dålig tillgänglighet på 
kajakuthyrningsställena. Tillgänglighetsfrågan är något som bör 
uppmärksammas i arbetet med att attrahera fler kajakturister till Bohuslän. 
Escape Kajakcenter fick strykas helt som intervjuplats då de inte gick att få 
kontakt med personalen på uthyrningsföretaget vare sig per telefon eller vid 
besök. Det andra stället i Göteborg, Point 65, hade visserligen öppet men 
hade få kunder (kajakpaddlare) vid de tillfällen som intervjupersonalen skulle 
genomföra intervjuer där. Därför beslutades att addera Nautopp i Lysekil till 
datainsamlingsplatser. Nautopp hade dock stängt sin uthyrningsbod i 
augusti och hade enbart öppet i butiken. De intervjuer som genomfördes där 
var därför med kajakpaddlare som skulle följa med en förbokad guidad 
paddlingstur. Datainsamlingen gick lättast i Marstrand och på Orust.  

Urval 
För att urvalet ska bli så representativt för målgruppen som möjligt är det 
viktigt att valet av intervjupersoner sker slumpmässigt. Intervjupersonalens 
instruktioner var därför att intervjua personer som passerade förbi dem där 
de stod. I vissa fall fanns det dock inte så många som passerade utan 
intervjuarna fick snarare gå fram till dem som fanns på plats. Då gällde att 
de skulle be att få intervjua den person vars födelsedag låg närmast i tiden. 
De skulle även undvika att intervjua dem som själva kom fram och ville bli 
intervjuade (s.k. självurval). De skulle även undvika att intervjua flera 
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personer ur samma sällskap och givetvis skulle ingen skillnad göras på 
svenska eller utländska kajakpaddlare.  

Svarsfrekvens och bortfallsanalys 
Totalt tillfrågades 196 personer om att delta i undersökningen. Av dessa 
valde 185 personer att delta vilket ger oss en svarsfrekvens motsvarande 94 
procent. För dem som avböjde medverkan noterades ålder, kön och 
hemvist. Däremot ombads inte dessa uppge skäl till varför de valde att inte 
medverka.  

Definitioner 
Som turist räknades i denna undersökning tre olika grupper:   

• Personer bosatta i utlandet  

• Svenskar bosatta utanför Bohuslän 

• Personer bosatta i Bohuslän som vid undersökningstillfället hade valt 
att paddla kajak i annan kommun än den egna hemkommunen.  

Kajakturister är personer som ingår i de tre ovanstående grupperna och som 
vid undersökningstillfället hade paddlat eller skulle paddla kajak.  

Personer som på undersökningsdagen skulle paddla kajak i den egna 
hemkommunen ingick således inte i målgruppen för studien, även om de vid 
andra tillfällen paddlar kajak i andra bohuslänska kommuner och därmed är 
kajakturister. 

 

Foto: Mikael Almse 
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Man
61%

Kvinna
39%

Undersökningsresultat  
Nedan följer en redogörelse för undersökningens resultat. De flesta resultat 
är presenterade i form av diagram eller tabeller med en eventuell skriftlig 
uttolkning. Notera dock att vissa resultat enbart är beskrivna i ord. 

  

Fler män än kvinnor bland kajakturisterna 
 

61 procent av kajakturisterna i undersökningen är 
män och 39 procent är kvinnor. Det finns 
kajakturister i alla åldrar men huvuddelen av 
dem befinner sig inom intervallet 29-49 år, vilket 
illustreras i nedanstående diagram. Medelåldern 
är 41 år. 

                 Figur 

1 - Könsfördelning  

Figur 2 - Åldersfördelning 
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De flesta kajakturisterna är från Sverige 
84 procent av kajakturisterna är svenskar 
och 16 procent är utlänningar. 4 procent 
kommer från Tyskland och 3 procent 
kommer från vardera Norge och Danmark. 
6 procent kommer från något annat land än 
de ovan nämnda, huvudsakligen från andra 
europeiska länder.  

  

 

                                      Tabell 1 – Nationalitetsfördelning 

I undersökningen kommer 62 procent av de svenska besökarna från 
närregionen – Västra Götalands län. Var övriga svenska besökare är 
hemmahörande visas i nedanstående diagram. 10 procent kommer från 
Skåne och 7 procent från Stockholms län.  
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Figur 3 – Länsfördelning svenska besökare 

                                                

1 Som annat land nämndes Schweiz, Nederländerna, Frankrike, Belgien, 
Storbritannien och USA. 
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Andel i %, exkl. Ej svar 
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Färre än hälften primärt i Bohuslän för paddling 
Till kajakturisterna ställdes frågan ”Vilket är det primära syftet med denna 
vistelse i Bohuslän?” Närmare hälften (44 procent) av respondenterna 
uppger att huvudsyftet med resan är kajakpaddling. Bland dessa kommer 
två tredjedelar från Västra Götalands län och en tredjedel kommer utifrån 
länet. En knapp fjärdedel av respondenterna svarar att den primära 
resanledningen är en semesterresa och 8 procent säger sig vara på besök 
hos släkt eller vänner. Bland dem som uppgav ”Annat” var det vanligast att 
man besökte Bohuslän för jobb eller studier.  
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Figur 5 – Primär besöksanledning 
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Foto: Göran Assner 
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Sällskapsstorlek och sällskapstyper 
 

Det vanligaste är att man befann sig i 
ett sällskap om två personer. Det är 
dock inte ovanligt med betydligt större 
sällskap vilket leder till en 
genomsnittlig sällskapsstorlek 
motsvarande 3,7 personer.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 - Sällskapsstorlek 

 

Av diagrammet nedan kan utläsas att det vanligaste är att man paddlade 
tillsammans med andra familjemedlemmar eller med vänner. Anledningen till 
att staplarna i diagrammet summerar till mer än hundra procent, beror på att 
de som besvarat frågan har kunnat uppge flera svarsalternativ. 
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Figur 6 – Vem paddlar man tillsammans med 

Sällskapsstorlek  Procentandel 
av total 

1 person 10 % 

2 personer 38 % 

3 personer 16 % 

4 personer 15 % 

5 personer 3 % 

6 personer 5 % 

7 personer 3 % 

8 eller fler personer 10 % 

Andel i %, exkl. Ej svar 
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38%
60%

2%

Egen kajak 

Hyrd kajak 

Lånad kajak 

Majoriteten hade hyrt kajak 
 

På frågan om man vid det aktuella tillfället paddlar 
med egen eller med hyrd kajak uppger en 
majoritet att de har hyrt kajak. 60 procent av 
kajakturisterna har gjort detta. 38 procent har 
med sig sin egen kajak och resterande två 
procent har lånat en kajak.  

 

              Figur 7 – Egen eller hyrd kajak 

 

Utav de kajakuthyrningsställen som var med, var det bara två som hade 
kajakuthyrning via siten. Det är säkert en del av förklaringen till att endast 13 
procent hade bokat kajaken via Internet. Närmare hälften av dem som har 
hyrt sin kajak har ringt till uthyrningsstället. En knapp tredjedel har gjort det 
på plats över disk.  

Andel i % exkl Ej svar
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 Figur 8 – Hur hyrdes kajaken? 
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De flesta kajakturister är på dagstur 
72 procent av kajakturisterna är på dagstur. Dessa är i genomsnitt ute 
knappt 5 timmar. 28 procent av kajakturisterna har eller ska övernatta vid 
detta paddlingstillfälle. Diagrammet nedan visar hur många nätter de 
övernattande kajakturisterna är ute.  

Andel i %, exkl Ej svar
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Figur 9 – Antal övernattningar kajakturen 

På frågan hur övernattningen skedde svarade alla utom en att de 
övernattade i tält. 

Foto: Göran Assner 

Genomsnittlig antal övernattningar 3,2 
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Besöka släkt och vänner Vistelse i eget fritidshus

Annat

Total vistelse i Bohuslän 
Det vanligaste bland kajakturisterna är att de vid det aktuella tillfället är på 
en tredagars resa med två övernattningar.  

Andel i %, exkl Ej svar
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Figur 10 - Kajakturisternas vistelselängd i Bohuslän 

 

En specialstudie av dem som 
övernattade sju nätter eller fler, 
visar att 47 procent av dessa 
nämnde som primär 
besöksanledning en allmän 
semesterresa. Detta är ett 
väntat resultat. Intressant är att 
det ändå är 22 procent i denna 
grupp som har kajakpaddling 
som huvudskäl för sin vistelse i 
Bohuslän.  

 

 

Figur 11 – Primär besöksanledning bland dem med en lång vistelselängd 

 

 

Genomsnittlig vistelselängd 

        4,4 nätter 
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Den största gruppen kommer utifrån området 
och övernattar under sin vistelse 
Diagrammet nedan visar hur den totala gruppen kajakturister fördelas på sex 
undergrupper beroende på varifrån de kommer och om de övernattat eller ej. 
Den största gruppen, 40 procent, är hemmahörande utanför Göteborg och 
Bohuslän och övernattar under vistelsen men inte på själva paddlingsturen. 
Den näst största gruppen, 18 procent, kommer också de utanför Göteborg 
och Bohuslän och övernattar på själva paddlingen.  

Totalt sett kommer 32 procent av kajakturisterna från Göteborg och 
Bohuslän. Dessa fördelade sig relativt jämt över alternativen 
”dagsbesökare”, ”övernattare” och ”övernattare på paddling”.  

11% 12% 9% 8% 41% 18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hemmahörande i Göteborg och Bohuslän, ej övernattning

Hemmahörande i Göteborg och Bohuslän, övernattning 

Hemmahörande i Göteborg och Bohuslän, övernattning på paddling

Hemmahörande utanför Göteborg och Bohuslän, ej övernattning

Hemmahörande utanför Göteborg och Bohuslän, övernattning

Hemmahörande utanför Göteborg och Bohuslän, övernattning på paddling  

Figur 12 – Kategorisering med avseende på hemvist och övernattning 
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Val av boende och transportmedel 
Av de övernattande kajakturisterna, d.v.s. även de som inte övernattat på 
själva kajakturen, bor drygt hälften på någon form av kommersiell 
boendeanläggning. Den helt dominerande boendeformen bland de 
tillfrågade är campingplats, 44 procent av respondenterna uppger detta 
alternativ.  

Andel i %, exkl Ej svar
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Figur 13 - Turisternas boendeform 

Angående färdmedel till Bohuslän kommer 90 procent av kajakturisterna till 
Bohuslän med bil. Endast 8 procent har kommit med kollektivtrafik; tåg eller 
buss.  
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40%

15%

45%

Har kännedom och erfarenhet av andra kajakföretag i Bohuslän

Har kännedom men ej erfarenhet av andra kajakföretag i Bohuslän 

Känner inte till några andra kajakföretag i Bohuslän

 

Information och kännedom om kajakpaddling 
Kajakturisterna har skaffat sig information om paddling i Bohuslän på en rad 
olika sätt, se diagrammet nedan. De kunde uppge mer än en 
informationskälla vilket förklarar att staplarna ej summerar till hundra 
procent. De två vanligaste informationskällorna var Internet och information 
via vänner eller släktingar. 

Andel i %
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Figur 14 - Informationskällor 

Cirkeldiagrammet till höger visar turisternas generella kännedom om 
kajakuthyrare i Bohuslän. Då 
samtliga respondenter påträffades 
vid ett kajakföretag, gäller frågan 
huruvida de har kännedom om 
något mer kajakföretag?  

45 procent känner inte till några 
andra kajakuthyrare i Bohuslän. 
Men 40 procent av 
respondenterna har såväl 
kännedom om, som erfarenhet av 
andra kajakuthyrningsställen i 
Bohuslän.  

         
Figur 15 – Kännedom om andra kajakföretag 
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Kajakturisternas paddlingsvanor och erfarenhet 
Bland de tillfrågade kajakturisterna är det vanligast att man paddlar två till 
fem gånger per år. En femtedel av respondenterna paddlar betydligt fler 
gånger, 20 gånger eller mer. Men en lika stor grupp uppger att detta är det 
enda tillfället som man har eller förväntar sig paddla kajak i år. I snitt paddlar 
gruppen 17 gånger per år.  
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Figur 16 – Antal kajakturer per år 

På frågan ”Hur många år har du paddlat kajak?” blev resultatet som följande 
diagram visar.  
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Figur 17 – Antal år man paddlat kajak 

Andel i %, exkl. Ej svar 

Andel i %, exkl. Ej svar 

Paddlar i snitt 23 gånger per år 
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Naturupplevelsen viktigast för kajakturisterna 
På frågan varför kajakturisterna paddlar kajak fanns de fasta 
svarsalternativen; ”paddling som motion”, ”som rekreation”, ”som social 
aktivitet”, ”som naturupplevelse” eller något ”annat”. Respondenternas svar 
fördelade sig på svarsalternativen, där de fick ge flera alternativ, enligt 
nedanstående diagram. Det visar sig att över 80 procent av dem paddlar 
kajak för naturupplevelsens skull. Över hälften av kajakturisterna anser att 
paddlingen är en social aktivitet som är rolig att göra gemensamt med andra. 
Nästan lika många nämner att de paddlar kajak för rekreations skull, d.v.s. 
de anser det vara en avkopplande aktivitet. Slutligen ser närmare hälften 
kajakpaddling som ett bra sätt att få motion på.  

Andel i %
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Figur 18 – Anledning att paddla kajak 
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Tidigare erfarenhet av kajakpaddling i Bohuslän 
Två tredjedelar av kajakturisterna har paddlat i Bohuslän vid minst ett 
tidigare tillfälle. På frågan var dessa hade paddlat, fördelas svaren på 
nedanstående områden. Värt att notera är att stapeln Orust innehåller ett 
stort antal personer som uppgett att de paddlat i ”Stocken”. 45 procent av 
dem som har paddlat i Bohuslän tidigare har gjort det runt Orustkusten. En 
fjärdedel uppger att de har paddlat kajak i Marstrand tidigare. Andra 
populära kajakdestinationer längs Bohuskusten verkar vara Grebbestad och 
Fjällbacka. Om detta beror på att dessa områden lämpar sig bäst för 
kajakpaddling, eller om det beror på att det är här som 
kajakuthyrningsställena är lokaliserade är inte klart.  
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Figur 19 – I vilka områden i Göteborg och Bohuslän har man tidigare paddlat? 

 

Kajakturisterna ombads även betygsätta Bohuslän som destination för 
kajakpaddling. 84 procent av de 185 respondenterna anser att Bohuslän är 
en mycket bra kajakdestination. 14 procent anser att Bohuslän är en ganska 
bra paddlingsdestination. Lägger man samman dessa bägge grupper så är 
98 procent mycket eller ganska nöjda med Bohusläns kajakpaddling. Även 
om hänsyn tas till att de som svarat på frågan de facto har valt att paddla i 
Bohuslän, är det ett mycket gott besked för en fortsatt satsning på Bohuslän 
som kajakdestination.  
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Erfarenhet av destinationer utanför Bohuslän 
Kajakturisterna fick frågan: ”I vilka andra områden har du paddlat?” Det 
vanligaste visade sig vara att man har paddlat i Stockholms skärgård, i 
Norge, i Vänern, i Blekinges skärgård och i St Annas skärgård. En 
fullständig lista över respondenternas svar ligger som Bilaga 1. 

 

Sverige Antal  Utomlands Antal 

Stockholms skärgård 21  Norge 18 

Vänern 16  Danmark 9 

Blekinge 13  Åland 9 

St Annas skärgård 13  Frankrike 8 

Dalsland 11  New Zeeland 5 

Östkusten 11  Skottland 4 

Skåne 8  England 3 

Gotland 3  Finland 3 
 

Tabell 4 – Erfarenhet av kajakpaddling utanför Göteborg och Bohuslän 

 

Önskedestinationer 
Kajakturisternas 10 i topplista ser ut som i tabellen nedan. Allra populärast 
verkar paddling längs Bohusläns kuststräcka vara. Detta i konkurrens med 
bland annat Norge, Nya Zeeland och Stockholms skärgård. Hela listan över 
nämnda destinationer återfinns i bilaga 2. 
 

Kajakpaddlarnas 10-i-
topplista Antal 

Bohuslän 78 

Norge 44 

Nya Zeeland 28 

Stockholms skärgård 19 

Storbritannien (ffa Wales) 18 

Kanada 17 

St Annas skärgård 14 

Australien 10 

Koster 10 

Alaska 9 
 

Tabell 5 – Kajakturisternas önskedestinationer 
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Naturmässiga förutsättningars betydelse för 
paddlingsupplevelsen 
Respondenterna fick slutligen utveckla i vilken grad olika faktorer är viktiga 
för själva paddlingsupplevelsen och för val av kajakföretag. Den första 
frågan löd: ”Hur viktiga är följande naturmässiga förutsättningar för 
paddlingsupplevelsen?” Av diagrammet nedan kan avläsas att själva 
naturupplevelsen och omgivningen generellt är det som är viktigast för 
paddlingsupplevelsen. 95 procent respektive 79 procent av respondenterna 
har uppgett detta. Runt hälften av kajakturisterna anser att vindförhållanden, 
väder och avsaknad av båttrafik där man paddlar är viktigt. Hur 
havsströmmarna är och hur varmt det är i vattnet verkar vara relativt oviktiga 
parametrar för paddlingsupplevelsen. En tolkning av resultaten är att 
upplevelsen av naturen när man paddlar kajak, är stark oavsett vilket väder 
det är. Totalt sett visar resultaten från denna fråga att säsongen för 
kajakturism inte behöver vara begränsad till juli och augusti.  

Andel i %, exkl Ej svar
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Figur 20 – Naturmässiga förutsättningars betydelse för paddlingsupplevelsen 
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Betydelsen av faciliteter på destinationen 
Den andra frågans lydelse var: ”Vilka faciliteter tycker du är viktiga vid val av 
paddlingsdestination?” I diagrammet nedan ser vi att den faktor som har 
störst betydelse för kajakturisterna är möjligheten till vattenpåfyllning. Utbud 
av restauranger och livsmedelsbutiker är oviktigt, vilket troligen hänger 
samman med att de flesta kajakturister tar med sig och lagar sin egen mat. 
Även transportservice av kajaker verkar vara en förhållandevis oviktig 
facilitet bland dessa kajakturister. Vad gäller boendemöjligheter nära vattnet 
och kajakvänliga gästhamnar visar svaren att det finns en relativt stor grupp 
som anser att det är viktigt men även en stor grupp av respondenterna som 
anser det oviktigt. Att svaren fördelar sig på detta sätt beror troligen på att 
det finns skiljelinjer bland kajakturisterna med avseende på hur man lägger 
upp sin kajakpaddling. De som har med sig eget tält är troligen obekymrade 
av om det finns andra boendeanläggningar nära vattnet. Men det finns inget 
som säger att inte fler kajakpaddlare skulle välja ett kommersiellt 
boendealternativ om tillgången var större. Likaså är de som mest nyttjar 
naturhamnar inte lika beroende av hur kajakvänliga gästhamnarna är. 
Svaren på dessa två frågor bör tolkas som att en relativt stor del av 
kajakturisterna anser det värdefullt med boendeanläggningar nära vattnet 
och att gästhamnarna är anpassade till kajakturister.  

Andel i %, exkl Ej svar
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Figur 21 – Betydelsen av olika faciliteter på paddlingsdestinationer 



 

 22 

KAJAKTURISMEN I BOHUSLÄN 2010 

Viktiga faktorer hos kajakföretagen  
Den sista frågan löd: ”Hur viktigt anser du att följande är för ett 
kajakföretag?” De absolut viktigaste för respondenterna i undersökningen är 
att kajakerna håller en god kvalitet och att kajakföretagen hyr ut kajaker. En 
annan viktig faktor är att kajakföretagen även har ett utbud av övrig 
kajakrelaterad utrustning. Dessa tre saker får anses som hygienfaktorer för 
ett kajakföretag. En majoritet av kajakturisterna framhåller även möjligheten 
att kunna boka sin kajak via Internet som viktigt. Ingen av faktorerna är 
fullständigt irrelevanta för gruppen kajakturister. Mellan en fjärdedel och en 
tredjedel av respondenterna anser det som viktigt att ett kajakföretag säljer 
kajaker, erbjuder underhåll och förvaring av kajaker samt ger kurser och 
guidade kajakturer.  

 

Andel i %, exkl Ej svar
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Figur 22 – Olika bedömningsfaktorer för kajakföretag 
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 Kajakturisternas konsumtionsmönster 
Den metod som Turismens Utredningsinstitut tillämpar vid mätning av 
kajakturisternas konsumtion är allmänt vedertagen och baseras på 
primärdata som samlats in via intervjuer med kajakturister. Med ”turist” 
avses som nämnts tidigare besökare boende utanför det aktuella 
geografiska området, i detta fall den kommun där intervjun genomförts. 
Kajakturisterna fick uppge värdet av sin konsumtion i Bohuslän, under de 
senaste 24 timmarna. För att se inom vilka sektorer som konsumtionen 
gjordes ombads de specificera sina utlägg inom en rad förbestämda 
kategorier.  

Konsumtion per person och dygn 
Kajakturisternas genomsnittliga dygnskonsumtion uppgår till 943 kronor. 
Den största utgiftsposten är aktiviteter, 286 kr, vilket troligen förklaras av att 
hyra av kajak är inkluderat i denna kategori.  

Den näst största genomsnittliga utgiftsposten är logi, 180 kr. Denna siffra 
inkluderar såväl turister som inte övernattar alls och turister som inte betalat 
något för sin övernattning.  

I genomsnitt spenderas 128 kronor per dygn på livsmedel och nästan lika 
mycket på restaurang.  

 

Konsumtionskategorier Utlägg per dygn 
Logi 180 kr 

Restaurang 122 kr 

Nöje 15 kr 

Shopping 80 kr 

Livsmedel 128 kr 

Systembolag 15 kr 

Entréer 8 kr 

Aktiviteter 286 kr 

Lokaltransporter 7 kr 

Bensin 70 kr 

Övrigt 32 kr 

Total genomsnittlig dygnskonsumtion 943 kr 
 

Tabell 6 – Konsumtion per person och dygn 
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Kajakturisternas turistkrona 
Den s.k. turistkronan visar hur stor andel av en turists konsumtion som 
hamnar inom vissa huvudkategorier. Cirkeldiagrammet nedan visar på 
kajakturisternas turistkrona.  
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Figur 23 – Turistkronan 

 

Foto: Göran Assner 
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 Bilaga 1 Andra besökta paddlingsområden  

I Sverige Antal 
 

Forts. Sverige Antal 
 
Utomlands Antal 

Stockholms skärgård 21  Karlskrona 1  Norge 18 

Vänern 16  Katrineholm 1  Danmark 9 

Blekinge 13  Kornsjöarna 1  Åland 9 

St Annas skärgård 13  Kungsbacka 1  Frankrike 8 

Dalsland 11  Lagan 1  New Zeeland 5 

Östkusten 11  Lerum 1  Skottland 4 

Skåne 8  Lidköping 1  England 3 

Gotland 3  Luleå 1  Finland 3 

Misterhult 3  Lyngen 1  Grekland 3 

Södermanland 3  Mjörn 1  Spanien 3 

Tranås 3  Motala 1  Thailand 3 

Värmland 3  Mullsjö 1  Wales 3 

Västervik 3  Mälaren 1  Alaska 2 

Vättern 3  Mölle 1  Florida 2 

Dalarna 2  Nissan 1  Holland 2 

Gryts skärgård 2  Norrtälje 1  Italien 2 

Klarälven 2  Partille 1  Kanada 2 

Småland 2  Piteälven 1  Lofoten 2 

Sommen 2  Roslagen 1  Schweiz 2 

Umeå 2  Sollentuna 1  Tyskland 2 

Öland 2  Svartälven 1  Australien 1 

Östergötland 2  Säffle 1  Belgien 1 

Arkösund 1  Tollered 1  Chile 1 

Bottenviken 1  Troms 1  Colorado 1 

Bråviken 1  Trosa 1  Fyn 1 

Båstad 1  Uppland 1  Hawaii 1 

Gislaved 1  Vaxholm 1  Kroatien 1 

Göta älv 1  Vänersborg 1  Malaysia 1 

Helgeland 1  Väringen 1  Polen 1 

Härryda 1  Västerbotten 1  Slovenien 1 

Höga kusten 1  Västergötland 1  Sydafrika 1 

Immeln 1  Västerålen 1  Tanzania 1 

Insjön 1  Åmål 1  Tasmanien 1 

Jämtland 1  Åre 1  USA 1 

Kalmar 1  Ärtingen 1  Österrike 1 

Kalmarsund 1  Örebro 1    

Karlskoga 1  Österlen 1    
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Bilaga 2 Önskedestinationer  

Svenska destinationer Antal  Utländska destinationer Antal  

Bohuskusten/bohuslän 64  Nya Zeeland 26 

Stockholms skärgård 19  Norge 23 

St Annas skärgård 14  Wales  13 

Kosteröarna/Koster 10  Kanada 12 

Åland 8  Australien 10 

Sverige 5  Norge, Lofoten 10 

Sveriges östkust 4  Alaska 9 

Marstrand 4  Frankrike 6 

Höga kusten  4  Grönland 6 

Orust 4  Medelhavet 5 

Västervik 4  Thailand 5 

Vänern 3  Grekland 4 

Sverige, västkust 3  Hawaii 4 

Fjällbacka 3  Island 4 

Dalsland 2  Kroatien 4 

Sverige,centrala 2  Skottland 4 

Gryts skärgård 2  Tyskland 4 

Luleå 2  Italien 3 

Skärgården 2  Nordnorge/Norra Norge 3 

Bengtfors 1  Norge, Svalbard 3 

Sverige, norra 1  Norska fjordar 3 

Göteborgs skärgård 1  USA 3 

Katrineholm 1  Amazonas 2 

Roslagskusten 1  Galapagos 2 

Gränna 1  Irland 2 

Rogen 1  USA, Kalifornien 2 

Fårö 1  Korsika 2 

Gotland 1  Nya Zeeland, Milford Sound 2 

Grebbestad 1  Seychellerna 2 

Gävle  1  Västindien 2 

Götakanal 1  Afrikas östkust 1 

Tjörn 1  Belgien 1 

Helsingör 1  Burma 1 

Blekinge 1  Cadaques 1 

Strömstad 1  Chile 1 

Lysekil 1  Danmark, Læsø 1 

Sunne 1  Danmark, Svendborg 1 
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Väderöarna 1  England 1 

Västmanland 1  Fiji 1 

Öland 1  Filippinerna 1 

Styrsö 1  Finland 1 

Åsen (Växsjö) 1  Japan 1 

   Jugoslavien 1 

   Kanada, Hundson Bay 1 

   Kanada, nordvästra 1 

   Kanada, norra 1 

   Kanada, västra 1 

   Kanada, Vancouver 1 

   Maurituis 1 

   Mexiko 1 

   Nederländerna 1 

   Nordamerika 1 

   Norge,Troms 1 

   Norge, Vikna 1 

   Rumänien 1 

   Samoa 1 

   Schweiz 1 

   Shetlandsöarna, Skottland 1 

   Sydafrika 1 

   Sydostasien 1 

   Turkiet 1 

   Tyskland, Helgoland 1 

   Vietnam, Ha Ling Bay 1 

   Österrike 1 

   Namibia 1 

   Portugal 1 

   Danmark 1 

   USA, Washington 1 

   Tanzania 1 

   Tonga 1 
 


