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Sammanfattning 
Våtmarker är relativt okända som naturresurser i det svenska landskapet. De förser oss med tjänster 

som spänner från möjligheter till fågelskådning, boplatser till en mängd insekter, växter och djur, till 

rening och reglering av vattenflöden, med mera. Våtmarkernas historia präglas dock av utdikning och 

ödeläggelse till förmån för jordbruksmark, infrastruktur och annat, vilket lett till att en mycket stor 

andel försvunnit. En relativt ny företeelse är att restaurera eller återskapa våtmark som en 

kompensation för ett intrång av något slag. Något som bland annat skedde vid bygget av 

Botniabanan. Restaureringarna kräver omfattande ingrepp och har ett högt pris.  

Denna uppsats syftar till att undersöka hur detta pris förhåller sig till människors nytta från sådana 

projekt. Genom en enkätundersökning undersöks därmed betalningsviljan att bidra till ett 

hypotetiskt projekt i Västerbotten med syfte att restaurera 500 hektar våtmark i 

jordbrukslandskapet. Medelvärdet för betalningsviljan hos respondenterna i stickprovet visade sig 

vara 46 öre per hektar och en multiplicering med antalet personer i Västerbottens län över 18 år ger 

ett värde på cirka 96 758,97 kronor per hektar kronor per hektar. Denna summa jämförs sedan med 

kostnaderna för att restaurera våtmark, vilka ligger mellan cirka 5 000 och 243 000 kronor per hektar. 

Detta tyder på att betalningsviljan ligger i nivå med ett medelhögt hektarpris för vad dessa projekt 

kostar. Resultaten är dock behäftade med en stor osäkerhet, mycket på grund av stickprovets 

storleksmässiga begränsning. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster är två termer som seglar högt på den miljöpolitiska himlen 

just nu. De är begrepp som uppmärksammats stort bland annat som en följd av Millenium Ecosystem 

Assessment (MEA 2005) och The Economics of Ecosystem Services and Biodiversity (TEEB 2010). I 

dessa studier betonades dels den snabba takt med vilken mänskligheten förändrar ekosystem och 

reducerar den biologiska mångfalden och dels beräkningar av de ekonomiska värden som ligger 

bakom några av de många ”gratistjänster”1 som naturen bistår oss med. Dessa företeelser tas också 

upp i såväl den svenska regeringens miljömålsproposition (Miljödepartementet 2010, 13) som i EU-

kommissionens strategi för unionens framtida miljöarbete (Europeiska kommissionen 2011).  

En förlängning av diskussionen om biologisk mångfald och värdering av naturens ekosystemtjänster 

handlar om vad som eventuellt bör göras efter att ett intrång i naturen gjorts. Vid olika former av ny 

eller förändrad markanvändning, som infrastrukturprojekt, brobyggen, skogs- eller jordbruk, är en 

viss påverkan på det omgivande landskapet oundviklig. I regel finns krav på anpassning och hänsyn 

för att minimera den negativa inverkan som markanvändningen medför, men trots detta accepteras 

oftast en viss negativ effekt. På längre sikt innebär detta att landskapet försämras med avseende på 

ekosystemtjänster och andra naturliga strukturer och funktioner. För att detta långsiktiga 

försämrande ska bromsas/upphöra måste sådana värden på något sätt kompenseras för 

(Naturvårdsverket 2011a, 35-36). 

Naturvårdsverket (2011a, 36) beskriver sådan så kallad ekologisk kompensation som ett slags 

”modell som kan användas för att ersätta det allmänna för ekologiska resurser som kommer att 

förloras eller redan har förlorats”. Där anges också att kompensationen kan ske genom åtgärder 

såsom naturskydd, restaurering och nyskapande av resurser. Viktigt är att inte blanda ihop 

kompensationsåtgärder med sådana anpassningar och skadebegränsande åtgärder som är delar av 

ett projekt. Kompensationsåtgärder tillkommer separat i efterhand för att uppväga för oundvikliga 

negativa effekter som uppstått, trots att anpassningar och skadebegränsningar genomförts 

(Naturvårdsverket, 2011b). Miljöbalken anger att när dispens meddelas för verksamheter i natur- och 

kulturreservat samt i områden skyddade av fågel- eller art- och habitatdirektivet krävs det i det ena 

fallet att intrånget ”kompenseras i skälig utsträckning” på den berörda platsen eller i ett annat 

område, respektive kompensation i sådan omfattning ”att syftet med att skydda det berörda 

området ändå kan tillgodoses” (MB 7 kap. 7, 9 samt 29 §§). 

Om tillstånds- eller dispensgivna verksamheter i övrig natur, så kallat vardagslandskap, kan förväntas 

påverka allmänna intressen såsom naturvård eller friluftsliv kan krav på kompensationsåtgärder 

ställas med stöd av miljöbalkens 16 kap. 9 §. Förutsättningarna för och målet med kompensationen 

är i dessa allmänna fall inte lika hårt reglerade som när det gäller skyddade områden och arter enligt 

ovan (Naturvårdsverket 2011b). 

I Sverige finns exempel på situationer där ekologisk kompensation använts genom att intrång i 

naturen på en plats kompenserats för genom återskapande eller renoverande av våtmarker på 

                                                           
1
 Sådana så kallade ekosystemtjänster kan kort sägas vara den nytta som vi människor har av naturens 

ekosystem. Dessa innefattar allt från konkreta tjänster som produktion av bär, svamp, bränsle, fibrer, mm. Till 
mer diffusa tjänster som fotosyntes, pollinering, vattenreglering och rekreativa värden. 
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samma eller annan plats. Ett exempel på ett sådant projekt är efter bygget av Botniabanan. Det 

faktum att banan skulle dras nära Umedeltat orsakade stora diskussioner och protester då deltat är 

ett viktigt våtmarksområde, bland annat i form av rast- och häckningsplats för en stor mängd fåglar 

av olika arter. Trafikverket genomförde av denna anledning en mängd kompensationsåtgärder som 

delvis bestod av att anlägga och restaurera våtmarker, bildande av nya naturreservat samt odling av 

fodersäd. Åtgärder som sammantaget uppgick till en kostnad av 105 miljoner kronor (Trafikverket 

2012). 

Våtmark 

Till våtmark, eller sankmark, räknas sådan mark som under stor del av året är vattenmättad och som 

oftast har grundvattenytan nära eller över markytan. Även mycket grunda vegetationsrika sjöar 

räknas som våtmarker (NE 2012). Våtmarkernas kanske viktigaste, och samtidigt kanske minst 

uppenbara, egenskap är deras biologiska rikedom. Där är såväl produktionen av växter, insekter och 

andra smådjur som antalet olika arter långt större än i t ex skogs- eller åkermark (SOF 2011). Detta 

kan också ses som en slags kulturell ekosystemtjänst då de i många fall höjer rekreationsvärdet på en 

plats genom sin förmåga att locka till sig speciella arter som inte går att hitta annars i omgivningen. 

Något som i sin tur gör dem lämpliga för jakt, fiske, fågelskådning och vackra promenadstråk. En 

annan aspekt av deras kulturella tjänstetillhandahållande är att de kan utgöra en del av ett historiskt 

landskap och därmed en del av vårt kulturarv. Våtmarkernas växtlighet har därutöver en förmåga att 

effektivt ta upp näringsämnen, som t ex kväve, ur vattnet och på så sätt hindra dessa från att läcka ut 

till sjöar och hav. Denna funktion, som ett slags naturligt reningsverk, bidrar i förlängningen till att 

begränsa övergödning. En ytterligare ekosystemtjänst som våtmarkerna bistår med är att magasinera 

vatten och på så sätt jämna ut flöden och reglera vattennivåer, något som kan minska risken för 

översvämningar (Jordbruksverket 2012, 7-10). 

”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 

våtmarker bevaras för framtiden”, så lyder riksdagens definition av det nationella miljömålet 

Myllrande våtmarker (Naturvårdsverket 2012a).  Ett mål som för övrigt inte kommer att kunna nås till 

år 2020 med de idag beslutade eller planerade styrmedlen (Naturvårdsverket 2012b). 

Det stora behovet av jordbruks- och skogsmark under främst 18- och 1900-talet ledde till en 

omfattande utdikning och dränering av produktiva våtmarksområden (WWF 2009, 14). Dikningen 

innebär att våtmarkens avrinning ökas så att grundvattennivån sänks, torv börjar brytas och näring 

frigörs. Något som därmed betyder att våtmarker förstörs eller helt försvinner. I Västerbottens län 

inleddes dikningsverksamhet under senare delen av 1800-talet och pågick intensivt ända fram till 

slutet av 1900-talet. Något som har inneburit att länets odlingsmarker i dagsläget är mycket fattiga 

på våtmarker. 1986 blev markavvattning tillståndspliktig och de av staten utbetalade 

dikningsbidragen togs bort. 1992 infördes dessutom en avgift för prövning av tillstånd för 

markavvattning. Dessa åtgärder innebar sammantaget en kraftig minskning i omfattningen av denna 

verksamhet och ett generellt sett mindre hot mot våtmarkernas naturvärden (Länsstyrelsen 

Västerbotten 2008, 20 och 31-32). 

 

Västerbotten är ett mycket våtmarkstätt län, nästan en femtedel av länets yta utgörs av myrar, 

sumpskogar, strandängar och bevuxna sjöar (Länsstyrelsen Västerbotten 2008, 8). Men precis som i 

övriga Sverige har våtmarker även här alltså dikats ut eller på annat sett påverkats så att en stor del 
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förstörts eller helt försvunnit, så pass att det råder direkt brist på många våtmarkstyper och den 

nytta de kan innebära för människa och miljö (Länsstyrelsen Västerbotten 2009, 12). Enligt 

Länsstyrelsen Västerbottens rapport Strategi för skydd och restaurering av våtmarker i Västerbottens 

län (2008, s 31-32) är utdikning inte i dagsläget ett stort hot mot våtmarkernas naturvärden förutom i 

jordbrukslandskapet där dikning fortfarande är en viktig verksamhet. Det är också våtmarker i dessa 

bygder som anses vara de mest utsatta och i störst behov av restaurering, närmare bestämt i större 

sammanhängande jordbruksområden i kustlandskapet och längs älvdalarna. Syftet med 

våtmarksrestaureringar i sådana områden uppges vara att gynna växt- och djurliv, däribland ett 

flertal rödlistade arter. Övriga hot som identifierats är vattenkraftsprojekt som innebär en reglering 

av den naturliga variationen i vattenflöde som våtmarker i anslutning till vattendrag är beroende av. 

Det finns också en risk för att närliggande vattendrag däms över och förstörs i samband med sådan 

verksamhet. Anläggning av gruvor, vägar, järnvägar och bostadsområden är andra hot mot länets 

våtmarker. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Det finns med andra ord situationer där höga naturvärden har skadats eller riskerar att skadas eller 

gå förlorade genom intrång av olika slag och där det, för att försöka kompensera för detta, i vissa fall 

investeras stora summor pengar i att restaurera och återskapa natur. Men är detta väl spenderade 

pengar? En aspekt, den ekologiska/biologiska, av den frågan är hur väl de konstruerade 

naturområdena utför de tjänster som det ursprungliga landskapet gjorde. En annan aspekt, den 

samhällsekonomiska, vilken blir fokus för denna uppsats, är vilket ekonomiskt värde allmänheten 

tillskriver ett sådant återskapat våtmarksområde.  

Syftet med uppsatsen är att genom en studie av Västerbottningars betalningsvilja undersöka om det 

är samhällsekonomiskt effektivt att kompensera för historiska eller färska intrång i en våtmark 

genom att investera pengar i att restaurera våtmark på samma eller annan plats inom länet.  

 Är våtmark något som Västerbottningar anser vara värt att bevara eller återskapa?  

 Hur förhåller sig Västerbottningars betalningsviljor till de kostnader som 

restaureringsprojekten medför? 

 Vilka personliga egenskaper påverkar inställningen till våtmarksrestaureringar? 

 

Avgränsningar 

Tids- och resursbegränsningar innebär att uppsatsen måste avgränsas till att endast undersöka 

Västerbottningars inställning till restaureringsprojekt på våtmarker inom Västerbottens län.  Ett 

mycket avgränsat stickprov innebär dessutom begränsade möjligheter till generaliserbarhet över 

någon större popluation.2 Fokus läggs också på våtmarker i jordbrukslandskapet i kustområdena då 

detta är den våtmarkstyp som det råder störst brist på i länet. 

1.3 Tidigare forskning 
Jenkins, Murray, Kramer & Faulkner (2010, 1051-1060) undersökte värdet av återskapad våtmark i 

Mississippidalen genom att kvantifiera och värdera några av de producerade ekosystemtjänsterna. 

De tre tjänster som stod i fokus var upptag av växthusgaser, kväveupptagning samt livsmiljö för 

                                                           
2
 Mer information om urval följer under avsnitt 3.2 
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våtmarksfåglar. Valet föll på dessa tre då det ansågs vara mest troligt att riktiga marknader skulle 

kunna utvecklas för dem. Värdet av tjänsterna uppskattades till att ligga mellan 1 435 och 1 486 USD 

(ca 9 600 – 10 000 SEK, författarens anm.) per hektar och år och beräknades överskrida utgifterna för 

återskapandet redan efter ett år. Omvandlingen från biologiska beräkningar till monetära värden 

skedde genom användning av tidigare ekonomiska värderingar i miljöekonomisk litteratur. Studien 

indikerade att återskapande av våtmark i Mississippidalen har ett väsentligt högre 

samhällsekonomiskt värde än alternativvärdet i form av jordbruk. Då studien endast inkluderar tre 

ekosystemtjänster ansågs värderingen endast motsvara en nedre gräns av värdet av våtmarkens 

totala tillhandahållande av tjänster. 

Chen et al. (2009, 2837-2843) genomförde en kostnadsnyttoanalys där ekosystemtjänsters 

nettovärde hos konstruerade, mänskligt påverkade respektive naturliga våtmarker jämfördes. Detta 

med de miljöekonomiska beslut som måste fattas beträffande skapande, restaurerande och 

bevarande av våtmarker i åtanke. Nyttorna bestod av sex olika kategorier; förmåga att ta upp 

näringsämnen från vatten, produktion av biomassa, tillhandahållande av vatten, reglering av 

växthusgaser, reglering av vattenflöden och tillhandahållande av livsmiljö/bidrag till biologisk 

mångfald. Kostnaderna bestod av konstruktions-/investeringskostnader, underhåll samt virtuella 

kostnader där till exempel en tänkt hyra för marken inräknades. Värden av nyttor och kostnader 

utgjordes i huvudsak av genomsnitt av resultat från tidigare studier där ett flertal olika metoder 

använts, till exempel ersättningskostnadsmetoden, contingent valuation, hedoniska priser och 

reskostnadsmetoden. Resultaten visade att nettovärdet av ekosystemtjänster hos konstruerad 

våtmark var de högsta. Detta på grund av den konstruerade våtmarkens överlägsenhet i att ta upp 

näringsämnen ur vatten, medan den i övriga nyttokategorier låg i paritet med eller hade betydligt 

lägre värden än övriga två våtmarkstyper. 

Woodward & Wui (2001, 257-270) utvärderade resultatet av 39 värderingsstudier av olika 

ekosystemtjänster förknippade med våtmark för att försöka hitta källorna till de stora skillnaderna i 

värden som förekommer. De nådde bland annat slutsatsen att det fortfarande är problematiskt att 

förutse en våtmarks värde genom att använda sig av tidigare forskning då resultaten skiljer sig 

anmärkningsvärt mycket åt. Författarna hänvisar till en tidigare summering av ett 30-tal 

värderingsstudier där det årliga värdet per tunnland (1/2 hektar) varierar mellan 0,06 till 22,050 USD 

(ca 0,4 – 146,43 SEK, d v s ca 0,8 – 292,86 kr/hektar, författarens anm.). Även jämförelser mellan 

värderingar av en och samma ekosystemtjänst, på olika platser, visar stora skillnader. Resultaten 

indikerade att varken storleken på våtmarken eller antalet undersökta ekosystemtjänster påverkade 

den totala värderingen av våtmarken. Inte heller val av metod verkade ha någon större betydelse, 

dock fanns det indikationer på att contingent valuation studier genererade något lägre värderingar i 

förhållande till studier där hedoniska priser eller ersättningskostnadsmetoden använts. Endast 

möjligheter till fågelskådning tycktes vara den tjänst som innebär ett förhöjt värde i förhållande till 

den genomsnittliga våtmarken. Ett slags ”urvalsbias” identifieras då det anses troligt att de 

våtmarker som redan anses värdefulla på något sätt är mer troliga att förekomma i 

värderingsstudier. Ännu en slutsats är att behovet av platsspecifika värderingar alltjämt är stort. 

Även Brouwer, Langford, Bateman, & Turner (1999, 47-57) utförde en metaanalys av 

våtmarksvärderingar, men med fokus enbart på betalningsviljestudier genomförda med hjälp av 

contingent valuation metoden. Värderingarna delades upp i ett flertal tänkbara förklaringsvariabler, 

som till exempel våtmarkstyp, storlek på våtmarken, vilka dess huvudsakliga funktioner var samt 
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vilket sätt betalningsviljefrågan ställdes på i CV-studien. Ett medelvärde för betalningsviljan räknades 

därpå ut för var och en av dessa kategorier. De nådde bland annat slutsatserna att när det gäller 

våtmarkens funktioner var medelvärdet av betalningsviljan (WTP, willingness to pay) högst för 

översvämningskontroll följt av förutsättningarna för biologisk mångfald. När det gällde betalningssätt 

var inkomstskatt den metod som genererade högst WTP, medan värderingsfrågor utan 

svarsalternativ (öppna, open ended-frågor) visade sig ge en signifikant lägre medelbetalningsvilja än 

andra tillvägagångssätt. Medelvärdet av betalningsviljan för var och en av kategorierna sträckte sig 

från 21,5 till 237,5 SDR:s (Special Drawing Rights, IMF:s valutaberäkningsenhet, 1 SDR motsvarade vid 

tillfället ca 1,5 USD), cirka 32,35 till 356,25 USD (d v s mellan 215,67 och 2 375 SEK, författarens anm.) 

Betalningsviljan gällde per hushåll och år. 

2. Teori 
 Nedan följer en liten genomgång av den teoretiska ram som ligger till grund för uppsatsens 

utformning. 

Lite om välfärdsteori och marknadsmisslyckanden 

Miljöförstöring, här menad den som är orsakad av mänsklig aktivitet, är något som är negativt för 

samhällsekonomin. Detta eftersom den påverkar människors välfärd negativt, direkt och indirekt 

såväl på kort som på lång sikt. Dessa samhällsekonomiska kostnader utgörs till exempel av buller, 

förlust av estetiska värden, utarmade fiskevatten eller skogar. De kan också utgöras av kostnader för 

sjukvården på grund av bidrag till ökning av sjukdomar och ohälsa samt välfärdsförluster för framtida 

generationer (Pihl 2007, 9-11).  

Själva grunden i samhällsekonomin handlar om huruvida samhällets knappa resurser används så 

effektivt som möjligt så att högsta möjliga välstånd kan uppnås. Ambitionen är att varor och tjänster 

ska produceras i ”rätt” mängd och ”rätt” kombination vilket i bästa fall kommer att öka samhällets 

välstånd och utvecklingen av innovationer och förbättrade varor och tjänster (Pihl 2007, 9). 

Välfärdsteorin pekar ut ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att fria marknader ska kunna 

upprätthålla en sådan effektiv resursallokering:  

1. Marknader existerar för alla producerade och konsumerade varor och tjänster 

2. Alla marknader präglas av fullständig konkurrens 

3. Alla aktörer på marknaden har fullständig information 

4. Privata äganderätter är tilldelade alla varor och tillgångar 

5. Inga externa effekter existerar 

6. Alla varor och tjänster är privata – inga kollektiva varor existerar (se mer om detta nedan) 

7. Alla nytto- och produktionsfunktioner följer det teoretiska mönstret 

Utöver dessa kriterier förväntas såväl konsumenter som producenter vara nyttomaximerande, alltså 

strävar efter att åstadkomma det som ger högst nytta/vinst för dem själva under rådande 

omständigheter. (Perman et al 2011, 103) 

En verklig marknadsekonomi avviker från denna idealiserade bild på en mängd olika sätt och 

resursfördelningen är därmed heller inte effektiv. Utifrån välfärdsteorins kriterier om den perfekta 

marknaden går det att, i verkliga situationer, identifiera marknadsmisslyckanden där verkligheten 

avviker från idealet och föreslå åtgärder för att förbättra situationen (Perman et al 2011, 111).   
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Marknadsmisslyckanden kan definieras som en situation där marknaden inte reflekterar den fulla 

kostnaden eller nyttan av en vara eller tjänst. Marknaden kommer därmed inte bidra till att 

fördelningen av resurserna blir den mest effektiva eller gynnsamma. Marknadsmisslyckanden hänger 

ihop med ekosystemtjänster och naturtillgångar särskilt på de sätt att många ekosystem producerar 

kollektiva varor (punkt 6), många påverkas av externa effekter (punkt 5) samt att 

ägandeförhållandena (punkt 4) när det kommer till ekosystem ofta är oklart definierade (King & 

Mazzotta 2000). När dessa tre punkter inte är uppfyllda kan marknadskrafterna själva alltså inte 

tillhandahålla en effektiv fördelning av resurser. Det finns med andra behov av offentlig styrning och 

ingripande av något slag, om effektivitet är det som eftersträvas (Perman et al 2011, 112). 

Kollektiva varor, äganderätt och externa effekter 

Ekosystemtjänster och naturresurser är ofta en typ av kollektiva varor vilket innebär att de kan 

avnjutas av flera personer utan att den enes konsumtion direkt påverkar eller hindrar den andres (de 

präglas av icke-rivalitet och icke-uteslutning). Detta gäller till exempel för en vacker utsikt.  De kan 

också vara semi-kollektiva, där en viss nivå av konsumtion kan inverka negativt på vissas upplevelse 

av varan. Ett klassiskt exempel är en nationalpark som förvisso kan åtnjutas av alla, men det finns en 

risk att upplevelsen av parken, som en del av vildmarken, förtas om den är alltför välbesökt av 

människor. Problemet som uppstår är att trots att människor värderar resursen har ingen enskild 

person incitament att betala för dess fortsatta existens eftersom det inte går att utestänga de som 

inte betalar för konsumtionen av varan (Pihl 2007, 19; King & Mazzotta 2000).  

Något som anknyter till detta är teorin om ”de allmänna tillgångarnas tragedi” vilken grundar sig på 

det faktum att ägandeförhållandena för naturresurser sällan är klart definierade. Med en allmän 

tillgång menas en sådan som kan användas fritt och där det inte går att exkludera någon användare. 

Med fritt tillträde till en naturtillgång riskerar denna att överutnyttjas, detta på grund av att det 

individuellt rationella agerandet krockar med vad som är kollektivt rationellt att göra (Pihl 2007, 20-

21). Det är till exempel individuellt rationellt att fiska öring i en å trots att beståndet minskar på 

grund av den stora mängd fiskare som verkar precis där, medan det är kollektivt rationellt att 

upphöra med fisket för att låta öringen återhämta sig.  

Även teorin bakom så kallade externa effekter kan hjälpa till att förklara varför naturen degenereras 

trots att det innebär en samhällsekonomisk kostnad. Tanken är att olika aktiviteter, till exempel 

produktion av papper, kräver resurser av olika slag, i form av bland annat maskiner och skog. Vid 

förbrukningen av dessa privata tillgångar måste producenten kompensera för de nackdelar som den 

kan ge upphov till hos andra. Produktionen kan dock dessutom orsaka negativa effekter på tillgångar 

som är allmänna, till exempel en sjö eller hav. Om tillgången är fritt tillgänglig och inte skyddad av 

äganderätter krävs därmed ingen kompensation och producenten kan utnyttja och försämra 

resursen utan att behöva kompensera för detta. Följden blir att den privata kostnaden av att 

producera papper blir lägre än samhällets kostnader, som innefattar alla dessa välfärdsförsämrande 

effekter (Pihl 2007, 58).   
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Fenomenet kan illustreras enligt figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Marknad med externa effekter (samhällets MC = privata marginalkostnader + negativa externa 

effekter). 

Anta att vi studerar alla pappersproducenter på en marknad och att samtliga orsakar negativa 

utsläpp enligt exemplet ovan. För att illustrera den totala samhälleliga marginalkostnaden adderas 

därför de privata marginalkostnaderna av att producera och de externa kostnaderna.  

Jämviktspriset på den fria marknaden blir P och den utbjudna kvantiteten blir K. Detta läge motsvarar 

dock inte en effektiv resursfördelning eftersom nackdelarna, med miljöskador inkluderat, överstiger 

värdet för konsumenterna av de sist producerade enheterna. Av figuren går det att se att 

konsumenternas betalningsvilja, respresenterade av efterfrågekurvan, är större än producenternas 

marginalkostnader och de externa effekterna fram till kvantiteten K*. Efter den nivån överväger 

nackdelarna från de externa effekterna konsumenternas betalningsvilja och resursanvändningen blir 

ineffektiv. Denna effektivitetsförlust som samhället drabbas av symboliseras av triangeln a-b-c och är 

de kostnader som inte uppvägs av någons betalningsvilja. 

En samhällsekonomiskt effektiv kvantitet på konsumtion och produktion skulle uppnås vid K*, där 

priset för konsumenterna är Pk* och priset för producenterna är Pp*. (Pihl 2007, 58-59) 

Behovet av att värdera naturresurser och ekosystemtjänster 

Vilken är då den rätta balansen mellan miljömässigt skydd och utnyttjande? Vilka djurarter ska 

räddas och hur mycket luftföroreningar ska vi ha? För att försöka svara på dessa frågor behöver vi 

undersöka hur individers efterfrågan på miljövaror ser ut. Efterfrågan på varor beror på vilken nytta 

individen anser sig få av att konsumera dem. Individers nyttor, i sin tur, beskrivs klassiskt inom 

nationalekonomi som kurvor med utseenden, lutningar, som beror på de individuella preferenserna. 

När de ställs inför situationen att välja hur de ska kombinera två olika varor kommer de försöka 

maximera sin nytta och på så sätt nå högsta möjliga välfärd givet de alternativ som står till buds 

(Kolstad 2011, 50-51). 

Miljörelaterade varor skiljer sig från vanliga konsumtionsvaror på bland annat det sättet att de 

mycket sällan återfinns på en köp- och säljmarknad. Miljöproblem innebär dock att avvägningar 

(trade-offs) måste göras mellan att spendera resurser på konventionella varor och tjänster respektive 

att spendera samma resurser på skydd av miljö. Trade-offs är just det som en efterfrågekurva 

illustrerar, det vill säga hur mycket konsumenten är villig att betala för en viss nivå av en vara 
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(Kolstad 2011, 134). I fördelningen av resurser mellan olika samhällsfunktioner måste val göras och 

avvägningar mellan olika alternativ. Det är då praktiskt med enbart ekonomiska värden att ta hänsyn 

till, även för sådant som normalt inte räknas i kronor och ören, som till exempel natur. 

Värderingar av naturresurser och ekosystemtjänster kan hjälpa beslutsfattare att hantera effekterna 

av marknadsmisslyckanden genom att få en uppfattning om vilka kostnader de innebär för samhället. 

Kostnaderna kan sedan på olika sätt avkrävas de som är ansvariga för miljöskadan eller användas för 

att göra avvägningar kring vilka insatser som bör göras för att komma till rätta med den miljömässiga 

inverkan. Till exempel kan information om den ekonomiska nyttan av att rena ett förorenat 

vattendrag jämföras med kostnaderna av att reducera källan till föroreningen, eller så kan den 

användas till att bestämma en lämplig nivå på skatt eller avgift att ålägga de som är ansvariga för 

föroreningen (King & Mazzotta 2000). 

Fler anledningar till varför värderingar av naturresurser och ekosystemtjänster behövs är för att:  

 rättfärdiga och besluta om hur offentliga medel ska fördelas mellan olika miljömässiga 

insatser 

 kunna jämföra nyttor av olika projekt  

 få folkligt stöd för miljöinitiativ med stöd av individers värderingar 

 kunna prioritera bevarande- eller återskapandeprojekt 

 kunna maximera den miljömässiga nyttan i förhållande till de spenderade pengarna  

(King & Mazzotta 2000) 

3. Metod 
Metoden för denna studie är Contingent Valuation metoden (CVM) som är en kvantitativ metod. 

Anledningen till valet av en kvantitativ metod var att ha möjligheten att kunna generalisera de 

resultat som framkommer över en större population. Insamlandet av data har skett genom en 

enkätundersökning. Syftet med enkäten var att skatta respondenternas värdering av 

våtmarksrestaureringar.   

Nedan följer först en genomgång av metoden (CVM), dess fördelar och nackdelar samt alternativa 

metoder. Därefter behandlas urvalet som ligger till grund för datamaterialet samt en kort 

genomgång om hur uppsatsens tillvägagångssätt förhåller sig till validitet och reliabilitet. 

3.1 Contingent Valuation Method (CVM) 
Stated Preference metoder (SP) är benämningen på enkätbaserade studier med frågor utformade för 

att få fram information om respondenternas preferenser eller värderingar. SP-metoderna kan sägas 

innefatta tre olika typer av tillvägagångsätt där Contingent Valuation Method (CVM) är en av dem 

(Freeman 2003, 161) och den typ som använts i denna uppsats. En stor fördel med CVM är att den 

kan fånga icke-användar-värden. Alltså det faktum att individer kan anse att exempelvis Sareks 

nationalpark är värd att bevara trots att de aldrig själva besöker den (Hanley och Spash 1993, 65). 

CVM innebär att frågor ställs som efterfrågar det direkta monetära värdet av en specifik vara eller 

miljöförändring. Den vanligaste formen av fråga går helt enkelt ut på att ta reda på vilket värde 

respondenten anser att en viss miljöresursförändring har, alternativt vilket det maximala beloppet 

respondenten är villig att betala för att denna förändring ska inträffa eller undvikas (Freeman 2003, 

161). 
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Hanley och Spash (1993, 54) anser att ett första steg i CVM-processen bör vara definieringen av den 

hypotetiska marknaden där ”miljövaran” i fråga skulle kunna finnas. Låt säga, till exempel, att en 

hotad fågel anlagt en häckningsplats i kommunen. För att gynna denna fågel och förbättra dess 

chanser till förökning och fortlevnad behöver mer skog av en viss typ undantas från avverkning och 

intrång av olika slag. För att kommunen ska göra detta behövs dock extra resurser. Författarna 

menar att detta ger ett incitament för respondenterna att betala för miljövaran. Något ytterligare att 

fundera över är hur dessa pengar skulle inbetalas, genom skatter, inträdesavgifter, frivilliga bidrag 

eller annat. 

När värderingsfrågor formuleras är det viktigt att de utformas så att de respondenter, som så vill, 

känner sig bekväma med att svara att de inte är beredda att betala något alls för den aktuella varan. 

För att respondenter inte ska få känslan att de förutsätts vilja betala kan det vara rimligt att först ta 

reda på om de över huvud taget ”finns på marknaden” för den miljövara vi vill värdera. Kriström 

(1997, 1015) anger att sådana så kallade spike models i sin enklaste form består av två 

värderingsfrågor där den första frågar om respondenten vill bidra med något alls till det aktuella 

projektet medan den andra frågan föreslår ett pris. Teorin bakom modellen är att fördelningen av 

betalningsviljan i värderingsstudier av detta slag tenderar att samlas kring värdet noll, det bildas en 

spik/spets (spike) vid detta värde, på grund av de respondenter som inte befinner sig på marknaden 

för varan. 

Nästa steg i proceduren blir alltså att inhämta respondenternas bud, vilket kan ske på olika sätt. 

CVM-frågor kan vara öppna på det viset att respondenterna måste svara en siffra de själva kommer 

fram till, hellre än att ta ställning till ett belopp som frågeställaren föreslår. Exempelvis: ”hur mycket 

skulle du maximalt vara villig att betala för en miljömässig förbättring?” Alternativt: ”hur mycket 

skulle du maximalt vara villig att betala för att undvika en miljömässig försämring?” En svårighet med 

denna typ av frågor är att de ställer respondenterna i en mycket ovan situation, nämligen den där det 

inte finns någon prislapp att förhålla sig till. Resultatet av detta kan lätt bli osannolikt höga eller låga 

värderingar, alternativt inga svar alls. En fördel med öppna frågor är dock att de är lätta att tolka 

(Freeman 2003, 163-164). 

En annan variant av öppna CVM-frågor går ut på en slags budgivning (bidding game) där frågorna 

istället har formen: ”är du villig att betala X kr för denna miljöförbättring?” Om svaret är ja fortsätter 

frågorna men med ett stegvis högre belopp, fram tills att svaret blir nej. Det högsta ja-svaret tolkas 

som den maximala betalningsviljan. Om svaret på den första frågan är nej sker det omvända, det vill 

säga att frågorna fortsätter med ett stegvis lägre belopp tills svaret blir ja. Ett problem med denna 

metod är att startbeloppet har visat sig påverka respondenternas slutgiltiga svar (starting point 

bias)(Freeman 2003, 163-164). Denna metod är dessutom svår för att inte säga omöjlig att använda i 

en skriven enkät och gör sig bäst i en intervju. 

För att försöka komma undan problemen med respektive variant av CVM-frågor som diskuterats 

ovan kan ett så kallat payment card användas. Detta innebär att till varje enkätfråga får 

respondenterna se en rad olika betalningsbelopp. De ombeds därpå att antingen välja ett av dessa 

belopp som svar på frågan, eller ange ett eget om det ej finns med. Omfånget av betalningsbelopp 

tycks inte påverka distributionen av respondenternas angivna maximala WTP så länge som beloppen 

inte kapar den övre gränsen av värden (Freeman 2003, 163-164). 
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Direkta värderingsfrågor av denna typ ger svar som motsvarar välfärdsmått för de deltagande 

respondenterna. När sådana värden slås ihop för flera individer finns alltid en känslighet för 

förekomsten av extremt högt uppgivna värderingar. Den, enligt Freeman (2003, 164-165), enklaste 

och vanligaste proceduren för att identifiera och utesluta sådana outliers är att införa en tumregel 

angående förhållandet mellan respondentens inkomst och dess uppgivna värdering. Till exempel kan 

alla svar exkluderas där respondentens värdering överstiger X procent av dess lön. Där värdet på X 

kan bero på en uppskattning av den undersökta miljöförändringens/miljötillgångens betydelse för 

människor. Hanley och Spash (1993, 55-56) anser att ”protestbud” bör tas bort innan enkätsvaren 

analyseras ytterligare. Protestbud definieras som noll-svar som ges av andra anledningar än att 

miljövaran i fråga värderas till noll av respondenten. Noll-svaret kan istället bero på att respondenten 

anser att pengar är en oacceptabel kompensation för en miljöförsämring. Det kan bero på att 

personen ej anser sig behöva betala för varan eller helt enkelt inte vill vara en del av 

enkätundersökningen.  

När det i nästa steg är dags att estimera en betalningsviljekurva behöver några potentiella 

förklaringsvariabler identifieras. Förutom klassiskt använda oberoende variabler som inkomst (Y) och 

ålder (A) är det i detta fall även intressant att inkludera någon eller några miljörelaterade variabler, 

till exempel en gradering av miljöintresse eller fråga om medlemskap i någon miljörelaterad förening 

eller organisation (M). Detta ger: 

WTP = f(Yi, Ai, Mi) 

Mer om de förklaringsvariabler som undersökts återfinns under avsnitt 4.1 nedan. 

Problem med CVM 

Hanley och Spash (1993, 58-62) identifierar två stora källor till problem relaterade till CVM: 

 bias i respondenternas svar 

 val av välfärdsmått 

Bias förekommer om respondenternas svar systematiskt överskattar eller underskattar det sanna 

värdet och kan bero på flera olika anledningar. Strategisk bias innebär att respondenterna antingen 

tror att de uppgivna buden kommer att drivas in och därför underskattar sin betalningsvilja, eller att 

buden inte kommer att drivas in och därför överskattar betalningsviljan, i sin förvissning om att de 

inte kommer att behöva betala något. Ett utfall med en hög koncentration av höga respektive låga 

bud kan tyda på denna typ av bias. Design bias uppstår från sättet informationen till respondenterna 

presenteras på, frågornas utformning eller mängden och typen av information. Ett exempel är 

starting point bias, vilket diskuterades ovan. Mental account bias grundar sig på idén om att varje 

person har en inkomst under en given tidsperiod. Av denna totala summa kan en viss andel 

spenderas på miljörelaterade varor (t ex besök i en nationalpark) som vi kallar B. Låt säga att vi söker 

värdet på bevarandet av en viss fågelart och respondenten ger ett svar som är lika med B och 

spenderar därmed hela sin miljöbudget. Detta trots att respondenten även anser att bevarandet av 

andra arter är viktigt. Slutligen tar Hanley och Spash (1993) upp hypothetical market error som en 

ytterligare typ av bias. Denna form av bias inträffar när respondenternas svar är systematiskt 

annorlunda än de sanna värderingarna enbart på grund av det faktum att det är värden på en 
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hypotetisk marknad som efterfrågas. Detta är ett problem som skulle kunna avhjälpas av att den 

hypotetiska marknaden utformas så att den uppfattas så realistisk som möjligt. 

Det andra problemområdet anser författarna vara valet av välfärdsmått; antingen används 

willingness to accept (WTA) eller willingness to pay (WTP). Ett flertal studier indikerar att WTA-frågor 

leder till högre värderingar än WTP-frågor, för samma miljöresurs.  Anledningar till detta kan till 

exempel vara att individer tenderar att värdera en förlust av något som högre än en ökning av 

samma vara (loss aversion). En annan anledning kan vara att individers inkomst innebär en övre 

begränsning för hur mycket de kan svara på en WTP-fråga, medan WTA-bud är obegränsade. 

Författarna menar dessutom att WTA-frågor oftare leder till protestbud och/eller outliers och anser 

att en konsensus finns om att WTP är att föredra (Hanley och Spash 1993, 63-64). 

Alternativa metoder 

Ovan angavs att Stated Preference är ett slags samlingsnamn för värderingsmetoder där 

betalningsviljan för en vara skattas genom att frågor om individens preferenser ställs direkt till 

denna, samt att CVM är en av dem (Freeman 2003, 161). Alternativet till Stated Preference är 

Revealed Preference och baserar sig, vilket namnet antyder, på verkliga val som individerna gör. 

Utifrån dessa dras slutsatser om vilka avvägningar som måste gjorts mellan miljömässiga varor och 

marknadsvaror (Kolstad 2011, 142).  

Ett exempel på detta är Hedonic Price Methods. Metodens grundidé kan exemplifieras genom 

följande exempel: en jämförelse mellan priser på hus där nivåerna på luftföroreningar varierar, allt 

annat lika, kan användas för att ta fram en modell som visar huspriser som en funktion av 

luftföroreningar (samt andra förklaringsvariabler). När detta förhållande är kvantifierat kan vi ta fram 

värdet på en marginell förändring av luftkvaliteten (Kolstad 2011, 152). Möjligen skulle denna metod 

kunna användas på detta ämne genom att exempelvis jämföra markpriser, dock är det mycket svårt 

att isolera effekter från alla de egenskaper som påverkar priser på land och hus och denna uppgift får 

anses för komplicerad för att passa inom ramen för denna uppsats.  

Ett annat exempel på Revealed Preference är reskostnadsmetoden. Denna utgår ifrån en situation 

där individen måste genomföra en, kostnadsbehäftad, resa för att ta sig till och kunna njuta av en viss 

miljömässig vara, till exempel en nationalpark. Genom att titta på vilka kostnader individen 

spenderar för att kunna ta del av nationalparken kan vi säga något om hur individen värderar parken 

(Kolstad 2011, 187). För att kunna använda sig av denna metod i denna undersökning hade vi till att 

börja med behövt utgå ifrån en viss våtmark, vilket inte var syftet med uppsatsen. Frekvensen av 

personer som besöker en våtmark i Västerbottens kustlandskap kan också ifrågasättas, insamlandet 

av tillräcklig mängd data hade troligtvis krävt mer tid än vad som var möjligt i detta fall. 

Ett ytterligare skäl till att någon av Revealed Preference metoderna inte använts i denna uppsats är 

att de är mycket dåliga på att fånga en miljömässig varas existensvärde. Åsikten att en våtmark bör 

bevaras för dess blotta existens skull, oavsett om du planerar att besöka den eller inte, behöver inte 

synas i dina konsumtionsval.  
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3.2 Urval  
Populationen utgörs av Västerbottens läns befolkning över 18 år, detta då de flesta ungdomar bor 

kvar hemma vid 18 års ålder och saknar en egen inkomst, medan många lämnar hemmet de 

närmaste åren efter 18 (SCB 2011a). Denna grupp får anses vara de som har det största intresset i 

bevarande och återskapande av lokala naturtyper i länet Det är således ur denna befolkning som ett 

urval dragits och som resultaten kommer att generaliseras över.  

Distributionen har skett genom en så kallad besöksenkät. Alltså ett sådant tillvägagångssätt där 

enkäter delas ut till individer som självmant befinner sig på en viss plats vid en viss tidpunkt. Det icke-

slumpmässiga urvalet som skapas genom denna metod kan liknas vid ett konsekutivt urval som ofta 

används inom hälsovetenskap. Sådana erhålls genom att individer som passerar en viss mottagning 

eller avdelning under en viss tidsperiod hamnar i urvalet. Fördelar med denna metod är framför allt 

att det är en relativt billig och enkel metod. Uppenbara nackdelar med metoden är individer som 

sällan besöker den aktuella platsen, vid just den specifika tidpunkten, kommer att bli 

underrepresenterade och en risk finns därmed att respondenterna inte motsvarar ett urval 

representativt för hela den population som ska undersökas (Lantz 2011). 

I detta fall har enkäter delats ut på ett urval av frisörsalonger. Detta för att det är troligt att tänka sig 

att de flesta människor någon gång, mer eller mindre ofta, besöker en sådan inrättning. En annan 

positiv aspekt är att det är en lugn plats där respondenterna kan ta tid på sig att fundera och svara på 

frågorna. För att försöka skapa en liten bredd bland respondenterna har svar inhämtats på tolv 

stycken olika salonger under såväl vardag som helgdag samt under både för- och eftermiddag. 

Salongerna har valts ut för att ge en geografisk spridning, dock ligger samtliga inom Umeå kommun. 

(Se bilaga 1 för en förteckning över vilka salonger som besökts), vilket också inneburit att en stor 

majoritet av respondenterna uppgett just en stad i Umeås storlek som boendeplats. En god idé hade 

varit att även dela ut enkäter i andra delar av kommunen som till exempel Sävar och Holmsund för 

att få en lite bättre spridning. Begränsningar i form av främst tidsbrist gjorde dock att detta ej 

företogs. Det finns självklara nackdelar med detta sätt att samla in enkäter. En stor negativ aspekt är 

det stora bortfallet av potentiella respondenter som aldrig besöker frisörsalonger, detta kan vara 

mycket olika typer av människor men ekonomiskt begränsade borde vara överrepresenterade här. 

Samt även de som valde att inte svara på enkäten av olika skäl. En stor risk är att de som har ett visst 

intresse i miljöfrågor svarat i högre utsträckning. Enkäterna delades ut under våren 2012.  

3.3 Validitet och reliabilitet 
Att lyckas omvandla teori och hypoteser till verkliga mätinstrument såsom intervjuer och enkäter på 

ett sådant sätt att du verkligen mäter det du vill mäta är en överskuggande utmaning för den 

empiriska forskningen. Denna problematik kallas för validitet. Svenning (2003, 64-66) identifierar en 

inre och en yttre validitet där den inre förenklat kan sägas handla om att ställa våra frågor till rätt 

grupp människor, att använda rätt mätinstrument, o s v, alltså projektets själva design. Den yttre 

validiteten handlar å sin sida om projektet som helhet och de möjligheter till generalisering som 

studien medger. Här anser Svenning (2003) att det är särskilt viktigt att ett korrekt stickprov har 

dragits. 

Reliabilitet är ett annat centralt begrepp inom empirisk forskning och handlar om huruvida ett 

projekts resultat är tillförlitligt eller inte. Svenning (2003, 67-69) beskriver det som att två 

undersökningar med samma syfte, metod och oförändrad population ska ge samma resultat. 
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Felaktiga stickprov, intervjuareffekter och tolkningsproblem uppges vara några av de aspekter som 

kan äventyra reliabiliteten. Att använda tydliga definitioner, t ex ”fler än tio, ”mer än 35”, i stället för 

diffusa tolkningsbara begrepp som ”flera”, ”äldre” och ”mindre” anses vara ett sätt att höja studiens 

reliabilitet på. 

För att förbättra denna uppsats validitet och reliabilitet har inspiration till enkätfrågorna i hög grad 

inhämtats från tidigare enkätundersökningar inom CVM som använts skarpt i bland annat 

doktorsavhandlingar. Enkäten har få tolkningsbara svarsalternativ och ingen intervjuareffekt då 

respondenterna själva läst och svarat på frågorna. För att kontrollera själva värderingsfrågans 

trovärdighet har synpunkter inhämtats från en biolog anställd på naturvårdsenheten på 

Länsstyrelsen Västerbotten och ansvarig för det regionala miljömålet Myllrande våtmarker 

(Sporrong, 2012, personlig kontakt). Det finns alltid en svårighet i att ställa sådana frågor som söker 

efter värderingar av naturresurser och annat som inte finns på någon marknad och som människor i 

allmänhet därmed inte är vana vid att tänka på i monetära termer eller som något de ska betala för. 

Ett payment card (alltså ett slags urval av svarsbelopp) har använts i enkäten för att ge 

respondenterna en ram att förhålla sig till men innebär samtidigt en risk att respondenterna 

begränsas i sina svar.  

4. Data  
I detta avsnitt beskrivs den data som ligger till grund för uppsatsens nyttovärdering. Detta innebär i 

första hand alltså utformningen av enkäten. (Enkäten går att läsa i sin helhet i bilaga 2). 

4.1 Enkätkonstruktion 
Syftet med enkäten var att estimera ett genomsnittligt monetärt värde av våtmarksrestaureringar i 

Västerbottens län. För att respondenterna lättare skulle kunna ta ställning till en värderingsfråga av 

detta slag konstruerades ett scenario, eller en ”hypotetisk marknad” (Hanley och Spash 1993, 54). 

Scenariot var att ekonomiska medel behövdes till ett projekt som syftade till att öka andelen våtmark 

i jordbrukslandskapet i länet. Frågan lydde ordagrant:  

Våtmarker i jordbrukslandskapet är numera en mycket sällsynt syn i Västerbottens kustområden. 

Detta innebär svårigheter för en rad växt- och djurarter som gynnas av denna speciella typ av 

livsmiljö, hit hör bland annat fågelarterna storspov och sånglärka. 

Tänk dig ett projekt som syftar till att öka arealen våtmark i Västerbottens jordbrukslandskap med 

500 hektar genom att tidigare våtmarker i dessa områden restaureras/återskapas (500 hektar 

motsvarar en ökning med cirka 16 % av just denna naturtyp). Skulle Du vara villig att betala något 

alls som bidrag till dessa restaureringar? 

Denna fråga är ett exempel på en så kallad Compensating Variation fråga. För de respondenter som 

har en positiv betalningsvilja kommer det hypotetiska projektet med en ökad mängd våtmark (500 

ha) att innebära en välfärdsökning, en förflyttning till en högre nyttonivå (se figur 2 nedan, 

ursprungsläge; K0, U0 


 K1, U1). Respondenterna anger den maximala betalningsvilja som, om de blev 

tvungna att betala detta belopp, skulle förflytta dem tillbaka till sin ursprungliga nyttonivå, men med 

en högre konsumtion av våtmark (K1, U0). Storleken på betalningsviljan motsvarar alltså storleken på 

individens välfärdsförbättring av projektet (Freeman 2003).  



 
18 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Förklaring av Compensating Variation som mått på välfärdsförändring 

 

Scenariot följdes alltså till att börja med av en ”spikfråga” (Kriström 1997, 1015) (den fetade texten i 

scenariofrågan ovan). Alltså en fråga för att ta reda på om respondenten är villig att betala något alls 

för dessa våtmarksrestaureringar och om personen ”finns på marknaden” för den undersökta varan. 

Personer som svarar ”nej” på spikfrågan antas ha en betalningsvilja på noll kronor. Därefter 

efterfrågades det maximala värde som de respondenter som svarat ja var villiga att betala. Här kunde 

respondenterna antingen kryssa i en ruta i ett payment card med belopp från 10 till 600 kr (jämna 

tiotal som alternativ däremellan) eller skriva i ett eget belopp. Det handlade i detta fall alltså inte om 

en skatt eller någon form av återkommande betalning utan ett frivilligt bidrag som en 

engångssumma. Ett antal frågor ställdes med syfte att undersöka förklaringar till svaren på 

värderingsfrågan, dessa potentiella förklaringsvariabler återfinns i tabell 1 nedan tillsammans med de 

riktningar i vilka variablerna förväntas påverka svaren på värderingsfrågan (den oberoende 

variabeln). 

  

Y/P 

Våtmark 

Y/P - WTP 

K1 K0 

Andra varor 

U0 

U1 
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Tabell 1 Variabeldefinitioner och de riktningar de förväntas påverka den beroende variabeln i, alltså storleken 
på det frivilliga bidraget till våtmarksrestaurering 

  

En högre grad av intresse i miljöfrågor, åsikten att våtmarker är viktiga, att någon gång ha besökt ett 

våtmarksområde, att relativt ofta vistas i naturen på fritiden och att vara medlem i en organisation 

eller förening med natur- eller miljöinriktning förväntas ha en positiv inverkan på betalningsviljan för 

våtmarksprojektet då alla dessa variabler kan tänkas indikera ett visst miljöengagemang hos 

respondenten. Det finns en risk att flera av dessa egentligen mäter samma sak, något som kan 

komma att visa sig i resultatet från regressionsanalysen.  

Övriga variabler är inte lika lätta att intuitivt ha en känsla för hur dess påverkan på betalningsviljan 

kommer att se ut. När det gäller kön finns statistiskt osäkra undersökningar som pekar på att kvinnor 

tenderar att ha ett större engagemang och intresse än män, åtminstone när det handlar om 

konsumtion (DN 2011), dock är denna källa alltför osäker för att kunna basera en hypotes kring 

utfallet på.  

Angående ålder kan det tänkas att denna variabel hänger ihop en del med inkomst- och 

sysselsättningsvariabeln och det blir då sannolikt att tro att respondenter i medelåldern, som 

Variabel Definition Förväntad riktning 

Intresse Hur intressanta respondenten ansåg 
miljöfrågor vara i förhållande till andra 
samhällsfrågor; mycket, ganska, lite eller 
inte alls intressanta 

Positiv vid alternativen mycket 
eller ganska, negativ vid 
alternativen lite eller inte alls 
intressanta 

Viktigt med våtmark Hur viktigt respondenten ansåg det vara 
med våtmarksområden i den svenska 
naturen; mycket, ganska, lite eller inte 
alls viktigt 

Positiv för alternativen mycket 
eller ganska, negativ för 
alternativen lite eller inte alls 
viktigt 

Våtmarksbesök Om respondenten någon gång de senaste 
fem åren besökt en våtmark 

Positiv vid ja-svar 

Vistelser i naturen Hur ofta respondenten vistas i naturen på 
fritiden; sällan/aldrig, ca en gång per 
månad, ca 2-4 ggr per månad, några ggr 
per vecka eller dagligen 

Negativ vid alternativen 
sällan/aldrig samt ca en gång 
per månad, positiv för övriga 
alternativ 

Kön Kvinna eller man Osäker riktning 
Ålder I antal år Osäker riktning  
Huvudsaklig 
sysselsättning 

Om respondenten var studerande, 
arbetande, arbetslös eller pensionär 

Positiv för alternativet 
arbetande, negativ för 
alternativet arbetslös. Osäker 
för alternativen pensionär och 
studerande 

Inkomst Respondentens ungefärliga nettoinkomst 
per månad 

Positiv för högre inkomst 

Medlem i 
miljöorganisation 
eller förening 
 

Ja eller nej Positiv vid medlemskap 

Boendeförhållande Om respondenten bor i storstad, stad, 
mindre stad, tätort/by/på landsbygden 

Osäker riktning 
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arbetar, har högre inkomst och därmed en högre betalningsvilja. Det skulle också kunna vara så att 

unga människor har lägre omkostnader, inga barn eller andra att försörja, och möjligen är mer 

idealistiska vilket skulle peka på ett motsatt resultat.  

Även när det gäller boendeförhållanden blir en hypotes kring utfallet osäker. Det finns en möjlighet 

att människor som bor på landsbygd och har våtmarker nära inpå har mer kännedom om vad de kan 

erbjuda i form av till exempel bär- och svampplockning eller fågelskådning och jakt. Detta skulle 

kunna innebära en högre värdering från denna grupp. Å andra sidan kanske denna resurs tas för givet 

i högre grad av människor som har den nära sig, vilket skulle kunna tala för en lägre värdering från 

landsbygdsbor.   

5. Resultat 
Nedan presenteras resultatet av enkätundersökningen. Först följer en genomgång och 

sammanfattning av respondenternas svar. Därefter följer en skattning av en betalningsviljefunktion 

framtagen med hjälp av SPSS. Sedan följer ett kostnadsexempel från en verklig våtmarksrestaurering 

samt en enkel samhällsekonomisk bedömning där den skattade nyttan och kostnaden av denna typ 

av projekt jämförs. 

5.1 Resultat från enkätundersökning 
Av cirka 80 utdelade enkäter samlades 44 in varav en något större andel kvinnor än män deltog. 

Enkäten tycks ha varit relativt enkel att fylla i då ingen av respondenterna fyllt i flera alternativ där 

detta inte var avsett eller svarat på frågor som inte var menade för just dem. Två undantag till detta 

finns; en respondent missade eller valde att inte svara på storleken på sin inkomst medan en 

respondent ej fyllde i någon siffra som svar på värderingsfrågan och därför exkluderades helt och 

hållet. 

Respondenterna fördelade sig köns- och åldersmässigt enligt tabell och figur nedan. 

Tabell 2 Könsfördelning hos de 43 respondenterna 

Kön Antal respondenter 

Kvinnor 58 % (25) 
Män 42 % (18) 
Totalt 100 % (43 st) 
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Figur 3 Åldersfördelningen hos de 43 respondenterna 

De två inledande frågorna handlade om hur intressanta respondenterna tycker att miljöfrågor är i 

förhållande till andra samhällsorienterade frågor respektive hur viktigt de anser det vara att det finns 

våtmarksområden i den svenska naturen. Svarsfördelningen liknar varandra till stor del, där en något 

större andel ansåg det vara mycket viktigt med våtmarksområden än andelen som var mycket 

intresserade av miljöfrågor. Ingen respondent svarade ”inte alls” som svar på dessa frågor.  

Tabell 3-4 Svarsfördelningen på enkätens inledande två frågor 

Hur intressanta tycker Du att 
miljöfrågor är i förhållande till 
övriga frågor i samhället?  

Antal respondenter 

Mycket intressanta 47 % (20) 
Ganska intressanta 40 % (17) 
Lite intressanta 14 % (6) 
Inte alls intressanta 0 % (0) 
Totalt 100 % (43 st) 

 

Hur viktigt anser Du det vara att det finns 
våtmarksområden i den svenska naturen? 

Antal respondenter 

Mycket viktigt 49 % (21) 
Ganska viktigt 40 % (17) 
Lite viktigt 12 % (5) 
Inte alls viktigt 0 % (0) 
Totalt 100 % (43 st) 

 

Cirka två tredjedelar av respondenterna hade någon gång de senaste fem åren besökt ett 

våtmarksområde. En följdfråga om anledningen till det senaste besöket ställdes med anledning av 

resultat från tidigare forskning (Woodward och Wui 2001) och som en intressant aspekt. Det visade 

sig att promenad-/ utflyktsalternativet fick flest kryss (flera svarsalternativ per respondent var 

20-29 
29% 

30-39 
12% 

40-49 
28% 

50-59 
19% 

60-69 
5% 

70+ 
7% 

Ålder 
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möjligt). Av de som kryssade kategorin ”annat” angav tre att anledningen var svamp- eller 

bärplockning och två att de passerade en våtmark på väg till något annat.  

Tabell 5-6 Svarsfördelningen på enkätfråga nr tre och fyra 

Har Du någon gång de senaste fem åren besökt 
ett våtmarksområde? 

Antal respondenter 

Ja 65 % (28) 
Nej 35 % (15) 
Totalt 100 % (43 st) 

 

Vilket var det huvudsakliga syftet med Ditt 
senaste besök till våtmarken? (flera svar 
möjliga) 

Antal svar3 

Fågelskådning 20 % (8)  
Jakt 7 % (3) 
Rekreation/naturupplevelse 24 % (10) 
Promenad/utflykt 34 % (14) 
Annat 15 % (6) 
Totalt 100 % (41 st) 

 

På frågan om hur ofta respondenten vistas i naturen på fritiden koncentrerades svaren på 

alternativen ”2-4 gånger per månad” och ”några gånger per vecka” som tillsammans utgjorde 60 

procent av svaren. 

Tabell 7 Svarsfördelningen på enkätfråga nr fem 

Hur ofta vistas Du i naturen på fritiden? Antal respondenter 

Sällan eller aldrig 7 % (3) 
Ca en gång per månad 14 % (6) 
Ca 2-4 gånger per månad 30 % (13) 
Några gånger per vecka 30 % (13) 
Dagligen 19 % (8) 
Totalt 100 % (43) 

 

Sysselsättningsmässigt fördelade sig respondenterna med en stor majoritet bland de som valde 

alternativet ”arbetande”. Ingen av respondenterna uppgav att de var arbetslösa och endast fyra 

uppgav att de är pensionerade, detta bekräftar de negativa riskerna av att samla in datamaterialet på 

frisörsalonger som diskuterats ovan. 

Tabell 8 Svarsfördelningen på enkätfråga nr 11 

Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning? Antal respondenter 

Studerande 16 % (7) 
Arbetande 74 % (32) 
Arbetslös 0 (0 %) 
Pensionär 4 (9 %) 
Totalt 100 % (43 st) 

                                                           
3
 Observera att endast de respondenter som svarat ja på fråga nummer tre även svarade på fråga fyra, samt att 

respondenterna kunde kryssa i flera alternativ.   
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På frågan om respondentens ungefärliga inkomst per månad svarade 50 procent av de tjänade 

mellan 20 000 – 29 999 kronor. Medelinkomsten för respondenterna ligger mellan 19 286 och 24 166 

kronor. 2010 var medelinkomsten i Västerbottens län för invånare i åldern 20-64 år 253 300 kronor 

per år före skatt (Ekonomifakta 2010). Detta ger en månadsmedelinkomst på cirka 21 108 kronor, 

vilket kan tyda på att respondenterna som deltagit i denna studie ligger ganska nära genomsnittet för 

länet. Den totala fördelningen såg ut enligt följande: 

Tabell 9 Svarsfördelningen på enkätfråga nr 12 (de svarsalternativ som ingen respondent valde har tagits bort 
från denna tabell), en respondent glömde/valde att inte svara på frågan. 

Hur stor är Din ungefärliga nettoinkomst per 
månad? (kr) 

Antal respondenter 

0 – 4 999 2 % (1) 
5 000 – 9 999 7 % (3) 
10 000 – 14 999 17 % (7) 
15 000 – 19 999 12 % (5) 
20 000 – 24 999 26 % (11) 
25 000 – 29 999 24 % (10) 
30 000 – 34 999 7 % (3) 
35 000 – 39 999 2 % (1) 
55 000 eller mer 2 % (1) 
Totalt 100 % (42 st) 

 

En dryg fjärdedel av respondenterna svarade att de är medlem i en organisation eller förening med 

natur- eller miljöinriktning. Motsvarande siffra för Sveriges totala befolkning var år 2002 cirka 5 

procent (Jagers och Thorsell 2003, 135). 

Tabell 10 Svarsfördelningen på enkätfråga nr 13 

Är Du medlem i någon organisation eller 
förening med natur- eller miljöinriktning? 

Antal respondenter 

Ja 28 % (12) 
Nej 72 % (31) 
Totalt 100 % (43 st) 

 

Boendemässigt återfanns en stark majoritet av respondenterna i en stad med 50 000 – 200 000 

invånare. 

Tabell 11 Svarsfördelningen på enkätfråga nr 14 

Bor Du i…? Antal respondenter 

Storstad med mer än 200 000 invånare 9 % (4) 
Stad med 50 000 – 200 000 invånare 79 % (34) 
Mindre stad med 2 000 – 50 000 invånare 7 % (3) 
Tätort/by med mindre än 2 000 invånare eller 
på landsbygden 

5 % (2) 

Totalt 100 % (43 st) 
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Värderingsfrågan inleddes med en beskrivning av ett hypotetiskt scenario där ett projekt som syftade 

till att öka våtmarksarealen i Västerbottens jordbrukslandskap med 500 ha behövde finansiering. 

Därefter följde alltså den så kallade ”spikfrågan” som avsåg att ta reda på vilka som var beredda att 

betala någonting alls till ett sådant projekt. Svaren på denna fråga såg ut på följande sätt: 

Tabell 12 Svarsfördelningen på enkätfråga nr sex 

Skulle du vara villig att betala något alls som 
bidrag till dessa restaureringar? 

Antal respondenter 

Ja 79 % (34) 
Nej 21 % (9) 
Totalt 100 % (43) 
 

Bland de som inte var villiga att betala något alls svarade samtliga utom tre att anledningen till detta 

bäst beskrevs genom svarsalternativet ”jag anser inte att jag borde behöva betala för varan”, medan 

en markerade alternativet ”varan är inte viktig för mig” och två uppgav att de ”inte hade råd att 

betala för varan”.  

Nedan följer en jämförelse av svar på vissa av frågorna mellan de som svarat ”ja” respektive ”nej” på 

spikfrågan: 

 97 procent av ja-svararna svarade att de var ”mycket” eller ”ganska intresserade” av 

miljöfrågor (fråga 1). Bland nej-svararna angav 44 procent att de var ”mycket” eller ”ganska 

intresserade” och övriga 56 procent att de var ”lite intresserade”.  

 Bland ja-svararna angav vidare 76 procent att de besökt ett våtmarksområde någon gång 

under de senaste fem åren (fråga 3) medan motsvarande siffra för de som svarat ”nej” var 22 

procent.  

 Även på frågan om hur ofta respondenten vistades i naturen på fritiden (fråga 5) skiljde sig 

dessa grupper åt en aning. Bland ja-svararna angav 12 procent att de vistades ”sällan eller 

aldrig” eller ”cirka en gång per månad” i naturen medan motsvarande siffra för nej-svararna 

var 55 procent. 
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De som svarade att de var villiga att betala något alls till våtmarksrestaureringsprojektet angav 

maximala betalningsbelopp som sträckte sig från 20 till 600 kronor. Fördelningen såg ut på följande 

sätt: 

Tabell 13 Angivna svarsbelopp på frågan om maximalt bidrag till våtmarksrestaureringsprojekt 

Maximalt bidrag, kr Antal respondenter Summa, kr 

20 1 20 
40 1 40 
100 3 300 
150 2 300 
200 10 2 000 
300 4 1 200 
350 1 350 
400 2 800 
410 2 820 
500 7 3 500 
600 1 600 
Totalt 34 st 9 930 kr 

 

Inräknat de nio respondenter som svarade ”nej” på frågan och därmed inte är villiga att betala 

någonting (0 kr) till ett sådant restaureringsprojekt blir medelvärdet för betalningsviljan 231 kronor 

(9 930/(34+9)) per 500 hektar våtmark, 0,462 kronor per hektar och person.  

På grund av den ringa storleken på stickprovet samt de brister som detta medför går det egentligen 

inte att generalisera resultatet över någon större population. Med detta i åtanke måste det 

medelvärde som nu räknas fram tas med en stor nypa salt och mer i en symbolisk mening. 

Medelvärdet för Västerbottens läns befolkning tas fram genom att multiplicera ovanstående summor 

med antalet personer i Västerbottens län över 18 år.  

Enligt Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik (från 2011-12-31) var denna siffra 209 435 

personer (SCB 2011b), vilket ger följande resultat: 

209 435 * 231 = 48 379 485 kronor 

Detta är alltså värdet av nyttan av att restaurera 500 hektar våtmark i Västerbottens läns 

jordbrukslandskap. Nyttan blir därmed: 

48 379 485 / 500 = 96 758,97 kronor per hektar 

I den tidigare forskning som tagits upp i denna uppsats har i samtliga fall nyttan beräknats i årliga 

summor, istället för en engångskostnad som i detta fall. Detta gör det svårt att jämföra resultaten 

som framkommit i denna undersökning med dessa tidigare studier. Det måste också poängteras att 

det värdemässiga spannet i de två metaanalyserna som diskuterats ju är ofantligt stort. För att 

illustrera förhållandet mellan resultaten sammanställs de tidigare resultaten, tillsammans med de 

framkomna i denna uppsats, i tabellen nedan. 
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Tabell 14 Sammanställning av resultat från tidigare samt aktuell värderingsstudie 

Författare Typ av studie Värdering 

Jenkins et al. [2010] Tre ekosystemtjänster hos 
återskapad våtmark, olika 
värderingsmetoder 

9 600 – 10 000 kr per hektar 
och år 

Woodward & Wui [2001] Metaanalys av värderingar av 
enskilda ekosystemtjänster 

0,8 – 292,86 kr per hektar och 
år 

Brouwer et al. [1999] Metaanalys av 
betalningsviljestudier där CV-
metoden använts, uppdelad 
efter egenskaper 

215,67 – 2 375 kr per hushåll 
och år 

Denna undersökning: Nordling 
[2012] 

Betalningsviljestudie av ”totalt” 
värde av att restaurera våtmark 

96 758,97 kr per hektar 
0,462 kr per hektar och person 

 

Relativt enkelt går det i alla fall att konstatera att summorna framkomna i denna uppsats är höga i 

förhållande till övriga resultat. Detta kan ha många förklaringar. Till en början måste det återigen 

påpekas det begränsade stickprov ur vilket värderingen framtagits. Det specificerades heller inte i 

enkäten någon specifik egenskap eller ekosystemtjänst som skulle värderas utan det är 

restaurerandet i sig (med allt vad detta innebär i form av förbättrade förutsättningar för en mängd 

olika ekosystemtjänster) som skulle sättas i monetära termer.  Troligast är väl att tänka sig att det är 

främst är de rekreativa tjänsterna samt möjligheter till bär- och svampplockning som ligger till grund 

för respondenternas värderingar (något som enkätsvaren till fråga nr fyra indikerar) . Detta går det 

dock endast att spekulera kring. 

5.2 Skattning av betalningsviljefunktion 
Nedan följer till att börja med beskrivande statistik av det insamlade datamaterialet, 

korrelationsmatris samt spridningsdiagram över några av de inkluderade variablerna. Därefter följer 

resultatet av regressions- samt tobit analys. 

Beskrivande statistik 

I tabell 15 nedan med beskrivande statistik ingår endast de 34 respondenter som svarat att de varit 

villiga att bidra med något alls till det hypotetiska restaureringsprojektet (alltså de som har en positiv 

betalningsvilja).  
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Tabell 15 Beskrivande statistik 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Bidrag 34 20 600 292,06 258,167 
Intresse i 
miljöfrågor 

34 1 3 2,50 0,564 

Viktigt m 
våtmark 

34 1 3 2,44 0,660 

Besökt 
våtmark 

34 0 1 0,76 0,431 

Vistelse i 
naturen 

34 0 30 10,68 11,186 

Kön 34 0 1 0,62 0,493 
Ålder 34 20 75 40,65 15,372 
Sysselsättning 34 0 1 0,82 0,387 
Inkomst 33 5 000 35 000 18 787,88 7 606,566 
Medlem i 
miljöorg. 

34 0 1 0,26 0,448 

Boplats 34 0 1 0,91 0,288 

 

Figuren nedan visar en kumulativ fördelning av den beroende variabeln, bidrag. Det visar alltså hur 

stor andel av respondenternas svarsbelopp (betalningsvilja, WTP) som är högre än eller lika med ett 

givet värde. Till exempel har 79 procent av respondenterna en WTP som är högre eller lika med noll 

kronor. Kurvan kan därmed tolkas som en slags betalningsviljekurva (i detta diagram ingår alltså även 

de respondenter som inte varit villiga att bidra med något alls till våtmarksrestaureringen). 

 

 

Figur 4 Kumulativ fördelning av den beroende variabeln 
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En korrelationsmatris över samtliga variabler visar att den beroende variabeln bidrag korrelerar 

positivt med samtliga övriga variabler förutom vistelse i naturen på fritiden, kön (kvinna) och boende 

(stad med fler än 50 000 invånare). De starkaste positiva korrelationerna finns mellan den beroende 

variabeln och inkomst (0,452) respektive medlemskap i miljöorganisation (0,309), se tabell 16 nedan. 

Tabell 16 Korrelationsmatris 

 Bidrag Intresse Viktigt Besök Vistelse Kön Ålder Syssel-
sättning 

Inkomst Medlem Boende 

Bidrag 
 

1,000           

Intresse 
 

0,117 1,000          

Viktigt 
 

0,087 0,285 1,000         

Besök 
 

0,261 0,125 0,163 1,000        

Vistelse 
 

-0,062 0,137 -0,124 0,248 1,000       

Kön 
 

-0,157 0,054 0,255 0,420 0,279 1,000      

Ålder 
 

0,241 0,339 0,141 -0,036 -0,152 -0,230 1,000     

Syssel-
sättning 

0,115 0,000 -0.042 0,107 -0,035 0,112 -0,240 1,000    

Inkomst 
 

0,452 0,077 -0,019 0,286 -0,121 -0,172 0,256 0,553 1,000   

Medlem 
 

0,309 0,060 0,003 0,333 -0,134 -0,214 0,208 0,103 0,508 1,000  

Boplats 
 

-0,082 -0,280 0,211 0,316 -0,019 0,395 0,158 -0,144 -0,192 -0,048 1,000 

 

Spridningsdiagrammen nedan illustrerar ytterligare de starkaste sambanden mellan den beroende 

variabeln och några av förklaringsvariablerna. 

 

Figur 5 Spridningsdiagram som visar sambandet mellan inkomst och bidrag 
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Figur 6 Spridningsdiagram som visar sambandet mellan medlemskap i natur-/miljöorienterad förening eller 

organisation och bidrag 

 

Figur 7 Spridningsdiagram som visar det negativa sambandet mellan kön (kvinna) och bidrag  
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Figur 8 Spridningsdiagram som visar sambandet mellan ålder och bidrag 

 

Resultat av regressionsanalys 

Regressionsanalys används för att försöka förklara förändringar i en beroende variabel med hjälp av 

förändringar hos en eller flera oberoende variabler. Detta sker genom skattning av en modell. I dess 

enklaste form ser den sanna modellen ut som följande: 

Y = β0 + β1X + ε 

Där 

Y = beroende variabel 

β0 = konstant/intercept 

β1 = oberoende variabel/lutningskoefficient (visar hur mycket Y förändras av en enhets ökning av Xi) 

ε = slumpterm 

Vi kan aldrig observera värdena hos den sanna modellens koefficienter så istället räknar vi ut 

estimat/skattningar genom att titta på data över observationer av verkliga X- och Y-värden. Ŷ är det 

skattade värdet av Y. Ju närmare Ŷ kommer Y desto bättre stämmer modellen.  Skillnaden mellan det 

skattade och det sanna värdet av den beroende variabeln är residualen, e. Skattningen sker med 

hjälp av Ordinary Least Squares (OLS) som minimerar summan av de kvadrerade residualerna. 

(Studenmund 2011, 6-16) 

De modeller som skattats i denna uppsats är i huvudsak linjära då det inte ansågs finnas något starkt 

teoretiskt eller empiriskt argument som talade för att en annan specifik form bör användas i liknande 

sammanhang som detta. Den linjära formen baserar sig på antagandet om att förhållandet mellan 
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den oberoende och den beroende variabeln är konstant. De tre modellerna nedan kan illustreras på 

följande sätt: 

Modell 1: WTP =  β0 + β1 Inkomst + e 

Modell 2: WTP = β0 + β1 Inkomst + β2 Intresse + β3 Viktigt + β4 Ålder + e 

Modell 3: WTP = β0 + β1 Inkomst + β2 Intresse + β3 Viktigt + β4 Besök + β5 Vistelse + β6 Kön + β7 Ålder + 

β8 Sysselsättning + β9 Medlem + β10 Boplats + e 

Variablerna ”besök vid våtmark”, ”kön”, ”sysselsättning”, ”medlemskap i miljöorganisation” samt 

”boplats” kodas samtliga som dummyvariabler på följande sätt: 

Besök = 1 om respondenten besökt en våtmark de senaste fem åren, annars 0 

Kön = 1 om respondenten är en kvinna, annars 0 

Sysselsättning = 1 om respondenten är arbetande, annars 0 

Medlem = 1 om respondenten är medlem i miljöorganisation, annars 0 

Boplats = 1 om respondenten bor i storstad eller stad, annars 0 

Variablerna ”intresse i miljöfrågor” samt ”viktigt med våtmark” kodas på en skala mellan 0 till 3, där 0 

respresenterar svarsalternativen ”inte alls intresserad” respektive ”inte alls viktigt”. ”Vistelse i 

naturen” kodas så att svarsalternativet ”sällan/aldrig” representeras av en nolla, ”ca 1 gång/månad” 

av en etta, ”ca 2-4 ggr/månad” av en trea, ”några gånger/vecka ” av en 8 och ”dagligen” av siffran 30. 

Dessa siffror motsvarar därmed det ungefärliga antalet gånger respondenten uppgivet att hen vistas i 

naturen. (För att se mer om kodningen av data se bilaga 3). 

Endast de 34 respondenter som svarat ”ja” på fråga 6, alltså de som är villiga att bidra med något alls 

till det hypotetiska restaureringsprojektet och alltså ”finns på marknaden” (har en WTP som är större 

än 0) inkluderas i regressionsanalysen.  

En regressionsanalys med endast inkomst som oberoende variabel (modell 1 i tabell 17 nedan) ger en 

förklaringsgrad (R2) på 20,4 procent och ett betavärde på 0,009. Ett signifikansvärde på 0,008 

indikerar att vi med 99 procents säkerhet kan säga att detta värde är skilt från noll. Detta skulle alltså 

betyda att om en persons månadslön steg med tusen kronor så skulle det frivilliga bidraget stiga med 

nio kronor.  

Tabell 17 Regressionsanalys, beroende variabel: Bidrag till våtmarksrestaureringsprojekt.  
Oberoende variabel: Inkomst. 

Modell 1: Inkomst 

 Ostandardiserade koefficienter t-värde Signifikans 
 B Standardfel   
Konstant 111,424 66,651 1,674 0,104 
Inkomst 0,009 0,003 2,820 0,008** 
N 34    
R2 0,204    
**=p<0.01   
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I ett nästa steg inkluderas förklaringsvariablerna ”intresse i miljöfrågor”, ”viktigt med våtmark” samt 

”ålder” i analysen (modell 2 i tabell 18). Detta påverkar inte inkomstvariabeln i någon större 

utsträckning, förutom ett något försämrat t-värde (från 2,820 till 2,609). I detta läge uppgår det 

justerade R2-värdet (adj R2) till 12,6 procent.  

Tabell 18 Regressionsanalys, beroende variabel: Bidrag till våtmarksrestaureringsprojekt.  
Oberoende variabler: inkomst, intresse i miljöfrågor, viktigt med våtmark, ålder. 

Modell 2: Utvalda beroende variabler 

 Ostandardiserade 
koefficienter 

 t-värde Signifikans 

 B Standardfel   
Konstant 7,875 120,180 0,066 0,9482 
Inkomst 0,008 0,003 2,609 0,0144* 
Intresse 21,633 45,614 0,474 0,6390 
Viktigt 3,742 39,871 0,094 0,9259 
Ålder 1,362 1,853 0,735 0,4682 
N 33    
R2 0,236    
*=p<0.05 

I regressionsanalysen med samtliga variabler inkluderade (modell 3 i tabell 19) var signifikansvärdet 

inte för någon variabel i sådan låg nivå att det med säkerhet går att säga att koefficienterna verkligen 

är skilda från noll. (För ytterligare information se bilaga 4). 

Tabell 19 Regressionsanalys, beroende variabel: Bidrag till våtmarksrestaureringsprojekt.  
Oberoende variabler: inkomst, intresse i miljöfrågor, viktigt med våtmark, besök vid våtmark, vistelse i naturen 
på fritiden, kön, ålder, sysselsättning, medlem i miljöorganisation, boplats. 

Modell 3: samtliga oberoende variabler 

 Ostandardiserade 
koefficienter 

 t-värde Signifikans 

 B Standardfel   
Konstant 42,506 219,928 0,193 0,849 
Inkomst 0,007 0,006 1,192 0,246 
Intresse 22,315 61,762 0,361 0,721 
Viktigt 8,170 48,776 0,168 0,869 
Besök 73,153 91,177 0,802 0,431 
Vistelse 0,067 2,818 0,024 0,981 
Kön -63,077 76,414 -0,825 0,418 
Ålder 0,799 2,328 0,343 0,735 
Sysselsättning -33,633 104,765 -0,321 0,751 
Medlem 13,805 79,296 0,174 0,863 
Boplats 1,487 123,030 0,012 0,990 
N 34    
R2 0,293    
 

Förutom de två förklaringsvariablerna kön och sysselsättning fick alla betakoefficienter positiva 

värden. På grund av den stora majoriteten av respondenter som kryssat i alternativet arbetande (74 

%) så slogs övriga alternativ (pensionär och studerande, ingen valde alternativet arbetslös) ihop i 

kodningen i SPSS. Möjligen kan detta, eller det faktum att så få valt övriga alternativ, vara orsaken till 

att variabeln fått en negativ betakoefficient. Det finns också en möjlighet att riktningen är korrekt 
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och att pensionärer och studenter är mer generösa med bidrag beroende på till exempel lägre övriga 

omkostnader och avsaknad av hemmavarande barn. 

Hypotesen bakom könsvariabelns riktning var väldigt osäker, å ena sidan finns vissa tecken på att 

kvinnor generellt tenderar att vara mer engagerade i vissa miljöfrågor samtidigt som just den 

miljövara det var fråga om i detta fall är så pass okänd och långt ifrån någon köp- och säljmarknad. 

Det gör det därför svårt att säga att den ena eller andra riktingen var mer väntad eller mer trolig. S 

De övriga variablernas betakoefficienter är positiva vilket också överensstämmer med den 

föreliggande hypotesen. 

Försök för att förbättra förklaringsgraden gjordes genom att testa en andragrads polynommodell 

istället för en linjär modell. Åldersvariabeln kvadrerades härmed men detta ledde inte till någon 

förbättring och denna nyskapade variabel visade sig vara icke signifikant. Då en stor del av 

variablerna är av dummykaraktär och därmed ej går att mäta i termer av påverkan från en enhets 

ökning känns den linjära funktionella formen som den mest rimliga att använda. Orsaker till den låga 

förklaringsgraden och låga t-värden skulle kunna vara ett för lågt antal observationer eller att viktiga 

förklaringsvariabler inte inkluderats (Studenmund 2011).  

Som angavs ovan kodades några av variablerna enligt en skala från 0-3 där exempelvis en nolla 

motsvarade ”inget intresse i miljöfrågor” respektive åsikten att det inte alls är viktigt med våtmark. 

Följden av sådan kodning blir ju att svarsalternativen viktas gentemot varandra där antagandet blir 

att en person som är mer intresserad av miljöfrågor förväntas vara villig att betala mer än en som 

inte är lika intresserad. Så behöver fallet inte vara, utan detta var en slags hypotes som testades men 

inte tycktes stämma. Regressionsanalyser genomfördes också utan att denna typ av kodning införts, 

där istället samtliga kodats som dummyvariabler var för sig. Detta resulterade dock i en något sämre 

modell, varför denna istället valdes att inkluderas i uppsatsen och granskas mer utförligt. 

Resultat av tobitanalys 

I, till exempel, studier av konsumtion av en specifik vara förekommer det ofta att en relativt stor 

andel av den beroende variabelns värden samlas kring ett visst belopp, vanligtvis noll. I denna 

uppsats svarade 21 procent ”nej” på frågan om de var villiga att bidra med något alls till 

våtmarksrestaureringen vilket innebär att alla dessa (cirka en femtedel av respondenterna) ger 

samma värde, noll kr, hos den beroende variabeln. På grund av detta genomfördes försök med Tobit-

analys som utgår just från detta faktum att den beroende variabeln har ett kluster av värden kring en 

viss summa (McDonald och Moffitt 1980, 318). I dessa analyser inkluderades därmed samtliga 

observationer, även de med en WTP som är lika med noll, till skillnad från i regressionsanalysen ovan. 

Tobit modellen antar, likt fallet med den linjära regressionsmodellen ovan, att det finns en latent Y*-

variabel som vi ej kan observera som beror på X via en koefficient β som beskriver förhållandet dem 

emellan. Det finns också en normalfördelad slumpterm, u. 

Y* = βx + u 

I sin grundform definieras det skattade Y-värdet, Ŷ, som att vara lika med Y* när Y* är större än noll 

och annars som lika med noll. Y* måste med andra ord överstiga gränsvärdet noll för att kunna 

observeras. 
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Ŷ = βX + u om Y* > 0 

Ŷ = 0 om Y* ≤ 0 

Detta kan förklaras som att Y* är en kapacitet att till exempel konsumera en vara, men denna 

kapacitet visar sig endast om den faktiska konsumtionen överskrider gränsvärdet noll och 

förverkligas då i variabeln Ŷ. (McDonald och Moffitt 1980, 318) 

Skattning av Tobitmodellen sker, till skillnad från med de linjära modellerna ovan, med hjälp av den 

iterativa skattningstekniken Maximum Likelihood (ML), istället för OLS. ML skattar koefficienter så att 

sannolikheten att observera det specifika setet av värden hos den beroende variabeln i urvalet, givet 

de oberoende variablernas värden, maximeras (Studenmund 2011, 442).  Tolkning av skattningarna 

av β som effekten av X på Y, som i de linjära regressionsmodellerna, kan inte göras på samma sätt i 

Tobitmodellen (McDonald och Moffitt 1980, 319).  

Resultatet från två av analyserna illustreras i tabell 20-21 nedan. Analysen med enbart inkomst som 

förklaringsvariabel (modell 1) ger liknande resultat som regressionsanalysen ovan, dock med ett lägre 

t-värde för inkomstkoefficienten och sämre p-värde (icke signifikant). Med några fler 

förklaringsvariabler inkluderade förbättrades t-värdet för ”intresse i miljöfrågor” avsevärt i 

förhållande till den ordinarie regressionsanalysen och är, baserat på ett p-värde på 0,0018, med 99 

procents säkerhet skiljt från noll. (Se bilaga 5 för ytterligare information om detta resultat). 

Tabell 20 Tobit analys, beroende variabel: Bidrag till våtmarksrestaureringsprojekt. Oberoende variabel: 
inkomst 

Modell 1: Inkomst 

 Ostandardiserade 
koefficienter 

 t-värde Signifikans 

 B Standardfel   
Konstant 141,039 78,645 1,793 0,0729 
Inkomst 0,003 0,004 0,825 0,4091 
N 42    

 

Tabell 21 Tobit analys, beroende variabel: Bidrag till våtmarksrestaureringsprojekt. Oberoende variabel: 
inkomst, intresse i miljöfrågor, viktigt med våtmark, ålder. 

Modell 2: Utvalda oberoende variabler 

 Ostandardiserade 
koefficienter 

 t-värde Signifikans 

 B Standardfel   
Konstant -194,330 160,747 -1,209 0,2267 
Inkomst 0,005 0,004 1,370 0,1706 
Intresse 160,222 51,204 3,129 0,0018** 
Viktigt -2,917 49,531 -0,059 0,9530 
Ålder -1,720 2,208 -0,779 0,4359 
N 42    
**=p<0.01 

 

  



 
35 

5.3 Kostnadsexempel våtmarksrestaurering 
Ett projekt som syftar till att återskapa, restaurera eller nyskapa en våtmark kan innefatta en mängd 

olika åtgärder, beroende bland annat på vad det är för typ av våtmark. Nedan följer en lista över 

sådana åtgärder, samt de ungefärliga priser de betingar hos Svenskt Våtmarkscentrum, ett företag 

som specialiserat sig på restaureringar av detta slag (Linding, Arne, Svenskt Våtmarkscentrum, 

personlig kontakt). 

Tuvputsning  8 000 – 10 000 kr/ha 

Stubbfräsning  25 000 – 30 000 kr/ha 

Luckrar upp och restaurerar stubb- och slybevuxen mark. 

Vassfräsning  18 000 kr/ha 

Syftar till att skapa öppna vattenytor (”blå bårder”). Bekämpar också flytbladväxter vilket gynnar 

undervattenvegetationers fotosyntes. 

Grävning  180 000 kr/ha 

Grävningen öppnar upp rotfilterbeväxta ytor i sjöar vilket gynnar undervattensvegetation och 

produktionen av ryggradslösa djur, något som i sin tur gagnar vattenlevande fåglar. 

Lättare putsning 5000 kr/ha 

Ett ungefärligt hektarpris skulle därmed kunna sägas ligga mellan 5 000 – 243 000 (10 000 + 30 000 + 

18 000 + 180 000 + 5 000) kronor. Ett prisspann som även överensstämmer relativt bra med siffror 

från WWF:s utvärdering av svenska våtmarksrestaureringar. Där definieras ett lågt hektarpris som ett 

under 100 000 kronor, ett medelhögt pris mellan 100 000 och 200 000 kronor och ett högt pris som 

över 200 000 kronor per hektar (WWF 2009). 

I förhållande till de priser som våtmarksrestaureringar kostar så får denna summa som framtagits i 

denna uppsats, 96 758,97 kronor per hektar, anses vara medelhög. Det är enkelt att konstatera att i 

jämförelse med kostnadsexemplet skulle detta bidrag täcka den totala kostnaden för 

restaureringsprojektet om det handlar om en restaurering med lågt till medelhögt hektarpris, detta 

även utifrån WWF:s definition (WWF 2009).  

6. Diskussion 
Då denna miljöfråga är så pass specifik är det möjligt att det hade behövts andra förklaringsvariabler 

för att mäta engagemanget/intresset för just denna vara. En fråga som handlat om hur viktigt det 

anses vara att bevara naturresurser eller om den allmänna inställningen till att värdera sådana 

resurser monetärt kanske hade bidragit till att ringa in de som var positiva till restaureringsprojektet. 

Högsta utbildning och antal personer i hushållet är andra förklaringsvariabler som hade kunnat hjälpa 

till att beskriva den beroende variabeln. En av anledningarna till att inte inkludera fler frågor (och 

därmed förklaringsvariabler) var dock att enkäten inte skulle bli alltför lång och avskräckande att fylla 

i. 
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En stor osäkerhet finns kring korrektheten vad gäller stickprovet. Det är dels ett litet stickprov och 

med en åldersstruktur som inte riktigt överensstämmer med länets befolkning i stort. Andelen över 

65 år dessvärre underrepresenterad i samplet och även individer från grupperna ”arbetslösa” och 

”boende i tätort/by eller på landsbygden” är i stor minoritet. Om hypotesen om att dessa grupper 

generellt skulle vara villiga att bidra med mindre än genomsnittet kan detta betyda att stickprovets 

betalningsvilja är överskattad. Utformningen av enkäten och stickprovet påverkar tillsammans 

validiteten (alltså hur bra vi lyckas mäta det som vi vill mäta) och bristerna i stickprovet medför att 

någon generalisering utifrån denna uppsats inte går att göra. 

Fördelningen av de maximala bidragen har ingen tydlig trend. Det finns två pikar, vid 200 samt 500 

kronor, bortsett från de nio respondenter som ”bjöd” 0 kronor. Det går därmed inte att peka på 

någon uppenbar bias bland buden. Koncentrationen kring 500 kronor skulle dock kunna indikera en 

viss överskattning av betalningsviljan. Tänkbara anledningar till detta skulle kunna vara strategisk 

bias, alltså att respondenterna är så säkra på att de uppgivna buden inte kommer att drivas in och i 

denna förvissning överdriver sina bud (Hanley och Spash 1993, 58-62). Andra orsaker till en relativt 

hög betalningsvilja skulle kunna vara det faktum att enbart respondenter som har ett visst intresse i 

miljöfrågor svarat på enkäten (inga respondenter svarade att de inte hade något intresse alls i sådana 

frågor) samt att så mycket som 28 procent av de svarande var medlem i någon miljöorganisation (att 

jämföra med 5 % för hela Sveriges befolkning). En annan förklaring kan vara det faktum att 

respondenterna inte ombads värdera någon enskild ekosystemtjänst, utan ett slags totalt värde av 

restaurerandet i sig. 

Viktigt att ha i åtanke i beaktandet av resultatet från regressionen är det faktum att endast 

respondenter som fanns på marknaden för varan, alltså hade en positiv betalningsvilja för 

restaurering av våtmark, är inkluderade i analysen. Detta torde innebära en överskattning av 

betalningsviljan sett till den totala populationen.  

Respondenterna tycks ha förstått situationen med den hypotetiska marknaden, det kan dock finnas 

en risk att varan (våtmarksrestaurering) beskrivits i ordalag som upplevts som odelat positiva vilket 

kan ha påverkat respondenternas svarsbelopp. Detta har i sådana fall gett upphov till en slags design 

bias (Hanley och Spash 1993, 58-62). Det faktum att förekomsten av fåglarna storspov och sånglärka 

togs upp i beskrivningen av den hypotetiska marknaden, och därmed möjligheter till fågelskådning, 

kan ha lett till en förhöjd betalningsvilja hos respondenterna, en effekt som Woodward och Wui 

(2001) identifierat i sin forskning. Något som kan ha varit värt att ta med i beskrivningen av 

miljövaran skulle kunna vara det faktum att Västerbotten trots allt är ett mycket våtmarkstätt län.  

7. Slutsatser 
Om vi bortser från de bristande möjligheterna till att generalisera resultaten i denna uppsats tyder på 

att den generella inställningen till att restaurera våtmarksområden är ganska positiv. En stor 

majoritet av respondenterna, 79 procent, svarade att de var villiga att bidra till det hypotetiska 

projektet. Detta indikerar att våtmarker anses vara en resurs som bör bevaras och restaureras vid 

behov. En försiktig jämförelse med resultat från tidigare värderingsstudier där en eller några av 

våtmarkernas ekosystemtjänster värderats tyder på att rent ekonomiskt är den genomsnittliga 

värderingen per hektar relativt hög (se tabell 14 s 23). I förhållande till kostnaderna för sådana 

restaureringsprojekt är värderingen däremot i nivå med ett lågt till medelhögt hektarpris. För att 
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återkoppla till frågeställningen tyder därmed dessa resultat på att det skulle kunna vara 

samhällsekonomiskt effektivt att restaurera våtmark, om det inte handlar om projekt med väldigt 

högt hektarpris.  

Inga av de undersökta förklaringsvariablerna visade sig med statistisk säkerhet vara skilda från noll. 

Det fanns dock indikationer på att högre inkomst samt medlemskap i en miljöorienterad förening 

eller organisation påverkade betalningsviljan på ett positivt sätt. På grund av orsaker som diskuterats 

utförligare ovan är det vanskligt att generalisera dessa resultat över en större population än det 

stickprov som var föremål för undersökningen. 

Forskningen tyder på en stor variation i värderingar av våtmarkers olika ekosystemtjänster. 

Woodward & Wui (2001) identifierar möjligheter till fågelskådning som den enda egenskapen hos en 

våtmark som genererar ett högre värde, oavsett använd metod, storlek på våtmark och annat. 

Möjligen är detta en indikation på att det är de för människan väldigt konkreta och nyttiga attributen 

som avgör om en plats skattas högt.  

Just på grund av den stora värderingsmässiga spridningen är det intressant att se fler resultat av 

värderingsstudier från specifika, restaurerade, våtmarksområden och därmed även de specifika 

egenskaper som just den våtmarken innehar. En fundering som väckts är också om, och i sådana fall 

hur, annorlunda resultatet hade blivit om respondenterna fått information om hur mycket en 

restaurering kostar samt kanske även ett alternativvärde av marken och kostnader för andra 

miljörelaterade insatser. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Frisörsalonger där enkäter blivit utdelade 
 

Anders Barbershop, Kungsgatan 17 A, Umeå 

Attityd Sagagallerian, Götgatan 3, Umeå 

Clip Room, Rådhusesplanaden 10, Umeå 

Frisören, Axtorpsvägen 1, Umeå 

Guldklippet, V:a Ersboda Centrum, Umeå 

Headline, Strömpilsplatsen, Umeå 

Hårizont Sjöboden, Strömpilsplatsen 16, Umeå 

Lintotten Hårfixeri, Kungsgatan 36, Umeå 

Saxarna, Kylgränd 6, Umeå 

Studio 88 Klippotek, Rådhusesplanaden 12, Umeå 

Svarta saxen, Sandaparken 7, Umeå 

TegStudion, Borgvägen 18, Umeå 
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Bilaga 2: Enkäten 
 

Jag är student vid Umeå Universitet och genomför denna enkätundersökning 

som ett led i mitt examensarbete vid Institutionen för nationalekonomi. 

Studien kommer att ge värdefull information om individers preferenser för 

bevarande och återskapande av våtmarker i Västerbottens län. 

Projekt av olika slag, som till exempel vägbyggen, skogs- eller jordbruk, har inneburit och innebär 

fortfarande en stor påverkan på den omgivande naturen. För att kompensera för denna påverkan 

kan det bli aktuellt att återskapa eller restaurera natur och på så sätt rädda förlorade naturvärden. 

Detta gäller bland annat för våtmarker. Våtmarker är artrika och utgör unika livsmiljöer för en mängd 

växter och djur. De är ofta viktiga häckningsplatser för fåglar, de renar vatten och hjälper till att 

reglera vattenflöden vilket bidrar till att förhindra översvämningar. En omfattande utdikning och 

dränering av våtmarker för att tillfredsställa det stora behovet av jordbruks- och skogsmark har 

inneburit att 70 procent av den areal våtmarker som fanns i Sverige i början av 1900-talet nu är 

borta. Att återskapa eller restaurera våtmark kostar dock pengar. Denna enkät syftar till att 

undersöka hur mycket återskapande av våtmark anses vara värt. 

 

1. Hur intressanta tycker Du att miljöfrågor är i förhållande till övriga frågor i samhållet (t ex 

ekonomiska frågor, skol- och utbildningsfrågor och annat)? 

 

Mycket intressanta  

Ganska intressanta 

Lite intressanta 

Inte alls intressanta 

 

2. Hur viktigt anser Du det vara att det finns våtmarksområden i den svenska naturen? 

 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Lite viktigt 

Inte alls viktigt 

 

3. Har Du någon gång de senaste fem åren besökt ett våtmarksområde? 

 

Ja  

Nej  

 

Besvara fråga 4 ENDAST om du svarade ”Ja” på fråga 3. 

4. Vilket var det huvudsakliga syftet med Ditt senaste besök till våtmarken (fyll gärna i flera 

alternativ)? 
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Fågelskådning  

Jakt  

Rekreation/naturupplevelse 

Promenad/utflykt 

Annat: __________________________________________________________________ 

 

5. Hur ofta vistas Du i naturen på fritiden?  

 

Sällan eller aldrig 

Cirka en gång per månad 

Cirka 2-4 ggr gång per månad 

Några gånger per vecka 

Dagligen 

 

Nu följer några frågor som syftar till att ta reda på Er värdering av restaureringar av 

våtmarksområden. Frågorna kan upplevas svåra att svara på, läs igenom dem noga och svara så gott 

Du kan. 

Våtmarker i jordbrukslandskapet är numera en mycket sällsynt syn i Västerbottens kustområden. 

Detta innebär svårigheter för en rad växt- och djurarter som gynnas av denna speciella typ av 

livsmiljö, hit hör bland annat fågelarterna storspov och sånglärka.   

6. Tänk dig ett projekt som syftar till att öka arealen våtmark i Västerbottens jordbrukslandskap 

med 500 hektar genom att tidigare våtmarker i dessa områden restaureras/återskapas (500 

hektar motsvarar en ökning med cirka 16 % av just denna naturtyp).   

Skulle Du vara villig att betala något alls som bidrag till dessa restaureringar? 

 

Ja  

Nej 

 

Svara på fråga 7 ENDAST om Du svarat ”Ja” på fråga 6: 

7. Hur mycket skulle Du maximalt vara villig att betala som en engångssumma för att bidra till 

ett sådant restaureringsprojekt som beskrevs i fråga 6? (kryssa i en ruta eller ange en egen 

summa) 

10 kr  110 kr 210 kr 310 kr 410 kr 510 kr 

20 kr  120 kr 220 kr 320 kr 420 kr 520 kr 

30 kr  130 kr 230 kr 330 kr 430 kr 530 kr 

40 kr  140 kr 240 kr 340 kr 440 kr 540 kr 

50 kr  150 kr 250 kr 350 kr 450 kr 550 kr 

60 kr  160 kr 260 kr 360 kr 460 kr 560 kr 

70 kr  170 kr 270 kr 370 kr 470 kr 570 kr 

80 kr  180 kr 280 kr 380 kr 480 kr 580 kr 

90 kr  190 kr 290 kr 390 kr 490 kr 590 kr 

100 kr  200 kr 300 kr 400 kr 500 kr 600 kr 
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Annan summa:________________ kr 

 

Svara på fråga 8 ENDAST om Du svarat ”Nej” på fråga 6: 

8. Vilket av följande alternativ förklarar bäst Din anledning till att svara ”Nej” på fråga 6? 

 

Jag har inte råd att betala för varan  

Varan är inte viktig för mig 

Jag anser inte att jag borde behöva betala för varan 

 

Nu följer några frågor om Dig, detta för att kunna jämföra olika befolkningsgruppers inställning till 

ovanstående frågor. 

9. Ange Ditt kön: 

Kvinna  Man   

10. Ange Din ålder: _________ år 

 

11. Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning? 

 

Studerande  Arbetande   Arbetslös   Pensionär

  

12. Hur stor är Din ungefärliga nettoinkomst per månad? 

 

0 – 4 999  30 000 – 34 999 kr  

5 000 - 9 999 kr   35 000 – 39 999 kr 

10 000 – 14 999  40 000 – 44 999 kr 

15 000 – 19 999 kr  45 000 – 49 999 kr 

20 000 – 24 999 kr    50 000 – 54 999 kr 

25 000 – 29 999 kr  55 000 eller mer 

 

13. Är Du medlem i någon organisation eller förening med natur- eller miljöinriktning? 

 

Ja 

Nej 

 

14. Bor Du i…? (markera med kryss) 

 

Storstad med mer än 200 000 invånare 

Stad med 50 000 – 200 000 invånare 

Mindre stad med 2 000 – 50 000 invånare 

Tätort/by med mindre än 2000 invånare eller på landsbygden 
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Bilaga 3: Kodning av data 
 

Variabel Värde 

Beroende variabel:  
Bidrag Angivet belopp i kronor 
Oberoende variabler:  
Intresse i miljöfrågor; 
Mycket intresserad 
Ganska intresserad 
Lite intresserad 
Inte alls intresserad 

 
3 
2 
1 
0 

Viktigt med våtmark i naturen; 
Mycket viktigt 
Ganska viktigt 
Lite viktigt 
Inte alls viktigt 

 
3 
2 
1 
0 

Besök vid våtmark; 
Ja 
Nej 

 
1 
0 

Vistelse i naturen på fritiden; 
Sällan/aldrig 
Ca 1 gång/månad 
Ca 2-4 ggr/månad 
Några ggr/vecka 
Dagligen 

 
0 
1 
3 
8 
30 

Kön; 
Kvinna 
Man 

 
1 
0 

Ålder Angiven ålder i år 
Huvudsaklig sysselsättning; 
Studerande 
Arbetande 
Arbetslös 
Pensionär 

 
0 
1 
0 
0 

Ungefärlig nettoinkomst per månad Angiven inkomst i kronor 
Medlemskap i förening/organisation; 
Ja 
Nej 

 
1 
0 

Boplats; 
Storstad 
Stad 
Mindre stad 
Tätort/by/landsbygd 

 
1 
1 
0 
0 
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Bilaga 4: Resultat från regressionsanalys 

 

Modell 1: Inkomst 

R2 Adj R2 N 

0,204 0,178 34 

 

 Ostandardiserade koefficienter t-värde Signifikans 

 B Standardfel   
Konstant 111,424 66,651 1,674 0,104 
Inkomst 0,009 0,003 2,820 0,008 

Beroende variabel: bidrag 

 

Modell 2: Utvalda oberoende variabler (inkomst, intresse, viktigt, ålder) 

R2 Adj R2 N 

0,236 0,126 33 

 

 Ostandardiserade 
koefficienter 

 t-värde Signifikans 

 B Standardfel   
Konstant 7,875 120,180 0,066 0,9482 
Inkomst 0,008 0,003 2,609 0,0144 
Intresse 21,633 45,614 0,474 0,6390 
Viktigt 3,742 39,871 0,094 0,9259 
Ålder 1,362 1,853 0,735 0,4682 
Beroende variabel: bidrag 
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Modell 3: Samtliga oberoende variabler (inkomst, intresse, viktigt, besök, vistelse, kön, 

ålder, sysselsättning, medlem, boende) 

R2 Adj R2 N 

0,293 -0,028 33 

 

 Ostandardiserade 
koefficienter 

 t-värde Signifikans 

 B Standardfel   
Konstant 42,506 219,928 0,193 0,849 
Inkomst 0,007 0,006 1,192 0,246 
Intresse 22,315 61,762 0,361 0,721 
Viktigt 8,170 48,776 0,168 0,869 
Besök 73,153 91,177 0,802 0,431 
Vistelse 0,067 2,818 0,024 0,981 
Kön -63,077 76,414 -0,825 0,418 
Ålder 0,799 2,328 0,343 0,735 
Sysselsättning -33,633 104,765 -0,321 0,751 
Medlem 13,805 79,296 0,174 0,863 
Boende 1,487 123,030 0,012 0,990 
Beroende variabel: bidrag 
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Bilaga 5: Resultat från tobit analys 

Modell 1: Inkomst 

 Ostandardiserade 
koefficienter 

 t-värde Signifikans 

 B Standardfel   
Konstant 141,039 78,645 1,793 0,0729 
Inkomst 0,003 0,004 0,825 0,4091 
Beroende variabel: bidrag 

 

Modell 2: Utvalda oberoende variable (inkomst, intresse, viktigt, ålder) 

 Ostandardiserade 
koefficienter 

 t-värde Signifikans 

 B Standardfel   
Konstant -194,330 160,747 -1,209 0,2267 
Inkomst 0,005 0,004 1,370 0,1706 
Intresse 160,222 51,204 3,129 0,0018 
Viktigt -2,917 49,531 -0,059 0,9530 
Ålder -1,720 2,208 -0,779 0,4359 
Beroende variabel: bidrag 

 

 

 

 

 

 


