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SAMMANFATTNING 
 

I denna studie analyseras svenskarnas betalningsvilja för att ersätta Norge eller Finland 

ekonomiskt för att i Sveriges ställe bevara de stora rovdjuren. Förslaget innebär ett 

Sverige fritt från björn (Ursos arctos), järv (Gulo gulo), lodjur (Lynx lynx) och varg 

(Canis lupus). Resultatet visar att endast 6,67 procent av den svenska befolkningen 

mellan 18 och 84 år är villiga att gå med på ett sådant förslag. Enligt studiens 

skattningar uppgår den aggregerade betalningsviljan till cirka 1,3 miljarder kronor.  

 

Studien analyserar även betalningsviljan bland svenskarna för att åstadkomma 

rovdjurens långsiktiga överlevnad i den svenska faunan. Resultaten visar att 49 procent 

av den svenska befolkningen mellan 18 till 84 år är villiga att betala för riksdagens 

rovdjurspolitik. Den aggregerade betalningsviljan beräknas till cirka 15,9 miljarder 

kronor. I denna analys skiljer sig betalningsviljan åt mellan olika regioner. Stödet för 

implementerandet av riksdagens rovdjurspolitik är lägst i vargrevirsområden medan en 

majoritet av respondenterna boende i Stockholm och Malmö är för förslaget. För att öka 

stödet i de områden där betalningsviljan är låg krävs det ett effektivare 

kompensationssystem samt fördelningspolitik av pengarna som går till bevarandet av de 

stora rovdjuren.  
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1  INTRODUKTION 
 

Sverige har sedan 60-talet arbetat för att minska hoten mot de stora rovdjuren som ingår i 

den svenska faunan (Naturvårdsverket, 2015). ’’Sverige har i modern tid aldrig haft så 

stora rovdjursstammar som i dag. Föresatsen att bevara stora rovdjur har alltså lyckats. 

Det innebär också nya utmaningar att utforma en politik som möjliggör en god 

förvaltning av stora rovdjur, som tillgodoser en bra balans mellan målet att uppnå och 

bibehålla gynnsam bevarandestatus för stammarna och samtidigt tar hänsyn till de 

människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden’’. (Proposition 2012/13:191) 

 

Regeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191) innehåller det 

övergripande och långsiktiga målet för rovdjurspolitiken. Den 29 mars 2001 beslutades 

den nuvarande rovdjurspolitiken i stora drag av Sveriges riksdag. Det långsiktiga målet 

för Sverige är att bevara de stora rovdjuren i den svenska faunan. Miniminivåer 

fastställdes för björn och lodjur som då uppnått sådana individantal att de bedömdes 

livskraftiga på kort sikt. Etappmål fastställdes för varg och järv då deras överlevnad inte 

ansågs säkrad på längre sikt. Då varg och järv uppnått deras etappmål ska en ny 

bedömning av arternas utveckling presenteras.  

 

Våren 2014 beräknades antalet björnar i Sverige till cirka 2 800 stycken och därmed är 

björnen den art som har störst population bland de stora rovdjuren. Den sista februari 

2013 beräknades antalet lodjur till omkring 1 000 – 1 400 stycken. Inventering visade att 

lodjursstammen minskat. Järven har återhämtat sig och år 2012 omfattades stammen av 

omkring 750 djur. Vargstammen tilltar och vintern 2014/15 fanns det uppskattningsvis 

416 vargar i Sverige, inklusive de vargar som dött under samma period. 

(Naturvårdsverket, 2015) 

 

Ekonomiska intressen ställs mot varandra i och med en hållbar rovdjursförvaltning. En 

huvudfråga är bevarandevärdet gentemot de direkta kostnaderna som uppstår på grund av 

rovdjurens närvaro. Faktiska angrepp mot människor och hundar är exempel på direkta 

kostnader som kan uppstå. Rovdjuren kan även ge upphov till indirekta kostnader i form 

av oro, merarbete, minskad jakt samt produktionsbortfall på grund av stressade djur. 

(Proposition 2012/13:191) 
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1.1   Syfte 
 

Studien analyserar betalningsviljan bland den svenska befolkningen för att ersätta Norge 

eller Finland ekonomiskt för att i Sveriges ställe bevara de stora rovdjuren. Förslaget 

skulle innebära ett Sverige fritt från dessa rovdjur. Studien kommer även analysera 

betalningsviljan bland det svenska folket för att bidra till rovdjurens långsiktiga 

överlevnad i den svenska faunan. Genom att analysera regionala skillnader i 

betalningsviljan kan svenskarnas attityd gentemot ett gynnsamt bevarande av de stora 

rovdjuren jämföras.  

 

1.2 Disposition 
 

Kommande avsnitt behandlar existensvärden, NIMBY (Yes, But Not In My Backyard) 

samt tidigare betalningsviljestudier. Studiens teoretiska bakgrund samt metod ingår i 

avsnitt 3. Avsnittet beskriver ’’contingent valuation’’, studiens enkätdesign, analys av 

betalningsviljan samt tillvägagångssättet för att beräkna den aggregerade 

betalningsviljan. I avsnitt 4 behandlas den empiriska modellen med tillhörande 

variabler. Den deskriptiva statistiken samt analys av de regionala skillnaderna i 

betalningsviljan beskrivs i avsnitt 5. Avsnitt 6, resultatdelen är uppdelad i två delar. Del 

1 behandlar individernas betalningsvilja för att bidra till riksdagens rovdjurspolitik. 

Givet att individerna kan tänka sig att bidra till riksdagens rovdjurspolicy, analyseras 

storleken på betalningsviljan. Del 2 undersöker om respondenterna kan tänka sig att 

ersätta Norge eller Finland ekonomiskt, för att i Sveriges ställe bevara de stora 

rovdjuren. Betalningsviljans storlek kommer analyseras givet de individer som kan 

tänka sig att ersätta Norge eller Finland ekonomiskt. Avslutande diskussion och slutsats 

ingår i avsnitt 7. 

 

2   TIDIGARE FORSKNING 
 

Miljön kan inte handlas på en marknad likt en uppsättning vanliga varor. Det kan anses 

odemokratiskt att rösta med plånboken och utifrån vissa religiösa samt etiska motiv kan 

det vara oetiskt att värdera liv. (Larsson & Bratt, 2014, s.116) Rovdjurens existens i den 

svenska faunan kan bidra till ökad nytta för många människor, det kan till exempel 
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komma en dag då jag vill se ett rovdjur i dess naturliga miljö (Proposition 

2012/13:191). 

 

Människan kan enligt Metrick och Weitzman erhålla nytta genom vetskapen att en viss 

art existerar i naturen även om individen aldrig sett den med egna ögon. Författarna tar 

upp tre komponenter som kan räknas in i begreppet existensvärde. Till exempel kan 

vetskapen om att elefanter existerar i det vilda vara tillfredställande för en del människor. 

Djurens karisma samt fysiska storlek kan vara en bidragande faktor till artens 

existensvärde. Religiösa och filosofiska övertygelser, till exempel att en art är en högre 

form av liv kan anses vara en bidragande faktor till deras existensvärde. Den sista 

komponenten behandlar biologisk mångfald som helhet. Ett mått av vad en art bidrar till 

den biologiska mångfalden kan spela roll då individen ska avgöra hur mycket hon vill 

spendera på arten. (Metrick & Weitzman, 1996) 

 

I en rapport av Loomis och White diskuteras fördelarna med att skydda hotade och 

utrotningshotade arter, vilket enligt dem kan delas in i flera kategorier. Enligt författarna 

kan människor bland annat känna tillfredställelse av vetskapen att kommande 

generationer får uppleva arten (Loomis & White, 1996). 

 

Människans inställning gentemot rovdjuren är åtskilda. NIMBY (Yes But Not In My 

Backyard) är ett begrepp som kan användas för ökad förståelse för de individer som är 

emot rovdjurspolitiken. Uttrycket beskriver den situation då människor inte vill ha ett 

föremål eller problem nära deras egendom eller där de lever. Attityden anses vara 

egoistisk då individen kan vara positiv till exempelvis en anläggning, men själv inte vill 

inte ha den i sin närhet (Hermansson, 2007).  

 

Ericsson et al. redovisar i sin rapport från 2008 en enkätstudie där individer som är 

bosatta i områden där varg, björn, lo och järv förekommer fick svara på vad de var villiga 

att betala för arternas gynnsamma bevarandestatus. För att studera betalningsviljan har 

författarna tillämpat ’’multiple-bounded’’ formatet vilket innebär att betalningsintervallet 

innehåller flera bud och osäkerhetsnivåer. Den genomsnittliga betalningsviljan för stora 

rovdjur och vargar skattas mellan 405 till 662 kronor i de olika regionerna. Författarna 

föreslår att NIMBY kan kopplas till de individer som inte är villiga att betala för vargar 

och stora rovdjur. (Ericsson et al., 2008)  
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År 2002 genomförde Ericsson och Heberlein en studie där de studerade attityden 

gentemot vargar hos den svenska befolkningen. En negativ inställning till vargen hade de 

som levde i områden där vargstammen återuppbyggts och jägare boende i vargområden, 

jämfört med den generella befolkningen. I studien föreslår författarna två faktorer som 

kan hindra den fortsatta återuppbyggnaden av vargstammen. För det första kan negativ 

publicitet angående vargen förändra attityden hos individerna som inte känner starkt för 

vargen. I studien finner de även att personer med vargerfarenhet har en mer negativ 

attityd jämfört med den generella befolkningen. Författarna antyder att fler svenskar 

kommer påverkas av vargen då vargstammen växer, vilket kan öka antalet individer med 

negativ attityd. (Ericsson & Heberlein, 2003)  

 

Bostedt et al. skattar i sin studie från år 2008 den genomsnittliga betalningsviljan för 

bevarandet av stora rovdjur i Sverige mellan 57 – 122 kronor. Författarna skattar den 

genomsnittliga betalningsviljans undre gräns genom att beräkna medelvärdet av det 

högsta värdet som respondenterna uppger att de definitivt kan betala. (Bostedt et al., 

2008) 

 

Broberg och Brännlund använder sig av ’’contingent valuation-metoden’’ (CVM) i sin 

rapport från 2008. I deras studie analyseras betalningsviljan för skapandet och bevarandet 

av livskraftiga rovdjursstammar i den svenska faunan. Författarna använder sig även av 

stratifiering för att analysera regionala skillnader i betalningsviljan. Broberg och 

Brännlund skattar två modeller där de delar upp individernas betalningsviljebeslut i två 

steg. Först får individen avgöra om hon har en betalningsvilja och sedan uppskattas 

betalningsviljans storlek. Författarna skattar den genomsnittliga betalningsviljan bland 

den svenska befolkningen till 273 – 318 kronor per år under en femårsperiod. Den 

aggregerade betalningsviljan skattas till cirka 10,5 – 12,2 miljarder kronor. (Broberg & 

Brännlund, 2008b) 

 

3  TEORETISK BAKGRUND OCH METOD 
 

I denna betalningsvillighetsstudie kommer två analyser samt två modeller att skattas i 

vardera analys. Först kommer en probitregression skattas för att undersöka om 

individerna är för eller emot bidragandet till den svenska rovdjurspolitiken. Sedan skattas 

en linjär regression för att analysera betalningsviljans storlek bland individerna som 
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uppger sig kunna bidra ekonomiskt till riksdagens rovdjurspolitik. En ny probitregression 

skattas sedan för att se om individerna kan tänka sig ersätta Norge eller Finland 

ekonomiskt för att i Sveriges ställe bevara de stora rovdjuren. Slutligen skattas en linjär 

regression för att analysera betalningsviljans storlek bland individerna som uppgett sig 

kunna ersätta Norge eller Finland ekonomiskt.  

 

3.1  Contingent Valuation-metoden 
 

En del människor sätter värde i att exempelvis titta på fåglar eller bada i havet. Individer 

kan värdera saker utan att de har ett faktiskt värde på en transaktionsmarknad. För att 

estimera dessa värden måste de uttryckas i samma enhet, exempelvis pengar. 

’’Contingent valuation-metoden’’ (CVM) kan användas för att estimera respondenternas 

betalningsvilja för dessa varor. En öppen fråga kräver att individen uppger sin maximala 

betalningsvilja medan en sluten fråga låter respondenten acceptera alternativt avvisa ett 

eller flera bud. Genom att blanda de två frågeformaten kan individen välja mellan listade 

summor och ringa in det belopp som ligger närmast hennes maximala betalningsvilja 

alternativt det högsta belopp hon går med på att betala. (Broberg, 2007) En nackdel med 

CVM metoden är att betalningsviljan som respondenten uppger kan skilja sig från vad 

hon faktiskt är villig att betala. Det kostar ingenting för individen att uppge en hög 

betalningsvilja. (Larsson & Bratt, 2014, s.117) För att undvika detta problem kan ett 

’’multiple-bounded’’ (MB) format tillämpas. Broberg och Brännlund använder denna 

metod i sin studie från år 2008. Multiple-bounded formatet innebär att 

betalningsviljefrågan är uppdelad i flera bud samt osäkerhetsnivåer. Metoden tillämpas 

för att fånga respondenters preferensosäkerhet.  Frågeformatet innebär att respondenter 

som är osäkra angående sin betalningsvilja uppger ett betalningsintervall snarare än ett 

exakt värde. Betalningsintervallet blir bredare desto mer osäker individen är angående sin 

betalningsvilja. (Broberg & Brännlund, 2008a) 

 

3.2  Enkätundersökning  
 

Denna studie baseras på en större enkätundersökning genomförd vid Umeå Universitet år 

2004. Statistiska Centralbyrån står för utskick av enkäten, samt insamling och 

registrering av svaren. Enkäten skickades ut till 4 050 individer i åldrarna 18 till 84 år 
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bosatta i Sverige och totalt svarade 2 455 personer på enkäten, vilket motsvarar en 

svarsprocent på 60,9 (Broberg & Brännlund, 2008b). Innan respondenten fick svara på 

enkätfrågorna fick hon läsa ett informationsblad angående urval, sekretess samt 

rovdjurspolitikens syfte. Den svenska riksdagens rovdjurspolitik innebär att staten ska ta 

ansvar för att de stora rovdjuren inte ska utrotas. Staten ansvarar även för att rovdjuren 

ska kunna sprida sig över ett större område. I enkäten beskrivs vargen som akut hotad, 

järven som starkt hotad medan björnen och lodjuret bedöms som sårbara. Förutom 

betalningsviljefrågan är data om individernas socioekonomiska egenskaper intressanta. I 

beskrivningen av den empiriska modellen finns mer information angående de 

socioekonomiska dragen.  

 

För att kunna kontrollera regionala skillnader i betalningsviljan används ett stratifierat 

urval. Stratifieringen används för att säkerställa att individer boende i och nära 

vargområden finns med i det annars slumpmässiga urvalet. Denna metod används av 

Broberg och Brännlund i sin rapport från 2008 där totalt tio stratum skapades, inklusive 

ett stratum för individer med osäkra koordinationer (Broberg & Brännlund, 2008b). I 

beskrivningen av den empiriska modellen finns mer information angående 

stratifieringsprocessen.  

 

I enkätundersökningen var betalningsviljefrågorna uppdelade i två delfrågor. Först fick 

respondenten svara på om hon kunde tänka sig att bidra ekonomiskt till riksdagens 

rovdjurspolitik. Frågan löd ’’Tänk Dig att den rovdjurspolitik som riksdagen har beslutat 

om är viktig för rovdjurens långsiktiga överlevnad i Sverige. Att genomföra riksdagens 

rovdjurspolitik kostar pengar. Skulle Du kunna tänka Dig att bidra ekonomiskt till ett 

sådant projekt?’’. Om individen svarat ’’ja’’ fick hon svara på en följdfråga angående 

hur mycket hon kunde tänka sig att bidra med. I enkäten fick respondenten välja mellan 

nio listade summor som hon kunde tänka sig att betala som en årlig skatt under fem år. 

Respondenten fick välja mellan summorna 10 till 5 000 kronor 1  samt fem olika 

osäkerhetsnivåer2.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 De listade beloppen var 10, 50, 100, 200, 400, 800, 1 500, 3 000 samt 5 000 kronor. 
2 Respondenten kunde välja mellan följande osäkerhetsnivåer: ’’betalar helt säkert’’, ’’betalar troligen’’ 
’’osäker’’, ’’betalar troligen inte’’ och ’’betalar helt säkert inte’’.	  
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I den andra betalningsviljefrågan fick respondenten tänka sig ett alternativ till riksdagens 

rovdjurspolitik där hon istället skulle ersätta Norge eller Finland ekonomiskt. Frågan löd 

’’Tänk Dig att ett alternativ till Riksdagens rovdjurspolitik är att ersätta Norge eller 

Finland ekonomiskt för att i Sveriges ställe bevara de stora rovdjuren. Sverige skulle då 

hållas fritt från stora rovdjur. Skulle Du kunna tänka Dig att bidra ekonomiskt till ett 

sådant projekt?’’ Individerna som kunde tänka sig ett sådant alternativ fick sedan svara 

på en följdfråga angående hur mycket hon kunde tänka sig att betala i form av en årlig 

skatt under fem år. Respondenterna fick välja mellan samma listade summor samt 

osäkerhetsnivåer.  

 

Beloppen som individerna kryssat i att de ”betalar helt säkert” och ’’betalar troligen” 

räknas som ”ja” medan resterande svarsalternativ räknas som ”nej”3. Individens svar 

utgör det intervall där deras betalningsvilja antas ligga. Om individen till exempel uppger 

att hon helt säkert betalar 50 kronor antas hennes betalningsvilja ligga inom ett intervall 

mellan 50 kronor och 100 kronor, alltså det högre beloppet i betalningsintervallet. (Welsh 

& Poe, 1998)  

 

3.3  Existerar betalningsviljan? 
 

För att undersöka om individerna är för eller emot de två förslagen skattas en 

probitregression då den beroende variabeln är binär. Den beroende variabeln 𝑌! antar 

värdet 1 för respondenter som är för förslaget och antar värdet 0 om individen är emot. 

Ekvation (1) beskriver probitmodellen med flera oberoende variabler. 

 

𝑃𝑟 𝑌 = 1 𝑋!,𝑋!,… ,𝑋! = Φ 𝛽! + 𝛽!𝑋! + 𝛽!𝑋! +⋯+ 𝛽!𝑋!    (1) 

 

Φ  är den kumulativa fördelningsfunktionen av standardnormalfördelningen och 

𝑋!,𝑋!,… ,𝑋! är oberoende variabler. Sannolikheten att Y = 1 givet värdena 𝑋!,𝑋!,… ,𝑋!, 

beräknas genom att räkna ut z-värdet, 𝑧 = 𝛽! + 𝛽!𝑋! + 𝛽!𝑋! +⋯+ 𝛽!𝑋!  och sedan 

leta upp z-värdet i en normalfördelningstabell. Koefficienten 𝛽! är förändringen i z-

värdet associerat med en enhetsförändring av 𝑋!, givet att 𝑋!,… ,𝑋!  hålls konstanta. 

Koefficienterna estimeras med ’’maximum likelihood-metoden’’ där maximum 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Svarsalternativen ’’osäker’’, ’’betalar troligen inte’’ samt ’’betalat helt säkert inte’’ räknas som ’’nej’’. 
Individen är alltså inte villig att betala för implicerandet av projektet. 
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likelihood estimatorn är konsistent samt normalfördelad i stora urval. Maximum 

likelihood estimatorn av de okända koefficienterna består av de värden på koefficienterna 

som maximerar sannolikhetsfunktionen. (Stock & Watson,  2014, s. 440 - 447) 

 

3.4  Vilka faktorer påverkar betalningsviljans storlek? 
 

För att uppskatta betalningsviljans storlek bland dem som är villiga att betala och studera 

vilka faktorer som påverkar, estimeras en multipel linjär regression. Multipel regression 

används då modellen har flera oberoende variabler (Stock & Watson, 2014, s.238). 

Ekvation (2) beskriver en multipel linjär regression.  

 

𝑌! = 𝛽! + 𝛽!𝑥!! + 𝛽!𝑥!! +⋯+ 𝛽!𝑥!" + 𝑢!, (2) 

där i = 1,2,…,n och 𝑢~𝑁 𝜇,𝜎!  och oberoende.  

 

Antaganden för den linjära regressionen: 

1. 𝐸 𝑢! 𝑥!!, 𝑥!!,… , 𝑥!" = 0 

2. 𝑥!!, 𝑥!!,… , 𝑥!" ,𝑦!   är oberoende och identiskt fördelade. 

3. Stora outliers är osannolika. 

4. Ingen perfekt multikollinearitet. 

 

3.5  Den aggregerade betalningsviljan 
 

Den aggregerade betalningsviljan beräknas genom att multiplicera den genomsnittliga 

betalningsviljan med den relevanta populationen (Bostedt et al., 2008). Eftersom urvalet 

är stratifierat måste den genomsnittliga betalningsviljan i urvalet justeras med 

stratumvikterna för att erhålla den genomsnittliga betalningsviljan i populationen. Först 

summeras alla stratumvikter och sedan beräknas nya stratumvikter genom att dividera 

varje stratumvikt med den totala vikten (se Bilaga 1). För att beräkna betalningsviljan i 

varje strata måste jag veta andelen ja-sägare i respektive stratum. Se ekvation (3) för att 

beräkna den viktade betalningsviljan (Broberg & Brännlund, 2008b). 

 

 

 



 12 

𝑊𝑇𝑃 = 𝑊𝑇𝑃! 𝑁!/𝑁!  (3) 

där i = 1,…,9, WTP är betalningsviljan, 𝑁! är populationen i varje stratum i  

och N är totalpopulationen.   

 

Den viktade betalningsviljan är representativ för den svenska befolkningen i åldrarna 18 

till 84 år. För att beräkna den totala betalningsviljan multipliceras den genomsnittliga 

betalningsviljan med den totala populationen, vilket år 2015 var 7 567 469 individer 

(www.scb.se). Den aggregerade betalningsviljan beräknas slutligen genom att 

multiplicera den totala betalningsviljan med fem år. Då individens beslut gäller framtida 

betalningar kommer den aggregerade betalningsviljan att beräknas givet en 

diskonteringsränta på två procent. Alla belopp i denna studie justeras för 

konsumentprisindex då datat är insamlat från år 2004 (www.scb.se).  

 

4  EMPIRISK MODELL 
 

Följande variabler används i denna studie för att undersöka individernas betalningsvilja. 

Information om de socioekonomiska dragen samt stratifieringsprocessen finns med i 

detta avsnitt. 

 

Attityd till svensk rovdjurspolitik (MOD_F13): Binär beroende variabel som antar 

värdet 1 om respondenten kan tänka sig att bidra ekonomiskt till riksdagens 

rovdjurspolitik, 0 om hon avvisar policyn. 

 

Inställning till att ersätta Norge eller Finland ekonomiskt (F15): Binär beroende 

variabel som antar värdet 1 om respondenten kan tänka sig ersätta Norge eller Finland 

ekonomiskt, 0 om hon avvisar förslaget. Sverige skulle då hållas fritt från stora rovdjur.   

 

Den genomsnittliga betalningsviljan för att stötta riksdagens rovdjurspolitik (AVG): 

Beroende variabel. Antar att betalningsviljan för individen ligger inom det intervall som 

definieras av det högsta och lägsta belopp respondenten uppger sig vara villig att betala. 

Variabeln AVG skapas genom att beräkna medelvärdet av det högsta och lägsta värdet. 

 

Den genomsnittliga betalningsviljan för att ersätta Norge eller Finland ekonomiskt 

(AVG2): Beroende variabel. Likt den föregående beroende variabeln, beräknas 
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medelvärdet av det högsta och lägsta belopp individen uppgett sig vara villig att ersätta 

Norge eller Finland ekonomiskt.  

 

Universitetsutbildning (EDU): Oberoende dummy variabel som antar värdet 1 om 

respondenten har avslutat universitetsutbildning eller högskoleutbildning som högsta 

utbildning och 0 om inte. Variabeln ingår i studien för att undersöka om individer med 

universitetsutbildning som högsta utbildning har någon påverkan på betalningsviljan. Jag 

valde universitetsutbildning framför inkomst för att minska risken för multikollinearitet 

samt för att de skattade regressionerna fick bättre p-värden. Ett av antagandena för den 

multipla regressionsmodellen är att det inte existerar någon perfekt multikollinearitet, 

vilket uppstår då en oberoende variabel är en exakt linjär funktion av andra oberoende 

variabler. (Stock & Watson, 2014, s. 246)  

 

Ålder (ALDER): Oberoende variabel. Individer i åldern 18 till 84 år blev slumpmässigt 

utvalda till att delta i enkätundersökningen. Denna variabel ingår i studien för att 

undersöka om individens ålder har någon påverkan på betalningsviljan. I studien av 

Ericsson och Heberlein framkommer det att ju äldre individen är desto mer fientlig är 

attityden gentemot vargarna (Ericsson & Heberlein, 2003). 

 

Jägare (JAGARE): Oberoende dummy variabel som antar värdet 1 om individen är 

jägare och 0 om inte. Variabeln ingår i studien då jägare uppges ha en mer negativ attityd 

gentemot vargar jämfört med individer som inte jagar (Ericsson & Heberlein, 2003). 

 

Bor med jägare (SEMHUNT): Oberoende dummy variabel som antar värdet 1 om 

individen bor i ett hushåll där någon annan jagar och 0 om inte. Variabeln tas med då 

rovdjursförekomsten kan resultera i minskat välbefinnande för många människor 

(Proposition 2012/13:191). Det är tänkbart att personer som lever med jägare kan 

uppleva ökad rädsla för rovdjursattacker då deras närstående är ute och jagar. 

 

Naturvårdsorganisation (GREEN): En oberoende dummy variabel som antar värdet 1 

om individen är medlem i en naturvårdsorganisation (Svenska Naturskyddsföreningen, 

Världsnaturfonden, Greenpeace eller liknande) och 0 om inte. Sannolikheten att 

observera en positiv inställning gentemot rovdjurspolitiken ökar om individen är medlem 

i en miljöorganisation (Broberg & Brännlund, 2008b). 



 14 

Hund (HUND): Oberoende dummy variabel som antar värdet 1 om individen bor i ett 

hushåll där det finns hund men som inte används för jakt och 0 om inte. Hunden är sedan 

flera tusen år tillbaka släkt med vargen och kan än idag ur en biologisk synvinkel sägas 

tillhöra samma art (Svenska rovdjursföreningen). Variabeln tas med i regressionerna för 

att se om ägandet av hund kan öka sannolikheten för en högre betalningsvilja. 

 

Stratum (STRATUM): För att kontrollera för regionala skillnader i betalningsviljan 

används ett stratifierat urval. Göteborg, Malmö och Stockholm fick ett stratum var (se 

Bilaga 2). Vargområden och vargrevir delas in i två strata, ett för landsbygd och en för 

tätort. Individer boende i ''övriga riket, landsbygd'', ''övriga riket, tätort'' samt individer 

med osäkra koordinationer ingår i konstanten. I resultatet benämns dessa områden som 

''övriga Sverige''.  Att jämföra olika regioner är intressant då bland annat en studie 

genomförd av Ericsson och Heberlein visar på att individer som bor nära vargrevir har 

en mer negativ attityd jämfört med personer boende i andra områden (Ericsson & 

Heberlein, 2003).  

 

5  DATA 
 

Datat i denna studie baseras på en större enkätundersökning genomförd vid Umeå 

Universitet år 2004. Datamaterialet består av totalt 2 442 observationer. Det uppstod 

bortfall för variablerna MOD_F13, F15, EDU, AVG och AVG2. Variablerna AVG och 

AVG2 är de medelvärden som skapats av det högsta och lägsta belopp som individen 

uppgett sig vara villig att betala. AVG kopplas till LOWER5 och HIGHER5 där 1 501 

bortfall uppstod medan AVG2 som förknippas med LOWER och HIGHER tappade 2 272 

observationer. Den låga svarsfrekvensen kan bero på att respondenterna inte orkat 

anstränga sig eller lägga ned den tid som behövs för att svara på frågan (Broberg & 

Brännlund, 2008b). Enbart 7 procent av respondenterna är villiga att ersätta Norge eller 

Finland ekonomiskt för att i Sveriges ställe bevara de stora rovdjuren, vilket är något 

lägre än de 39 procent som vill betala för riksdagens rovdjurspolitik. Se tabell 1 för 

deskriptiv statistik. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik 

 
 

Tabell 2 presenterar de individer som är för respektive emot bidragandet till riksdagens 

rovdjurspolitik. 38,7 procent av respondenterna i stratumurvalet kan tänka sig att stödja 

riksdagens rovdjurspolitik medan 61,3 procent är emot ett sådant förslag. Då urvalet är 

stratifierat är betalningsviljan i samplet inte lika med betalningsviljan för hela 

populationen. För att beräkna den viktade betalningsviljan som är representativ för hela 

populationen måste betalningsviljan för varje stratum multipliceras med dess stratumvikt. 

Sett till hela populationen är 49 procent för implementerandet av riksdagens 

rovdjurspolitik medan 51 procent är emot. 
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Tabell 2. Betalningsviljan för att stödja riksdagens rovdjurspolitik4 

 Antal i   Stratumurval (%) Population Population (%)
 stratumurvalet  
Ja 890 38,7 3 099 839  49,0 
Nej 1 408 61,3 3 223 177 51,0  
Totalt 2 298 100 6 323 016 100,0 
Bortfall 144  397 365 
Totalt 2 442  6 720 381 
 

De regionala skillnaderna i betalningsviljan kan utläsas i tabell 3. Stödet för 

implementerandet av riksdagens rovdjurspolitik är som lägst i vargrevirsområden, 

vargområden samt Göteborg. I dessa områden är en klar majoritet av respondenterna 

emot förslaget. En majoritet av respondenterna boende i Stockholm och Malmö kan 

däremot tänka sig att stödja riksdagens rovdjurspolitik. Göteborg ligger närmare 

vargområdena vilket kan vara en anledning till varför betalningsviljan skiljer sig mellan 

storstäderna.  

 

Tabell 3. Betalningsviljan för att stödja riksdagens rovdjurspolitik i respektive 

stratum5 

Stratum Ja (%) Nej (%) Bortfall  
Vargområde, landsbygd 32,1 (86) 67,9 (182) 7 obs. 
Vargområde, tätort  40,7 (46) 59,3 (67) 7 obs. 
Göteborg  41,1 (30) 58,9 (43) 3 obs. 
Malmö  51,9 (40) 48,1 (37) 9 obs. 
Övriga Sverige, landsbygd 45,3 (293) 54,7 (354) 52 obs. 
Övriga Sverige, tätort  50,1 (196) 49,9 (195) 22 obs. 
Vargrevir, landsbygd  23,4 (124) 76,6 (407) 26 obs. 
Vargrevir, tätort  24,2 (29) 75,8 (91) 12 obs. 
Stockholm  59,0 (46) 41,0 (32) 6 obs. 
Totalt  38,7 (890) 61,3 (1408) 144 obs. 
Antal observationer inom parentesen. 
 

I Tabell 4 presenteras de individer som kan tänka sig ersätta Norge eller Finland 

ekonomiskt för att i Sverige ställe bevara de stora rovdjuren. 6,67 procent av individerna 

i stratumurvalet kan tänka sig att stödja ett sådant förslag medan 93,33 procent är emot. 

Sett till hela populationen är 6,3 procent villiga att ersätta Norge eller Finland 

ekonomiskt medan 93,7 procent inte kan tänka sig en sådan ersättning. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Resultaten i tabell 2 och tabell 3 återfinns i Broberg & Brännlunds rapport från 2008b. 
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Tabell 4. Betalningsviljan för att ersätta Norge eller Finland ekonomiskt. 

 Antal i   Stratumurvalet (%) Population Population (%)
 stratumurvalet  
Ja 152 6,67 394 095  6,3 
Nej 2 133 93,33 5 881 997 93,7 
Totalt 2 285 100 6 276 092 100 
Bortfall 157  444 290 
Totalt 2 442  6 720 381 
 

De regionala skillnaderna i betalningsviljan för att ersätta Norge eller Finland 

ekonomiskt mellan olika stratum kan utläsas i tabell 5. En klar majoritet av 

respondenterna i respektive stratum kan inte tänka sig att ersätta Norge eller Finland 

ekonomiskt.  

 

Tabell 5. Betalningsviljan för att ersätta Norge eller Finland ekonomiskt i 

respektive stratum 

Stratum Ja (%) Nej (%) Bortfall 
Vargområde, landsbygd 4,2 (11) 95,8 (250) 14 obs. 
Vargområde, tätort  10,7 (12) 89,3 (100) 8 obs. 
Göteborg  1,4 (1) 98,6 (70) 5 obs. 
Malmö  8,9 (7) 91,1 (72) 7 obs. 
Övriga Sverige, landsbygd 8,2 (54) 91,8 (605) 40 obs. 
Övriga Sverige, tätort  4,9 (19) 95,1 (369) 25 obs. 
Vargrevir, landsbygd  6,9 (36) 93,1 (484) 37 obs. 
Vargrevir, tätort  4,2 (5) 95,8 (114) 13 obs. 
Stockholm  9,2 (7) 90,8 (69) 8 obs. 
Totalt  6,7 (152) 93,3 (2133) 157 obs. 
Antal observationer inom parentesen. 
 

6  RESULTAT  
 

Resultatet är uppdelat i två delar. Den första delen presenterar en probitregression och en 

linjär regression som undersöker om individerna är för eller emot bidragandet till den 

svenska rovdjurspolitiken. Den andra delen presenterar den probitregression som 

undersöker om respondenterna kan tänka sig att ersätta Norge eller Finland ekonomiskt. 

Sverige skulle då hållas fritt från de stora rovdjuren. I de skattade probitregressionerna 

tolkas endast koefficienternas tecken och inte parametrarnas värden. Tecknet på 

koefficienten anger vilken effekt variabeln har på sannolikheten att Y = 1. Slutligen 
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skattas en linjär regression för att beskriva betalningsviljan bland individerna som är 

villiga att stödja ett sådant projekt.   

 

För att undvika multikollinearitet i de skattade linjära regressionerna genomförs ett 

korrelationstest mellan de oberoende variablerna (se Bilaga 3) samt VIF-test (se Bilaga 

4). Testen visar inga tecken på multikollinearitet.  

 

Nollhypotesen om att datamaterialet är homoskedastiskt vid ett konfidensintervall på 95 

procent kan inte förkastas med ett White’s test. OLS regressionerna har därför 

estimerats genom Whites estimator, vilket ger robusta standardavvikelser. Robusta 

standardavvikelser används för att utesluta okänd heteroskedasticitet (se Bilaga 5) 

(Stock & Watson, 2014, s. 209).  

 

6.1   Del 1 
 

Den skattade probitmodellen (tabell 6) visar ifall en slumpmässigt utvald individ är villig 

att bidra ekonomiskt till riksdagens rovdjurspolitik. Det är statistiskt säkerställt att en 

slumpmässigt utvald individ boende i ’’vargområde, landsbygd’’, områden nära vargrevir 

samt Göteborg är mindre sannolika att stödja riksdagens rovdjurspolitik jämfört med en 

slumpmässigt utvald individ i stratum ”övriga Sverige”. En slumpmässigt utvald individ i 

stratum ’’vargområde, tätort’’ är mindre sannolik att vilja stödja riksdagens 

rovdjurspolitik jämfört med en slumpmässigt utvald individ i stratum ’’övriga Sverige’’, 

denna skillnad är däremot inte statistiskt signifikant. Det är mer sannolikt att en 

slumpmässigt utvald individ boende i Malmö eller Stockholm är villig att betala för 

implementerandet av rovdjurspolitiken jämfört med en slumpmässigt utvald individ i 

stratum ’’övriga Sverige’’. Skillnaden är inte statiskt säkerställd.  
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Tabell 6. Probitmodell för sannolikheten att observera en positiv betalningsvilja  
Konstant   0,823***  Vargområde,   - 0,311***  
    (0,1)   Landsbygd    (0,09)   
 
Ålder    - 0,02***  Vargområde, tätort  - 0,193   
     (0,00)       (0,13)   
      
Bor med jägare  - 0,437***  Vargrevir, landsbygd  - 0,496***  
    (0,09)       (0,08)   
 
Medlem i    0,724***  Vargrevir, tätort  - 0,503***  
Naturvårdsorganisation (0,1)       (0,14)  
 
Universitetsutbildning  0,338***  Göteborg   - 0,382** 
    (0,07)       (0,16) 
 
Jägare    - 0,583***  Malmö    0,109 
    (0,09)       (0,16) 
 
Hund    0,24***  Stockholm   0,083  
    (0,07)       (0,16) 
 
NOBS   2258 
LR chi2(17)   444,00 
Prob > chi2   0,0000 
Pseudo R2   0,147 
Log likelihood                      - 1288,2033        

Signifikansnivå: * = 0,10, ** = 0,05, *** = 0,01. Koefficienter med standardavvikelsen inom 
parentes. Beroendevariabeln antar värdet 1 om individen är villig att bidra ekonomiskt till 
riksdagens rovdjurspolitik, 0 om inte. Alla stratum jämförs med ’’övriga Sverige’’.	  
 

Sannolikheten att en slumpmässigt individ är villig att betala för riksdagens 

rovdjurspolitik är signifikant högre om individen bor i ett hushåll med hund, har 

universitetsutbildning eller är medlem i en miljöorganisation. Sannolikheten för att en 

individ ska vara villig att betala för rovdjurspolitiken är signifikant lägre om personen 

jagar eller bor tillsammans med en jägare. Sannolikheten att förslaget avvisas ökar desto 

äldre den slumpmässigt utvalda individen är.  

 

En linjär regression av betalningsviljans fördelning med tillhörande stratum skattades. 

Ingen av faktorerna kopplade till individernas boendeort förutom Göteborg hade en 

signifikant effekt på betalningsviljan (se Bilaga 6). Då ingen av stratumen är statistiskt 

signifikanta förutom Göteborg utesluts stratumindelningen i den linjära 

regressionsmodellen (se tabell 7).  
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Tabell 7. Linjär regressionsmodell av betalningsviljans fördelning 
Konstant   787,682***  Universitetsutbildning  267,427*** 
    (111,18)      (96,36)  
  
Ålder    - 6,225***  Jägare    172,07 
    (2,1)       (180,84) 
 
Bo med jägare   - 178,42  Hund    169,21* 
    (132,42)      (94,93) 
 
Medlem i   523,484***    
naturvårdsorganisation (152,15)       
    
 
NOBS  868 
F(8, 868)  4,74 
Prob > F  0,0001 
R-squared  0,0527 
Root MSE  1127,9 
Signifikansnivå: * = 0,10, ** = 0,05, *** = 0,01. Koefficienter med Whites robusta 
standardavvikelser inom parentes. 
 

Den skattade regressionsmodellen har en förklaringsgrad på 0,0527. Resultatet visar att 

betalningsviljan korrelerar negativt med individens ålder. Individer som är medlemmar i 

naturvårdsorganisationer, har en universitetsutbildning eller bor i ett hushåll som har 

hund korrelerar positivt med betalningsviljan. Dessa skillnader är statistiskt säkerställda. 

Om individen jagar eller lever i ett hushåll där någon annan är jägare har ingen 

signifikant effekt på betalningsviljan.  

 

Den genomsnittliga betalningsviljan bland de individer som är villiga att betala skattas 

till 802 kronor medan medianen är 337 kronor. För svenskar mellan 18 och 84 år skattas 

den genomsnittliga betalningsviljan till 437 kronor per år, under en femårsperiod. Den 

aggregerade betalningsviljan beräknas till 15 889 081 657 kronor (se Bilaga 7). 

 

6.2  Del 2 
 

Den skattade probitregressionen (tabell 8) visar ifall en slumpmässigt utvald individ är 

villig att ersätta Norge eller Finland ekonomiskt för att i Sveriges ställe bevara de stora 

rovdjuren. Det är statistiskt säkerställt att en slumpmässigt utvald individ boende i 

Göteborg är mindre sannolik att stödja riksdagens rovdjurspolitik jämfört med en 
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slumpmässigt utvald individ i stratum ”övriga Sverige”. En slumpmässigt utvald individ 

boende i stratum ’’vargområde, landsbygd’’ ’’vargrevir, landsbygd’’ eller ’’vargrevir, 

tätort’’ är mindre sannolika att vilja stödja riksdagens rovdjurspolitik jämfört med en 

slumpmässigt utvald individ i stratum ’’övriga Sverige’’, denna skillnad är däremot inte 

statistiskt signifikant. Det är mer sannolikt att en slumpmässigt utvald individ boende i 

’’vargområde, tätort’’, Malmö eller Stockholm är villig att betala för implementerandet 

av rovdjurspolitiken jämfört med en slumpmässigt utvald individ i stratum ’’övriga 

Sverige’’. Skillnaden är inte statiskt säkerställd.  

 

Tabell 8. Probitmodell för att observera en positiv betalningsvilja 
Konstant   - 1,382***  Vargområde,   - 0,246   
    (0,15)   Landsbygd   (0,15)   
 
Ålder    - 0,005*  Vargområde, tätort  0,256  
     (0,00)       (0,17) 
 
Bo med jägare   0,036   Vargrevir, landsbygd  - 0,017   
    (0,12)       (0,17)   
 
Medlem i    0,141   Vargrevir, tätort  - 0,317   
naturvårdsorganisation (0,14)       (0,23)  
          
Universitetsutbildning  0,082   Göteborg   - 0,712* 
    (0,1)       (0,4) 
 
Jägare    0,263**  Malmö    0,199 
    (0,11)       (0,21)  
 
Hund    0,215**  Stockholm   0,175 
    (0,1)       (0,21) 
 
NOBS  2247 
LR chi2(13)  30,60 
Prob > chi2  0,0039 
Pseudo R2  0,0279 
Log likelihood          - 532,94346        

Signifikansnivå: * = 0,10, ** = 0,05, *** = 0,01. Koefficienter med standardavvikelsen inom 
parentes. Beroendevariabeln antar värdet 1 om individen är villig att ersätta Norge eller 
Finland. Variabeln antar värdet 0 om individen inte kan tänka sig att ersätta Norge eller 
Finland ekonomiskt. Alla stratum jämförs med ’’övriga Sverige’’. 
 
Sannolikheten för att en individ ska vara villig att ersätta Norge eller Finland ekonomiskt 

är signifikant högre om personen är jägare eller lever i ett hushåll med hund. Om en 

slumpmässigt utvald individ har en universitetsutbildning, bor med en jägare eller är 
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medlem i en naturvårdsorganisation ökar sannolikheten för att hon ska vara villig att 

ersätta Norge eller Finland ekonomiskt. Dessa faktorer är däremot inte statistiskt 

signifikanta. Det är däremot statistiskt signifikant att åldern korrelerar negativt med 

sannolikheten att vilja ersätta Norge eller Finland ekonomiskt.  

 

En linjär regression av betalningsviljans fördelning med tillhörande stratum skattades. 

Ingen av faktorerna kopplade till individernas boendeort förutom Göteborg hade en 

signifikant effekt på betalningsviljan (se Bilaga 8). Då ingen av stratumen är statistiskt 

signifikanta förutom Göteborg utesluts stratumindelningen i den linjära 

regressionsmodellen (se tabell 9).  
 

Tabell 9. Linjär regressionsmodell av betalningsviljans fördelning 

Konstant   - 40,349  Universitetsutbildning  658,761** 
    (268,71)      (272,42) 
   
Ålder    4,978   Jägare    717,819* 
    (4,66)       (387,41) 
 
Bo med jägare   - 514,29**  Hund    256,11 
    (227,96)      (228,52) 
 
Medlem i   1043,113**    
naturvårdsorganisation (504,85)        
 
NOBS  137 
F(6, 130)  1,52 
Prob > F  0,1752 
R-squared  0,1976 
Root MSE  1129,1 
Signifikansnivå: * = 0,10, ** = 0,05, *** = 0,01. Koefficienter med Whites robusta 
standardavvikelser inom parentes. 
 

Den skattade linjära regressionen har en förklaringsgrad på 0,1976. Att bo tillsammans 

med någon som jagar visar sig korrelera negativt med betalningsviljan medan individer 

som har universitetsutbildning, är medlemmar i en naturvårdsorganisation eller jagar 

påverkar betalningsviljan positivt. Dessa skillnader är signifikant säkerställda. De 

skattade parametrarna ålder och hund är inte signifikant skilda från noll och jag kan 

därför inte säga något om hur dessa faktorer påverkar betalningsviljan.  
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Den genomsnittliga betalningsviljan bland de individer som är villiga att ersätta Norge 

eller Finland ekonomiskt skattas till 701 kronor medan medianen är 168 kronor. Den 

genomsnittliga betalningsviljan för individer mellan 18 och 84 år i Sverige uppskattas till 

37 kronor per år, under en femårsperiod. Den aggregerade betalningsviljan beräknas till  

1 346 146 502 kronor (se Bilaga 9). 

 

7  AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

Syftet med denna studie var att analysera betalningsviljan bland den svenska 

befolkningen för att ersätta Norge eller Finland ekonomiskt. Förslaget skulle innebära ett 

Sverige fritt från de stora rovdjuren. I studien undersöks även betalningsviljan bland det 

svenska folket för att bidra till rovdjurens långsiktiga överlevnad i den svenska faunan. 

För att analysera regionala skillnader i betalningsviljan användes ett stratifierat urval.  

 

7.1  Diskussion 
 

Oavsett om individerna var för eller emot att stödja riksdagens rovdjurspolitik var en klar 

majoritet av respondenterna inte villiga att ersätta Norge eller Finland ekonomiskt. Det 

var enbart 6,67 procent av respondenterna i stratumurvalen som kunde tänka sig att 

ersätta Norge eller Finland ekonomiskt. Av den totala populationen kunde 6,3 procent 

tänka sig ett Sverige fritt från de stora rovdjuren. Bevarandet av rovdjuren i Sverige kan 

resultera i direkta kostnader i form av angrepp mot djurhållning men även indirekta 

kostnader som till exempel produktionsbortfall på grund av stressade djur (Proposition 

2012/13:191). Varför är då endast 6,67 procent av individerna i stratumurvalen villiga att 

stödja detta alternativ då rovdjursförekomsten kan leda till dessa ekonomiska konflikter? 

Som Hermansson antydde i sin rapport från år 2007 kan NIMBY kopplas till egoistiska 

handlingar (Hermansson, 2007). Det är möjligt att de 6,67 procenten i stratumurvalen 

enbart tog hänsyn till sin egen nytta, vilket är vanligt vid NIMBY situationer.  

 

Andelen respondenter som vill betala för att ersätta Norge eller Finland ekonomiskt är 

något lägre än de 49 procenten som är villiga att stödja riksdagens rovdjurspolitik. 

Resultatet kan ha koppling till moraliska aspekter. Uppfattningen av vad individerna ser 

som rätt och fel kan spela en roll för studiens resultat. Det är inte god sed att överlämna 
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de stora rovdjuren till våra grannländer då vi vet vilka ekonomiska konflikter som kan 

uppstå. Den genomsnittliga betalningsviljan för individer mellan 18 och 84 år i Sverige 

skattades till 37 kronor per år, under en femårsperiod. Den aggregerade betalningsviljan 

för att ersätta Norge eller Finland ekonomiskt blev cirka 1,3 miljarder. 

 

Av den totala populationen var 49 procent villiga att bidra ekonomiskt till riksdagens 

rovdjurspolitik. Det var främst individer boende i Stockholm och Malmö som kunde 

tänka sig att bidra till rovdjurspolicyn medan majoriteten av Göteborg inte var med på 

förslaget. Stödet var som lägst i vargområdena och områden i och nära vargrevir. De 

regionala skillnaderna i betalningsviljan kan bero på NIMBY då de som stödjer 

riksdagens rovdjurspolitik bor i storstäderna och inte i de områden som främst påverkas 

av rovdjurens existens. Individerna boende i områden där rovdjursförekomsten är hög 

kan sätta ett värde i att rovdjuren existerar men vill samtidigt inte bidra för att stammarna 

ska växa. Den genomsnittliga betalningsviljan bland svenskar mellan 18 och 84 år 

skattades till 437 kronor per år, under en femårsperiod medan den aggregerade 

betalningsviljan blev cirka 15,9 miljarder.  

 

Resultaten från de linjära regressionerna tyder på att socioekonomiska egenskaper är med 

och påverkar betalningsviljans storlek. Betalningsviljan för att ersätta Norge eller Finland 

ekonomiskt, korrelerade positivt med de individer som hade universitetsutbildning, 

medlemskap i en naturvårdsorganisation eller var jägare. De individer som levde 

tillsammans med jägare korrelerade däremot negativt med betalningsviljan. 

Betalningsviljan för att bidra till riksdagens rovdjurspolitik korrelerade positivt med 

ägandet av hund, universitetsutbildning samt medlemskap i naturvårdsorganisation. 

Åldern korrelerade däremot negativt med betalningsviljan. Slutsatsen som kan dras av de 

socioekonomiska egenskaperna är att individens engagemang i miljön samt utbildning 

påverkar betalningsviljan positivt. 

 

Läsaren bör ha i åtanke att den genomsnittliga betalningsviljan endast ska ses som en 

uppskattning. Vid betalningsvillighetsstudier, som till exempel CVM, är detta ett 

problem man kan få räkna med då det inte kostar individen någonting att uppge en hög 

betalningsvilja (Larsson & Bratt, 2014, s.117). För att försäkra sig om att individen 

skulle betala det hon uppger i enkäten, kan man i fortsatta studier tolka 

betalningsintervallet annorlunda. Beloppen som individen kryssat i att hon ”betalar helt 
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säkert” hade då räknats som ”ja” medan resterande svarsalternativ räknats som ”nej”. 

Enligt mina skattningar är det främst individer boende i vargområden som är emot 

implementerandet av en hållbar rovdjurspolitik. En utveckling av studien skulle vara att 

titta på vad som krävs för att dessa individer ska förändra sin attityd gentemot riksdagens 

rovdjurspolitik. En del individer boende i vargområden skulle kanske bli positiva till 

implementerandet av rovdjurspolitiken om de fick kompensation i form av bidrag. 

Antalet faktorer som kan påverka den slutgiltiga modellen anser jag är obegränsade, allt 

från religion till inkomst kan ha en påverkan på betalningsviljans storlek.  

 

7.2  Slutsats 
 

Resultaten visar att andelen individer som är villiga att ersätta Norge eller Finland 

ekonomiskt är låg medan nästan majoriteten av populationen är villiga att bidra till 

riksdagens rovdjurspolitik. Till följd av detta resultat kan rovdjuren fortfarande ha en 

framtid i den svenska faunan. Stödet för ett långsiktigt bevarande av de stora rovdjuren 

riskerar emellertid att minska då fler svenskar kommer att påverkas av en växande 

rovdjursstam.  Det är därför viktigt att de människor som påverkas av rovdjurens närvaro 

får möjligheten att påverka deras förvaltning eftersom skapandet och bevarandet av en 

livskraftig rovdjursstam kostar pengar. För att öka stödet i de områden där 

betalningsviljan fortfarande är låg krävs ett effektivare kompensationssystem och 

fördelningspolitik av pengarna som går till bevarandet av de stora rovdjuren.  
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9  APPENDIX 

 
Bilaga 1 – Stratumvikt 
 
För att beräkna den aggregerade betalningsviljan summeras först alla stratumvikter för 

att sedan beräkna nya stratumvikter genom att dividera varje stratumvikt med den totala 

vikten (se tabell 1).  

 

Tabell 1. Summering av alla stratumvikter samt ny stratumvikt  
 STRATUM STRATUMVIKT VIKT/TOTAL VIKT 
 Vargområde, landsbygd 548,15 0,016 
 Vargområde, tätort 4 320,38 0,129 
 Göteborg 5 064,01 0,152 
 Malmö 2 200,83 0,066 
 Övriga Sverige, landsbygd 1 310,39 0,039 
 Övriga Sverige, tätort 8 740,17 0,262 
 Vargrevir, landsbygd 13,62 0,0004 
 Vargrevir, tätort 35,85 0,001 
 Stockholm 11 179,56 0,335 
 TOTALT 33 412,98  
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Bilaga 2 – Karta över Sverige med lokalisering av vargrevir och 
vargområden år 2004 
 

 
Källa: Broberg och Brännlund (2008b) 
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Bilaga 3 - Korrelationstest mellan oberoende variabler samt stratum 

 
 
Bilaga 4 – VIF-test 
 

Tabell 1. VIF-test för att bidra ekonomiskt till riksdagens rovdjurspolitik 
Variabel VIF 1/VIF 
SEMHUNT 1.05 0.949339 
JAGARE 1.05 0.953668 
EDU 1.03 0.975558 
GREEN 1.02 0.984618 
HUND 1.01 0.986136 
ALDER 1.01 0.993392 
MEAN VIF 1.03  
 
 
Tabell 2. VIF-test för att ersätta Norge eller Finland ekonomiskt. 
Variabel VIF 1/VIF 
SEMHUNT 1.06 0.939370 
JAGARE 1.05 0.953307 
EDU 1.05 0.954612 
GREEN 1.04 0.965022 
HUND 1.03 0.968792 
ALDER 1.03 0.972420 
MEAN VIF 1.04  
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Bilaga 5 - White’s test  
 
Tabell 1. White´s test för den linjära regressionen, del 1  
White’s test for H0: homoskedasticity 
  against Ha: unrestricted heteroskedasticity 
 
chi2(22) = 69.03 
Prob > chi2 =   0.0000 
 
Cameron & Trivedi’s decomposition of IM-test 
Source   chi2 df p  
Heteroskedasticity 69.03 22 0.0000 
Skewness 41.28 6 0.0000 
Kurtosis 17.07 1 0.0000 
Total  127.38 29 0.0000 
 
 
 
 
Tabell 2. White´s test för den linjära regressionen, del 2 
White’s test for H0: homoskedasticity 
  against Ha: unrestricted heteroskedasticity 
 
chi2(22) = 47.02 
Prob > chi2 =   0.0015 
 
Cameron & Trivedi’s decomposition of IM-test 
Source chi2 df p  
Heteroskedasticity 47.02 22 0.0015 
Skewness 15.05 6 0.0199 
Kurtosis 2.66 1 0.1026 
Total  64.74 29 0.0002 
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Bilaga 6 – Regressionsanalys mellan oberoende variabler samt 
stratumindelning  
Konstant   796,726***  Vargområde,   -103,899  
    (111,42)  landsbygd   (127,52)  
  
Ålder    - 6,145***  Vargområde, tätort  211,564 
    (2,11)       (278,62)  
 
Bo med jägare   - 174,872  Vargrevir, landsbygd  - 23,903 
    (129,93)      (106,14) 
 
Medlem i   552,873***  Vargrevir, tätort  - 143,573 
naturvårdsorganisation (152,16)      (162,1)  
 
Universitetsutbildning  258,433***  Göteborg   - 311,114*** 
    (98,22)       (117,1) 
 
Jägare    176,595  Malmö    - 53,887 
    (181,16)      (142,2)  
 
Hund    177,604*  Stockholm   139,424 
    (97,18)       (217,93) 
 
NOBS  868 
F(13, 854)  2,48 
Prob > F  0,0025 
R-squared  0,0589 
Root MSE  1128,7 
Signifikansnivå: * = 0,10, ** = 0,05, *** = 0,01. Koefficienter med Whites robusta 
standardavvikelser inom parentes. Beroende variabel: Den genomsnittliga betalningsviljan för 
att stötta riksdagens rovdjurspolitik (AVG). 
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Bilaga 7 – Den aggregerade betalningsviljan för riksdagens 
rovdjurspolitik 
 
För att räkna ut betalningsviljan i varje stratum måste jag veta andelen ja-sägare för 

respektive stratum (se tabell 1). 

 
Tabell 1. Andel i respektive stratum som uppger en positiv betalningsvilja 
 STRATUM JA (%)   
 Vargområde, landsbygd  32,1    
 Vargområde, tätort  40,7  
 Göteborg  41,1   
 Malmö  51,9   
 Övriga Sverige, landsbygd 45,3   
 Övriga Sverige, tätort  50,1  
 Vargrevir, landsbygd  23,4   
 Vargrevir, tätort  24,2   
 Stockholm  59,0   
 TOTALT  38,7   
 
Sammanställning av den genomsnittliga betalningsviljan samt den genomsnittliga 

betalningsvilja multiplicerat med andelen ja-sägare presenteras i tabell 2.  

 
Tabell 2. Genomsnittet av betalningsviljan i respektive stratum  
 STRATUM  Mean WTP Mean WTP*Andel ja-sägare  
 Vargområde, landsbygd 614,23  197,1 
 Vargområde, tätort  886,63  360,93 
 Göteborg  521,88  214,47 
 Malmö  603,78  313,65 
 Övriga Sverige, landsbygd 748,27  338,86 
 Övriga Sverige, tätort  674,9  338,31 
 Vargrevir, landsbygd  642,59  150,06 
 Vargrevir, tätort  433,33  104,72  
 Stockholm  931,7  549,47 
 
För att räkna ut den viktade betalningsviljan summerar jag alla viktade betalningsviljor 

för varje enskilt stratum, se ekvation (1). Den viktade betalningsviljan är representativ 

för den svenska befolkningen i åldrarna 18 till 84 år.  

 

𝑉𝑖𝑘𝑡𝑎𝑑  𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑖𝑙𝑗𝑎:  0,016×197,1+ 0,129×360,93   (1) 

+0,152×214,47+0,066×313,65+ 0,039×338,86 

+0,262×338,31+ 0,0004×150,06+ 0,001×104,72  

 +0,335×549,47 = 388,87 ≈ 389  𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟  
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Då datat är insamlat från 2004 måste beloppen justeras för konsumentprisindex, en 

förändring på 12,26 procent (www.scb.se). Den viktade betalningsviljan justerad för 

konsumentprisindex är 436,69≈437 kronor. 

 

Sveriges totalbefolkning var år 2015: 7 567 469 (www.scb.se). För att beräkna den 

totala betalningsviljan multipliceras den viktade betalningsviljan med totalpopulationen 

för 2015, se ekvation (2).  

 

Total betalningsvilja: 437 * 7 567 469 = 3 306 983 953 kronor.  (2) 

 

Den genomsnittliga betalningsviljan för individer mellan 18 och 84 år i Sverige 

uppskattas alltså till 437 kronor per år, under en femårsperiod. För att räkna ut den 

aggregerade betalningsviljan multipliceras den totala betalningsviljan med fem år. Se 

ekvation (3).   

 

Aggregerad betalningsvilja: 3 306 983 953 * 5: 16 534 919 765 kronor   (3) 

 

Då individens beslut gäller framtida betalningar bör den aggregerade betalningsviljan 

diskonteras. För att beräkna den aggregerade betalningsviljan med diskonteringsränta, 

se ekvation (4). I tabell 3 presenteras en diskonteringstabell med två procent 

diskonteringsränta. 

 

𝐾! = 𝐴!/ 1+ 𝑟 !      (4) 

 
Tabell 3. Den aggregerade betalningsviljan beräknat med en diskonteringsränta 
på två procent. 
 År Belopp  Diskonterat belopp 
 1 3 306 983 953  3 306 983 953 
 2 3 306 983 953  3 242 141 130 
 3 3 306 983 953  3 178 569 736 
 4 3 306 983 953  3 116 244 839  
 5 3 306 983 953  3 055 141 999 
 Summa 16 534 919 765  15 899 081 657 
 

Den aggregerade betalningsviljan blev tillslut 15 889 081 657 kronor, beräknat med en 

diskonteringsränta på två procent. 
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Bilaga 8 – Regressionsanalys mellan de oberoende variablerna samt 
stratumindelning 
Konstant   34,017   Vargområde,   - 250,9 
    (260,89)  landsbygd   (227,75) 
       
Ålder    3,11   Vargområde, tätort  - 447,76 
    (4,93)       (310,64) 
 
Bo med jägare   - 606,228**  Vargrevir,   308,079 
    (277,38)  landsbygd   (302,779)  
 
Medlem i   1108,067**  Vargrevir, tätort  - 421,782 
naturvårdsorganisation (525,83)      (601,4)  
 
Universitetsutbildning  774,732***  Göteborg   - 836,38*** 
    (296,01)      (246,83) 
 
Jägare    693,782*  Malmö    - 54,17  
    (383,65)      (222,46) 
 
Hund    246,154  Stockholm   - 76,738 
    (215,81)      (370,52) 
 
NOBS  137 
F(14, 123)  . 
Prob > F  . 
R-squared  0,2273 
Root MSE  1139,1 
Signifikansnivå: * = 0,10, ** = 0,05, *** = 0,01. Koefficienter med Whites robusta 
standardavvikelser inom parentes. Beroende variabel: Den genomsnittliga betalningsviljan för 
att ersätta Norge eller Finland ekonomiskt (AVG2). 
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Bilaga 9 – Den aggregerade betalningsviljan för att ersätta Norge eller 

Finland ekonomisk 
 

För att räkna ut betalningsviljan i varje stratum måste jag veta andelen ja-sägare för 

respektive stratum (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Andel i respektive stratum som uppgett en positiv betalningsvilja 
 STRATUM JA (%)   
 Vargområde, landsbygd 4,2    
 Vargområde, tätort 10,7   
 Göteborg 1,4   
 Malmö 8,9   
 Övriga Sverige, landsbygd 8,2   
 Övriga Sverige, tätort 4,9  
 Vargrevir, landsbygd 6,9   
 Vargrevir, tätort 4,2   
 Stockholm 9,2   
 TOTALT 6,7   
 

Sammanställning av den genomsnittliga betalningsviljan samt den genomsnittliga 

betalningsvilja multiplicerat med andelen ja-sägare presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 2. Genomsnittet av betalningsviljan i respektive stratum 
 STRATUM Mean WTP Mean WTP*Andel ja-sägare  
 Vargområde, landsbygd 279,58  11,78 
 Vargområde, tätort 376,25  40,31 
 Göteborg 800,00  11,27 
 Malmö 515,00  45,63 
 Övriga Sverige, landsbygd 736,78  60,37 
 Övriga Sverige, tätort 311,20  15,24 
 Vargrevir, landsbygd 703,16  48,68 
 Vargrevir, tätort 463,33  19,47  
 Stockholm 537,50  49,51 
 

För att räkna ut den viktade betalningsviljan summerar jag alla viktade betalningsviljor 

för varje enskilt stratum, se ekvation (1). Den viktade betalningsviljan är representativ 

för den svenska befolkningen i åldrarna 18 till 84 år.  
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𝑉𝑖𝑘𝑡𝑎𝑑  𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑖𝑙𝑗𝑎:  0,016×11,78+ 0,129×40,31   (1) 

+0,152×11,27 +0,066×45,63+ 0,039×60,37+ 0,262×15,24 

+0,0004×48,68 +0,001×19,47 +0,335×49,51 = 33,08   ≈ 33  𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟  

 

Då datat är insamlat från 2004 måste beloppen justeras för konsumentprisindex, en 

förändring på 12,26 procent (www.scb.se). Den viktade betalningsviljan justerad för 

konsumentprisindex är 37 kronor. 

 

Sveriges totalbefolkning var år 2015: 7 567 469 (www.scb.se). För att beräkna den 

totala betalningsviljan multipliceras genomsnittet med totalpopulationen för 2015, se 

ekvation (2).  

 

Total betalningsvilja: 37 * 7 567 469 = 279 996 353 kronor.  (2) 

 

Den genomsnittliga betalningsviljan för individer mellan 18 och 84 år i Sverige 

uppskattas alltså till 37 kronor per år, under en femårsperiod. För att räkna ut den 

aggregerade betalningsviljan multipliceras den totala betalningsviljan med fem år. Se 

ekvation (3).   

 

Aggregerad betalningsvilja: 279 996 353 * 5 = 1 399 981 765 kronor   (3) 

 

Då individens beslut gäller framtida betalningar bör den aggregerade betalningsviljan 

diskonteras. För att beräkna den aggregerade betalningsviljan med diskonteringsränta, 

se ekvation (4). I tabell 3 presenteras en diskonteringstabell med två procent 

diskonteringsränta. 

 

𝐾! = 𝐴!/ 1+ 𝑟 !      (4) 
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Tabell 3. Den aggregerade betalningsviljan beräknat med en diskonteringsränta 
på två procent. 
 År Belopp Diskonterat belopp 
 1 279 996 353  279 996 353 
 2 279 996 353  274 506 228 
 3 279 996 353  269 123 753 
 4 279 996 353  263 846 817 
 5 279 996 353  258 673 350 
 Summa 1 399 981 765  1 346 146 502 
 
Den aggregerade betalningsviljan blev tillslut 1 346 146 502 kronor, beräknat med en 
diskonteringsränta på två procent. 
 


