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Sammanfattning

Inledning: Föreliggande uppsats syftar till att tillämpa Contingent Valuation Method på den
kollektiva nyttigheten Göta Kanal, för att därigenom erhålla en värdering av det svenska
folkets betalningsvilja för kanalen.

Metod och litteratur: En litteraturgenomgång föregår en förklaring av uppsatsens centrala
begrepp. Därefter följer en genomgång av tre olika metoder som kan användas för att värdera
kollektiva nyttigheter. Dessa tre metoder är: resekostnadsmetoden, fastighetsvärdesmetoden
och Contingent Valuation Method. Vi framhåller att Contingent Valuation Method är en metod
som även kan mäta existensvärden och framtida värden, det vill säga värderingar från
människor som inte besöker den kollektiva varan. Genom tillämpningen av CVM på Göta
Kanal, har vi funnit att metoden lämpar sig väl för att värdera objekt av riksintresse.

Ekonomisk värdering av natur- och kulturresurser: Kapitlet inleds med en allmän
diskussion om begreppet kollektiva nyttigheter ur nationalekonomisk synvinkel. Värderingen
av kollektiva nyttigheter kan sägas bestå av två delar: användarvärden och icke-
användarvärden. Naturvårdsverket använder sig av begreppet totalt ekonomiskt värde, vilket
består av användarvärde, framtida värde och existensvärde. Vi redogör särskilt för begreppet
existensvärde. Oavsett om motiven för en individs existensvärde härstammar från altruism eller
egoism kommer ett värde att kunna beräknas. Det är för oss det centrala.
Contingent Valuation Method är en ny och kontroversiell metod, som använts i många
sammanhang sedan mitten av 1960-talet. Hanley & Spash delar upp genomförandet av en
CVM-undersökning i sex steg: beskrivning av den hypotetiska marknadssituationen, insamling
av bud, estimering av genomsnittlig betalningsvilja eller kompensationskrav, ekonometrisk
analys för estimering av betalningsviljekurva, beräkning av värde för hela populationen samt
utvärdering av CVM-undersökningen.

CVM har varit och är en kontroversiell metod, vilket har resulterat i att metoden har utvecklats
över tiden. Vi redogör för fyra olika sorters bias: bias på grund av CVM-undersökningens
utformning, bias på grund av genomförande, bias på grund av betalningssätt och
beloppsgränser samt bias på grund av budgetrestriktion. Vårt mål med redogörelsen är att göra
läsaren uppmärksam på dessa att problem existerar och hur vi kan hantera dem.

Tidigare studier: Presentationen av tidigare studier syftar till att dels redovisa resultat
utförda inom området värdering av kollektiva nyttigheter, dels att redogöra för utvalda delar av
den metodutveckling som skett.

Vår studie: Undersökningen omfattar två urvalsgrupper, riket och närområdet, om 1 500
personer vardera. Svarsfrekvensen för riksurvalet var 53,2 procent och för närområdet 64,8
procent. Frågeställningarna i vår enkät diskuteras utifrån de svar som inkommit. Fler belopp
hade med fördel kunnat användas, exempelvis 300 kronor. Fyra grupper identifieras med
avseende på om respondenten besökt Göta Kanal, samt om respondenten tror sig vilja besöka
Göta Kanal under de kommande fem åren. De fyra grupperna används i kapitel sju för att
urskilja respondenter med endast existensvärde från respondenter med framtida värde och
framtida värde samt användarvärde.



Sammanställning av enkäten: Svaren på samtliga frågeställningar redovisas. Vi konstaterar
att vårt urval avspeglar svenska befolkningen väl med avseende på kön, ålder, inkomst och
utbildning. Hushållstorleken i våra urval är större än riksgenomsnittet, vilket till största delen
beror på att vi exkluderat personer äldre än 70 år. Drygt fyra svenskar av tio har besökt Göta
Kanal under den senaste femårsperioden. Något fler män än kvinnor har besökt kanalen. Sex
svenskar av tio tror att de kommer att besöka Göta Kanal minst en gång under den närmast
följande femårsperioden, även i detta fall är det något fler män som tror att de kommer att
besöka kanalen. Svaren på scenariofrågan redovisas ingående för samtliga belopp, andelen ja-
svar varierar mellan 88,0 procent och 30,1 procent.

Totalt ekonomiskt värde för Göta Kanal: Existensvärdet för bevarande av Göta Kanal
beräknas till mellan 143 och 56 kronor per hushåll och år i tio år. Vi kan inte belägga att
kvinnors och mäns värdering skiljer sig åt. Betalningsviljan för bevarande av Göta Kanal för
grupperna med framtida värde, samt framtida värde och användarvärde är 276 – 139 respektive
295 – 139 kronor per hushåll och år i tio år. Existensvärdet utgör således drygt hälften av
betalningsviljan.

Ekonometrisk analys: Vi har använt oss av statistikprogrammet RATS för att skatta
modeller för de olika beloppsgrupperna. Datamaterial med binära svarsalternativ skattas
lämpligen med logit-modeller, vilket vi också använt oss av. De variabler som förekommer
mest frekvent i våra modeller är framtida kanalbesök samt miljöintresse. Även tidigare
kanalbesök har visat sig påverka betalningsviljan i vårt datamaterial.

Diskussion och slutsatser: Våra resultat ger för handen att den svenska befolkningen
värderar bevarandet av natur- och kulturresursen Göta Kanal till mellan 100 och 225 kronor
per hushåll och år i tio år. Vi vill dock poängtera att alternativa beräkningsmetoder hade kunnat
användas, vilket hade kunnat ge något annorlunda resultat. Konstruerat som en
folkomröstningssituation blir det belopp som 50 procent av väljarna skulle föredra mellan 0
och 106 kronor per år i tio år.

Göta Kanal är en utpräglad turistattraktion, där nästan alla besökare vistas vid kanalen under
sommarmånaderna. Kanalen är ett välkänt kulturbyggnadsverk och vi har beräknat dess
existensvärde till att ligga inom intervallet 214 och 548 miljoner kronor per år i tio år.
Existensvärdet utgör mer än hälften av respondenternas totala värdering av bevarandet av
kanalen.

Vi har inte kunnat fastställa någon skillnad mellan mäns eller kvinnors värdering bland
grupperna med framtida värde och användarvärde. Männen i riksurvalet värderade bevarandet
av Göta Kanal något högre än kvinnorna ur samma urvalsgrupp. Det är möjligt att männens
högre inkomster påverkar deras högre användarvärde och framtida värde i riksurvalet.

Vi har spekulerat i om mäns och kvinnors värdering av den kollektiva nyttigheten Göta Kanal
bottnar i samma motiv, eller om motiven är olika. Givet det datamaterial vi använt oss av kan
vi inte uttala oss säkert om motiven till varför individen kan tänka sig att bidra till bevarandet
av kanalen eller ej, beror på något annat än miljöintresse samt de eventuella kanalbesök som
respondenten gjort alternativt kommer att göra. Kvinnor är i varje fall oftare ute i naturen än
män och tycker om att ströva och koppla av. Männen vill åka båt, jaga och fiska och har
därmed kanske inte samma känsla för den omgivande miljön. Vi framhåller dock att detta



endast är lösryckta funderingar kring motiven för betalningsviljan för den unika natur- och
kulturresursen Göta Kanal.
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1  Inledning

___________________________________________________________________________

___

I inledningskapitlet beskriver vi uppsatsens bakgrund, syfte och frågeställningar. Dessutom
presenterar vi de avgränsningar som vi har gjort. En disposition över uppsatsens fortsatta
uppläggning avslutar kapitlet.

1.1  Bakgrund

Värdering av natur- och kulturresurser i monetära termer är ett aktuellt ämne i den ekonomiska
debatten.1 En monetär värdering underlättar, och kan även användas som ett underlag vid
diskussioner om huruvida skattemedel skall allokeras för skötsel och underhåll av natur- eller
kulturresursen. Flera aktörer, exempelvis Vägverket och Banverket, har på senare år
uppmärksammat problematiken med, och vikten av, att kunna mäta hur användarna av natur-
och kulturresurser värderar de aktuella resurserna, men även att kunna mäta hur de som inte
använder natur- och kulturresursen värderar densamma. Flera olika metoder för att mäta det
ekonomiska värdet av natur- och kulturresurser förekommer, varav de vanligaste är
fastighetsvärdesstudier, Contingent Valuation Method och resekostnadsundersökningar.

1.1.1  Göta Kanal och AB Göta kanalbolag

Göta Kanal, även kallad Sveriges Blåa Band, är Sveriges största kulturbyggnadsverk och även
ett av de största byggnadsprojekt som någonsin genomförts i Sverige. Kanalen sträcker sig över
190 kilometer mellan Mem vid Slätbaken i ost till Sjötorp vid Vänerns strand i väst och bildar
tillsammans med Trollhätte Kanal en vattenväg tvärs över Sverige. Baltzar von Platen, greve,
sjömilitär och statsråd, blev den som lyckades driva igenom kanalprojektet och till sin hjälp tog
han Europas då främste kanalbyggare, skotten Thomas Telford.2

I maj 1810 togs de första spadtagen i Motala och arbeten var snart igång på ett 15-tal olika
ställen utmed den tilltänkta kanalens sträckning. Den 26 september 1832 invigdes Göta Kanal i
Mem under pompa och ståt i närvaro av Sveriges dåvarande konung  Karl XIV Johan med
familj. Baltzar von Platen fick dock inte uppleva kröningen av sitt livsverk - han avled knappt
tre år tidigare, 1829.3

Göta Kanal är en välkänd svensk natur- och kulturresurs, både i Sverige och utomlands.
Kanalen erhöll 1998 utmärkelsen "International Historic Civil Engineering Landmark", vilken
tidigare utdelats till ett 25-tal historiska byggnadsverk i världsklass, som exempelvis
Eiffeltornet, Frihetsgudinnan, Golden Gate-bron och Panamakanalen4. Året innan, 1997,
tilldelades Göta Kanal även Guldstjärnan ("Etoile d'Or") av Europas turistjournalister. Kanalen

                                                
1  Se bland annat Grudemo (1994): Nya vägars intrångskostnader – en sammanställning av resultat av CVM-

undersökningar och ”för eller emot”-studier, VTI meddelande nr. 744.
2  Nationalencyklopedien (1992), sid. 261.
3  Välkommen till Kanal- och Sjöfartsmuseet i Motala, sid. 4.
4  Priset delas ut av American Society of Civil Engineers, ASCE, se informationsbroschyr om Göta Kanal: När

resan är målet, sid. 6.
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lockar under sommarmånaderna till sig cirka 1,7 miljoner turister och 4 500 fritidsbåtar längs
dess sträckning över Sverige.5

AB Göta Kanalbolag är sedan den 1 juli 1992 ett av staten helägt bolag. Bolaget har till uppgift
att med hög kvalitet och med hänsyn till miljön och natur värna, bevara och utveckla Göta
Kanal som Sveriges största kulturhistoriska byggnadsverk. Därtill skall AB Göta Kanalbolag
erbjuda så många personer som möjligt tillgång till upplevelser, rekreation och ett aktivt
friluftsliv både på kanalen och i området kring densamma. För ett antal år sedan höjdes
priserna för båttrafik på Göta Kanal kraftigt och trafiken minskade därmed betydligt. Under
1998 minskade såväl passagerarbåtstrafiken som fritidsbåttrafiken med 27 respektive 5,6
procent. Detta medförde att intäkterna för kanalbolaget minskade med 11,2 procent och
uppgick till 5,799 kkr jämfört med 6,527 kkr året innan. För att sätta detta i relation till något,
kan sägas att AB Göta Kanalbolags totala kostnader under 1998 uppgick till cirka 45 kkr.6

Våren 1999 aviserade Göta Kanalbolaget om ändrade öppettider, vilka bland annat innebar så
kallad konvojkörning under fyra perioder i början och slutet av sommaren 1999.7 Om
utvecklingen fortsätter i denna riktning kommer turisttrafikens omfattning att minska
ytterligare. Vilka konsekvenser detta får för näringslivet och aktiviteter kring kanalen kan vi
bara sia om i dagsläget.

Vi anser att det är av intresse att studera hur den största intressegruppen – det svenska folket -
värderar natur- och kulturresursen Göta Kanal. Resultatet av studien kan utgöra ett underlag
dels för diskussion om nivåer på eventuellt statligt och kommunalt ekonomiskt stöd för
underhåll och service av Göta Kanal, dels för AB Göta Kanalbolaget att utnyttja för att göra
kanalen mer attraktiv för turister och de som bor i kanalens närområde.

1.2  Syfte

Syftet med uppsatsen är att tillämpa Contingent Valuation Method på den kollektiva
nyttigheten Göta Kanal.

1.3  Frågeställningar

I uppsatsen behandlar vi följande frågeställningar:

• Vad är det ekonomiska värdet av en natur- och kulturresurs?
• Hur mäts natur- och kulturhistoriska miljöer i monetära termer?
• Hur fungerar Contingent Valuation Method?
• Vad har tidigare studier om ekonomisk värdering av natur- eller kulturresurser givit för

resultat?
• Hur beräknas Göta Kanals totala ekonomiska värde?

1.4  Avgränsningar

De avgränsningar vi gjort som berör enkäten kommer att presenteras separat i det kapitel som
behandlar enkätens utformning, urval och utskick. En avgränsning vi gjort är den tidsperiod
under vilken vi genomför arbetet. Enkätundersökningen genomfördes under juni - juli 1999.
Eftersom inga liknande studier gällande Göta Kanal utförts tidigare kan vi inte sätta vårt
resultat i relation till dessa. Vår studie syftar till att tillämpa CVM på den kollektiva

                                                
5  AB Göta Kanalbolag (1999): När resan är målet, sid. 6.
6  AB Göta Kanalbolag (1999): Årsredovisning 1998.
7  AB Göta Kanalbolag (1999): Ändrade öppettider 1999.
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nyttigheten Göta Kanal och därigenom undersöka Göta Kanals totala ekonomiska värde, såväl
användarvärde som existensvärde och om så är möjligt också framtida värde. Geografiskt
avgränsar vi kanalen mellan Mem i ost till Sjötorp i väst. Vi kommer alltså inte studera
Trollhätte Kanal eller Kinda Kanal, även om dessa gränsar till eller ligger nära Göta Kanal.

1.5  Disposition

För som är mest intresserad av metod- och teoridelen ur nationalekonomisk synvinkel
rekommenderar vi kapitel tre och fyra, samt kapitel sju och åtta. Om läsaren enbart är
intresserad av att läsa om Göta Kanal-projektet, hänvisar vi till kapitel fem till och med sju.

Uppsatsens andra kapitel innehåller definitioner av de centrala begrepp som vi använder oss av
i vår undersökning. Kapitlet innehåller även en litteraturgenomgång i vilken vi kommenterar
den litteratur vi har läst och använt oss av för att genomföra studien. Vi kommer också att
presentera ett antal metoder som kan användas för att mäta miljöintrång, varpå vi slutligen
väljer vilken av metoderna som kommer att ligga till grund för vår studie.

I kapitel tre beskriver vi den metod vi valt för vår studie, Contingent Valuation Method mer
ingående, samt redogör för allmänna ekonomiska teorier som är aktuella för vårt projekt. Den
läsare som är väl insatt i CVM kan med andra ord hoppa över detta kapitel helt, eller läsa det
kursivt.

Uppsatsens fjärde kapitel återger i korthet några tidigare nämnvärda arbeten som behandlar
liknande ämnesområden inom miljöekonomi. Därefter följer ett kapitel om vår egen studie –
Göta Kanal. Vi redogör bland annat för hur vi har gått tillväga då vi utformade enkäten, som
skickades ut till 3000 slumpmässigt utvalda hushåll runt om i Sverige. Vi kommer även att
diskutera en del av de problem vi stött på under arbetets gång och hur de kan ha påverkat
undersökningen.

Det sjätte kapitlet innehåller en sammanställning av enkätsvaren från vår undersökning och vi
följer därefter upp med en ekonomisk analys, vilken återfinns i kapitel sju. Kapitlet innehåller
också en skattning av Göta Kanals totala ekonomiska värde, det vill säga användarvärde,
framtida värde och existensvärde. Vårt syfte med detta är att ta reda på om kanalen över huvud
taget har något existensvärde för den svenska befolkningen.

I det näst sista kapitlet, kapitel åtta, gör vi en ekonometrisk analys av datamaterialet vi samlat
in för Göta Kanal. Vi använder oss av statistikprogrammet RATS och skattar logit-funktioner
för respondenternas betalningsvilja för kanalen.

I det nionde och sista kapitlet presenterar vi resultatet av den undersökning vi gjort genom att
bland annat besvara frågeställningarna i stycke 1.3. Vi kommer även att runda av uppsatsen
genom att beröra nya frågeställningar som dykt upp under arbetets gång, vilka enligt oss kan
ligga till grund för vidare forskning och nya studier inom området.
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2  Metod och litteratur

___________________________________________________________________________

___

I detta kapitel förklarar vi de begrepp som är centrala för framställningen av vårt arbete.
Därefter följer en litteraturgenomgång samt en sammanställning över olika metoder för att
mäta det ekonomiska värdet av natur- eller kulturresurser.

2.1  Allmänt

Uppsatsen är uppdelad i två delar. De första fyra kapitlen, vilka är av mer teoretisk karaktär,
där vi använder oss av textanalys av texter producerade av andra författare. Den andra delen av
uppsatsen innehåller vår undersökning, vilken vi baserar på en enkätundersökning vi genomfört
under juni-juli 1999. De två delarna ställer olika krav på behandling.

Sekundärmaterialet ställer krav på att vi som genomför studien presenterar material på ett så
objektivt sätt som möjligt och att vi lägger ner möda på att hitta material som även behandlar
det som studeras kritiskt, det vill säga försöka behandla samtliga infallsvinklar, åsikter och
uppfattningar. Sekundärmaterial är oftast skevt på något sätt eftersom ingen kan ta upp alla
vinklingar på ett problem.8

Vad gäller primärmaterial är det oftast behäftat med problem vad gäller reliabilitet och validitet.
Med reliabilitet menas att materialet måste vara insamlat på ett sådant sätt att om försöket
görs om skall det ge samma resultat som vid det tidigare undersökningstillfället. Validitet
innebär att kontrollera om vi mäter det vi tror oss mäta. Exempel på detta kan vara känsliga
frågeställningar som respondenten inte svarar ärligt på. För ytterligare diskussion om detta
hänvisas till avsnitt 5.4.9

Den litteratur vi använt oss av kan grovt delas in i fyra olika grupper: vetenskapliga
undersökningar i form av artiklar och doktorsavhandlingar, böcker inom ämnet
nationalekonomi, offentligt tryck och informationsmaterial/utredningsmaterial. I den första
gruppen återfinner vi en stor del av den litteratur varpå vi baserar vårt teorikapitel samt
kapitlet om tidigare forskning och användande av Contingent Valuation Method. Vi har lagt
stor vikt vid studier som tar upp kritik mot Contingent Valuation Method, av vilket en kort
genomgång återges i avsnitt 3.3. Detta för att få ett så brett perspektiv på metoden och dess
begränsningar som möjligt.

De böcker inom ämnet nationalekonomi vi använt oss av har till stor del tjänat som
kurslitteratur vid flera universitet. Vi har huvudsakligen använt oss av Hanley & Spashs ”Cost-
Benefit Analysis and the Environment ”, vilken innehåller en genomgång av olika metoder att
mäta det ekonomiska värdet av kollektiva nyttigheter. Arbetet innehåller även en genomgång av
kritik, samt hur vi kan hantera kritik för att undersökningar skall bli så bra som möjligt.

                                                
8 Halvorsen (1992), sid. 72ff.
9 Svenning (1995), sid. 60ff.
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Med offentligt tryck menar vi Statens Offentliga Utredningar (SOU) och publikationer
framtagna av myndigheter eller liknande organisationer. Vi har använt oss av SOU för att få en
översikt över vilka metoder som idag används för att värdera natur- och kulturresurser. Detta
gav inte ett tillfredsställande resultat, eftersom ämnet inte behandlas tillräckligt ingående i
någon utredning. Vi använder oss i stället av studier utförda av Väg- och Transportforsknings
Institutet (VTI) och Naturvårdsverket, vilka behandlar olika metoder för att mäta kostnader
för miljöintrång både ingående och kritiskt.

Den sista gruppen, informationsmaterial, är den gruppen som ställer högst krav på att vara
källkritiska från vår sida. Vi har använt oss av denna materialtyp i beskrivningen av Göta
Kanal, både i uppsatsen och i scenariofrågan i svarsenkäten. För att få en mer objektiv
beskrivning av Göta Kanal har vi använt oss av Nationalencyklopediens artikel om Göta
Kanal.

Uppsatsens femtie till nionde kapitel bygger på vår egen studie. Det har inte tidigare utförts
någon liknande undersökning om Göta Kanal, varför vi inte har några andra resultat att relatera
till. Vi behandlar vår egen studie utförligt i kapitel fem.

2.2  Begreppsdefinitioner

I uppsatsen förekommer att antal nationalekonomiska begrepp vilka vi har valt att precisera i
följande stycke. Stycket kan därmed hoppas över helt eller delvis för den som är väl insatt i
miljöekonomisk terminologi eller nationalekonomi.

Kollektiv nyttighet: En kollektiv nyttighet är ett fall av bristande rivalitet. Normalt sett tänker
vi oss att en och samma enhet av en vara eller tjänst inte kan konsumeras av mer än en individ
eller ett hushåll samtidigt. Detta gäller dock inte för kollektiva nyttigheter, där flera individer
eller hushåll samtidigt kan konsumera varan eller tjänsten och de dessutom inte kan stänga ute
andra konsumenter från konsumtion. Exempel på kollektiva varor är en kommunalt ägd
badstrand och en promenad i en statlig skog.10

Betalningsvilja: Den högsta summa pengar en individ kan tänka sig att betala för att exempelvis
slippa ett intrång i ett naturområde i form av en ny bullrande väg. Genom att använda någon
form av insamlingsteknik, till exempel binär Contingent Valuation Method, kan
respondenternas minimibetalningsvilja skattas och användas som ett riktmärke för att estimera
den faktiska betalningsviljan.11

Miljöintrång: Den påverkan som en förändring medför för miljön, exempelvis vid byggnation
av en bro eller ny väg. Intrånget kan vara i form av att vissa djurarter försvinner helt eller
delvis, eller att den tidigare tillhandahållna servicen på platsen försämras.12 I vårt fall innebär
intrånget att både situationen för de som åker båt på kanalen och för de som åker till kanalen
för att titta på båtar eller för att ströva utmed kanalbanken försämras. De höjda avgifterna är
ett exempel på detta.

Användarvärde: Begreppet användarvärde avser det värde som till exempel ett område har för
dem eller de som utnyttjar det. Om en å förorenas av en intilliggande industri, kommer
exempelvis de förlorade användarvärdena bland annat bestå av minskade fiske- och
badmöjligheter för de som i vanliga fall brukar och vistas vid ån. Användarvärde är ett brett

                                                
10 Se till exempel Lindvall (1994), sid. 13.
11 Jansson & Rehnström (1998), sid. 6.
12 Enligt uppgift, professor Jan-Owen Jansson, Linköpings Universitet, Linköping, 1999-04-26.
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begrepp som består av alla de former av konsumtion av natur- eller kulturresursen som höjer
min nytta, till exempel när jag läser en bok, eller tittar på en film om en natur- eller
kulturresurs.13

Existensvärde: Existensvärde är det värde som individer tillskriver ett visst område, trots att de
själva aldrig vistas där eller har några planer på att besöka området i framtiden. Själva
vetskapen om att till exempel Schwarzwaldskogarna är lummiga och välbevarade kan för många
ha ett värde i sig. Därmed kan existensvärdet sägas vara en slags betalningsvilja för just
vetskapen att ett vackert område eller naturresurs finns kvar tillgängligt. Oftast brukar
existensvärdet överstiga användarvärdet för unika naturområden, medan områden som har
substitut har lägre existensvärden.14

Framtida värde: Framtida värde är det värde individen sätter på att kunna utnyttja natur- eller
kulturresursen i framtiden. Framtida värde är svårt att skatta i monetära termer. Vi antar att
respondenten har ett framtida värde om han eller hon tror sig besöka Göta Kanal under den
kommande femårsperioden.15

Framingeffekt: Framingeffekt innebär att respondenten inte uppfattar frågan på det sätt som
enkätkonstruktören hade tänkt sig och därmed kommer svaret att bli något helt annat. Orsaker
till framingeffekter kan vara att respondenten inte är tillräckligt insatt i ämnet eller att det
saknas information i frågeställningen. Detta medför att respondenten gör egna antaganden och
följaktligen ej svarar på den ursprungliga frågeställningen. Framingeffekten påverkar således
enkätens validitet.16

2.3  Metoder för att mäta kostnader för miljöintrång

Det finns många studier som kartlagt olika metoder för att mäta miljöintrång och andra varor
och tjänster för vilka det inte finns någon marknad. Metoderna kan delas in i två undergrupper;
indirekta och direkta metoder. De indirekta metoderna bygger på att information om
närliggande varor, som är prissatta på en marknad, inhämtas och används som en
proxyvariabel17 för att skatta värdet av den icke-prissatta varan. De direkta metoderna bygger
på att en hypotetisk marknad konstrueras för att på så sätt avslöja människors värdering av
den icke-prissatta varan.18

Vi redogör för tre av de vanligaste metoderna: resekostnadsmetoden, fastighetsvärdesstudier
och Contingent Valuation Method.19

2.3.1  Resekostnadsmetoden

Resekostnadsmetodens grundantagande är att en besökare av en natur- eller kulturresurs
åtminstone är beredd att betala det pris det kostar att förflytta sig till densamma. Den största
kostnaden i samband med ett besök av en natur- eller kulturresurs är oftast resekostnaden.

                                                
13 Kriström (1990), sid. 9ff.
14  Kriström (1990), sid. 13ff.
15  Naturvårdsverket (1997), sid. 3.
16  Se exempelvis Jansson & Rehnström (1998).
17  Med proxyvariabel menas vanligen en variabel som används som en ersättning för den variabel som

egentligen skall studeras, men som man av olika anledningar ej har data tillgängligt för. Se exempelvis
Gujarati (1995), sid. 482.

18  Naturvårdsverket (1997), sid. 5.
19  Johansson (1989), sid. 144.
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Metoden är således en indirekt metod.20 Mitchell och Carson delar upp genomförandet av en
resekostnadsundersökning i fyra steg:

1. Cirklar med olika radier dras runt natur- eller kulturresursen. Därefter inhämtas information
om hur många som besöker natur- eller kulturresursen i de olika zonerna via en
enkätundersökning.

2. Besöksfrekvensen beräknas för de olika zonerna. Därefter görs en regressionsanalys för att
undersöka sambandet mellan besöksfrekvens och resekostnad.

3. En efterfrågekurva för natur- eller kulturresursen som en funktion av de antal kilometer
besökaren måste resa från respektive zon konstrueras.

4. Varje tillryggalagd kilometer multipliceras med ett belopp för att på så sätt erhålla ett
belopp i monetära termer. Ytan under efterfrågekurvan motsvarar den totala nyttan som
skapas av natur- eller kulturresursen. Det samhälleliga nettovärdet av natur- eller
kulturresursen utgörs av skillnaden mellan vad besökarna faktiskt betalar för att ta sig dit
och deras maximala betalningsvilja (konsumentöverskottet).21

Med resekostnadsmetoden kan användarvärdet av en natur- eller kulturresurs estimeras i
monetära termer. Metoden mäter inte framtida värde eller existensvärde, varför inte något
totalt ekonomiskt värde på natur- eller kulturresursens kan erhållas.

En resekostnadsundersökning medför problem som resulterar i att efterfrågefunktionens
utformning är oklar. Är resetidskostnad ett bra sätt att värdera besökstidskostnad eller går
vissa värden förlorade? Har resan till natur- eller kulturresursen ett värde i sig? Det kan till
exempel tänkas att en bilresa med familjen ökar individernas nytta just för samvaron i bilen.
Hur inkluderas substitut i modellen exempelvis andra närliggande skogar eller sjöar?
Allemansrätten i Sverige medför att de flesta naturresurser har många substitut varför
besökaren inte behöver resa särskilt långt, vilket kan leda till en låg värdering av densamma.22

2.3.2  Fastighetsvärdesmetoden

Grundtanken i fastighetsvärdesmetoden är att skillnader i miljökvalitet återspeglas i priset på
fastigheter belägna i det aktuella området och metoden är således en indirekt metod för att mäta
värdet av en natur- eller kulturresurs. Fastigheter belägna på olika platser har olika
miljöattribut, vilket är en av de faktorer som inkluderas i priset på fastigheten. Om
fastigheterna är lika i övrigt, men priserna skiljer sig, kan prisskillnaden sägas utgöras av
skillnaden i miljö. På detta sätt skattas ett pris på miljön i det aktuella området.23

Metoden syftar dels till att identifiera hur stor del av skillnaden i fastighetens värde som
härstammar från skillnader i miljöattribut, dels till att undersöka människors betalningsvilja för
att förbättra miljökvaliteten i det aktuella området inklusive det samhällsekonomiska värdet av
miljöförbättringen. Ett problem med fastighetsvärdesmetoden är att det är svårt att avgöra hur
stor del av skillnaden i fastighetsvärde som härrör från skillnaden i miljö. Vid
fastighetsvärdesstudier införs ofta fler variabler som påverkar värdet för att urskilja den

                                                
20  Ibidem, sid. 15.
21  Mitchell & Carson (1989).
22  Naturvårdsverket (1997), sid. 16.
23  Ibidem, sid. 18.
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skillnad som beror på miljön. Metoden kan inte användas för att mäta existens- eller framtida
värde och kan således inte mäta det totala ekonomiska värdet på en natur- eller kulturresurs.24

2.3.3  Contingent Valuation Method

Contingent Valuation Method (CVM) kallas ofta för enkätmetoden eller hypotetisk
värderingsmetod, men ännu har ingen svensk benämning för metoden fått fäste. CVM är en
direkt metod för att mäta människors betalningsvilja för en natur- eller kulturresurs. Den
bärande tanken i metoden är att en marknad för natur- eller kulturresursen simuleras eller byggs
upp hypotetiskt. Eftersom natur- eller kulturresurser är en form av kollektiva nyttigheter är
det svårare för de tillfrågade att värdera dem, än för varor och tjänster som distribueras på en
marknad. För att värderingen skall bli så tillförlitlig som möjligt beskrivs vanligen natur- eller
kulturresursen noga, ofta åtföljd av en bild eller en skiss över det aktuella området.25

Hanley och Spash delar upp genomförandet av en CVM-studie i sex delar:

1. Beskrivning av den hypotetiska marknadssituationen
2. Insamling av bud.
3. Estimering av genomsnittlig betalningsvilja eller kompensationskrav.
4. Ekonometrisk analys för estimering av betalningsviljekurva.
5. Beräkning av värde för hela populationen.
6. Utvärdering av CVM-studien.26

CVM-studier mäter människors totala ekonomiska värdering av natur- eller kulturresursen.
Med uppföljningsfrågor kan forskaren särskilja exempelvis användarvärde och existensvärde.
Bland metodens nackdelar nämner Naturvårdsverket bland annat snedvridningseffekter på
grund av metodens utformning, vilket betalningssätt och vilken utgångspunkt som valts för
betalningarna, samt om urvalet är representativt.27

2.4  Val av metod

Uppsatsen syftar till att tillämpa Contingent Valuation Method på Göta Kanal, vilket innebär
att såväl användarvärde, framtida värde samt existensvärde kommer att skattas.

Naturvårdsverket menar att CVM-studier med fördel används vid ekonomisk värdering av
bevarandeområden, rekreationsområden samt objekt av riks-, region- och lokalintresse, av
vilket det senare passar väl in på natur- och kulturresursen Göta Kanal.28

                                                
24  Ibidem, sid. 18.
25  Budh (1998), sid. 15.
26  Hanley & Spash (1993), sid. 53ff.
27  Naturvårdsverket (1997), sid. 9f.
28  Ibidem, sid. 3.
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3  Ekonomisk värdering av natur- och kulturresurser

___________________________________________________________________________

___

Vi kommer i detta kapitel att diskutera teorier för ekonomisk värdering av natur- och
kulturresurser. Därefter redogör vi för Contingent Valuation Method samt diskuterar
metodens för- och nackdelar. I kapitlet presenterar vi även några exempel på metodutveckling
inom CVM.

3.1  Kollektiva nyttigheter

Lipsey et al. identifierar fyra faktorer som leder till ineffektivt fungerande marknader. Dessa
fyra faktorer är monopolmakt, externa effekter, kollektiva nyttigheter och asymmetrisk
information.29 En kollektiv nyttighet kännetecknas av att det inte kostar något extra för
ytterligare en konsument att konsumera nyttigheten. När väl ett TV-program eller en
kustkorvett är tillverkad kan alla samhällets invånare konsumera varan, eller i alla fall den nytta
som TV-programmet eller kustkorvetten ger upphov till.30

Ett problem som uppkommer i samband med kollektiva nyttigheter är att det kan vara
rationellt för konsumenten att inte uppge sin sanna ekonomiska värdering av den kollektiva
nyttigheten. Detta problem kallas vanligen ”free-rider-effekt”, vilket översatt blir ungefär ”att
åka snålskjuts”. Ett konkret exempel på detta fenomen kan sägas vara en obetald TV-licens.31

Svårigheten att få individer att avslöja sin sanna betalningsvilja för den kollektiva nyttigheten
resulterar i att den kollektiva nyttigheten inte värderas korrekt, vilket i sin tur leder till att det
produceras för mycket eller för lite av den kollektiva nyttigheten alternativt att den kollektiva
nyttigheten över- eller underutnyttjas. Därmed är det således av vikt att hitta metoder för att
värdera kollektiva nyttigheter, såsom natur- eller kulturresurser, för att allokera ett optimalt
belopp av den gemensamma kassan för produktion eller upprätthållande av den sistnämnda.

3.2  Ekonomisk värdering av kollektiva nyttigheter

Värdet av en vara eller tjänst brukar vanligtvis anges i det högsta monetära belopp
konsumenten är villig att betala för att få nyttja den.32 Natur- och kulturresursers värde har
traditionellt sett inte mätts i monetära termer, varför ingen marknad kan sägas existera för
denna typ av varor. I och med att natur- och kulturresurserna inte värderats föreligger en risk
att de överutnyttjas.33 Detta problem har bland annat uppmärksammats av VTI i flera
utredningar som genomfördes i början av 1990-talet.34

                                                
29  Lipsey et al. (1992), sid. 404.
30  Ibidem, sid. 403.
31  Ibibem, sid. 403.
32  Kriström (1990), sid. 9ff.
33  Pihl (1997), sid. 16ff.
34  Se Grudemo (1988): CVM-studie av intrång i rekreations- och naturområde – fallstudie Säterivägen i

Mölnlycke, VTI notat nr. T47; Grudemo (1990): Folkomröstningen om Vallaleden – analys av valresultat
beträffande ett omstritt vägprojekt i Linköping, VTI meddelande nr. 613; Grudemo (1993):
Ortsbefolkningens inställning till ny väg för lokaltrafik genom strövområden – fallstudie Broleden i
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Värdet av en natur- och kulturresurs anses bestå av flera olika komponenter i
nationalekonomisk teori, beroende på vilket behov den tillfredsställer hos konsumenten. Det är
inte bara själva köpet eller ägandet av resursen som betyder något, utan även de tjänster som
resursen förser konsumenten med.35 I vårt fall, Göta Kanal, tillfredsställer inte bara kanalen
båttrafikanternas behov. De cirka 4500 turistbåtar som varje år passerar kanalen utgör endast
en liten del av de cirka 1,7 miljoner besökare som varje år vistas i kanalens närhet.36

Turistbåtarna utgör en omistlig del av den vara eller tjänst som Göta Kanal tillhandahåller för
dessa besökare. Att titta på båtar när de passerar förbi eller vid en sluss ger området ett
mervärde som gör det värt att åka dit. Om någon form av inskränkningar i turisttrafiken införs,
exempelvis konvojtrafik eller kortare öppettider, ändras kvaliteten på den vara som de som
inte åker båt på kanalen upplever i negativ riktning, vilket kan resultera i att antalet besökare
minskar.

I det följande beskriver vi natur- eller kulturresursers totala ekonomiska värde (TEV), vilket
enligt Naturvårdsverket anses bestå av direkta och icke-direkta användarvärden, framtida värde
och existensvärde.37

Den första uppdelningen kan göras i egoistiska och altruistiska motiv. Egoistiska motiv innebär
att det är jag som konsumerar varan eller tjänsten i fråga, exempelvis att jag plockar bär i en
statligt ägd skog eller att jag skådar fåglar. Det förstnämnda är ett exempel på ett direkt
användarvärde och det sistnämnda ett exempel på indirekt användarvärde. Användarvärde
kallas även brukarvärde. Indirekta värden kan även utgöras av filmer, böcker och
ljudupptagningar från natur- eller kulturresursen.38

Altruistiska motiv innebär att konsumenten sätter ett värde på att andra människor har
möjlighet att nyttja natur- eller kulturresursen. Det här innebär att andra människors nytta
ingår i ens egen nyttofunktion. Detta kan gälla både nu levande och framtida generationer. De
altruistiska motiven är ofta icke-användarvärden.

Icke-användarvärden kan spela en betydande roll i praktiken, eftersom konsumenter som har
ett icke-användarvärde inte kan observeras på samma sätt som de som har ett användarvärde.
Om en natur- och kulturresurs har ett icke-användarvärde så kan resursen vara
samhällsekonomiskt lönsam fastän den är företagsekonomiskt olönsam. Detta eftersom det är
svårt att avgöra om resursen har ett icke-användarvärde och således ännu svårare att ta betalt
för det. Om resursens icke-användarvärde kan mätas kan resursen finansieras på åtminstone
två olika sätt: genom att användarna betalar en avgift för konsumtion av resursen exempelvis
inträdesavgift till en nationalpark eller genom bidrag från stat, primär-, eller sekundärkommun.
De statliga bidragen bör högst motsvara det värde samhället sätter på att resursen finns.39

Icke-användarvärden kan delas upp i två komponenter: framtida värde och existensvärde.
Framtida värde är det värde en konsument som inte konsumerar resursen idag sätter samman
med eventuell framtida konsumtion av resursen. Jag åker inte till Tåkern och skådar fåglar idag,
men jag kanske kommer att vilja göra det i framtiden.40 I den akademiska världen har en debatt
                                                                                                                                                        

Vänersborg, VTI meddelande nr. 714 och Grudemo (1994): Nya vägars intrångskostnader – en
sammanställning av resultat av CVM-undersökningar och ”för och emot”-studier, VTI meddelande nr. 744.

35  Lindvall (1989), sid. 29.
36  AB Göta Kanalbolag (1999): När resan är målet, sid. 6.
37  Naturvårdsverket (1997), sid. 2.
38  Johansson (1989), sid. 139ff.
39  Kriström (1990), sid. 11.
40  Ibidem, sid. 11f.
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angående begreppet framtida värdes, eller som det även kallas option value, vara eller icke vara
rasat, vilken har mynnat ut i att framtida värde av de flesta betraktas som ett nonsensbegrepp.
I en värld med fullständig säkerhet vet konsumenten om, och i så fall hur mycket, hon kommer
att vilja nyttja natur- eller kulturresursen i framtiden. Om vi utgår från att konsumentens
preferenser ändras med tiden kan inte konsumenten idag veta om hon vill konsumera natur-
eller kulturresursen eller ej i framtiden.41

Existensvärde är det värde en konsument sätter samman med en natur- och kulturresurs blotta
existens, fastän hon inte varit där eller planerar att besöka den. Existensvärde tillskrivs ofta
unika resurser som inte har många substitut. En utrotningshotad djurart, till exempel
havsörnen, eller ett unikt naturområde såsom Amazonas regnskogar, kan antas ha ett
existensvärde för många människor.42

3.2.1  Begreppet existensvärde

En av nationalekonomins giganter, Adam Smith, refererade till att människor inte bara
värderade varor och tjänster utifrån egoistiska motiv utan att:

”How selfish soever man may be supposed, there are evidently some principles in
his nature which interest him in the fortune of others, and render their happiness
necessary to him, though he derives nothing from it except the pleasure of seeing
it”.43

Smith påvisar för första gången att även omtanke om andra kan öka nyttan för en människa,
oavsett om människan själv bryr sig om det som skapar denna nytta eller inte. Altruistiska
motiv kan gälla både de som lever idag och de som kommer att leva i framtiden.

Existensvärdet, som i sin enklaste definition är helt oberoende av användandet av en viss natur-
eller kulturresurs, härstammar från det faktum att människor är villiga att betala för vetskapen
att en viss natur- eller kulturresurs existerar. Fisher och Hanemann särskiljer två skäl som
motiverar bevarande av unika natur- eller kulturresurser. För det första att bevara genetisk
information som kan ha ett framtida användningsområde. För det andra att natur- eller
kulturresursen kan vara nödvändig för att ett ekologiskt system skall fungera. Båda faktorerna
bidrar till en arts eller ett kulturminnes existensvärde.44

Begreppet existensvärde anses härstamma från en artikel från 1967 införd i American Ecinomic
Review nr 57. Artikelförfattaren J. A. Krutilla menar att:

”There are many persons who obtains satisfaction from mere knowledge that part
of wilderness of North America remains even though they would be appalled by
the prospect of being exposed to it”.45

Inom forskarvärlden har existensvärdesbegreppet varit utsatt för stor debatt. Debatten har
främst omfattat åsiktsskillnader vid definition av begreppet existensvärde, vilket i praktiken
innebär att forskarna varit oense om motiven för detta. Är det bara altruistiska motiv eller är
det en kombination av altruism och en slags konsumtion av natur- eller kulturresursen ”genom
andra”? Boyle och Bishop urskiljer fyra altruistiska motiv för existensvärde; välvilja mot

                                                
41  Johansson (1989), sid. 139ff.
42  Kriström (1990), sid. 13.
43  Smith, Adam (1790): Theory of Moral Sentiments, ur Heilbroner (1986): The Essential Adam Smith, sid. 65.
44  Johansson (1989), sid. 143.
45  Krutilla (1967), sid. 781.
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vänner och släktingar, medkänsla för människan och djurarter, betydelse för andra djur- och
växtarters fortlevnad och ansvarskännande för miljön, vilket leder dem till att definiera
existenvärde som ”the term existence value should be used to refer to nonuse values that arise
due to altruistic motives”46.

Var skillnaden går mellan existensvärde och indirekt icke-användarvärde är även detta
omdebatterat? Som ett exempel nämner Kriström när vi läser en bok om en natur- eller
kulturresurs: är det ett existensvärde eller är det ett indirekt icke-användarvärde? Detta ledde
Freeman till slutsatsen att debatten kring motiv bakom existensvärdet kan ses som ett försök
att övertyga läsaren om att icke-användarvärden är positiva (i betydelsen större än 0). I vår
studie kommer vi inte att undersöka vilka motiv som ligger bakom respondenternas värdering
av Göta Kanals existensvärde.

3.3  Contingent Valuation Method

Hanley och Spash redogör för utvecklingen av Contingent Valuation Method från det att den
infördes av Davis år 1963. Författarna menar att metoden använts flitigt inom ämnet
miljöekonomi under 1970- och 1980-talen, främst i USA.47 I Sverige har metoden använts
inom ett flertal områden exempelvis för värdering av skogsresurser för eventuell avsättning av
naturreservat, för patienters värdering av att tidigarelägga knäoperationer och vid utvärdering
av vägprojekt.48

Contingent Valuation Method genomförs på så sätt att forskaren direkt frågar ett urval av den
relevanta populationen med hjälp av någon insamlingsteknik exempelvis personliga intervjuer,
telefonintervjuer eller svarsenkät. Respondenten tillfrågas alltid i någon form om, antingen
hennes maximala betalningsvilja för att slippa ett intrång (Equivalent Variation) eller hennes
lägsta kompensationskrav för att acceptera ett intrång (Compensating Variation). Huruvida
betalningsvilja, Willingness To Pay (WTP), eller kompensationskrav, Willingness To Accept
(WTA), skall mätas i studierna har varit omdebatterat.

Skillnaden mellan WTA och WTP är teoretiskt en fråga om den kollektiva resursens
inkomstelasticitet och substitutionselasticitet. Desto mer inkomstkänslig efterfrågan är desto
större avvikelse mellan WTA och WTP. Desto mindre tillgång till substitut desto större
skillnad mellan WTA och WTP. Med många substitut och rimliga värden på inkomst-
elasticiteten är den teoretiska skillnaden mellan de båda måtten liten.49 För natur- och
kulturresursen Göta Kanal med få substitut i Sverige, är WTP att föredra framför WTA. Spash
och Hanley drar dock slutsatsen att den teoretiska skillnaden mellan WTA och WTP är mindre
än ± 5 procent i de flesta fall.50

Empiriskt har dock skillnaden mellan WTA och WTP i CVM-studier visat sig vara större än
de tidigare nämnda ± 5 procenten. CVM-undersökningar baserade på en WTA-situation
resulterade i en högre andel protestbud51 samt i högre ekonomiska värderingar på de aktuella
kollektiva nyttigheterna. Hanley och Spash anger tre skäl till att WTA överstiger WTP:

                                                
46  Boyle & Bishop (1985), sid. 11.
47  Hanley & Spash (1993), sid. 53.
48  Se kapitel fyra ”Tidigare studier”.
49  Hanley & Spash (1993), sid. 53ff.
50  Ibidem, sid. 53ff.
51  Med protestbud menas att respondenten eller intervjupersonen inte uppger sin sanna ekonomiska värdering av

den kollektiva nyttigheten, på grund av missnöje med frågeställningen, exempelvis gällande betalningssätt.
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1. Individer värderar en given minskning av konsumtionen av den kollektiva nyttigheten högre
än en lika stor ökning av konsumtionen av den kollektiva nyttigheten.

2. Den teoretiska skillnaden kan vara betydande om antalet substitut är litet samt att
respondentens eller intervjupersonens budgetrestriktion är mer tydlig vid en WTP-
situation eftersom respondenten eller intervjupersonen då uppger sin maximala
betalningsvilja för att slippa ett visst intrång i miljön eller en minskning av konsumtionen
av den kollektiva nyttigheten.

3. Riskaverta konsumenter som bara får en chans att värdera den kollektiva nyttigheten
kommer i genomsnitt att övervärdera sin WTA och undervärdera sin WTP, eftersom de är
osäkra på sin egentliga värdering och inte vill bjuda ett allt för högt (WTP) eller lågt (WTA)
belopp.52

Hanley och Spash menar vidare att den högre andelen protestbud vid WTA-situationer kan
bero på att individerna inte på etiska eller moraliska grunder godtar att få ersättning för att
någon skadar den kollektiva nyttigheten.53 Åsikten är ungefär den att ”det skall inte gå att köpa
sig fri.” Hanley och Spash förespråkar användande av WTP-situationer före WTA-situationer.

3.4  CVM-studiers utförande

I detta avsnitt går vi igenom utförandet av en CVM-undersökning enligt de sex stegen som
Hanley och Spash identifierat, vilka vi presenterade i stycke 2.3.3.

3.4.1  Beskrivning av den hypotetiska marknadssituationen

Det första steget innebär att beskriva den hypotetiska marknadssituationen, det vill säga det
scenario som respondenten eller intervjupersonen skall värdera i monetära termer. Det kan röra
sig om ett projekt för att minska utsläppen i en stadskärna men att kommunen inte kommer att
genomföra projektet om inte extra bidrag kan samlas in. På detta sätt skapas en anledning för
respondenten eller intervjupersonen att betala, fastän inte någon penning-transaktion äger rum.

Nästa fråga att ställa sig är på vilket sätt betalningen skall ske. Skall betalningen till exempel
ske genom frivilliga bidrag eller genom höjd kommunalskatt? Oavsett val av betalningssätt
kommer detta resultera i att en del respondenter eller intervjupersoner vänder sig mot
betalningssättet. Om den tillfrågade anser att skatterna redan är för höga eller att de i vart fall
kan användas till den aktuella åtgärden i stället för någon annan åtgärd kan detta resultera i ett
allt för lågt bud. Om den tillfrågade anser att frivilliga bidrag är osolidariska och att alla skall
vara med och bidra efter förmåga kan även detta resultera i för låga bud.

Vidare är det önskvärt att beskriva hur beslutsgången kommer att se ut i fortsättningen. En
förstudie rekommenderas innan den huvudsakliga studien utförs, eftersom det är vanskligt att
formulera en realistisk och korrekt scenariofråga.54 Ofta förtydligas scenariot med hjälp av
skisser, kartor eller bilder över det aktuella området.55 Det är givetvis lika viktigt att testa av
undersökningsformulärets andra frågor som exempelvis kan gälla kön, ålder, utbildning,
naturintresse. Dessa frågor kan exempelvis används för att kunna bygga en ekonometrisk
modell för betalningsviljan.

                                                
52  Hanley & Spash (1993), sid. 63f.
53  Ibidem, sid. 64.
54  Ibidem, sid. 54.
55  Naturvårdsverket (1997), sid. 7.



14

I detta första stadium är det även dags att bestämma vilken population som skall undersökas,
är det alla i byn, alla som besöker den kollektiva nyttigheten eller alla i hela landet? Hur stort
skall urvalet vara och skall det vara uppdelat i olika urvalsgrupper såsom närområde och riket?

3.4.2  Insamling av bud.

När undersökningsformuläret har testats och funnits klart att använda är det dags att välja
insamlingsmetod. Bud kan insamlas genom personliga intervjuer, telefonintervjuer eller
svarsenkäter.56 Den insamlingsmetod som är behäftad med minst allvarliga problem är den
personliga intervjun. I detta fall kan intervjuaren förvissa sig om att intervjupersonen förstått
scenariot korrekt och andelen protestbud kan anses bli låg. Intervjuareffekten, det vill säga att
intervjupersonen säger det som hon tror att intervjuaren vill höra, måste emellertid tas i
beaktande. Svarsenkäter, som är den näst bästa metoden i detta fall, har bland annat till nackdel
att de är biased beroende på att alla i urvalet inte skickar in sina svar och att det inte går att
kontrollera att respondenten förstått frågorna på det sätt som forskaren avsett.
Telefonintervjuer har den stora nackdelen att det inte (ännu) går att föra över skisser och dylikt
för att komplettera intervjufrågorna, vilket gör det svårt för intervjuaren att beskriva scenariot
på ett tillräckligt heltäckande sätt. Telefonintervjun är den sämsta av de tre
insamlingsmetoderna vid en CVM-undersökning. Även kombinationer mellan svarsenkät och
telefonintervju förekommer.57

För att få respondenten / intervjupersonen att uppge sin WTP kan forskaren använda flera
olika tillvägagångssätt. Hanley och Spash räknar upp fyra olika:

1. Iterativt förlopp, det vill säga att ett högre och högre belopp läggs fram för respondenten
eller intervjupersonen till dess respondentens maximala WTP uppnås.

2. Sluten folkomröstningssituation, kallas ofta en binär fråga. Här gäller det för respondenten
eller intervjupersonen att ta ställning till ett visst belopp genom att svara ja eller nej på
frågan. Detta tillvägagångssätt förespråkas av många forskare eftersom det gör utrymmet
mindre för strategiskt beteende.58 För att erhålla urvalets genomsnittliga betalningsvilja
måste någon form av kurvapproximation användas, se vidare  i 3.4.3. Vanligtvis används
ett antal olika belopp för att få flera punkter på den estimerade kurvan exempelvis 10, 100
och 1 000 kr.

3. Betalningskort, vilket innebär att ett intervall med olika belopp visas för respondenten eller
intervjupersonen, vilket även kan kompletteras med uppgifter om typiska utgiftsnivåer på
andra kollektiva nyttigheter för olika inkomstgrupper.

4. Öppet svarsalternativ där respondenterna eller intervjupersonerna får ge ett öppet svar på
frågan om deras maximala WTP. Inget värde föreslås. Detta tillvägagångssätt leder ofta till
stora svårigheter för den tillfrågade eftersom respondenten har ringa erfarenhet av liknande
situationer och därmed har svårt att uppskatta ett belopp.59

Efter dessa två inledande steg är svarsformuläret klart att användas. Det är också klart till vilka
det skall distribueras och på vilket sätt forskaren valt samla in buden.

                                                
56  Även kombinationen svarsenkät – uppföljningssamtal per telefon har använts med gott resultat enligt

Naturvårdsverket (1997), sid. 8.
57  Hanley & Spash (1993), sid. 54.
58  Se bland annat Naturvårdsverket (1997), sid. 8.
59  Hanley & Spash (1993), sid. 55.
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3.4.3  Estimering av genomsnittlig betalningsvilja eller kompensationskrav.

När intervjuerna utförts eller när alla enkätsvar kommit in måste buden sammanställas för att
kunna estimera den genomsnittliga betalningsviljan för det aktuella urvalet. Ofta beräknas
urvalets betalningsvilja både som medelvärde och medianvärde. Vanligtvis utelämnas
protestbud från beräkningarna eftersom de inte utgör respondentens eller intervjupersonens
sanna värdering av den kollektiva nyttigheten. Om öppna svarsalternativ använts bör forskaren
bestämma sig för hur så kallade outliers skall behandlas. Outliers är bud som avviker mycket
från de andra buden och därmed utgör extremvärden, ofta uttryckt som minst ett antal
standardavvikelser från medelvärdet60. Uppenbart orealistiska bud såsom 100 000 kr för att ha
kvar klockgrodan om den tillfrågade har en inkomst på 10 000 kr i månaden före skatt skall
således uteslutas eftersom de inverkar mycket på medelvärdet. Det finns två sätt att hantera
detta problem. Antingen utelämnas outliers i beräkningarna exempelvis genom att trunkera bort
alla bud som överstiger ett visst belopp eller så används medianvärdet i de fortsatta
beräkningarna eftersom medianvärdet är mindre känsligt för outliers. Beräkning av medelvärde
och medianvärde är en enkel operation för bud som insamlats via iterativt förlopp, öppet
svarsalternativ eller betalningskort. Om däremot en binär fråga använts måste genomsnittlig
betalningsvilja estimeras på något annat sätt.61

Hur betalningsviljefunktionen skall utformas och vilket värde som skall användas; medelvärde
eller medianvärde, har debatterats i forskarvärlden.62 Hanemann utgår från en undersökning
som utfördes av Bishop och Heberlein63 där resultaten från en resekostnadsstudie och en
CVM-studie vilka mätt värdet av samma natur- och kulturresurs jämfördes. Hanemanns syfte
är att undersöka hur betalningsviljefunktionen skall utformas för att stämma överens med
antagande om nyttomaximering för en CVM-studie med en scenariofråga med diskret val.
Hanemann utgår från en logit-modell och understryker vikten av skillnaden mellan medel- och
medianvärde samt att det inte en gång för alla kan sägas att det ena värdet ger ett bättre resultat
än det andra. Medelvärdet är mer känsligt för så kallade outliers och felaktiga svar medan
medianvärdet är mer robust i detta fall. Hanemann visar även att estimeringar med Maximum
Likelihood-metoden är att föredra framför skattningar med Generalised Least Squares,
eftersom den sistnämnda metoden är mer känslig för nollbud.

3.4.4  Ekonometrisk analys för estimering av betalningsviljekurva

För att undersöka vilka variabler som påverkar individernas betalningsvilja används någon form
av ekonometrisk eller statistisk analys. Genom att använda de på WTP erhållna värdena som
beroende variabel kan en regression utföras på ett antal oberoende variabler. En modell kan
byggas exempelvis genom att använda bakåteliminering och successivt ta bort variabler som
inte bidrar till ökad förklaringsgrad. I ett fall med en kollektiv nyttighet kan vi exempelvis göra
en regression där WTP-buden används som beroende variabel och inkomst (Y), utbildningsnivå
(E), ålder (A) och naturintresse (In). Vi får då följande villkor:

WTPi = f(Yi, Ei, Ai, Ini)

                                                
60  Se till exempel Aczel (1996), kapitel 11.
61  Hanley & Spash (1993), sid. 55f.
62  Hanemann (1984).
63  Bishop & Heberlein (1979).
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Beteckningen i utgör en indexerad variabel för respondenten eller intervjupersonen. Den
ekonometriska modellen kan därefter estimeras på sedvanligt sätt och användas för att
uppskatta hur förändringar i förklaringsvariablerna påverkar betalningsviljan. Modellen kan
även användas till prediktion för framtida värdering av den kollektiva nyttigheten.

3.4.5  Beräkning av värde för hela populationen

För att medelvärde och medianvärde för hela den aktuella populationen skall kunna beräknas
måste motsvarande värden från urvalsgrupperna konverteras. Den aktuella populationen
definierades under steg ett. Ett val som måste göras är om median- eller medelvärdet för urvalet
skall multipliceras med antalet individer i populationen eller med antalet hushåll i
populationen. Beroende på hur scenariofrågan utformats kan det ena måttet vara bättre än det
andra. Inget mått behöver dock vara helt sant eftersom respondenterna eller intervjupersonerna
kan ha missuppfattat frågan.64

Det är även viktigt att undersöka om respondenterna eller intervjupersonerna utgör en
spegelbild av de verkliga förhållandena i den aktuella populationen. Är inkomstnivå,
utbildningsnivå och åldersfördelning densamma bland de som svarat som i hela populationen?
Om större avvikelser förekommer kan det vara aktuellt att vikta urvalets medel- eller
medianvärde med värdet för populationen för att få ett värde som överensstämmer med hela
populationen.65

Därefter beräknas vanligtvis ett nuvärde för populationens betalningsvilja. Om ett
engångsbelopp valts, utgör detta inget större problem eftersom nuvärdet är det värde som
erhålls. Om ett årligt belopp under en viss tidsperiod använts måste betalningarna diskonteras
för att ett nuvärde skall kunna beräknas.66 Som riktmärke för att välja diskonteringsränta kan
exempelvis utlåningsräntan på ett banklån för den aktuella organisationen användas. Vanligtvis
beräknas nuvärdet för ett antal olika räntesatser.67

3.4.6  Utvärdering av CVM-studien

När studien utförts och alla beräkningar och regressioner är slutförda återstår endast att
utvärdera CVM-studien. Har respondenterna eller intervjupersonerna förstått frågorna som det
var avsett? Hur fungerade scenariofrågan? Var den tillräckligt exakt formulerad för att täcka in
det som skulle studeras? Var det många protestbud? Hur påverkade de val som gjordes under
utformningen det slutliga resultatet?68

I utvärderingen av studien kan forskaren med fördel kommentera de olika former av kritik och
problem som CVM-studier utsatts för och är behäftade med samt vilka mått och steg som
vidtagits för att hantera dessa problem i den aktuella studien.

3.5  Metodkritik

CVM är en relativt ny modell för att värdera kollektiva nyttigheter. Sedan modellens tillkomst
i början på 1960-talet har hundratals CVM-studier utförts över hela västvärlden.69 Mycket

                                                
64  Hanley & Spash (1993), sid. 56.
65  Hanley & Spash (1993), sid. 57.
66  Ibidem, sid. 56f.
67  Kriström (1990), sid. 120.
68  Hanley & Spash  (1993), sid. 57f.
69  Se bland annat i referenslistan till Hanley & Spash (1993).
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ansträngning har ägnats åt att förfina och vidareutveckla metodens olika delar för att kunna
hantera de problem som uppkommer när CVM används.

I detta avsnitt behandlas kortfattat några av problem som är förknippade med utförandet av en
CVM-studie.70

3.5.1  Bias på grund av CVM-studiens utformning

Tre olika sorters bias uppstår på grund av CVM-studiens utformning. Dessa är strategisk bias,
hypotetisk bias och bias på grund av information.71

Strategisk bias innebär att respondenten eller intervjupersonen beter sig på ett sådant sätt att
hon avsiktligt uppger ett felaktigt värde på sin betalningsvilja i syfte att få igenom ett visst
beslut.72 Empirisk forskning har visat att användande av binära frågor minimerar
förutsättningarna för strategiskt beteende och att svarsenkäter ger respondenten mer tid till
strategiskt beteende än telefon- eller personliga intervjuer. Aktuella rön ger vid handen att
strategiskt beteende vid CVM-undersökningar är mindre omfattande än vad forskarna tidigare
trott. Genom att ta bort outliers, betona att alla skall vara med och betala, dölja de andra
respondenternas bud och att göra åtgärden beroende av respondentens bud minimeras risken
för strategiskt beteende.73

Hypotetisk bias handlar om att hypotetiska marknader över huvud taget aldrig kan användas
för att värdera kollektiva nyttigheter. En hypotetisk marknad kan aldrig till hundra procent
efterlikna riktiga marknader och kan aldrig lyckas fånga in alla dessas attribut. Respondenterna
kan inte prata med andra om huruvida den kollektiva nyttigheten är värd sitt pris. En
hypotetisk situation ger dessutom endast respondenten en chans att värdera den kollektiva
nyttigheten. Det finns därmed ingen möjlighet till att ”lära-genom-att-göra”. Är det värde som
erhålls tillräckligt precist och framför allt kommer individen att avslöja sin sanna betalningsvilja
utan att någon penningtransaktion äger rum? Empiriska studier74 har visat att hypotetisk bias
är beroende av hur aktuella, realistiska och korrekta scenariofrågorna är. Att använda WTP-
måttet i stället för WTA minskar även risken för hypotetisk bias.

Bias på grund av information uppstår när respondenten tar del av frågorna. Den information
respondenten får påverkar det svar hon ger, exempelvis varierade de bud respondenterna
uppgav som betalningsvilja för att bevara olika djurarter beroende på vilken typ av information
forskarna gav.75 Detta problem är mycket allvarligt och i princip omöjligt att undvika eftersom
all information påverkar den tillfrågande. Välkända kollektiva nyttigheter kan förses med
mindre information.76 En diskussion rör även om vilken typ av information som skapar bias.
Är information som är korrekt och som ändrar respondentens preferenser att se som bias eller
som att respondenten blivit bättre informerad och kunnat ta ett bättre beslut än innan?
Ytterligare en åsikt värd att nämna är att alla valsituationer för individer är beroende av den för

                                                
70  Avsnittet bygger på diskussionen i Naturvårdsverket (1997), sid. 9f och Hanley & Spash (1993), sid. 58ff och

111ff.
71  Naturvårdsverket (1997), sid. 9.
72  Ibidem, sid. 9.
73  Hanley & Spash (1993), sid. 58f.
74  Se bland annat Liljas (1997) och Bishop & Heberlein (1979).
75  Hanley & Spash (1993), sid. 60.
76  Naturvårdsverket (1997), sid. 10.
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tillfället tillgängliga informationen.77 Jämför exempelvis med reklam eller en tjatande
husmäklare!

Informationen i vårt scenario avsåg innehålla fakta som för de flesta invånare i Sverige är kända,
eller i alla fall inte helt okända. Detta för att inte respondenterna skulle få ta del av alltför
mycket information om Göta Kanal och för att urvalets betalningsvilja skulle spegla invånarnas
i riket betalningsvilja så bra som möjligt.

3.5.2  Bias på grund av genomförande

Bias på grund av genomförande härstammar från den typ av insamlingsmetod som väljs. Om
buden samlas in via telefon- eller personlig intervju skall intervjuaren vara skicklig och väl
förtrogen med den intervjuareffekt som uppkommer.78 Samlas buden däremot in via svarsenkät
måste urvalet vara representativt och spegla den verkliga populationen. Vidare måste
svarsfrekvensen vara tillräckligt hög för att kunna uppnå tillförlitlighet vid exempelvis en
jämförelse mellan de som svarat och de som inte svarat avseende ålder, kön och inkomst samt
om de erhållna värdena är biased uppåt eller nedåt. Även frågornas utformning påverkar
respondentens svar.79

3.5.3  Bias på grund av betalningssätt och beloppsgränser

Bias kan även uppkomma genom det betalningssätt som valts eftersom respondenterna
påverkas olika av det sätt som valts ut för den aktuella undersökningen.80 Oavsett vilken typ
av betalningssätt som väljs finns det alltid individer som vänder sig mot det utvalda. Därför är
det bäst att välja ett betalningssätt som inte är komplicerat och som troligen skulle använts vid
en skarp situation.81

De beloppsgränser som används i en undersökning påverkar även de resultatet. Om ett i förväg
bestämt antal belopp för respondenternas betalningsvilja används, kan bias uppstå om inte
tillräckligt stora och små belopp finns med. Detta problem är mest aktuellt för binära frågor.
För iterativ budgivning uppstår ett liknande problem beroende på utgångsbudets storlek, så
kallad starting-point bias. Om betalningskort används kan ett problem som kallas för
ankareffekt uppstå, eftersom respondenten blir påverkad av det bud som står på kortet.82

3.5.4  Bias på grund av budgetrestriktion

Denna form av bias uppkommer eftersom en individ först bestämmer hur stor del av
inkomsten som skall läggas på natur- och kulturresurser under en viss tidsperiod. Därefter
fördelas denna summa mellan alla natur- och kulturresurser som finns. Summan kan kallas
miljöbudget (M). Ett problem är att säkerställa att respondenten är medveten om denna
budgetrestriktion när hon gör sin värdering. Det finns en risk att en persons hela budget för
bevarande av kulturbyggnader går åt till Kungliga slottet. Om respondenten inte är medveten
om budgetrestriktionen kan hon överskatta sin verkliga betalningsvilja.83

                                                
77  Hanley & Spash (1993), sid. 60f.
78  För en kortfattad, men ändå informativ diskussion om intervjuareffekt, se Halvorsen (1992), sid. 89f.
79  Se diskussionen i avsnitt 5.3.
80  Se avsnitt 3.4.1 ovan.
81  Hanley & Spash (1993), sid. 60.
82  Hanley & Spash (1993), sid. 60.
83  Ibidem, sid. 61.
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4  Tidigare studier

___________________________________________________________________________

___

I detta kapitel redovisar vi resultat från tidigare arbeten som behandlat ekonomisk värdering
av natur- och kulturresurser med Contingent Valuation Method. Vi har valt att presentera
både resultat från relevanta undersökningar och studier som vidareutvecklat CVM som
undersökningsmetod.

4.1  Bakgrund

Contingent Valuation Method användes i större skala första gången efter det stora
oljeutsläppet från tankern EXXON Valdez i farvattnen utanför Alaskas kust 1989. Studien
utfördes som en motpol till det skadeståndsbud som EXXON erbjöd invånarna i de drabbade
områdena och gav ett helt annat resultat. När de berörda invånarna tillfrågades direkt hur
mycket de värderade en orörd kuststräcka och fiskevatten blev resultatet ca 400 gånger högre
än EXXON:s bud.84 Skillnaden mellan de båda buden antogs vara existensvärdet, vilket i detta
fall var avsevärt högre än användarvärdet. EXXON startade direkt en diskrediteringskampanj
mot den metod forskarna använt sig av. CVM har allt sedan dess varit en kontroversiell och
omdebatterad metod, vilken det ägnats stora ansträngningar åt för att förbättra och
vidareutveckla.

Efter EXXON Valdez-studien tillsatte den amerikanska myndigheten National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) en forskningspanel bestående av framstående ekonomer
som hade till uppdrag att utfärda riktlinjer för hur CVM-studier skall utföras för att ge bästa
möjliga resultat. I kommande avsnitt redogör vi för några CVM-studier och de resultat de givit.

4.2  Bishops och Heberleins studie om jakttillstånd

I slutet av 1979 genomförde Bishop och Heberlein en studie där de undersökte jakttillstånd för
gåsjakt i Wisconsin. Bishop och Heberlein genomförde studien genom att dels simulera en
marknad (SM) dels genom att formulera en hypotetisk marknad (HM). Den hypotetiska
marknaden bestod av 353 jägare som fick ett erbjudande innan säsongen startade. Jägarna
tillfrågades om de var villiga att sälja sina tillstånd för en summa pengar: 1, 5, 10, 20, 30, 40,
50, 75, 100, 150 eller 200 USD och om de inte fått tillstånd hur mycket pengar de var villiga
att betala för ett tillstånd. Inga köp ägde rum. Den simulerade marknaden bestod av en enkät
som skickades ut till 237 jägare. I enkäten erbjöds jägarna sälja sina tillstånd för en viss summa
pengar och 105 jägare sålde sina tillstånd. Båda experimenten analyserades med en logit-
funktion för att estimera ett medelvärde på konsumentöverskottet för ett jakttillstånd. Studien
bestod av ja- och nej-frågor, vilket gör den till en av de första studierna som genomfördes med
ja- och nej-svar. Experimentet med den simulerade marknaden resulterade i ett estimerat värde
på 63 USD per tillstånd och experimentet med den hypotetiska marknaden resulterade i ett
estimat på 101 USD per tillstånd.85

                                                
84  Det rör sig om två parter i en tvist, men ändå 7 miljoner USD mot 2,8 miljarder USD!
85  Bishop & Heberlein (1979), sid. 926ff.
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4.3  Kriströms ekonometriska analys

I slutet av 1980-talet genomfördes vid Umeå Universitet en doktorsavhandling av Bengt
Kriström, vilken syftade till att undersöka de olika komponenterna som tillsammans utgör en
naturresurs värde. Kriström utförde en CVM-studie där scenariofrågan behandlar
respondentens vilja att bidra med en engångssumma för att bevara elva känsliga naturområden
det vill säga att avstå från skogsbruk i de aktuella områdena. Studien omfattade 1 100
respondenter fördelade på två urvalsgrupper, vilka fick olika utformning på hur betalningen
skulle ske. Den genomsnittliga betalningsviljan blev 1 438 kr per hushåll och
medianbetalningsviljan var 200 kr per hushåll.86 Kriström undersöker även betalningsviljans
olika komponenter och kommer fram till följande: endast användarvärde 938 kr, användarvärde
och altruism 1 349 kr, användarvärde, altruism och andra motiv 1 780 kr samt endast altruism
711 kr. Resultatet är konsistent med grundläggande antaganden för neoklassisk
nationalekonomisk teori.

Värt att notera är att gruppen som endast angivit altruism som motiv hade en så hög
betalningsvilja. Det är i denna grupp vi hittar de som endast har ett existensvärde. Kriström
ställer sedan studiens resultat i relation till de intäkter skogsavverkning i de aktuella områdena
skulle inbringat. Kriström slår fast att dessa elva områden skulle kunna bevaras och ägarna
kompenseras för sina uteblivna intäkter med de pengar medborgarna är villiga att bidra med.
Samhället skulle på detta sätt göra en vinst. Kriström noterar att resultatet är mycket känsligt
för vilken kalkylränta som används.87

4.4  Nya vägars intrångskostnader

Stefan Grudemo på Vägtekniska Institutet har arbetat mycket med CVM-studier under 1980-
och 1990-talen. Grudemo gör i denna essä en sammanställning av resultat från olika CVM-
undersökningar samt ”för eller emot-studier”. Undersökningarna har utformats så att man av
den tillfrågades ställningstagande för eller emot, exempelvis en ny trafikled,  kan härleda en
indirekt värdering av miljöintrånget för det aktuella området. Grudemo ger exempel på sex olika
CVM-projekt beträffande vägbyggen och kommer fram till att frågetekniken i samtliga studier
borde utvecklas mer, då respondenterna angivit samma värden oavsett om ett engångsbud eller
årligt bud ställts som hypotetiskt scenario. Resultaten av studierna pekar på att
intrångskostnaderna i vissa fall kan vara så stora att ett lönsamt projekt enligt objektanalys i
själva verket inte är samhällsekonomiskt optimalt. Grudemo drar därför slutsatsen att de
projekt som bedöms idag behöver kompletteras vad gäller den samhällsekonomiska
bedömningen av lönsamheten för projekten i fråga, men framhåller samtidigt att varken CV-
metoden eller ”för eller emot-studier” är värdelösa utan utgör en god stomme i
beslutsunderlaget men som kanske bör kompletteras ytterligare.88

4.5  Efterfrågan på hälsa

Bengt Liljas lade 1997 fram en doktorsavhandling vid Lunds Universitet om hur CVM-studier
kan användas inom ämnesområdet hälsoekonomi. Avhandlingen bidrar dessutom till att
utveckla CVM som sådan genom att testa olika utformningar av scenariofrågor empiriskt. De
empiriska testerna av metoden utfördes genom att ett antal frivilliga fick besvara en enkät.
Scenariofrågan gick ut på att beskriva en produkt, i dessa fall en ask choklad och ett par
                                                
86  Det trunkerade medelvärdet beräknades till 655 kr.
87  Kriström (1990).
88  Grudemo (1994).
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solglasögon. Därefter fick respondenterna ange om de kunde tänka sig att köpa varorna för ett
visst pris eller inte. En uppföljningsfråga om respondenterna svarat ja löd om de var helt säker
eller ganska säker på att de skulle köpa varorna. Respondenterna erbjöds därefter att köpa
varorna för det i scenariofrågan angivna priset. Liljas resultat ger att andelen som köpte varan
hamnar i intervallet mellan de som är helt säkra och de som är ganska säkra på att de skulle
köpa varan. Det kan därför vara meningsfullt att inkludera en uppföljningsfråga i en CVM-
studie eftersom det annars finns en risk att betalningsviljan under- eller överskattas.89

4.6  Miljöintrång vid Tåkern-Omberg

Vid Universitetet i Linköping lade Hanna Jansson och Eva Rehnström 1998 fram en
magisteruppsats i nationalekonomi. Uppsatsen behandlade en eventuell nybyggnation av
Riksväg 50 alternativt en upprustning av den gamla vägen. Författarna använde sig av CVM
för att få reda på betalningsviljan för tre olika urvalsgrupper; befolkning i närområdet, invånare
i grannkommuner och riket. Vägverkets objektsanalys och miljökonsekvens-beskrivning
innehåller inget monetärt värde på miljöintrånget. Jansson och Rehnström visar i sin studie att
miljöintrånget vid nybyggnation är stort. Användarvärdet är av storleksordningen 2,6 MSEK
och existensvärdet ca 360 MSEK.90 En slutsats författarna drar av detta är att objektanalyser
och miljökonsekvensbeskrivningar bör kompletteras med någon form av monetär värdering av
miljöintrånget, eftersom detta i många fall kan vara betydande. Studien visar även att vissa
natur- och kulturresurser har existensvärden som vida överstiger användarvärdena för resursen,
varför metoder som kan mäta existensvärden bör användas.91

                                                
89  Liljas (1997).
90  Med den kalkylränta Vägverket använde vid tidpunkten för studien.
91  Jansson & Rehnström (1998).
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5  Vår studie

___________________________________________________________________________

___

I kapitlet presenterar vi vår studie av Göta Kanal. Undersökningen är ett delprojekt och ingår
i ett större projekt, EU Terra Living Waterways, vilket har EU som huvudfinansiär. Vi
redogör för hur vi har utformat enkäten om Göta Kanal samt vilka avgränsningar vi har
gjort. Vidare kommer vi att kommentera enkätens validitet, svarsfrekvens.

5.1  Urvalsgrupper

Vår studie syftar till att estimera Göta Kanals totala ekonomiska värde med binär CVM. För
att samla in material om hur den största intressegruppen – det svenska folket – värderar
kanalen gjorde vi en enkät som skickades ut till två urvalsgrupper inom den svenska
befolkningen. SEMA Group gjorde urvalet, vilket hämtats ur Statens Person- och
Adressregister genom ett oregelbundet slumpmässigt urval.

Vi ville undersöka både de som bodde i närheten av Göta Kanal och ett urval för riket. Därför
delades urvalet in i två grupper. Den första urvalsgruppen bestod av 1 500 personer i åldrarna
18–70 år, slumpvis utvalda över hela riket. Den andra urvalsgruppen bestod av två
undergrupper om 750 personer vardera i åldrarna 18–70 år, slumpvis valda ur dels de
kommuner som gränsar till Göta Kanal92 och dels de postnummerområden som ligger intill
kanalen. En förteckning över de postnummer som användes återfinns i Bilaga 1.

Enkäten skickades ut första gången vecka 22 och respondenterna hade cirka 14 dagar på sig att
besvara frågorna. Vecka 25 skickade vi ut en påminnelseenkät, vilken även den gav
respondenterna två veckor på sig att skicka in sina svar. Påminnelseenkäten skickades ut till
990 respondenter i urvalsgrupp 1 och till 836 respondenter i urvalsgrupp 2.

Då halva svarstiden för påminnelseenkäten hade gått, ansåg vi att vi att vi fått in så pass många
svarsenkäter att vi inte skulle behöva göra en andra påminnelse. För att inte vänta på
eftersläntrande enkäter i all evighet, begränsade vi oss och satte 25 juli som stoppdatum för
insamlandet. Det kom in ytterligare ett 50-tal svarsenkäter efter den 25:e och dessa har vi alltså
ej inkluderat i vår undersökning, trots att det för till exempel urvalsgrupp ett skulle förbättra
deltagarandelen med cirka en procentenhet.

5.2  Enkätens utformning

Vi gjorde först en provenkät vilken innehöll 14 frågor. En avgörande betydelse för
tillförlitligheten hos en CVM-studie är att betalningsviljefunktionen återspeglar den svenska
befolkningens betalningsvilja. De belopp som anges i den slutliga enkäten får inte vara för låga
eller för höga. Vi lät ett 40-tal personer i varierande ålder och med varierande sysselsättning
fylla i enkäten och ge synpunkter på dess utformning. Provenkäten bestod av två delar; först
ett antal frågor rörande kön, ålder, inkomst etcetera, varpå ett hypotetiskt scenario om

                                                
92  De kommuner som gränsar till Göta Kanal är: Söderköping, Norrköping, Linköping, Motala, Karlsborg,

Mariestad och Töreboda kommun.
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bevarande av Göta Kanal som en kultur- och naturhistorisk resurs målades upp. Scenariofrågan
utformades på två sätt; dels med ett öppet svarsalternativ där respondenten själv fick ange
vilket belopp hon kunde tänkas betala och dels en ja- eller nej-fråga där respondenten valde om
hon kunde tänka sig att betala ett visst belopp; 20, 50, 100 eller 500 kronor, för att bevara
kanalen i det skick den är idag.

Resultaten från provenkäten varierade mellan 0 och 1 000 kronor och ledde till att vi valde
följande belopp i den slutliga enkäten: 10, 20, 50, 100 och 500 kronor. Vi beslutade oss
dessutom, efter konsultation med professor Jan Owen Jansson vid Linköpings Universitet, att
utforma scenariofrågans betalningssätt som ett belopp som betalas in årligen under en
tioårsperiod. Den slutliga enkäten, med följebrev både till första utskicket och
påminnelseutskicket finns för den intresserade i bilaga 2.

5.3  Validitet och reliabilitet

När man studerar enkätsvar och gör en analys av det insamlade materialet måste man alltid
ställa sig frågorna har vi fått svar på det vi frågat om; har respondenten uppfattat frågan
korrekt? Detta hör ihop med begreppen framingeffekt och validitet, som vi beskrev tidigare i
stycke 2.2, vilket i korthet innebär att respondenten inte uppfattar frågan som
enkätkonstruktören tänkt sig utan skapar sin egen uppfattning om vad som efterfrågas. Svaret
blir därmed något annat än vad som avsågs från början och resulterar i att vi inte mätt det vi
trott oss mäta. I detta stycke behandlar vi liknande problem i vår enkät om Göta Kanal.

De första tre frågorna i svarsenkäten handlade om respondentens kön, ålder och antal
hushållsmedlemmar. Samtliga respondenter hade besvarat dessa frågor och vi anser därmed att
det inte råder några tvivel om att respondenterna uppfattat dessa frågor korrekt.

Den fjärde frågan (3b) löd: Om Du har barn, hur många barn ingår i hushållet? Vissa
respondenter har på denna fråga angivit hur många barn de har oavsett om de bor hemma eller
ej. Dessa har registrerats som 0 barn. En alternativ frågeställning hade varit: Hur många
hemmavarande barn ingår i hushållet? En konsekvens som detta får är att vissa respondenter
kan ha registrerats med för många barn.

Enkätens femte fråga löd: Hur stor är Ditt hushålls sammanlagda månadsinkomst före skatt?
Detta visade sig uppfattas som mycket känsligt av en del respondenter och de ställde sig
frågande till vad detta hade med Göta Kanal att göra. Vi insåg då att vi i följebrevet borde
skrivit en mening om att det inte handlar om att kartlägga folks ekonomi utan att denna fråga
utgör en mycket viktig tänkbar bakomliggande variabel för oss som nationalekonomer då vi
avser att skatta betalningsviljan för kanalen. Förutom detta verkar en del respondenter ha
svarat på frågan utifrån deras personliga månadslön, istället för att uppge hushållets
sammanlagda månadsinkomst före skatt. En konsekvens av detta är att variabeln inkomst inte
kommer att spegla hushållets inkomst. Vissa hushåll får en för låg sammanlagd inkomst. Detta
kan påverka det ekonometriska modellbyggandet negativt, eftersom variabeln inkomst är mer
behäftad med svagheter än de andra variablerna. Vi hade kunnat ställa frågan: Hur stor är Din
sammanlagda månadsinkomst före skatt? Det är svårare att missuppfatta denna fråga. På detta
sätt hade vi fått värden för en individ och kunnat multiplicera med antalet individer i denna
åldersgrupp i Sverige. Det är svårt att avgöra om det är hushållets eller individens
betalningsvilja som uppges.
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Den sjätte frågan handlade om respondentens utbildning. Denna fråga var det ingen som hade
svårt att besvara utan samtliga fyllde i på avsedda rader och de som var osäkra på var de skulle
skriva, skrev en liten rad bredvid och förklarade, till exempel de som gått i realskola eller
flickskola. De som genomgått universitetsutbildning eller motsvarande uppgav inom vilket
område. Vi kategoriserade dessa svar i fem undergrupper: Sjukvård, Samhälle, Teknik, Lärare
och Språk. Gruppen sjukvård innehåller vårdyrken som läkare och sjuksköterska. Samhälle
innehåller bland annat ekonomer, poliser, officerare och statsvetare. Teknik innehåller alla slags
ingenjörer och tekniker samt kemi och biologi. Lärare innehåller just lärare, allt från
förskollärare till gymnasielärare även fritidspedagoger är inkluderade i denna grupp. Språk
innehåller de som studerat olika språk och litteraturvetenskap på högre nivå.

Fråga sju och åtta avsåg huruvida respondenten anser det viktigt att bevara natur- och
kulturmiljöer samt en uppskattning av hur ofta den tillfrågade personen vistas ute i naturen.
Respondenterna hade inget problem med dessa frågor och de som var osäkra skrev till att de
vistades ute i naturen mer under sommarhalvåret än på vintern. Det enda som gjorde någon
fundersam var huruvida trädgården räknas som naturen och att de i så fall vistades i naturen
dagligen. Vi har diskuterat alternativa frågeställningar, som på ett bättre sätt kunnat fånga upp
respondenternas miljöintresse och hur ofta de vistas i naturen. Vi hade kunnat ställa
bevarandet av natur- och kulturmiljöer i relation till något andra frågor exempelvis försvaret
och sjukvården. Fråga åtta hade kunnat ställas som: Hur många gånger per år tar Du en
skogspromenad?

På fråga nio, Vad gör Du under Din semester?, fick vi en massa olika svar och det råder inga
tvivel om att frågan uppfattats rätt av de flesta respondenterna. Många skrev mycket utförligt
om vad de gjorde – alltifrån krattade i trädgården och odlade medicinalväxter, till att de
kopplade av med släkt och vänner eller vandrade i fjällen. För de som inte hade någon semester
fanns också ett alternativ att kryssa i och de flesta uppgav också, fastän de inte behövde, orsak
till detta, vilket i huvudsak var att de antingen var pensionärer, arbetslösa eller hade ett arbete
som inte medgav någon semester eller ledighet.

Därefter följde en fråga om respondenten hade besökt Göta Kanal någon gång den senaste
femårsperioden. Här fanns olika alternativ att fylla i beroende på om man bodde vid kanalen
eller inte. Vi anser att vi fått korrekta svar även på denna fråga.

Den elfte frågan, var en följefråga till fråga tio. Respondenten ombads här att berätta vad de
gjorde då de besökte Göta Kanal. Även här fick vi mycket detaljerade beskrivningar om att en
del hade äran att få cykla bredvid kanalen till arbetet, medan andra var där på krogbesök,
hälsade på vänner och så vidare. Vi upptäckte att denna fråga gav många en chans att skriva
ned vad de tyckte var bra och dåligt med kanalen. De som opponerade sig mot något, tog
exempelvis upp problematiken med att kanalbolaget tar ut en avgift för det så kallade
Kanallöpet, vilket genomförs på kanalbanken, att det till exempel borde finnas fler
papperskorgar för hundbajs samt att broöppningarna i Söderköping var irriterande. De som
tyckte om kanalen uttryckte sig i superlativer som att kanalen är en unik stadsskatt och måste
bevaras till varje pris eller att Göta Kanal är de underbaraste som finns och att det är en dröm
att få åka hela kanalen minst en gång i livet. Vi anser svaren på denna fråga är tillförlitliga från
samtliga respondenter. Vi hade kunnat ha med ett alternativ om att cykla, eftersom det är
mycket populärt. Att ha med alternativet Tittade på båtar eller slussning hade varit önskvärt
för att undersöka hur stor andel av de som besöker kanalen som har ett indirekt användarvärde.
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Frågan därefter var på sätt och vis också en följefråga till den tionde frågan och behandlade hur
ofta respondenten tänkt besöka kanalen i framtiden och i så fall med vilken frekvens (antal
besök). Vi har inte sett något märkligt svar på denna frågeställning och det verkar som om
samtliga respondenter svarat uppriktigt och att vi har fått veta det vi avsåg. Några av de som
bor vid kanalen tyckte att det var löjligt att fylla i alternativet Mer än tio gånger. Här hade vi
kunnat ha en hoppinstruktion för de som bor vid kanalen eller haft med ett alternativ till dessa.

Sedan var det då dags för den så kallade scenariofrågan, där en kort presentation av kanalen
gjordes med en liten bild på sträckningen från Mem till Sjötorp. Respondenten fick utöver
detta information om alternativa kanaler i Sverige, för att belysa att Göta Kanal för tillfället
inte är den enda existerande kanalen i Sverige som är vacker att besöka och bevara.

Respondenterna ställdes inför ett hypotetiskt scenario, där poängen var om huruvida de kunde
tänka sig att betala exempelvis 20 kronor om året i tio år för att behålla kanalen i det skick den
är idag. En uppföljningsfråga följde om den tillfrågade var ”helt säker” på sitt ja-svar eller bara
”ganska säker” på att de kunde tänka sig att betala.

Scenariofrågan är det svåraste att utforma i en CVM-undersökning och vi upptäckte i
enkätsvaren att det verkade finnas framingeffekter. En del respondenter kunde inte tänka sig
att betala då de ansåg att det var en statlig angelägenhet. Vi anser att vi med ett sådant nej-svar
inte fått reda på det vi egentligen frågade om. En annan variant på detta var att vissa
respondenter svarade ja, men att de sedan bredvid skrev till att de principiellt tyckte att
svenska staten borde åläggas ansvaret att underhålla kanalen. Ur detta svar anser vi oss kunna
utläsa att respondenten uppfattat frågan korrekt, men att de sedan har en personlig åsikt som
de framför till oss, vilket är helt i sin ordning. Någon respondent ville gärna betala för kanalen,
men i form av en skatt och inte med kontanta medel, vilket också visar att de trots allt begripit
vad det handlar om. Vi registrerade så kallade protestbud med fetstil så att de kunde uteslutas
ur analysen.

Beträffande beloppen på scenariofrågan, där vi hade valt 10, 20, 50, 100 och 500 kronor, har vi
i efterhand insett att vi kanske kunde ha slopat 10-kronors bidraget och haft ett extra belopp
mellan 100 och 500 kronor istället, till exempel 300 kronor. Ett fåtal respondenter hade gjort
egna må rutor med belopp som de ville betala, till exempel 5 kronor eller 40 kronor. Någon
skrev till och med att de minsann kunde tänka sig att betala mer än 500 kronor om året i tio år
för kanalens bevarande.

Beträffande uppföljningsfrågan om respondenten var ”helt säker” eller ”ganska säker” på om
den ville bidra, verkade det som om en del respondenter uppfattade den frågan som onödig,
löjlig eller konstig då de uppenbarligen var av åsikten att de redan hade besvarat om de ville
bidra eller ej. Ur detta drar vi slutsatsen att de inte förstått varför den frågan är med och att vi
kanske skulle informerat att den är till för att kunna beräkna ett intervall för betalningsviljan.
Trots detta har merparten av respondenterna inte bekymrat sig över denna uppföljningsfråga,
utan kryssat i hur de känner och inte funderat så mycket mer över det hela. På det hela taget
tycker vi att respondenterna lyckats besvara scenariot så pass bra och förstått det, så att
materialet för vår undersökning är tillförlitligt och att det därmed utgör en utmärkt grund för
vår fortsatta analys. Den som är säker tycker att det är onödigt att tala om detta. De 400
respondenterna som var osäkra har kunnat ange detta.

Enkäten avslutades med några rader där respondenterna själva fick tycka till om enkätens
utformning, kanalen eller något annat de ville ha sagt. Liksom på fråga elva så märkte vi att
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många här tog sin chans att få tala om för någon vad de tyckte om kanalen och detta till någon
som troligtvis kommer föra detta vidare till kanalbolaget och andra som kan beröras av detta.
Även här togs det upp irritation över avgiften till arrangörerna för Kanallöpet, att det borde
finnas ridvägar utmed kanalen samt att konvojkörningen är ett gissel som förstör för turismen
kring och på kanalen. Bland de positiva åsikterna framfördes bland annat att kanalen var
fantastiskt vacker (den vackraste i Europa!) och att bolaget borde satsa ännu mer på den och
göra mer för turismen då det fanns potential att hämta.

Det kröp också fram att enkäten var trevligt utformad och några respondenter tackade för att
de fick vara med i undersökningen och besvara frågorna. En person klippte ut kartan över
kanalen och ursäktade sig med att den passade så bra i fotoalbumet från en kanalresa som
gjordes för ett antal år sedan, en annan skickade en orienteringskarta över Bergs slussar med
omnejd till oss samt önskade en trelig sommar och en tredje ville gärna ha ett exemplar av vår
undersökning då den var färdig. På det hela taget så märkte vi en tendens till att de flesta
åsikter på enkätens slutrader kom in till oss under det första enkätutskicket. Vi tolkar det som
att de som verkligen gillar enkäter och är intresserade på ett eller annat sätt av Göta Kanal
svarade direkt första omgången medan de som skickade in sin påminnelseenkät mest gjorde det
för att göra sin plikt och för att vara snälla och hjälpa till, även om det i andra utskicket
visserligen förekom en del åsikter med. Bland riset kunde vi läsa att det var en konstig metod
och att inte Göta Kanal borde ägna sig åt tiggeri. En journalist ansåg att undersökningen var
slarvigt utförd, då hon fått olika belopp i de båda utskicken och en ekonom ansåg
undersökningen vara tendentiös.

Vi har urskiljt protestbud genom att studera respondentens motivering till ett nej-svar. Det var
frivilligt att ange detta, varför vi säkert missat några protestbud. Genom att inkludera en
uppföljningsfråga där respondenten ges möjlighet att motivera sitt nej-svar kan protestbuden
urskiljas i högre utsträckning. Många respondenter svarade nej på grund av anledningar som att
staten skall betala eller att de som åker båt skall betala. Vi tycker att båda anledningarna
förtjänar att diskuteras. Protestbuden är exkluderade i analysen. Det är fler män än kvinnor
bland de med protestbud.

Om staten skall betala är alla med och bidrar, men det blir inte gratis för det. Att kartlägga
individers värdering av kollektiva nyttigheter är fortfarande lika relevant för att åstadkomma en
mer effektiv fördelning av statens knappa resurser. Om endast båtägarna skall betala
uppkommer dels problemet att det blir för dyrt för de som åker båt. Dessutom konsumeras
kanalen av andra än de som åker båt. Även icke-användare kan ha en värdering av Göta Kanal
och andra kollektiva nyttigheter. Anslag från kommuner, landsting och stat är ett sätt att
administrera ”avgiften” för icke-användare på ett effektivare sätt än att ta inträde eller skicka ut
postgiroblanketter.

Sammanfattningsvis kan sägas att vi kunde skrivit ett stycke i följebrevet om varför vi ställer
frågor om inkomst och utbildning etcetera, då en del respondenter tydligen uppfattat dessa
frågor som stötande. Anledningen till detta var att vi var koncentrerade på att hålla följebrevet
så kort som möjligt. Vidare borde vi haft med ett mellanbelopp på 300 kronor i scenariofrågan,
då det är en ganska stor klyfta mellan 100 kronor och 500 kronor. Vi kunde kanske också ha
nämnt att man i CVM-undersökningar använder sig av uppföljningsfrågor av formen ”helt
säker” och ”ganska säker” för att skapa ett intervall för vilket betalningsviljan ligger inom. En
uppföljningsfråga för att bättre hantera protestbud hade varit önskvärt.
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5.4  Svarsfrekvens

När enkätundersökningar används strävar man efter att få in högsta möjliga svarsfrekvens för
att det datamaterial som samlats in skall spegla verkligheten så bra som möjligt. Som riktmärke
för lägsta svarsfrekvens vid enkätundersökningar används ofta 50 procent.

Från det första utskicket vi gjorde fick vi in sammanlagt 1 186 svar. Från urvalsgrupp 1 erhöll
vi 513 svar samt fem personer som av olika anledningar inte kunnat eller velat delta i
undersökningen. Som skäl har angivits exempelvis att personen är förståndshandikappad. Vi
fick tillbaka 14 enkäter där adressaten var okänd och ingen eftersändning av posten begärts.
Svarsfrekvensen, S i urvalsgrupp 1 var efter det första utskicket:

S =
− −

=
513

1500 5 14
34 6, %93.

Från urvalsgrupp 2 fick vi in 673 svar första gången vi skickade ut enkäten. Tre enkäter kom
tillbaka på grund av att adressaten var okänd. Fyra personer hade valts ut dubbelt av SEMA
Group eftersom de fanns både i närområdet och i grannkommunerna till kanalen. Vi har bara
skickat en svarsenkät till dessa personer. Fyra personer utgår av olika anledningar exempelvis
att personen har god man, gör värnplikt samt att personen vill ha ersättning för att delta i
studien. Svarsfrekvensen, S, i urvalsgrupp 2 var efter det första utskicket:

S =
− − −

=
673

1500 3 4 4
45 2, %.

Eftersom svarsfrekvenserna från de båda urvalsgrupperna understeg 50 procent valde vi att
göra en påminnelseenkät.

Vi fick in 582 svar från påminnelseenkäten. Från urvalsgrupp 1 kom det in 265 svar samt 16
blanka svarsenkäter. En svarsenkät kom tillbaka eftersom adressaten var okänd och en
eftersom adressaten sedan tre år tillbaka levde i Iran! En av respondenterna lät meddela att hon
vistades utomlands och därför inte kunde delta i undersökningen. Sammanlagt erhölls från
urvalsgrupp 1: 513 + 265 = 778 svar. Svarsfrekvensen, S, i urvalsgrupp 1 blir enligt nedan:

2,53
19191500

778 =
−−

=S %

Från urvalsgrupp 2 inkom det 282 svar samt 12 blanka svarsenkäter. Tre svarsenkäter kom
tillbaka eftersom adressaten var okänd. En av respondenterna lät meddela att hon vistades
utomlands och därför inte kunde delta i undersökningen. Sammanlagt erhölls från urvalsgrupp
2: 673 + 282 = 955 svar. Därmed blir svarsfrekvensen, S, i urvalsgrupp 2:

8,64
16111500

955 =
−−

=S %

Då svarsfrekvenserna i båda urvalsgrupperna översteg 50 procent gjordes ingen ytterligare
påminnelseenkät. Svarsfrekvenserna i urvalsgrupp 1 och 2 kan jämföras med andra liknande
undersökningar, exempelvis Jansson och Rehnström som 1998 undersökte området Tåkern –
Omberg. De erhöll en svarsfrekvens på 45 procent för riksurvalet och 57 procent för urvalet

                                                
93  Observera att det fortfarande kom in några enkäter från det första utskicket under de dagar då

påminnelseenkäten sändes iväg. Därför kommer inte summan av antalet utskickade brev och antalet svar att
bli 1500. Detta gäller för båda urvalsgrupperna.
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grannkommuner samt 68 procent för närområdet.94 Vår svarsfrekvens i riksurvalet överstiger
Janssons och Rehnströms något. Svarsfrekvensen för närområdet ligger i intervallet mellan de
svarsfrekvenser som Jansson och Rehnström fick för de som bodde i grannkommuner och de
som bodde i närområdet, vilket är rimligt eftersom hälften av vårt urval bestod av personer
som bodde i postnummerområden som gränsade till Göta Kanal och den andra hälften bodde i
de kommuner som gränsar till Göta Kanal.

5.5 Göta Kanals totala ekonomiska värde

I avsnitt 3.2 diskuterar vi olika komponenter som utgör delar av en natur- och kulturresurs
totala ekonomiska värde. Vår utgångspunkt hämtar vi från Naturvårdsverkets definition där en
natur- och kulturresurs totala ekonomiska värde sägs bestå av användarvärde, framtida värde
och existensvärde, beroende på vilka motiv respondenterna angivit för sin värdering.

I vår studie använder vi oss av uppföljningsfrågor för att hitta respondenter med olika motiv
för sin värdering av Göta Kanal. Vi kommer att dela upp respondenterna i fyra grupper:

1. Användarvärde + framtida värde + existensvärde. Gruppen består av de som besökt
kanalen under de senaste fem åren och som tror att de kommer att besöka kanalen under
den kommande femårsperioden.

2. Användarvärde + existensvärde. Gruppen består av de som besökt kanalen under de
senaste fem åren men som inte tror att de kommer att besöka kanalen under den
kommande femårsperioden.

3. Existensvärde. Denna grupp består av de som inte besökt kanalen under de senaste fem
åren och som inte heller tror att de kommer att besöka kanalen under den kommande
femårsperioden.

4. Framtida värde + existensvärde. Gruppen består av de som inte besökt kanalen under den
senaste femårsperioden men som tror att de kommer att besöka kanalen under de
kommande fem åren.

Tabell 1. De olika respondentgrupperna för Göta Kanal.

Besökt kanalen de senaste
fem åren

Inte besökt kanalen de
senaste fem åren

Kommer att besöka kanalen
de kommande fem åren

Användarvärde + framtida
värde + existensvärde

Framtida värde +
existensvärde

Kommer inte att besöka
kanalen de kommande fem
åren

Användarvärde +
existensvärde

Existensvärde

Källa: Egen bearbetning.

Enligt ovanstående uppdelning beräknar vi värden på de olika delkomponenterna för det
ekonomiska värdet av kanalen.

                                                
94  Jansson & Rehnström (1998), sid. 38ff.
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6  Sammanställning av enkäten

___________________________________________________________________________

___

I det sjätte kapitlet sammanställer vi enkäten om Göta Kanal och redovisar de svar som
skickats till oss. Vi gör en löpande redovisning av svaren fråga för fråga och för respektive
urvalsgrupp. De resultat som är viktiga för förståelsen av vår kommande analys är de
resultat  som hör ihop med enkätfråga 9, 11, 12 samt 13, det vill säga de frågor som
behandlar huruvida respondenten varit vid kanalen, eventuellt kommer att besöka den samt
scenariofrågan. Övriga delar av kapitlet kan läsas som kuriosa för den som är intresserad.

Enkätfråga 1 – Respondentens kön

Vi begränsade vårt materialinsamlande till den 25 juli. Efter detta bearbetade vi ej fler enkäter. I
början av september kom det fortfarande in enkäter. De cirka 50 respondenterna hade svarat ja
i lika hög utsträckning som bland de som inkom före 25 juli.

Totalt erhölls 773 enkätsvar från urvalsgrupp 1, där svaren fördelade sig på 390 män och 383
kvinnor, vilket framgår av tabell 2 nedan. Uttryckt i procent motsvarade detta 50,5 procent
män och 49,5 procent kvinnor som svarade på enkäten. Därutöver var det tre respondenter i
urval 1 som ej angivit sitt kön i sina enkätsvar.

Tabell 2. Könsfördelning hos enkätsvaren i båda urvalen, antal samt i procent.

Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

Män 242
47,6

326
48,4

148
55,8

155
55,0

390
50,5

481
50,4

Kvinnor 266
52,3

347
51,6

117
44,2

126
44,7

383
49,5

473
49,6

Totalt 508 673 265 281 773 954
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Från urvalsgrupp 2 inkom 954 enkätsvar fördelade på 481 män och 473 kvinnor. En
respondent i urval 2 hade inte angivit kön i sitt enkätsvar. Som procentandel motsvarade detta
50,4 procent män och 49,6 procent kvinnor. Vi konstaterar att skillnaden mellan de båda
urvalsgrupperna är mycket liten och att det i båda grupperna är något fler män än kvinnor som
besvarat frågorna om Göta Kanal. I riket var könsfördelningen inom åldrarna 18 – 70 år 50,5
procent män och 49,5 procent kvinnor.95

Enkätfråga 2 – Respondentens ålder

Den andra frågan i enkäten berörde enkätrespondentens ålder. Vi har beräknat respondenternas
medelålder för båda urvalsgrupperna, vilket redovisas i tabell 3. I urvalsgrupp 1 var
                                                
95  SCB (1998), sid. 41ff, egen bearbetning.
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medelåldern cirka 44 år bland de som besvarade den första svarsenkäten. Medelåldern hos de
som svarade på påminnelseenkäten var något lägre, ungefär 43 år. Totalt gav detta en
medelålder på knappt 44 år bland de som skickat in sina svar i urvalsgrupp 1. Medelåldern i
riket bland de mellan 18 och 70 år var ca 42,5 år per 1997-12-31, vilket är något lägre än vårt
värde.96

Tabell 3. Medelåldern hos respondenterna (år).

Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

Medelålder 44,01 44,55 42,94 41,81 43,60 43,70
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

I urvalsgrupp 2 var medelåldern nästan 45 år bland de som svarade på den första
enkätutskicket och bland de som besvarade påminnelseenkäten var medelåldern något lägre;
cirka 42 år. Totalt resulterade detta i en medelålder på 44 år bland för de båda urvalsgrupperna.

Skillnaden mellan urvalsgrupperna är mycket liten och kan definitivt inte beläggas statistiskt.
För båda urvalsgrupperna är medelåldern lägre bland de som svarat på påminnelseenkäten. Det
kan därför antas rimligt att den verkliga medelåldern för båda urvalsgrupperna är något lägre än
vårt resultat.

Åldersfördelningen för de båda urvalsgrupperna är likartad, vilket kan utläsas ur tabell 4. I
urvalsgrupp 1 svarade fler ungdomar (17-25 år) på enkätfrågorna medan något fler 26-35-
åringar besvarade enkäten från urvalsgrupp 2. Det inkom fler svar från påminnelseenkäten i de
tre yngsta ålderskategorierna från båda urvalsgrupperna. Detta styrker ytterligare antagandet
ovan om att medelåldern bland de som inte svarat är lägre än bland de som skickat in sina
enkätsvar.

Tabell 4. Procentuell åldersfördelning för urvalsgrupp 1 och 2.

Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

17-25 13,8 11,3 14,0 14,0 13,9 12,1
26-35 18,3 18,3 21,5 23,3 19,4 19,8
36-45 18,1 20,8 21,9 23,7 19,4 21,7
46-55 26,6 24,2 17,4 18,3 23,5 22,5
56-65 16,3 18,9 19,2 15,4 17,4 17,9
>65 6,7 6,4 6,0 5,4 6,5 6,1

n 507 672 265 279 772 952
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Enkätfråga 3a – Hushållsstorlek

Det genomsnittliga hushållet i urvalsgrupp 1 bestod av 2,65 personer, se tabell 5. Bland de
som besvarat påminnelseenkäten var hushållets genomsnittliga storlek något mindre än bland

                                                
96  SCB (1998), sid. 41ff, egen bearbetning. Vi har förutsatt ett medelvärde mitt i åldersgruppen, vilket inte är

helt korrekt, speciellt för de äldre åldersgrupperna. Vårt värde är således något högre än om vi räknat med
ettårsklasser.
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de som svarat på den första svarsenkäten. Det verkliga värdet antas därför vara mindre än vårt
värde.

Medelstorleken för hushållen i urvalsgrupp 2 var 2,79 personer, alltså något större än för
urvalsgrupp 1. I denna urvalsgrupp var det dessutom ingen skillnad mellan svaren från den
första svarsenkäten jämfört med de svar som kom från påminnelseenkäten. I riket är hushållets
medelstorlek 2,14 medlemmar.97 Detta värde är mindre än vårt, vilket till stor del beror på att
vi inte undersökte de som var äldre än 70 år, vilka bor i mindre hushållsenheter.
Hushållstorleken är 2,15 för Östergötlands län respektive 2,26 för Skaraborgs län, vilket är i
linje med resultaten från vår undersökning, eftersom det genomsnittliga hushållet i närområdet
var något större än dess motsvarighet i riket.

Tabell 5. Medelstorlek på hushållen bland de tillfrågade i båda urvalen.

Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

Medelstorlek 2,67 2,78 2,59 2,81 2,65 2,79

n 507 671 265 279 772 950

Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Den vanligaste typen av hushåll består av två personer, både i urvalsgrupp 1 och 2. I
urvalsgrupp 2 utgör tvåmanshushållet nästan 40 procent av det totala antalet hushåll, vilket
framgår av tabell 6 nedan. Cirka nio av tio hushåll består av färre än fem personer.

Tabell 6. Hushållssammansättning uttryckt i procent.

SVARSENKÄT PÅMINNELSEENKÄT TOTALT
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

1 19,1 12,7 23,4 16,8 20,6 13,9
2 34,1 41,9 36,2 33,0 34,8 39,3
3 18,9 15,1 9,8 15,4 15,8 15,2
4 19,3 19,1 22,6 25,1 20,5 20,8
5 5,9 9,2 5,7 7,5 5,8 8,7
6 1,8 1,6 1,1 1,4 1,6 1,6
>6 0,8 0,4 1,1 0,7 0,9 0,5

n 507 671 265 279 772 950
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

I riket finns det något fler enmanshushåll än i närområdet till kanalen. I närområdet återfinns
däremot något fler tvåmanshushåll och femmanshushåll än i riksurvalet. Den högre siffran för
genomsnittlig hushållsstorlek i närområdet består av två komponenter. För det första en lägre
andel ensamhushåll i närområdet. För det andra en högre andel hushåll med fler än fem
personer.

Jämförelsevis var enligt SCB 39,6 procent av Sveriges hushåll enmanshushåll, 31,1 procent
tvåmanshushåll, 12,3 procent tremanshushåll, 11,8 procent fyramanshushåll, 4,0 procent

                                                
97  Ibidem, sid. 43. Det finns cirka 1,3 miljoner pensionärer som inte är med i undersökningen. Få

pensionärshushåll består av fler än 2 personer varför medelhushållet är mindre än 2 personer per hushåll.
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femmanshushåll och 1,1 hushåll hade sex eller fler medlemmar.98 Även i detta fall inverkar
exkluderandet av personer äldre än 70 år andelen ensamhushållen.

                                                
98  SCB (1998), sid. 44.
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Enkätfråga 3b – Antal barn i hushållet

Andelen hushåll med barn som besvarat enkätutskicken redovisas i tabell 7 nedan.

Tabell 7. Procentuell andel hushåll med barn, samt antal barn per hushåll.

Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

Andel hushåll
med barn 49,0 45,2 43,6 48,9 47,2 46,1

Antal barn
per hushåll 1,87 2,04 2,01 2,02 1,92 2,04

n 512 673 266 282 778 955
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

För riksurvalet minskar andelen hushåll med barn från den första enkäten till påminnelse-
enkäten. Det är dock fler flerbarnsfamiljer som svarat på påminnelseenkäten i riksurvalet. För
närområdet är skillnaden den motsatta, vad gäller andelen hushåll med barn. Se även tabell 8.

Enligt SCB hade 76,0 procent av hushållen i riket inga barn under 16 år. Fler hushåll hade ett
barn än två barn.99 Vi har således en högre andel respondenter med två barn i hushållet än i
riksurvalet. Även i detta fall kan vår högre siffra förklaras av att personer över 70 år
exkluderats.

Tabell 8. Antal barn i procent av barnhushåll.

Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

1 39,8 28,9 28,4 27,9 36,2 28,6
2 41,8 46,1 51,7 50,0 45,0 47,3
3 12,7 19,4 13,8 17,6 13,1 18,9
>3 5,6 5,6 6,0 4,4 5,7 5,2

n 251 304 116 136 367 440
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Skillnaden mellan närområde och riksurval består av att fler respondenter i närområdet har fler
barn än för riksurvalet. I riksurvalet är det en högre andel som har ett barn än i närområdet.

I Östergötlands län är antalet barn per hushåll i stort sett identiskt med riket, medan
Skaraborgs län skiljer sig genom att ha fler hushåll med barn, framför allt med fler än tre
barn.100 Vi har i riksurvalet fått svar från fler flerbarnshushåll och tvåbarnshushåll än för riket
totalt. En del av dessa högre värden kan förklaras med att definitionen på barn i SCBs statistik
är under 16 år medan vi i vår undersökning frågade om antalet hemmavarande barn, vilket
gjorde det upp till respondenterna själva att avgöra åldern på sina barn.

Enkätfråga 4 – Hushållets inkomst per månad före skatt

Hushållets medelinkomst per månad före skatt för båda urvalen framgår av tabell 9. Som synes
är medelinkomsten mycket lika i båda urvalsgrupperna och håller sig runt siffran 5, vilket
                                                
99  SCB (1998), sid. 44. Om pensionärerna exkluderas sjunker andelen hushåll utan barn.
100 Ibidem, sid. 41ff.
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innebär en medelinkomst på cirka 30 000 kronor per månad brutto. Vår indelning av
månadsinkomsterna i inkomstklasser finns att studera i enkätbilagan, bilaga 2.

Tabell 9. Hushållets månatliga medelinkomst före skatt.

Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

Hushållets
medelinkomst 5,05 4,80 4,44 4,74 4,84 4,78

n 498 645 253 266 751 911
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Fråga fem i enkäten för dock med sig ett analysproblem. Vissa respondenter har automatiskt
uppgivit sin egen månadsinkomst före skatt istället för hushållets totala månadsinkomst
brutto. Om det är ett enmanshushåll som besvarat frågan spelar detta givetvis ingen roll, då
individens budgetrestriktion kommer att sammanfalla med hushållets eftersom det bara är en
person det är frågan om. Om hushållet däremot består av två eller fler personer och
respondenten uppgivit sin egen månadsinkomst före skatt, kommer uppgiften ej att
sammanfalla med hushållets budgetrestriktion, då hushållets sanna disponibla inkomst
troligtvis är högre, detta med reservation för de hushåll där någon av familjemedlemmarna är
arbetslös eller arbetssökande. Vi konstaterar också att rikets inkomst minskar mellan
svarsenkät och påminnelseenkät, vilket innebär att värdet för hela urvalsgruppen kan vara
mindre än vårt resultat. Detta är något som dock ej förekommer för närområdet.
Medelinkomsten i riket var 155 700 kronor per år per 1997-12-31. Motsvarande värden för de
sju kommunerna i närområdet var mellan 129 900 och 155 300 kronor, vilket är mindre än
värdet för riket.101

Värden för medelinkomsten i riket är 429 600 kronor per år för gifta eller sammanboende där
båda jobbar och 308 000 kronor per år för gifta eller sammanboende där en jobbar. Vårt värde
motsvarar något mindre än 30 000 kronor per månad eller ca 350 000 kronor per år, vilket
ligger mellan dessa båda värden.102

Vi kan ur vårt material utläsa likartade inkomster för de båda urvalsgrupperna. För båda
grupperna har de flesta respondenterna angivit att de befinner sig i inkomstintervallet 20 001-
25 000 kronor i månaden före skatt, vilket åskådliggörs i tabell 10.

                                                
101  SCB (1998), sid. 34.
102  Ibidem, sid. 210f.
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Tabell 10. Inkomstintervall för båda urvalen, andel i procent.

Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

0-10.000 9,8 10,2 14,6 12,0 11,5 10,8
10001-
15.000

10,2 11,5 9,9 13,5 10,1 12,1

15.001-
20.000

10,8 11,9 16,2 13,1 12,6 12,3

20.001-
25.000

13,3 16,0 15,0 12,0 13,8 14,8

25.001-
30.000

13,7 12,7 12,6 12,8 13,3 12,7

30.001-
35.000

12,2 11,2 11,1 9,4 11,9 10,6

35.001-
40.000

10,6 10,1 7,1 8,3 9,5 9,5

40.001-
45.000

8,0 7,1 4,7 6,4 6,9 6,9

45.001-
50.000

3,8 3,6 3,2 5,6 3,6 4,2

>50.000 7,4 5,7 5,5 6,8 6,8 6,0
n 498 645 253 266 751 911
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Enkätfråga 5 – Respondentens utbildning

Den femte frågan i enkäten om Göta Kanal handlade om respondentens utbildning. Ett mycket
litet antal respondenter ställde sig frågande till vad utbildningsnivå hade med Göta Kanal att
göra, även om de visserligen besvarade frågan ändå. I tabell 11 finns en sammanställning över
respondenternas svar på denna enkätfråga. I vår enkät betyder värdet 1 grundskolan/folkskola.
Siffran 2 motsvarar tvåårigt gymnasium och medan en 3:a i sin tur betyder gymnasium tre år
eller mer. Värdet 4 innebär att respondenten har vidareutbildat sig på högre nivå, det vill säga
högskola, universitet eller forskarutbildning av något slag. Som synes i tabellen ligger
genomsnittet i riket (2,49) högre än i närområdet kring kanalen (2,35).

Tabell 11. Respondenternas utbildningsnivå.

Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

Genomsnittlig
högsta genom-
gångna
utbildning

2,56 2,36 2,35 2,34 2,49 2,35

N 509 667 263 277 772 944
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.
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Utbildningsnivån i riksurvalet sjunker i värde från den första enkäten till påminnelseenkäten,
medan utbildningsnivån i närområdet är konstant. Konfidensintervallet för den genomsnittliga
utbildningsnivån hos respondenterna i riket blir enligt ovanstående värden 2,49 ± 0,08 och för
närområdet 2,35 ± 0,07.103 De är således inte statistiskt skilda från varandra på 5-procents-
nivån, men däremot på 10-procentsnivån.

Tabell 12. Utbildning, procentuell fördelning för båda urvalen.

Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

Grundskola 27,1 32,4 33,1 33,2 29,1 32,6
Gymnasium 2 år 18,7 21,1 17,1 19,9 18,1 20,8
Gymnasium 3 år 25,0 24,4 31,1 26,7 27,1 25,1
Högskola 29,3 22,0 18,6 20,2 25,6 21,5

N 509 667 263 277 772 944
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Som vi ser i tabell 12 är det en något större andel med endast grundskola eller motsvarande
samt tvåårigt gymnasium i närområdet än bland de i riksurvalet. I riksurvalet återfinner vi något
högre andelar med treårigt gymnasium och högskoleutbildning än i området kring Göta Kanal.
Andelen med högskoleexamen i riket minskar mellan de båda enkätutskicken från 29,3 till 18,6,
vilket ger en total andel respondenter med högskoleexamina på 25,6 procent. För samma
urvalsgrupp ökar däremot andelen med avgångsbetyg från grundskola mellan de båda utskicken
och slutar på en nivå av 29,1 procent. Detta leder rimligen till att hela urvalet har ett något
lägre värde på högsta genomgångna utbildning och att vi i vårt material har en övervikt av
högutbildade.

Enligt SCB:s utbildningsregister hade 31 procent av rikets befolkning i åldrarna 16–74 år
genomgått högst grund- eller folkskola, 28 procent tvåårigt gymnasium, 16 procent treårigt
gymnasium och 24 procent universitets- eller högskoleutbildning. Fler kvinnor än män har
genomgått universitets- och högskoleutbildning, fler män än kvinnor har endast genomgått
grund- eller folkskola.104 Vi har i vår undersökning en högre andel med treårigt gymnasium och
en lägre andel med tvåårigt gymnasium. Att vårt värde för endast folk- eller grundskola ligger
under värdet för riket 16–74 kan förklaras av att 16–19 åringar respektive 71–74 åringar i högre
utsträckning har endast folk- och grundskola.

De som hade uppgett att de hade studerat på högre nivå har vi klassificerat i olika grupper,
Teknik, Samhälle, Språk, Lärare och Sjukvård, se tabell 13. Yrken som kan sorteras in under
dessa grupper är exempelvis polis, militär, psykolog, civilingenjör i olika branscher, läkare och
sjuksköterska.

Tabell 13. Fördelning inom olika yrken för högre utbildade, i procent.

Andel i
Riket

Andel bland de med
högskoleutbildning

i riket

Andel i
Närområde

Andel bland de med
högskoleutbildning i

närområdet

                                                
103 Gujarati (1995), sid. 115ff.
104  Se SCB:s hemsida på Internet, hämtad 1999-08-20.
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Teknik 5,2 20,9 6,3 29,6
Samhälle 8,5 34,6 4,9 23,1
Språk 1,8 7,3 1,9 9,0
Lärare 4,7 18,8 5,0 23,6
Sjukvård 4,5 18,3 3,1 14,6
Totalt 24,7 100,0 21,1 100,0
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Andelen högskoleutbildade inom teknikyrken är högre i närområdet än i riket. Andelen
högskoleutbildade inom samhällsyrken och sjukvårdsyrken är högre i riket än i närområdet.

Enkätfråga 6 – Miljöintresse

I tabell 14 redovisas miljöintresset hos respondenterna i form av ett medelvärde för de olika
grupperna. Ju lägre värde desto större intresse har respondenten att bevara unika kultur- och
naturhistoriska miljöer. Ingen skillnad mellan de båda urvalsgrupperna kan konstateras. De
som svarat på påminnelseenkäten är mindre positiva och intresserade än de som svarade på
den första enkäten, vilket enligt oss ter sig rimligt.

Tabell 14. Respondenternas miljöintresse.

Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

1 74,7 78,3 68,4 70,8 72,6 76,1
2 23,5 20,5 28,9 26,0 25,4 22,1
3 1,8 1,0 1,5 2,1 1,7 1,4
4 0,0 0,1 1,1 1,1 0,4 0,4

Medelvärde 1,27 1,23 1,35 1,33 1,30 1,26

n 510 672 263 281 773 953
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Enkätfråga 7 – Naturvistelse

Ur tabell 15 kan respondentens naturvistelse utläsas. Ju lägre värde desto oftare vistas
respondenten ute i naturen. På denna enkätfråga har vi sett tendenser till att en del
respondenter varit fundersamma över vad som räkas som att vistas i naturen, vilket givetvis är
en tolkningsfråga. Antingen kan naturvistelse avgränsas till att innebära de gånger man ger sig
ut och promenerar i skogen, rastar hunden intill Göta Kanal, paddlar kanot i en sjö etcetera,
eller så kan en cykeltur till jobbet alternativt pyssel i trädgården räkas som naturvistelse. Vår
avsikt var att ta reda på hur många som vistas ute, det vill säga de som har någon form av
natur- eller miljöintresse. De respondenter som varit osäkra har garderat sig med olika
alternativ på denna fråga och sedan förklarat hur de menar. Därmed har vi inte haft några
tolkningsproblem vad gäller respondenternas enkätsvar på frågan.

Tabell 15. Respondenternas vistelse i naturen.

Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

1 33,3 43,7 30,1 35,6 32,3 41,3
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2 42,2 40,6 46,4 47,0 43,6 42,4
3 18,8 12,6 16,2 11,0 17,9 12,2
4 5,3 3,1 6,8 6,0 5,8 4,0
5 0,4 0,0 0,4 0,4 0,4 0,1

Medelvärde 1,97 1,75 2,01 1,89 1,98 1,79

n 510 673 265 281 775 954
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Medelvärde för naturvistelse med konfidensintervall är för riket 1,98 ± 0,06 och för
närområdet 1,79 ± 0,05. De båda urvalen är statistiskt skilda från varandra. Personer i
närområdet vistades mer i naturen än rikets invånare.

Enkätfråga 8 – Respondentens semestersysselsättning

I enkätens åttonde fråga fick respondenten redogöra för vad den gjorde på sin semester. I tabell
16 framgår det att det föreligger en skillnad mellan riket och närområdet beträffande
utlandssemester, semester i Sverige samt svarsalternativet koppla av.

Andelen utlandssemestrar minskar mellan de båda enkätutskicken för båda urvalsgrupperna
och är lägre i hela urvalet. För urvalsgrupp 1 ökar andelen för alternativet landställe. Över
huvud taget ökar alternativet koppla av, det vill säga att ingen särskild aktivitet förekommer
eller utförs. En tänkbar anledning till detta kan vara att fler och fler upplever en alltmer
ansträngd privatekonomi och därmed helt enkelt inte har råd att semestra över huvud taget –
varken utomlands eller i Sverige. I detta fall kan alternativet koppla av kännas mest behagligt
att fylla i, eftersom man då inte riktigt talar om varför man inte semestrar och att koppla av
kanske uppfattas som mer socialt legitimt och accepterat. Till viss del kan det kanske också
bero på att dagens samhälle är så pass stressigt där många har en tuff arbetssituation, så att när
de äntligen får semester tycker de att det är skönast att inte göra något alls, utan bara ta det
lugnt och slappa. Givetvis är en kombination av dessa faktorer tänkbar.

Tabell 16. Semesteraktiviteter för de båda urvalsgrupperna, i procent.

Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

Utomlands 57,5 53,5 52,5 47,3 55,8 51,7
Sverige 67,5 75,3 61,8 70,3 65,5 73,8
Lantställe 18,8 29,8 30,1 28,2 34,3 29,3
Segla 17,8 19,6 17,4 19,4 17,6 19,5
Koppla av 50,3 58,1 52,9 64,1 51,2 59,9
Fjällvandring 22,4 18,1 19,3 19,0 21,4 18,4
Släkt 50,1 50,8 52,1 53,8 50,8 51,7

n 285 345 136 129 421 474
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Enkätfråga 9 – Antal kanalbesök under sen senaste femårsperioden

Andelen i riket som besökt kanalen är förhållandevis hög, vilket framgår av tabell 17. Andelen
respondenter från urval 1 som inte har besökt kanalen alls ökar från första enkäten till
påminnelseutskicket, från cirka 62 procent till drygt 66 procent. Detta pekar på att de som ej
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besvarat enkäten i någon högre utsträckning inte har besökt Göta Kanal, vilket verkar mycket
rimligt. Nästan fyra av tio (cirka 37 procent) har besökt kanalen minst en gång under den
senaste femårsperioden.

Endast tre procent av respondenterna i närområdet anger att de inte besökt kanalen. Den
verkliga siffran i de sju kommunerna är högre av två skäl: för det första överrepresentation av
de som bor i postnummerområde angränsande till kanalen och för det andra färre i
påminnelseenkäten som besökt Göta Kanal. Icke desto mindre besöks Göta Kanal av en
mycket hög andel av befolkningen i de sju kommunerna.
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Tabell 17. Antal besök vid Göta Kanal under den senaste femårsperioden, i procent.

Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

Inte besökt 61,8 2,8 66,2 3,5 63,3 3,0
Några ggr 29,0 15,5 26,7 18,1 28,2 16,2
Flera ggr 4,3 16,4 3,4 17,7 4,0 16,8
Bor vid
kanalen

4,7 65,3 3,8 60,6 4,4 63,9

n 511 672 266 282 777 954
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Enkätfråga 10 – Vad gjorde respondenten vid kanalen ?

I den tionde frågan fick respondenten kryssa för olika alternativ för vad de sysselsatt sig med
då de besökte kanalen. Vi tyckte det kunde vara intressant att ta reda på om de kom dit enbart
för kanalens skull eller om det fanns något annat i området som lockade. Tabell 18 visar vad
respondenterna i huvudsak hade för sig vid kanalen.

Tabell 18. Sysselsättning vid kanalbesök uttryckt i procent.

Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

Åkte båt 29,4 27,6 20,5 24,2 26,5 26,6

Strövade 68,3 87,5 69,3 85,9 68,7 87,0

Badade 6,6 16,7 6,8 17,2 6,7 16,8

Åt glass 45,0 63,6 31,8 61,7 40,7 63,1

Byggnader 32,8 24,8 23,9 23,8 29,9 24,5

Picknick 20,0 27,9 11,4 25,4 17,2 27,2

Vänner 18,9 13,1 22,7 14,8 20,1 13,6

n 180 624 88 256 268 880
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Att närområdet hade högst värde på ”strövade vid kanalen” är knappast föga förvånande då de
flesta i det urvalet bor i anslutning till kanalen och ser den vare sig de vill eller ej. Många ur
denna urvalsgrupp uppgav att de cyklade vid kanalbanken varje dag eller promenerade på
densamma. Alternativet ”åkte båt” hade i princip samma andel totalt sett för båda
urvalsgrupperna, knappt 27 procent. Värdet för riksurvalet minskar från första enkät till
påminnelseenkät. De som åkt båt på kanalen har således svarat i högre utsträckning.

Det var fler i riket som tittade på vackra byggnader då de besökte kanalen, även om andelen
minskade från första utskick till påminnelseenkät och slutligen landade på cirka 30 procent.
Över lag var det förvånansvärt låga siffror för bad – knappa 7 procent i riket uppgav att de
badat i anslutning till kanalen och för närområdet var motsvarande andel låga 17 procent. Vi
anser att kanalbolaget här har en potential som inte utnyttjas fullt ut. De skulle säkerligen
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kunna locka fler turister till kanalområdet om de tillsammans med kommunerna gjorde i ordning
några fler badplatser och satte upp fler skyltar om vart man kan ta sig ett dopp.

Enkätfråga 11- Framtida kanalbesök

För att få reda på om kanalen har något existensvärde blev vi tvungna att ha med en fråga om
hur många som kan tänka sig att resa till kanalen i framtiden. En sammanställning över
enkätsvaren för denna fråga visas i tabell 19.

Tabell 19. Andelen respondenter som kan tänka sig besöka kanalen i framtiden.

Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

> 10 besök 5,1 72,9 5,3 68,8 5,2 71,7
6 –10 besök 4,7 8,9 4,5 7,8 4,6 8,6
1 –5 besök 53,3 15,8 43,8 20,9 50,0 17,3
Inget besök 36,9 2,4 46,5 2,5 40,1 2,4

n 510 672 265 282 775 954
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Som vi ser har de som svarat på påminnelseenkäten i mindre utsträckning tänkt att åka till
Göta Kanal i framtiden. Detta gäller för båda urvalsgrupperna. Detta kan möjligen bero på att
de anser att det räcker att se kanalen en gång och att de därmed inte känner något behov av att
besöka den igen. I urvalsgruppen riket har drygt 40 procent uppgivit att de inte avser besöka
kanalen någon mer gång, vilket kan jämföras med närområdets värde som är väsentligt lägre
(2,4), vilket i sig visserligen inte är så konstigt då de flesta bor i anslutning till Göta Kanal.
Endast 5 procent av respondenterna i övriga riket uppgav att de skulle resa tillbaka fler än tio
gånger under kommande femårsperiod. Det är bättre överensstämmelse mellan redan gjorda
besök och framtida besök i närområdet än i riket. I riket uppger 60 procent att de tror att de
kommer besöka Göta Kanal, mot de drygt 40 procent som hade besökt kanalen.

Enkätfråga 12 och 13 – Scenariofrågan om Göta Kanal

Enkätens två sista frågor var upplagda enligt ett hypotetiskt betalningsscenario med olika
belopp angivna. Sammanställning av resultat från dessa enkätfrågor återfinns i tabell 20-24.

Tabell 20. Utfall belopp 10 kronor, uttryckt i procent.

10 kronor Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

Ja 73,1 94,6 65,3 69,8 70,3 88,0
Nej 26,9 5,4 40,4 30,1 29,7 12,0
Ja, säkert 51,6 70,0 34,7 43,8 46,5 70,0

N 93 147 52 53 145 200
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

För beloppet 10 kronor uppgav 70 procent av respondenterna i närområdet att de var helt
säkra på att de kunde bidra med den summan en gång om året under tio års tid. Motsvarande
andel för riket var lägre, knappt 47 procent uppgav sig vara helt säkra på att de ville bidra.
Som vi ser minskar antalet ja-svar mellan de båda utskicken för båda grupperna och hamnar
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slutligen på 70 respektive 88 procent. Andelen nej-sägare ökade i båda urvalsgrupperna mellan
första utskick till påminnelseenkät, se tabell 20 ovan.

Bland de respondenter som fick beloppet 20 kronor skickat till sig var det nästan 72 procent i
närområdet som var säkra på att de ville bidra och detta är den högst uppmätta andelen vi har
för något belopp på alternativet ”helt säker”, vilket framgår om  man studerar samtliga tabeller
för dessa enkätfrågor. För urvalsgrupp 1 hade 46 procent uppgett att de kunde tänka sig att
betala 20 kronor under tio år, se tabell 21. Liksom för beloppet 10 kronor så ökar antalet nej-
sägare för båda urvalen och mellan båda enkätutskicken. Dessutom minskar också antalet ja-
svar på samma sätt som för 10-kronorsalternativet.

Tabell 21. Utfall belopp 20 kronor, uttryckt i procent.

20 kronor Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

Ja 75,2 88,3 63,2 81,3 71,6 86,4
Nej 24,8 11,7 36,8 18,7 28,4 13,6
Ja, säkert 49,6 77,4 38,8 64,5 46,3 71,7

N 113 129 49 48 162 177
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

I tabell 22 visas korresponderande resultat för 50-kronorsalternativet. Nu börjar det märkas en
tydlig skillnad mot tidigare alternativ även för närområdet. Drygt 51 procent av
respondenterna i området kring kanalen uppgav sig vara helt säkra på att de ville betala 50
kronor i tio år och motsvarande andel i riket som sade sig vara säkra på detta uppgick till
knappt 36 procent. Däremot ökade antalet ja-sägare mellan första utskick och påminnelseenkät
för närområdet från 75 procent till 77 procent. I närområdet minskade dessutom antalet nej-
sägare mellan de båda enkätutskicken.

Tabell 22. Utfall belopp 50 kronor, uttryckt i procent.

50 kronor Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

Ja 67,6 75,1 57,4 77,1 64,4 75,9
Nej 32,4 24,9 42,6 22,9 35,6 24,1
Ja, säkert 35,2 49,6 36,1 54,2 35,6 51,3

n 102 129 47 70 149 199
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

För beloppet 100 kronor började det märkas ännu mer att respondenterna inte var helt säkra på om de ville vara
med och bidra, se tabell 23. I närområdet var det knappt 42 procent som sade sig vara säkra på sin sak, medan
det för riket var knappt 24 procent av respondenterna som uppgivit detsamma. Andelen nej-sägare minskade för
urvalsgrupp ett mellan de båda utskicken, medan den däremot ökade för de som bodde i närområdet och därmed
tillhörde urvalsgrupp 2. Antalet ja-svar ökade från knappt 48 procent till cirka 55 procent mellan utskicken,
medan de minskade från nästan 68 procent till 62 procent för de respondenter som bodde i närområdet. Totalt
uppgav hälften av respondenterna i riket att de kunde bidra med 100 kronor och nästan 66 procent i närområdet
uppgav sig också vara positiva till att vara med och betala.
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Tabell 23. Utfall belopp 100 kronor, uttryckt i procent.

100 kronor Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

Ja 47,9 67,5 54,5 61,9 50,3 65,6
Nej 52,1 32,5 45,6 38,1 49,7 34,4
Ja, säkert 21,8 46,8 27,2 31,7 23,8 41,8

n 96 126 55 63 151 189
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Så här i efterhand skulle det varit intressant att ha haft med ett belopp på 300 kronor mellan
100 kronor och 500 kronor. För 500-kronorsalternativet märks det tydligt att det börjar bli
mycket pengar det handlar om, trots allt 5000 kronor på tio år. I tabell 24 redovisas
respondenternas svar. Endast knappa 17 procent av de som bodde i närområdet var helt säkra
att de ville bidra, vilket kan jämföras med rikets 9 procent. Andelen respondenter som var
positiva och uppgav ett ja-svar minskade mellan de båda utskicken minskade för riket men
ökade för närområdet. Totalt var 41 procent positiva i närområdet och 30 procent i riket.
Andelen som inte ville vara med och betala 500 kronor i tio år ökade för riket mellan de båda
enkäterna, medan den minskade från nästan 60 procent till knappt 57 procent för närområdet.

Tabell 24. Utfall belopp 500 kronor, uttryckt i procent.

500 kronor Svarsenkät Påminnelseenkät Totalt
Riket Närområde Riket Närområde Riket Närområde

Ja 30,5 40,3 29,5 42,6 30,1 40,9
Nej 69,5 59,7 70,5 57,4 69,4 59,1
Ja, säkert 7,6 17,9 11,5 12,8 9,0 16,6

N 105 134 61 47 166 181
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Sammanfattningsvis funderar vi på att om det i de fall ja-svaren minskat mellan utskicken,
samtidigt som nej-svaren ökat, bland annat kan bero på att de som gillar enkäter och dessutom
verkligen har ett intresse för kanalen svarar första omgången, medan de som inte tycker sig ha
tid med enkäter och är ”lagomt” intresserade svarar på andra utskicket. De som inte tycker om
enkäter och kanske dessutom struntar i kanalen, återfinns med all sannolikhet bland de som ej
skickat in sina svar alls och därmed inte deltagit i undersökningen.

Icke desto mindre var skillnaden mellan andelen med ja-svar i den första enkäten och
påminnelseenkäten mindre än vi trott. Vi hade förväntat oss lägre andelar ja-svar för samtliga
urvalsgrupper, nu var det högre andelar i tre av grupperna, samtliga gäller de tre högsta
beloppen.

6.1  Skillnader med avseende på kön

Vi gjorde en analys med avseende på kön, där vi räknade ut samtliga värden för män respektive
kvinnor i både riksurvalet och närområdet. Det var ingen skillnad på åldersstruktur mellan män
och kvinnor. Något fler män fanns representerade i den äldsta åldersgruppen, vilket kan bero
på att männen svarat på enkäten oavsett om den var ställd till hustrun i denna åldersgrupp.
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Det fanns inga skillnader på den genomsnittliga hushållstorleken för kvinnor och män. Däremot
bor cirka 19 procent av kvinnorna i riksurvalet i ensamhushåll, mot knappt 13 procent i
närområdet. Av männen i riksurvalet bor knappt 22 procent ensamhushåll, jämfört med cirka
15 procent i närområdet. Denna skillnad speglas för tvåmanshushåll, där ungefär 40 procent av
kvinnorna i närområdet bodde i denna typ av hushåll, jämfört med knappt 36 procent för
riksurvalet. Samma förhållande gäller för män.

Vad gäller andel hushåll med barn är det skillnad på riksurvalet och närområdet. Andelen
kvinnor respektive män som bor i hushåll med barn är lika stora för de som bor i närområdet:
47 respektive 46 procent. För riksurvalet är skillnaden mellan män och kvinnor mycket större.
Av kvinnorna bor knappt 52 procent i ett hushåll som har barn. Detta kan jämföras med
andelen för män - cirka 44 procent av männen bor i hushåll med barn.

Skillnader i inkomstnivå följer ett liknande mönster som för andel hushåll med barn. Skillnaden
mellan män och kvinnor i närområdet är liten, medan den är större i riksurvalet; 5,00 för män
och 4,68 för kvinnor. Skillnaden består i att kvinnorna i högre utsträckning återfinns i
inkomstgruppen 0–10 000 kronor per månad samt 10 000–15 000 kronor per månad. Männen
återfinns istället i inkomstgrupperna 15 000–20 000 kronor per månad. Även i närområdet
återfinns en högre andel kvinnor (cirka 13 procent) än män (9 procent) i den lägsta
inkomstgruppen.

Utbildningsnivån för män respektive kvinnor följer en tendens att en lägre andel kvinnor än
män återfinns bland de som gått grundskola, folkskola eller motsvarande. Den största
skillnaden återfinns i gruppen som gått på universitet eller högskola. Av kvinnorna i
närområdet har nästan 25 procent studerat vidare. Motsvarande andel högutbildade är för
männen cirka 18 procent. I riksurvalet är motsvarande värden högutbildade knappt 29 procent
bland kvinnorna och ungefär 22 procent bland männen. Detta resulterar i att den genomsnittliga
utbildningsnivån är något högre för kvinnor än för män, något som också gäller för båda
urvalsgrupperna.105

I riksurvalet är en högre andel utbildade inom gruppen Samhälle och Sjukvård, än i närområdet.
Andelen utbildade inom gruppen Lärare är högre i närområdet än i riksurvalet. Skillnaden
mellan kvinnor och män inom gruppen Teknik är större i närområdet än i riksurvalet.

På frågan hur viktigt respondenterna anser det vara att bevara unika kultur- och naturmiljöer
skiljer sig mäns och kvinnor svar åt. Kvinnor anger i högre utsträckning att det är ”mycket
viktigt” än män. Detta gäller för båda urvalsgrupperna och skillnaden är störst i närområdet.

Kvinnor är enligt vår undersökning ute i naturen mer än män. Detta är något som gäller både i
närområdet och i riksurvalet. Även i detta fall är skillnaden störst i närområdet. Skillnaderna är
statistiskt signifikanta på 5-procentsnivån.

På frågan om vad respondenterna gjorde på sin semester, visade sig kvinnor i högre
utsträckning än män ange alternativet ”koppla av” och ”besöka släkt och vänner”. Detta gäller
för båda urvalsgrupperna. Skillnaden mellan kvinnor och män är särskilt stor på alternativet
”utlandssemester” i riksurvalet. Män seglar i högre utsträckning än kvinnor något som märks i
båda urvalsgrupperna.

                                                
105  Se not 104 och tillhörande stycke.
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Respondenterna har besökt Göta Kanal enligt följande: lika många kvinnor (cirka 98 procent)
som män (cirka 97 procent) har besökt Göta Kanal i närområdet. Fler män (39,0 procent) än
kvinnor (ungefär 34 procent) har besökt Göta Kanal i urvalsgrupp 1, riket.

Vid kanalbesöken har män och kvinnor utfört aktiviteter i olika utsträckning. Kvinnor har i
högre grad angett alternativet ”ströva” än män. Män har i högre utsträckning angett alternativet
”badat” än kvinnor, och skillnaden är störst i riksurvalet. Betydligt färre män i närområdet har
angivit alternativet ”tittade på byggnader”.

I fråga om framtida kanalbesök tror kvinnor i närområdet att de kommer att besöka Göta Kanal
oftare, än männen i samma urvalsgrupp. För riksurvalet är det fler män (cirka 61 procent) än
kvinnor (nästan 59 procent) som tror att de kommer att besöka Göta Kanal under den närmast
följande femårsperioden. Detta stämmer väl överens med att fler män än kvinnor hade besökt
Göta Kanal. Männen i riksurvalet tror att de kommer att besöka kanalen fler gånger än
kvinnorna. Fler kvinnor än män svarar ja på scenariofrågan i närområdet, medan förhållandet är
det omvända i riksurvalet. Fler män än kvinnor är osäkra i närområdet, medan fler kvinnor än
män är osäkra i riksurvalet.

Tabell 25. Utfall totalt män och kvinnor, uttryckt i procent.

Närområdet Riket
Kvinnor Män Totalt Män Kvinnor Totalt

Ja 76,2 67,4 71,7 58,5 55,6 57,0
Nej 23,8 32,6 28,3 41,5 44,4 43,0
Ja, säkert 54,8 46,4 50,6 34,8 29,4 32,1

n 467 478 945 381 388 769
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

6.1.1  Mäns, kvinnors och totalt värde på scenariofråga

I tabell 25 redovisas andelen män, kvinnor och totalt i urvalet som svarat ja eller nej på
scenariofrågan. Dessa värden kommer att ligga till grund för beräkning av den genomsnittliga
betalningsviljan i urvalsgruppen. Vi kommer att beräkna värden för män, kvinnor och totalt för
respektive urvalsgrupp.

Tabell 26. Utfall 10, 20, 50, 100 och 500 kronor, män och kvinnor, uttryckt i procent.

Närområdet Riket
Kvinnor Män Totalt Män Kvinnor Totalt

10 kr Ja 92,5 82,1 88,0 69,8 71,8 70,3
         Nej 7,5 17,9 12,0 30,2 28,2 29,7
         Ja, säkert 76,4 62,1 70,0 46,0 50,7 46,5

20 kr Ja 93,6 80,6 86,4 77,1 68,7 71,6
         Nej 6,4 19,4 13,6 22,9 31,3 28,4
         Ja, säkert 76,9 67,3 71,7 57,1 38,6 46,3

50 kr Ja 83,8 67,0 75,9 66,2 64,5 64,4
         Nej 16,2 33,0 24,1 33,8 35,5 35,6
         Ja, säkert 59,8 43,6 51,3 41,2 29,0 35,6
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100 kr Ja 66,3 62,6 65,6 52,9 47,2 50,3
           Nej 33,7 37,4 34,4 47,1 52,8 49,7
           Ja, säkert 40,7 41,1 41,8 27,9 22,2 23,8

500 kr Ja 41,2 40,5 40,9 34,5 28,3 30,1
            Nej 58,8 59,5 59,1 65,5 71,7 69,9
            Ja, säkert 19,6 13,1 16,6 10,7 8,1 9,0
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Männen i riksurvalet har genomgående en högre andel ja-svar än kvinnorna både vad gäller
säkra och osäkra ja-svar. För närområdet är förhållandet det motsatta. Kvinnorna i närområdet
har en högre andel ja-svar än männen. Den största skillnaden i andelen ja-svar återfinns bland
kvinnor i närområdet respektive kvinnor i riket.
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7 Totalt ekonomiskt värde för Göta Kanal

___________________________________________________________________________

___

I det sjunde kapitlet redovisar vi beräkningar av de olika komponenterna som tillsammans
utgör det totala ekonomiska värdet av Göta Kanal. Vi kommer även att beräkna det
bidragsbelopp som skulle vunnit en folkomröstningssituation för kanalens bevarande.
Slutligen kommer ett nuvärde för betalningsviljan att presenteras.

7.1  Beräkning av de olika komponenterna för det totala ekonomiska värdet av
Göta Kanal

I detta avsnitt beräknar vi andelen ja-svar för olika grupper av respondenter. I avsnitt 5.5
delade vi in respondenterna i fyra olika grupper, beroende på om de besökt kanalen förut och
om de tror att de kommer att besöka kanalen i framtiden. För närområdet kommer endast ett
värde på Göta kanals totala ekonomiska värde det vill säga: användarvärde, framtida värde och
existensvärde att beräknas, eftersom antalet respondenter i de tre andra grupperna var alltför
litet för att ge statistiskt tillförlitliga värden. För riksurvalet kommer inget värde på gruppen
som varit där men som ej ska dit att beräknas, eftersom för få respondenter tillhörde denna
grupp för att resultaten skulle kunna bli statistiskt tillförlitliga. I diskussionen kallar vi
gruppen med existensvärde och framtida värde för framtida värde och gruppen med
existensvärde, framtida värde och användarvärde för användarvärde.

Vi redovisar resultaten av analysen nedan i tabell 27-31.

Tabell 27. Skillnad mellan respondenter med endast existensvärde, framtida värde och
användarvärde för män, kvinnor och totalt i urvalsgruppen, uttryckt i procent.

10 kronor Riket Närområdet
Kvinnor Män Totalt Män Kvinnor Totalt

Endast existens-
värde
Ja 64,3 72,0 67,9 - - -
Nej 35,7 28,0 32,1 - - -
Ja, säker 42,8 40,0 41,5 - - -

Framtida värde
Ja 81,0 66,7 75,0 - - -
Nej 19,0 33,3 25,0 - - -
Ja, säker 66,7 40,0 55,6 - - -

Användarvärde
Ja 84,2 75,0 79,5 79,0 95,0 90,0
Nej 15,8 25,0 20,5 21,0 5,0 10,0
Ja, säker 52,6 60,0 56,4 64,4 84,4 72,1
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.
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Vi konstaterar i tabell 27 att kvinnor har en högre andel ja-svar bland gruppen med framtida
värde och användarvärde för 10 kronor per år i tio år. En högre andel av männen är säkra på sitt
ja-svar i gruppen användarvärde. Förhållandet är det motsatta i gruppen med framtida värde.
Skillnaden mellan riksurvalet och närområdet består av att närområdet i högre utsträckning är
säkra på sitt ja-svar, samt att skillnaden mellan kvinnor i närområdet och i riksurvalet är stor.
Det är en stor skillnad mellan respondenter med endast existensvärde och respondenter i
grupperna med framtida värde eller användarvärde. Om respondenter med framtida värde och
användarvärde jämförs, är inte skillnaden särskilt stor.

Tabell 28. Skillnad mellan respondenter med endast existensvärde, framtida värde och
användarvärde för män, kvinnor och totalt i urvalsgruppen, uttryckt i procent.

20 kronor Riket Närområdet
Kvinnor Män Totalt Män Kvinnor Totalt

Endast existens-
värde
Ja 54,5 59,1 55,4 - - -
Nej 45,5 40,9 44,6 - - -
Ja, säker 27,3 31,8 28,6 - - -

Framtida värde
Ja 72,7 85,7 79,1 - - -
Nej 27,3 14,3 20,9 - - -
Ja, säker 40,9 61,9 51,2 - - -

Användarvärde
Ja 84,0 84,0 84,0 80,4 94,7 86,7
Nej 16,0 16,0 16,0 19,6 5,3 13,3
Ja, säker 56,0 76,0 66,0 67,0 78,9 72,3
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Män i riksurvalet har genomgående en högre andel ja-svar i de olika grupperna och är i högre
utsträckning säkra på sina ja-svar. För kvinnornas del i närområdet är det en skillnad mellan
respondenter med endast existensvärde, framtida värde och användarvärde. För män är det
ingen skillnad mellan respondenter med framtida värde och användarvärde. Skillnaden mellan
riksurval och närområde blir än mer tydlig i tabell 28. Kvinnorna har en klart högre andel ja-
svar än männen i närområdet. Männen i riksurvalet är mer säkra på sitt ja-svar, än männen i
närområdet. Kvinnorna i närområdet är med säkra på sitt ja-svar än kvinnorna i riksurvalet.

Tabell 29. Skillnad mellan respondenter med endast existensvärde, framtida värde och
användarvärde för män, kvinnor och totalt i urvalsgruppen, uttryckt i procent.

50 kronor Riket Närområdet
Kvinnor Män Totalt Män Kvinnor Totalt

Endast existens-
värde
Ja 35,3 41,7 39,0 - - -
Nej 64,7 58,3 61,0 - - -
Ja, säker 11,8 25,0 19,5 - - -

Framtida värde
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Ja 75,0 73,9 74,4 - - -
Nej 25,0 26,1 25,6 - - -
Ja, säker 35,0 47,8 41,9 - - -

Användarvärde
Ja 73,9 80,0 75,5 66,7 85,3 76,6
Nej 26,1 20,0 24,5 33,3 14,7 23,4
Ja, säker 34,8 53,3 45,3 44,4 58,8 52,6
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Män är genomgående mer säkra på sitt ja-svar än kvinnorna och har högre andelar eller lika
höga andelar ja-svar i de olika grupperna. Skillnaden mellan riksurvalet och närområdet är även
i detta fall tydlig. Männen i närområdet med användarvärde har en lägre andel ja-svar än
männen i riksurvalet med användarvärde. Kvinnorna i närområdet med användarvärde har en
klart högre andel ja-svar än kvinnorna i riksurvalet med användarvärde. Det är en stor skillnad
mellan respondenter med endast existensvärde och respondenter med framtida värde eller
användarvärde. Bland männen är det en skillnad mellan de med framtida värde, nästan 74
procent, och de med användarvärde, 80 procent.

Tabell 30. Skillnad mellan respondenter med endast existensvärde, framtida värde och
användarvärde för män, kvinnor och totalt i urvalsgruppen, uttryckt i procent.

100 kronor Riket Närområdet
Kvinnor Män Totalt Män Kvinnor Totalt

Endast existens-
värde
Ja 31,0 26,1 28,8 - - -
Nej 69,0 73,9 71,2 - - -
Ja, säker 17,2 8,7 13,5 - - -

Framtida värde
Ja 61,1 80,0 69,7 - - -
Nej 38,9 20,0 30,3 - - -
Ja, säker 27,8 40,0 33,3 - - -

Användarvärde
Ja 57,1 64,3 62,0 63,2 65,9 64,4
Nej 42,9 35,7 38,0 36,8 34,1 35,6
Ja, säker 23,8 39,3 32,0 41,5 41,2 41,4
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Kvinnorna i riksurvalet med endast existensvärde har en något högre andel med ja-svar och mer
säkra ja-svar än männen i samma grupp. Männen har däremot en högre andel ja-svar och säkra
ja-svar än kvinnorna bland de med framtida värde och användarvärde.

Skillnaden mellan riksurvalet och närområdet är mindre tydlig bland de som fått beloppet 100
kronor per år i tio år. Männen i riksurvalet har en lika hög andel ja-svar som kvinnor och män i
närområdet. Kvinnorna i riksurvalet har en lägre andel ja-svar en de andra grupperna.

Det är stor skillnad mellan respondenter med endast existensvärde och respondenter med
framtida värde eller användarvärde. Det är ingen skillnad mellan grupperna beträffande framtida
värde och användarvärde.
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Tabell 31. Skillnad mellan respondenter med endast existensvärde, framtida värde och
användarvärde för män, kvinnor och totalt i urvalsgruppen, uttryckt i procent.
500 kronor Riket Närområdet

Kvinnor Män Totalt Män Kvinnor Totalt
Endast existens-
värde
Ja 19,4 22,9 20,9 - - -
Nej 80,6 77,1 79,8 - - -
Ja, säker 3,2 2,9 3,0 - - -

Framtida värde
Ja 40,0 25,0 31,0 - - -
Nej 60,0 75,0 69,0 - - -
Ja, säker 20,0 10,0 14,3 - - -

Användarvärde
Ja 35,0 57,7 47,8 43,0 41,3 42,1
Nej 65,0 42,3 52,2 57,0 58,7 57,9
Ja, säker 5,0 19,2 13,0 13,9 20,7 17,5
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Vi konstaterar i tabell 31 att män har en högre andel ja-svar bland gruppen med endast
existensvärde och användarvärde, för beloppet 500 kronor per år i tio år. En högre andel bland
männen är säkra på sitt ja-svar i gruppen med användarvärde. Förhållandet är det motsatta i
gruppen med framtida värde. Endast 3 procent av de med endast existensvärde i riksurvalet är
säkra på sitt ja-svar.

Skillnaden mellan riksurvalet och närområdet i gruppen med användarvärde, består av att
kvinnorna i riksurvalet har en lägre andel ja-svar än de andra grupperna. Bland de respondenter
med användarvärde är kvinnorna mer osäkra på sitt ja-svar än männen, både i riksurvalet och i
närområdet. Skillnaden mellan könen i riksurvalet är större än i närområdet för de med
användarvärde.

Totalt i riksurvalet är det skillnad mellan respondenter med endast existensvärde, framtida
värde och användarvärde. Det är männens låga andel ja-svar i gruppen framtida värde som
möjliggör detta.

Sammanfattningsvis består skillnaden mellan riksurvalet och närområdet av att kvinnorna i
riksurvalet genomgående har en lägre andel ja-svar och säkra ja-svar, än kvinnorna i närområdet.
Männen i riksurvalet har högre andelar med ja-svar än kvinnorna i riksurvalet. I närområdet är
förhållandet det omvända.

Det är stor skillnad mellan respondenter med endast existensvärde och respondenter med
framtida värde eller användarvärde. Ingen skillnad mellan grupperna med framtida värde och
användarvärde kan observeras, varken bland kvinnor eller män. Detta tolkar vi som att det
framtida värdet, som det definierats av oss, är lika stort som användarvärdet. Detta resultat
ligger i linje med den uppfattning om framtida värde som råder för tillfället. Vi uppfattar
framtida värde som en del av användarvärdet. ”Jag tror att jag skall dit och har därför ett
(framtida) användarvärde, som därmed ingår i min betalningsvilja”.
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7.2  Beräkning av framtida värde, användarvärde och existensvärde

De olika komponenterna kan beräknas genom att beräkna den yta som bildas under en tänkt
linje som går mellan de olika punkterna i ett diagram med sannolikheten för ja-svar på y-axeln
och beloppet på x-axeln, se figur 1. Vi kommer att beräkna värdet på två sätt, dels genom att
hitta det korresponderande värde som 50 procent av befolkningen i det aktuella urvalet är
villiga att betala, dels ett medelvärde som motsvarar ytan under punkterna. Vi antar för
enkelhets skull att sambandet mellan punkterna är linjärt.

Figur 1 Andel med ja-svar i riket och närområdet
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Källa: Egen bearbetning.

Medelvärdet erhålls genom följande beräkning, vilket innebär att vi (1) beräknar medelvärdet
mellan två belopp exempelvis 10 och 20 kronor per år i tio år och multiplicerar det med
skillnaden i sannolikhet för detta belopp och sannolikheten för det senare beloppet (2)
summerar värdena för de olika beloppen.

Σ ∆px (Belopp + Tidigare belopp) / 2

där ∆p är skillnaden mellan sannolikhet för ja-svar för beloppet och beloppet närmast högre
till exempel ∆p = sannolikheten för 50 kronor – sannolikheten för 100 kronor, när vi beräknar
värdet för 50 kronor per år i tio år.

För riksurvalet ja-svar totalt erhålls följande värden:

150,5 + 50,6 + 10,575 + 2,52 = 224,20 kr

På samma beräknar vi värden för både män respektive kvinnor i riksurvalet och närområdet,
samt för respondenter med endast existensvärde, gruppen med framtida värde och gruppen
med användarvärde.
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Tabell 32. Medelvärde på betalningsvilja för olika undergrupper, i kronor per år i tio år.

Riket Närområdet
Ja Ja säkert Ja Ja säkert

Endast existensvärde

Män
Kvinnor
Totalt

144
143
143

50
64
56

-
-
-

-
-
-

Framtida värde + existensvärde

Män
Kvinnor
Totalt

292
274
276

151
135
139

-
-
-

-
-
-

Användarvärde + existensvärde +
framtida värde

Män
Kvinnor
Totalt

321
257
295

175
97
139

283
298
291

162
185
174

Män 241 121 277 160

Kvinnor 213 93 298 182

Totalt 225 100 290 175
Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

Genom att beräkna värden för andelen med ja-svar, samt andelen med säkra ja-svar, får vi två
värden. Liljas visade i sin avhandling att respondenternas sanna betalningsvilja låg i intervallet
mellan båda dessa värden.

För respondenter med endast existensvärde beräknar vi intervallet  56 – 143 kronor per år i tio
år. Skillnaden mellan män och kvinnor består i denna grupp av att kvinnorna har en lägre
värdering beräknat på andelen avgivna säkra ja-svar.

För respondenter med existensvärde och framtida värde beräknar vi intervallet 139 – 276
kronor per år i tio år. Männen har en högre värdering än kvinnorna, både vad gäller andelen ja-
svar och andelen säkra ja-svar.

För respondenter med existensvärde, framtida värde och användarvärde beräknar vi intervallet
139 – 295 kronor per år i tio år för riksurvalet och 174 – 291 för närområdet. Männen i
riksurvalet har en högre värdering än kvinnorna, både vad gäller andelen ja-svar och andelen
säkra ja-svar. I närområdet råder det omvända förhållandet. Värdena för riksurvalet och
närområdet är mycket lika varandra. Skillnaden består i att respondenterna i närområdet har en
högre andel säkra ja-svar. Detta gäller både för män och kvinnor. Att närområdet har en högre
andel säkra ja-svar kan bero på att de besöker kanalen oftare än de i riksurvalet. I riksurvalet
för gruppen med användarvärde har de flesta besökt kanalen 1–5 gånger den senaste
femårsperioden, medan motsvarande värde för närområdet är att de bor vid kanalen.

Den totala betalningsviljan i riksurvalet beräknas till 100 – 225 kronor per år i tio år. I
närområdet hamnar motsvarande intervall mellan 175 och 290 kronor per år i tio år. Skillnaden
består i att en högre andel i närområdet tillhör gruppen som varit där och som tror att de skall
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dit. Det är också rimligt att anta att människor i högre utsträckning är villiga att bidra till natur-
och kulturresurser som ligger nära, i geografiskt avseende.

7.3  Värde som 50 procent av respondenterna var villiga att bidra med

Givet att vi antar ett linjärt samband mellan de olika beloppsgränserna kan vi beräkna det
belopp som 50 procent av respondenterna i de båda urvalsgrupperna är villiga att bidra med.
Beloppet vi får fram är det belopp som skulle vunnit en folkomröstning i det aktuella området.

För riksurvalet blir värdet 0 kronor per år i tio år, respektive 106  kronor per år i tio år, om vi
endast räknar de som avgivit säkra ja-svar.

För närområdet blir värdet 57 kronor per år i tio år, respektive 352 kronor per år i tio år, om vi
endast räknar de som avgivit säkra ja-svar.

Dessa värden hade kunnat beräknas på många olika sätt, till exempel genom att en
regressionslinje skattats och med utgångspunkt från den, göra samma beräkning som ovan.
Detta hade givit något annorlunda värden. Värdena är behäftade med osäkerhet, vilket det
intervall som bildas mellan de båda värdena belyser.

7.4  Beräkning av nuvärde av betalningsviljan

Vi beräknar nuvärdet av de årliga betalningarna i tio år, som respondenterna uppgivit. Endast
värden för riksurvalet och närområdet respektive endast existensvärde kommer att redovisas.
Nuvärdet beräknas för tre olika räntesatser: 2, 4 och 6 procent. Detta för att ge en bild av
räntesatsens inverkan på det slutliga värdet.

Tabell 33. Medelvärde på betalningsvilja för olika undergrupper, nuvärdet i kronor per
hushåll tio år.

Riket Närområdet
Ja Ja säkert Ja Ja säkert

Endast existensvärde

2 %
4 %
6 %

1 311
1 206
1 116

513
472
437

-
-
-

-
-
-

Totalt

2 %
4 %
6 %

2 067
1 898
1 755

916
844
780

2 657
2 446
2 262

1 603
1 476
1 365

Källa: Enkätundersökningen, egen bearbetning.

För att få ett värde för hela befolkningen skall dessa värden multipliceras med antalet hushåll i
Sverige. Enligt SCB fanns det 3 830 037 hushåll i Sverige per 1997-12-31.106 Det totala
ekonomiska värdet, det vill säga användarvärde, framtida värde och existensvärde, för
riksurvalet, blir enligt beräkning nedan:

3 830 037 x 100 = 380 000 000 kronor per år i tio år samt

                                                
106  SCB (1998): Statistisk årsbok ´99, årgång 85, Stockholm, sid. 41.



54

3 830 037 x 225 = 860 000 000 kronor per år i tio år.

Intervallet hamnar mellan 380 miljoner och 860 miljoner kronor per år i tio år, för att bevara
natur- och kulturresursen Göta Kanal i riksurvalet.

Använder vi det värde som 50 procent av respondenterna i urvalet var villiga att bidra med
erhåller vi följande resultat:

3 830 037 x 0 = 0 kronor per år i tio år samt

3 830 037 x 106 = 406 000 000 kronor per år i tio år.

Intervallet hamnar således mellan 0 kronor och 406 miljoner per år i tio år, för att bevara natur-
och kulturresursen Göta Kanal i riksurvalet.

Nuvärdet för Göta Kanal erhålls på samma sätt med en kalkylränta på 4 procent:

3 830 037 x 844 = 3 233 000 000 kronor samt

3 830 037 x 1 898 = 7 269 000 000 kronor.

Nuvärdet hamnar mellan 3,23 miljarder och 7,27 miljarder kronor för att bevara natur- och
kulturresursen Göta Kanal i riksurvalet.

Existensvärdet beräknas även det enligt samma mönster:

3 830 037 x 56 = 214 000 000 kronor per år i tio år samt

3 830 037 x 143 = 548 000 000 kronor per år i tio år.

Intervallet hamnar mellan 214 miljoner och 548 miljoner kronor per år i tio år för att bevara
natur- och kulturresursen Göta Kanal bland de i riksurvalet som har endast existensvärde.

Vi har inte hittat något bra mått på antalet hushåll i de sju kommuner som närområdet består
av, varför inte något värde för närområdet kommer att beräknas. Närområdet bestod även av
750 personer som bor i postnummerområden som gränsar till kanalen, samt av 750 personer
som bor i de kommuner som gränsar till kanalen, varför vi skulle behövt mått på antalet hushåll
både i de aktuella kommunerna och i postnummerområdena för att erhålla ett så tillförlitligt
resultat som möjligt.
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8  Ekonometrisk analys

___________________________________________________________________________

___

I detta kapitel presenterar vi resultatet från den ekonometriska analys vi genomfört på
datamaterialet från undersökningen. Kapitlet inleds med ett stycke som behandlar ekonometri
allmänt och fortsätter sedan med ett kort avsnitt om logit-modeller. Därefter följer ett stycke
där vi kommenterar de variabler vi använt oss av, samt vilka statistiska mått och kriterier vi
använt som riktmärken vid våra modellval. Vi redovisar slutligen de bästa modellerna för
varje belopp i vardera urvalsgrupp och sammanfattar kapitlet genom att göra en summering
av vilka variabler som förekommit mest och vad detta kan tänkas bero på.

8.1 Ekonometri

Intresset för att med hjälp av matematiska och statistiska metoder testa och utveckla
ekonomiska teorier väcktes redan under mellankrigstiden. Studiet av samspelet mellan teori och
statistik kallades av den norske nationalekonomen Ragnar Frisch (1895-1973) för ekonometri.
Frischs dröm var att med hjälp av ekonometrin göra ekonomin till en exakt vetenskap.107 En
kort definition av vad som menas med ekonometri kan uttryckas som följande:

”The application of statistical and mathematical methods to the analysis of economic data,
with a purpose of giving empirical content to economic theories and verifying them or
refuting them”.108

En av Frischs elever, Trygve Haavelmo (1911-) försökte vidareutveckla ekonometrin genom
att grunda den på sannolikhetsteorin. Han menade att ekonometrin borde ha sin grund i
sannolikhetsteorin dels eftersom statistiken har det och dels på grund av att den ekonomiska
teorin inte ger några exakta relationer, utan bara mer eller mindre sannolika sådana. Haavelmos
angreppssätt utgjorde grunden för den så kallade Cowles Commission-metoden, som styrt
mycket av utvecklingen av ekonometrins fortsatta metodutveckling. Teorin utvecklas
fortfarande och många problem kring kausalitet och identifikation återstår att lösa. Därmed är
det för tidigt att göra en värdering av hur mycket teorin tillfört ekonometrin i helhet.109

8.1.1 Logit

Det finns olika metoder att skatta en funktion då den beroende variabeln är av binär karaktär.
De fyra vanligaste metoderna är LPM-modellen, Logit-, Probit- eller Tobitmodellen. Vi valde
logit-modellen för vår fortsatta analys av enkätsvaren, då den på grund av dess underliggande
funktion passar oss bättre matematiskt än probit. Den är dessutom mindre problematisk än
LPM, som lider av bland annat icke-normalitet och heteroscedasticitet i slumptermerna. Tobit-

                                                
107 Syll (1998), sid. 301
108 Maddala (1992), sid. 1.
109 Syll (1998), sid. 301
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modellen var inte aktuell i vårt fall, då fördelen med den bland annat är att den grundas på så
kallat censurerat urval110. En finess vi varken var intresserade av eller behövde använda.
Logit-modellen grundas på en kumulativ logistisk funktion och ser i sin enklaste form ut som
följande:

Formel 1. Enkel Logit-modell.
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Källa: Gujarati sid. 555, egen bearbetning.

där L är logaritmen av sannolikhetskvoten Pi / (1-Pi). L är linjär i både förklaringsvariablerna
(Xi) och i parametrarna ( i). L kallas för logit och härav benämningen logit-modell för modeller
som är uppbyggda enligt formel 1. Följande egenskaper kring modellen är också värda att
kommenteras:

5. Då sannolikheten P går från 0 till 1 (det vill säga, då Z varierar från - ∞ till ∞), går logit, L,
från - ∞ till ∞.

6. Även om L är linjär i Xi, så är inte sannolikheterna linjära i sig.
7. En kort tolkning av modellen blir: Lutningskoefficienten, 2, mäter förändringen i L för en

ändring av X med en enhet.

Modellen skattas med Weighted Least-Squares (WLS) eller Maximum Likelihood-skattning. Vi
använde oss av statistikprogrammet RATS för våra modellskattningar. Programmet utför
automatiskt en Maximum Likelihood-estimering av modellerna. 111

8.2 Våra förklaringsvariabler

För att få en förståelse för de variabler vi testat och använt oss av i våra ekonometriska
körningar, kommer vi i det här stycket att göra en kort presentation av variablerna, samt
kommentera eventuella brister i variablerna. Upplägget för stycket liknar det i stycke 2.2, där
vi förklarade centrala begrepp för uppsatsen. Vi har då vi valt bakgrundsvariabler haft tidigare
undersökningar som utgångspunkt, se bland annat Kriström (1990).

Kön: Variabeln hör ihop med enkätens första fråga. Vi anser att denna variabel vara mycket
tillförlitlig, då så gott som samtliga respondenter uppgett sitt kön i enkätsvaren. Variabeln är
konstruerad som en dummyvariabel, som för en man antar värdet 1 och för en kvinna antar
värdet 0. I våra körningar kallas variabeln kön för KONDUM.

Ålder: Variabeln kommer ifrån enkätens andra fråga. Även denna variabel anser vi vara relativt
exakt, då endast ett fåtal respondenter vägrade uppge sin ålder. I våra körningar kallas variabeln
ålder för AGE.
                                                
110 ”Censored Sample”, innebär att informationen/data rörande regressanden bara är tillgänglig för vissa

observationer. Därför kallas Tobit-modeller även för ”censored regression models” (censurerade
regressionsmodeller) och tillhör gruppen ”limited dependent variable models” (modeller med restriktioner på
regressanden).

111 Gujarati (1995), sid. 552ff
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Hushållsstorlek: Variabeln är konstruerad med utgångspunkt från enkätfråga 3a. Vi anser
variabeln vara tillförlitlig, då inga respondenter verkar haft några problem med att svara på hur
många som ingår i det egna hushållet. Vår benämning på hushållsstorlek i RATS-körningarna är
HUSHALL.

Barn: Denna variabel härstammar från enkätfråga 3b, där respondenten ombads ange antal barn
i hushållet. Vissa respondenter svarade med hur många barn de har, oavsett de bor hemma eller
ej. Detta medför att denna variabel inte är helt tillförlitlig, då vissa respondenter kan ha
registrerats med för många barn, se stycke 5.3. Variabeln är konstruerad som en
dummyvariabel som antar värdet 1 om respondenten har barn som bor hemma och 0 annars.
Därav kallas variabeln för BARNDUM i RATS-körningarna.

Inkomst: Den här variabeln hör ihop med enkätfråga 4 – hushållets inkomst per månad före
skatt. Vi anser att variabeln inte är särskilt tillförlitlig, då vissa respondenter uppgett sin egen
månadsinkomst, istället för hushållets totala månadsinkomst före skatt. Därmed avspeglar inte
variabeln det vi avsåg, utan blir dålig och inexakt. Detta är synd, med tanke på att en högre
inkomst borde öka betalningsviljan för en vara. I körningarna kallade vi variabeln inkomst för
just INKOMST.

Utbildning: Variabeln konstruerades utifrån enkätens femte fråga - respondentens utbildning –
där det fanns fyra nivåer på utbildning som svarsalternativ. Vi tror att variabeln är en
tillförlitlig variabel och att den indirekt också avspeglar en persons inkomst eller
budgetrestriktion, då inkomstens storlek delvis torde bero på utbildningsnivån. I våra körningar
kallas variabeln för UTBILDNING och vi tror att den ökar betalningsviljan.

Miljöintresse: Variabeln hör ihop med enkätfråga sex. Vi klassificerade miljöintresset i olika
grupper, där ett lågt värde på svarsalternativet miljöintresse var ekvivalent med ett stort
intresse hos respondenten för att bevara unika natur- och kulturhistoriska miljöer. Vi är dock
medvetna om att det förmodligen hade gått att fånga in respondentens miljöintresse genom att
till exempel ställa andra typer av frågor eller formulera frågeställningen annorlunda. Variabeln
anses av oss vara tillförlitlig, då samtliga respondenter besvarat och uppfattat frågan korrekt.
Vi döpte miljöintresse till ENVIRONMENT i RATS.

Kanalbesök: Den här variabeln har vi konstruerat med utgångspunkt från de svar vi fått på
enkätfråga nio – antal kanalbesök under den senaste femårsperioden. Variabeln är en
dummyvariabel, som antar värdet 1 om respondenten besökt kanalen och värdet 0 annars. Vi
anser det vara en god och tillförlitlig variabel, då respondenterna inte torde haft några problem
med att avgöra om de besökt kanalen eller ej. I RATS-körningarna fick variabeln heta
KANBESDUM.

Framtida kanalbesök: Variabeln har konstruerats med hjälp av svaren på enkätfråga elva. Vi
anser variabeln vara tillförlitlig, även om man kan misstänka att en del respondenter kan ha haft
svårt att uppskatta om de ska till kanalen eller ej, och därmed ”höftat till” i sina enkätsvar.
Variabeln är en dummyvariabel, som antar värdet 1 om respondenten tänkt besöka kanalen och
värdet 0 annars. Vi gav variabeln framtida kanalbesök namnet FRAMDUM i RATS.

8.2.1 Kriterier för modellval

Som kriterium för modellval har vi använt oss av p-värden, t-kvoter samt förväntat tecken på
förklaringsvariablerna. Med förväntat tecken menar vi att variablerna ska ha tecken som pekar
på teoretiska, rimliga och logiska samband som möjliggör en tolkning av det som skattats.
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Beträffande p-värden har vi satt tioprocentsnivån som lägsta tillåtna konfidensgrad. Vi har i
våra skattningar strävat efter att få en modell som är bra med avseende på samtliga statistikor.

Vid skattning av logit-modeller används inte måtten R2 eller justerad R2 som riktmärke för en
bra eller dålig modell. Detta beror på att de inte ger någon tolkningsmöjlighet, eftersom det
skattade sambandet inte är av samma underliggande karaktär som när en vanlig multipel
regression genomförs. Logit-funktionen bygger ju på en sannolikhet för att något skall inträffa.
Detta gör att ovanstående statistikor är värdelösa och inte tillför någonting till analysen av vare
sig modellen eller de ingående variablerna.112 Det går att få fram mer avancerade mått som kan
användas som kriterier för modellval vid logit-skattningar. Efter att ha konsulterat
Universitetsadjunkt Inger Asp på Ekonomiska Institutionen vid Linköpings Universitet
bestämde vi oss för att inte ta fram dessa mått, då hon ansåg det vara onödigt då det i vårt fall
inte skulle tillföra särskilt mycket med avseende på tolkningsmöjligheter. Hon ansåg det vara
fullt tillräckligt med de statistikor vi redan valt att använda oss av.113

8.3  Närområdet

I detta avsnitt redovisar vi de bästa logit-modellererna för betalningsviljan för Göta Kanal i
urvalsgruppen närområdet. Körningarna genomfördes i statistikprogrammet RATS och vi
presenterar resultaten i stigande beloppsordning.

8.3.1  Närområdet 10 kronor

I närområdet och för beloppet 10 kronor per år i tio år, har vi efter avklarade körningar i
dataprogrammet RATS estimerat modellen som visas i tabell 34. Modellen är klart signifikant
på 5-procentsnivån och innehåller tre oberoende variabler; inkomst, miljöintresse och framtida
kanalbesök. Alla variabler har det tecken vi förväntade oss innan körningarna gjordes.

Tabell 34. Resultat närområdet 10 kronor.

     Variabel                     Koefficient      Standardavv.     t-statistika Signifikans
*******************************************************************************
1.  INKOMST                   0.328963303  0.137955099 2.38457 0.01709919
2.  ENVIRONMENT             -1.616636344  0.438054589 -3.69049 0.00022382
3.  FRAMDUM                    3.478562838  0.720186259 4.83009 0.00000136

Källa: RATS-körning, egen bearbetning.

En högre inkomst ökar sannolikheten för att respondenten svarar ja på scenariofrågan och är
villig att bidra till bevarandet av Göta Kanal. Variabeln miljöintresse (ENVIRONMENT) har
ett negativt tecken, vilket beror på att variabeln är konstruerad så att ju mindre värde
respondenten anger på enkätfrågan miljöintresse desto mer intresserad är respondenten av att
bevara natur- och kulturhistoriska byggnader. Variabeln framtida kanalbesök (FRAMDUM) är
en dummyvariabel som antar värdet 1 om respondenten tror att han/hon kommer att besöka
Göta Kanal under den kommande femårsperioden och värdet 0 annars. Variabeln innebär att
sannolikheten för ett ja-svar ökar om respondenten tror att han/hon kommer att besöka Göta
Kanal under den kommande femårsperioden. Variabeln har också ett lågt p-värde, vilket kan
tolkas som att den har relativt stark inverkan i modellen.

                                                

113 Enligt uppgift, universitetsadjunkt Inger Asp, Linköpings Universitet, Linköping, 1999-08-17.
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Vi provade även med att lägga till en utbildningsvariabel i regressionen, men variabeln tillförde
inget till modellen. Signifikansnivån sjönk och modellen var på grund av variabeltillägget endast
signifikant på 10-procentsnivån. Vi tror att detta kan bero på att inkomst och utbildning är
högt korrelerade med varandra och att det därmed är svårt att bestämma vilken av variablerna
som inverkar, då de båda på sätt och vis förklarar samma sak.

8.3.2  Närområdet 20 kronor

För gruppen i närområdet som fick scenariofrågan om de var villiga att bidra med 20 kronor per
år i tio år, har estimerat följande modell, se tabell 35. Modellen är signifikant på 10-
procentsnivån och innehåller följande tre oberoende variabler: utbildning, miljöintresse och
framtida kanalbesök. Alla variabler har det tecken vi förväntade oss innan körningarna
genomfördes.

Tabell 35. Resultat närområdet 20 kronor.

 Variabel Koefficient  Standardavv. t-statistika Signifikans

*******************************************************************************
1.  UTBILDNING                0.336568435 0.203226019 1.65613 0.09769577
2.  ENVIRONMENT         -0.942094763 0.416307918 -2.26298 0.02363718
3.  FRAMDUM            2.389022704 0.721490367  3.31123 0.00092886

Källa: RATS-körning, egen bearbetning.

Modellen ser i stort sett ut som den vi presenterade för beloppet 10 kronor i tabell 34, men
skillnaden består i att variabeln UTBILDNING i detta fall hade ett bättre p-värde och en högre
t-kvot, och därmed kom att ersätta variabeln INKOMST. Både respondentens miljöintresse,
ENVIRONMENT, och framtida kanalbesök, FRAMDUM, hade starkare inverkan på
modellen för beloppet 10 kronor, än för 20-kronorsalternativet. Detta verifieras genom en
jämförelse mellan de olika modellernas p-värden för de båda variablerna, där p-värdena för
beloppet 10 kronor är mindre.

8.3.3  Närområdet 50 kronor

För de respondenter i närområdet som frågades om de var villiga att bidra med 50 kronor per år
i tio år, har vi skattat modellen som visas i tabell 36. Modellen är signifikant på 5-
procentsnivån och innehåller följande tre oberoende variabler: kön, miljöintresse och framtida
kanalbesök. Alla variabler har förväntat tecken.

Tabell 36. Resultat närområdet 50 kronor.

Variabel Koefficient Standardavv. t-statistika Signifikans

*******************************************************************************
1.  FRAMDUM          2.414678762 0.476151875 5.07124 0.00000040
2.  ENVIRONMENT         -0.624806348  0.306748422  -2.03687 0.04166317
3.  KONDUM                   -0.809158327 0.358959127 2.25418 0.02418487

Källa: RATS-körning, egen bearbetning.

För beloppet 50 kronor visade sig respondentens kön vara av betydelse. Undersökningar visar
att kvinnor ofta har en högre värdering av miljö, vilket det negativa tecknet framför variabeln
KONDUM innebär. Värt att notera är det otroligt låga p-värdet för variabeln FRAMDUM. Vi
tolkar detta som att variabeln inverkar mycket starkt på sannolikheten för ett ja-svar, det vill



60

säga, för att vilja betala beloppet 50 kronor för kanalens bevarande. T-statistikan för variabeln
är också den högst uppmätta för samtliga körningar där variabeln ingår, vilket hänger ihop med
det höga p-värdet.

8.3.4  Närområdet 100 kronor

För de i närområdet som fick frågan om de var villiga att bidra med 100 kronor per år i tio år,
har vi genom körningar i RATS estimerat logit-modellen i tabell 37. Modellen är signifikant på
5-procentsnivån och innehåller följande tre oberoende variabler: barn, miljöintresse och
kanalbesök. Alla variabler har förväntat tecken.

Tabell 37. Resultat närområdet 100 kronor.

Variabel Koefficient Standardavv. t-statistika Signifikans

*******************************************************************************
1.  BARNDUM                   0.635182738 0.317865802 1.99827 0.04568704
2.  ENVIRONMENT              -0.870508445 0.303458159 -2.86863 0.00412257
3.  KANBESDUM                 1.482354588 0.438815923 3.37808 0.00072994

Källa: RATS-körning, egen bearbetning.

BARNDUM är en dummyvariabel som antar värdet 1 om respondenten har barn och 0 annars.
Det positiva tecknet innebär att sannolikheten för ett ja-svar ökar om respondenten har barn.
För beloppet 100 kronor visade det sig ha betydelse om respondenten besökt kanalen någon
gång, vilket i modellen motsvaras av dummyvariabeln KANBESDUM. Variabeln antar värdet
1 om respondenten besökt kanalen och 0 annars. Vid värdet 1 på variabeln ökar sannolikheten
för ett ja-svar. Värt att notera är också variabelns låga p-värde.

8.3.5  Närområdet 500 kronor

För de respondenter i närområdet som förfrågades om de var villiga att bidra med 500 kronor
per år i tio år, har vi estimerat modellen i tabell 38. Den är signifikant på 5-procentsnivån och
innehåller två oberoende variabler: inkomst och miljöintresse. Båda variablerna har förväntat
tecken.

Tabell 38. Resultat närområdet 500 kronor.

 Variabel Koefficient Standardavv. t-statistika Signifikans

*******************************************************************************
1.  INKOMST                   0.161241232 0.053353841 3.02211 0.00251018
2.  ENVIRONMENT              -0.982814789 0.245599251 -4.00170 0.00006289

Källa: RATS-körning, egen bearbetning.

Då 500 kronor per år i tio år kan ses som förhållandevis mycket pengar, verkar det rimligt att
variabeln INKOMST finns med i modellen. Vi provade även i det här fallet med variabeln
UTBILDNING istället för INKOMST, eftersom de båda variablerna visat sig vara högt
korrelerade, men detta resulterade märkligt nog i en sämre modell. Variabeln ENVIRONMENT
är, vilket vi tidigare nämnt, konstruerad så att ju mindre värde respondenten anger på
enkätfrågan miljöintresse, desto mer intresserad är respondenten av att bevara natur- och
kulturhistoriska byggnader. Därav det negativa tecknet framför

-koefficienten. Variabeln har, vilket också framgår i tabellen, ett mycket lågt p-värde, vilket
innebär att den har hög signifikans och inverkar förhållandevis starkt i modellen.
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8.4  Riket

I avsnittet redovisas de logit-modeller för betalningsviljan vi med hjälp av RATS skattat för
urvalsgruppen riket. Upplägget på presentationen är detsamma som för närområdet. Vi börjar
med beloppet 10 kronor och fortsätter sedan, belopp för belopp, upp till 500 kronor.

8.4.1  Riket 10 kronor

För den grupp i riket som fick enkätfrågan om de var villiga att bidra med 10 kronor per år i tio
år, har vi estimerat modellen i tabell 39. Modellen är signifikant på 10-procentsnivån och
innehåller två oberoende variabler: hushållsstorlek och framtida kanalbesök.

Tabell 39. Resultat riket 10 kronor.

Variabel Koefficient Standardavv. t-statistika Signifikans

*******************************************************************************
1.  FRAMDUM                  0.6085601410 0.3431974438 1.77321 0.07619440
2.  HUSHALL                  0.1755891763 0.0876325574 2.00370 0.04510243

Källa: RATS-körning, egen bearbetning.

Tecknet framför variabeln HUSHALL innebär att ju fler personer som ingår i respondentens
hushåll, desto större är sannolikheten för ett ja-svar. Modellen innehåller även variabeln
FRAMDUM, vilket innebär att sannolikheten för ett ja-svar ökar om respondenten tänker
besöka kanalen i framtiden.

8.4.2  Riket 20 kronor

För den grupp i riket som frågades om de kunde tänka sig att bidra med 20 kronor per år i tio
år, har följande modell estimerats, se tabell 40:

Tabell 40. Resultat riket 20 kronor.

 Variabel Koefficient Standardavv. t-statistika Signifikans

*******************************************************************************
1.  HUSHALL                  0.1939183481 0.0669457550 2.89665 0.00377172
2.  KANBESDUM                1.1613564707 0.4025106469 2.88528 0.00391064

Källa: RATS-körning, egen bearbetning.

Modellen är signifikant på 5-procentnivån och innehåller två oberoende variabler:
hushållsstorlek och kanalbesök. Båda variablerna har förväntat tecken. Modellen påminner om
den vi estimerade för beloppet 10 kronor, men skiljer sig på att variabeln för framtida
kanalbesök inte var signifikant för beloppet 20 kronor, utan byttes ut mot variabeln
KANBESDUM, som i det här fallet visade sig ha större inverkan på sannolikheten för ett ja-
svar. I modellen ingår även variabeln HUSHALL, vilken indikerar att hushållets storlek
påverkar betalningsviljan för Göta Kanal.

8.4.3  Riket 50 kronor

För de i urvalsgruppen riket som fick frågan om de var intresserade av att bidra med 50 kronor
per år i tio år, har vi skattat modellen som visas i tabell 41.

Tabell 41. Resultat riket 50 kronor.

Variabel Koefficient  Standardavv. t-statistika Signifikans
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*******************************************************************************
1.  FRAMDUM                   1.399491507 0.362333476 3.86244 0.00011226
2.  ENVIRONMENT              -0.872430226 0.242908897 -3.59159 0.00032866
3.  UTBILDNING                0.348044421 0.130146465 2.67425 0.00748962

Källa: RATS-körning, egen bearbetning.

Modellen är klart signifikant på 5-procentnivån och innehåller tre oberoende variabler: framtida
kanalbesök, miljöintresse och utbildning. De i modellen ingående variablerna har förväntade
tecken. För beloppet 50 kronor är det av betydelse om respondenten kan tänka sig att besöka
kanalen i framtiden, då variabeln FRAMDUM ingår i modellen. Detta resulterar i att
sannolikheten för ett ja-svar ökar, om respondenten kan tänka sig att åka till kanalen.
Respondentens miljöintresse liksom respondentens utbildning påverkar också betalningsviljan
och sannolikheten för ett ja-svar, vilket även detta kan utläsas ur tabell 41. Notera de relativt
låga p-värdena för variablerna FRAMDUM och ENVIRONMENT.

8.4.4  Riket 100 kronor

För de respondenter i riket som fick frågan om de var villiga att bidra med 100 kronor per år i
tio år, har vi skattat logit-modellen som visas i tabell 42.

Tabell 42. Resultat riket 100 kronor.

Variabel Koefficient Standardavv. t-statistika Signifikans

*******************************************************************************
1.  FRAMDUM                   1.124766035 0.312402297 3.60038 0.00031776
2.  ENVIRONMENT              -0.468415241 0.176854921 -2.64858 0.00808296

Källa: RATS-körning, egen bearbetning.

Modellen är klart signifikant på 5-procentnivån och innehåller två oberoende variabler:
miljöintresse och framtida kanalbesök. Båda variablerna har förväntat tecken. Om
respondenten tänkt besöka kanalen i framtiden, ökar sannolikheten för ett ja-svar, det vill säga
att respondenten kan tänka sig att vara med och bidra. Detta visas i modellen genom att
variabeln FRAMDUM ingår och dessutom har ett lågt p-värde. Variabeln miljöintresse,
ENVIRONMENT, har ett negativt tecken, vilket betyder att ju mindre värde respondenten
angett på enkätfrågan miljöintresse, desto mer intresserad är respondenten av att bevara natur-
och kulturhistoriska byggnader.

8.4.5  Riket 500 kronor

Slutligen, har vi för de respondenter i riket som fick frågan om de kunde tänka sig att bidra med
500 kronor per år i tio år, har vi estimerat följande logit-modell:

Tabell 43. Resultat riket 500 kronor.

 Variabel Koefficient Standardavv. t-statistika Signifikans
*******************************************************************************
1.  FRAMDUM                   0.722670283 0.324613608 2.22625 0.02599760
2.  ENVIRONMENT              -1.043887181 0.215121035 -4.85256 0.00000122

Källa: RATS-körning, egen bearbetning.

Modellen är signifikant på 5-procentnivån och innehåller, som vi ser i tabell 43, två oberoende
variabler: miljöintresse och framtida kanalbesök. Båda variablerna har förväntat tecken.
Modellen ser exakt ut som den vi skattade för beloppet 100 kronor, förutom att
respondentens miljöintresse verkar ha påverkat starkare för beloppet 500 kronor, vilket
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framgår vid en jämförelse mellan variabelns p-värden. ENVIRONMENT har ett mycket lågt p-
värde. Däremot är p-värdet större för variabeln FRAMDUM i modellen för 500 kronor, än för
100 kronor. Således påverkar inte framtida kanalbesök sannolikheten lika starkt i det här fallet,
som vid 100-kronorsalternativet.

8.5  Sammanställning av logit-skattningarna

För att göra resultaten av logit-skattningarna överskådliga och lättare att jämföra med varandra,
har vi sammanfattat modellerna vi skattade i RATS i tabell 44.

Tabell 44. Översikt logit-modeller.
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Nära  10 X X X
Nära  20 X X X
Nära  50 X X X
Nära 100 X X X
Nära 500 X X
Riket  10 X X
Riket  20 X X
Riket  50 X X X
Riket 100 X X
Riket 500 X X

Källa: RATS-körningar, Egen bearbetning.

De mest frekvent förekommande variablerna i våra logit-skattningar blev miljöintresse
(ENIVIRONMENT) och framtida kanalbesök (FRAMDUM). Även tidigare kanalbesök
(KANBESDUM) har förekommit i många modeller och har därmed också visat sig inverka på
betalningsviljan, givet det datamaterial vi samlat in genom enkätundersökningen.

I närområdet och för de lägre beloppen, inverkade främst miljöintresse och framtida kanalbesök
i modellerna. För de högre beloppen visade sig respondentens miljöintresse ha en ännu
tydligare inverkan på viljan att betala för kanalens bevarande.

I urvalsgruppen riket är mönstret inte riktigt det samma. För de högre beloppen framgår det
dock tydligt, att miljöintresse och framtida kanalbesök så gott som avgör betalningsviljan,
medan det för de lägre beloppen är lite mer utspritt på andra förklaringsvariabler. Gemensam
nämnare för de två lägsta beloppen är inverkan från variabeln hushållsstorlek.

Utbildning visade sig inte påverka så mycket som vi trodde att den skulle göra, då vi innan
körningarna misstänkte att en hög utbildning skulle kunna resultera i en högre betalningsvilja
för kanalen. Då vi gick igenom enkätsvaren upptäckte vi att många högutbildade, framför allt
de inom gruppen Teknik, det vill säga exempelvis civilingenjörer i olika branscher,
”principiellt” verkade ha svarat nej på scenariofrågan. Med detta menar vi att många ansåg det
vara en statlig angelägenhet även om de förstått frågeställningen, och därmed ville de inte vara
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med och bidra till kanalens bevarande. Detta trots att de kanske tillhör de i samhället som har
bäst förutsättningar att betala, med avseende på månadsinkomst.

Variabeln inkomst, som vi redan från början visste var behäftad med vissa problem, visade sig
mycket riktigt inte påverka betalningsviljan i någon större utsträckning i vårt datamaterial. Det
var därför föga förvånande då den dök upp i endast två modeller och inte fler. Vi tror att om vi
hade konstruerat variabeln annorlunda, exempelvis genom att fråga efter individens inkomst
före skatt per månad och därigenom fått veta individens betalningsvilja, så hade kanske
variabeln blivit mer exakt och förekommit i fler logit-skattningar. Problemet med detta
angreppssätt hade däremot varit att vi inte helt säkert kan veta om de andra i hushållet
(förutsatt att det inte är ett enmanshushåll) är intresserade av att vara med och bidra till
kanalens bevarade. Därmed hade det fortfarande funnits en viss osäkerhet kring variabeln, trots
annorlunda konstruktion.

Antalet hittills gjorda kanalbesök (KANBESDUM) inverkade inte heller lika mycket som vi
trodde att den skulle göra, innan vi gjorde körningarna i RATS. Tydligen är det så, att det för
respondenten anses vara viktigare om man tänker åka till kanalen (FRAMDUM), än om man
redan varit där och besökt den. Det är alltså de framtida kanalbesöken som avgör i vårt
datamaterial, vilket vi också ser i våra modeller. Detta skulle kunna tyda på ett visst
existensvärde.

Variabeln antalet hemmavarande barn inverkade inte i mer än en modell - för närområdet och
beloppet 100 kronor. Vi trodde att antalet barn skulle påverka i fler modeller - åtminstone i
närområdet, då vi är av uppfattningen att ta med barnen till kanalen å ena sidan borde utgöra en
trevlig utflykt eller helgsysselsättning, å andra sidan så kanske det är omständligt att efter en
arbetsvecka ta sig till kanalen med ungar och allt.

Respondentens kön (KONDUM) visade sig även den bara påverka i en modell - för
närområdet och beloppet 50 kronor. I den modellen ingick även variabeln miljöintresse och
framtida kanalbesök. Modellen är intressant då den pekar på kvinnors värdering av miljö, då
det i vår undersökning visat sig att kvinnor var mer ute i naturen än män. Kvinnorna hade
också i sina enkätsvar uppgivit ”mycket viktigt” i högre utsträckning än männen, vad gäller
bevarande av unika natur- och kulturhistoriska miljöer. Skillnaden mellan kvinnor och män
visade sig också vara störst i närområdet, varför det ter sig en smula konstigt att variabeln inte
hade inverkan på fler logit-skattningar för denna urvalsgrupp. Det lustiga är dock att männen i
vår undersökning har svarat ja mer på frågan om de kan tänka sig att besöka kanalen i
framtiden. I modellen återfinns variabeln för framtida kanalbesök (FRAMDUM) och samtidigt
variabeln för kön (KONDUM), vilket med avseende på våra tidigare resultat är lite
anmärkningsvärt.

Variabeln hushållsstorlek ingick i två modeller, som också visade sig vara ur samma
urvalsgrupp (riket) och dessutom de lägsta beloppen, 10 kronor och 20 kronor. Vi tror att
detta kan bero på att det i riket visade sig finnas fler tvåmanshushåll än i närområdet. Det kan
möjligen vara så, att ett mindre hushåll har lättare att förflytta sig till kanalen, då det inte är en
lika stor apparat, som att till exempel dra med sig fem familjemedlemmar i bilen till Göta
Kanal. Därmed är det också tänkbart att tvåmanshushållen har en högre betalningsvilja för
kanalen – åtminstone vad gäller beloppen 10 kronor och 20 kronor.
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9  Diskussion och slutsatser

___________________________________________________________________________

___

I diskussionskapitlet avslutar vi uppsatsen genom att besvara frågeställningarna som vi
presenterade i stycke 1.3. Våra projektresultat presenteras och diskuteras. Vi redovisar
slutligen idéer för fortsatt forskning inom området.

9.1 Ekonomisk värdering av natur- och kulturresurser

Natur- och kulturresurser kan mätas i monetära termer via direkta eller indirekta metoder.
Genom att använda en direkt metod, kan forskaren urskilja de olika komponenterna som
bygger upp det totala värdet av en natur- och kulturresurs. Vi har undersökt det svenska
folkets värdering av natur- och kulturresursen Göta Kanal med Contingent Valuation Method,
vilket är en direkt metod. Vi har använt oss av Naturvårdsverkets definition av vilka
komponenter som utgör det totala ekonomiska värdet: existensvärde, framtida värde och
användarvärde.

De som svarat på enkäten har samma spridning med avseende på kön och ålder som invånarna
i riket i åldersintervallet 18–70 år. Hushåll med barn är överrepresenterade på bekostnad av
ensamhushåll. Detta på grund av att ålderspensionärer exkluderats från studien.
Respondenternas inkomst ligger mellan inkomsten för gifta eller sammanboende, där två
respektive en har arbete. Detta anser vi vara rimligt.

Drygt fyra av tio respondenter i riksurvalet hade besökt Göta Kanal under den senaste
femårsperioden, där något fler besökare var män än kvinnor. Drygt sex av tio av
respondenterna i riksurvalet uppger att de tror att de kommer att besöka Göta Kanal den
kommande femårsperioden. Även här var det något fler män än kvinnor som kunde tänka sig
att besöka kanalen.

Endast tre procent av respondenterna i närområdet hade inte besökt Göta Kanal under den
senaste femårsperioden. Detta kan bero på att urvalsgruppen bestod av lika stora delar av
boende i de kommuner som gränsar till kanalen, samt boende i postnummerområden intill Göta
Kanal. Det verkliga värdet för kanalbesök i de sju kommunerna är mindre än 97 procent, men
pekar på att de boende i närområdet besöker kanalen i högre utsträckning.

Variabler som påverkar värdering av Göta Kanal

Vi har i undersökningen funnit att två förklaringsvariabler ingått i flertalet av de skattade logit-
modellerna. Dessa förklaringsvariabler är framtida kanalbesök och miljöintresse. De andra
förklaringsvariablerna ingår i klart färre modeller. Detta innebär att de variablerna inte i lika hög
utsträckning förklarar variationen hos beroendevariabeln, vilken i vårt fall är ett ja-svar på om
individen är beredd att bidra ekonomiskt för bevarandet av den kollektiva nyttigheten Göta
Kanal. Det kan vara så att dessa förklaringsvariabler inte alls ingår i den verkliga modellen eller
att vårt datamaterial inte lyckats spegla dessa variabler tillräckligt väl, vilket skulle kunna vara
fallet för exempelvis vår inkomstvariabel.
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Den första förklaringsvariabeln var framtida kanalbesök. Även hittills gjorda kanalbesök visade
sig inverka i ett antal modeller. Tillsammans ingick variablerna i nio av tio skattade modeller. Vi
har i undersökningen visat att det är skillnad på betalningsviljan för de respondenter som
endast har existensvärde (det vill säga, som varken har besökt eller tror sig vilja besöka kanalen
i framtiden) och de som har existensvärde samt framtida värde och/eller användarvärde.
Kanalbesöksvariablerna beskriver att om respondenten har framtida värde och/eller
användarvärde, så kan den i högre utsträckning tänka sig att bidra till bevarandet av Göta
Kanal. Kanalbesöket i sig ingår alltså som en komponent i individens värdering av den
kollektiva nyttigheten.

Den andra förklaringsvariabeln var miljöintresse, vilket i vår undersökning innebar hur viktigt
respondenten uppgivit att bevarandet av natur- och kulturmiljöer var för dem. Denna
definition beskriver inte på något fulländat sätt det komplexa begreppet miljöintresse, utan
endast en del av detta. Förklaringsvariabeln tolkas som att ju viktigare individen anser
bevarandet av natur- och kulurmiljöer vara, desto större sannolikhet är det att individen är villig
att vara med och bidra till bevarandet av Göta Kanal. Variabeln ingick i åtta av tio estimerade
modeller.

Vi konstaterar härmed att variablerna miljöintresse, samt kanalbesök – både gjorda kanalbesök
och framtida kanalbesök – sannolikt ingår som en stomme i den verkliga modellen för
betalningsviljan för Göta Kanal.

De förklaringsvariabler som förekommer i ett par av de skattade modellerna är inkomst (två
modeller) och utbildning (två modeller). Inkomst och utbildning samvarierar ofta, eftersom en
hög utbildning ofta leder till ett arbete med hög inkomst. I vårt datamaterial är
förklaringsvariabeln inkomst behäftad med problem, eftersom vissa respondenter angivit sin
inkomst per månad före skatt och inte hushållets sammanlagda inkomst per månad före skatt.
Detta är en tänkbar anledning till att inte inkomst ingår i fler av de skattade logit-modellerna. I
de modeller där variabeln förekommer, tolkar vi den som att ju högre inkomst per månad före
skatt , desto större sannolikhet är det att individen bidrar till bevarandet av den kollektiva
nyttigheten Göta Kanal.

Beträffande variabeln utbildning, kan en förklaring till varför den inte förekommer i fler
modeller vara att en högre utbildning tränar individen att tänka kritiskt och att ifrågasätta saker
och ting. Det är tänkbart att en individ med hög utbildning är mer benägen att avge protestbud,
det vill säga ett bud som inte avspeglar respondentens verkliga betalningsvilja, eftersom denne
svarar nej på grund av betalningssättet eller att syftet med enkäten inte framgått tillräckligt
tydligt. Om detta stämmer kan det vara en tänkbar anledning till att utbildning inte påverkat i
fler modeller. Vi hade från början förväntat oss att utbildning eller inkomst skulle ingå i flertalet
av de skattade modellerna, eftersom en stor inkomst per månad borde resultera i att mer pengar
kan allokeras till bevarandet av natur- eller kulturresurser, ceteris paribus.

9.2.1  Totalt ekonomiskt värde

Våra resultat ger för handen att svenska befolkningen värderar bevarandet av natur- och
kulturresursen Göta Kanal till mellan 100 och 225 kronor per hushåll och år i tio år. Vi
understryker att alternativa beräkningsmetoder hade kunnat användas, vilka hade kunnat ge
något annorlunda resultat. Genom att använda det belopp som 50 procent av respondenterna
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var villig att bidra med blir intervallet något lägre: mellan 0 och 106 kronor per hushåll och år i
tio år.

Flera respondenter har kommenterat att ett belopp på runt en hundralapp om året är att
likställa med ett medlemskap i en förening. Fler än hälften av de tillfrågade var villiga att bidra
med en hundralapp om året, vilket ger föreningen Göta Kanals vänner en god
rekryteringsgrund. Vi vill dock framhålla mental bias, det vill säga att respondenten inte tar i
beaktande att det finns flera natur- och kulturresurser och även andra typer av aktiviteter som
konkurrerar om respondentens begränsade budget. Det föreligger således en risk att en
värdering av endast Göta Kanal blir högre än vad den skulle blivit om den skulle ingått som en
del av en värdering av samtliga natur- och kulturresurser i Sverige.

Vi har valt en binär frågeställning i scenariofrågan (ja- eller nej-svar), för att minska risken för
att respondenterna beter sig strategiskt. Detta garanterar dock inte att respondenterna inte
kommer bete sig strategiskt. För att ytterliga minimera risken för strategiskt beteende hade
telefonintervjuer varit att föredra framför svarsenkät per brev.

En svårighet vid utformandet av scenariofrågan i en CVM-undersökning är att skapa
incitament för respondenten att uppge sin verkliga betalningsvilja, istället för att ange ett för
lågt värde i torn om att slippa undan billigare. För att åstadkomma detta uppmanas forskaren
att betona att alla i slutänden skall vara med och betala för åtgärden och att respondentens
värdering är viktig för att åtgärden skall kunna genomföras.

Scenariofrågan hade kunnat utformas så att respondentens bud tydligare hade resulterat i någon
form av åtgärd från kanalbolagets eller statens sida. Eftersom vi hade begränsat med tid på oss
för genomförandet av undersökningen och det dessutom var första gången vi utformade en
scenariofråga, lyckades vi inte riktigt med detta. I vårt fall fanns det inte heller någon viss
åtgärd, utan det var Göta Kanal som sådan vi ville värdera. Vår slutsats gällande strategiskt
beteende är att vissa respondenter svarat ja, fastän de i verkligheten (exempelvis då en
postgirotalong dimper ner i brevlådan) inte skulle vilja bidra i samma utsträckning. Detta leder i
sin tur till att vissa respondenter uppgivit ett för högt värde.

9.2.2  Existensvärde

Göta Kanal är en utpräglad turistattraktion, där nästan alla besökare vistas vid kanalen under
sommarmånaderna. Kanalen är ett välkänt kulturbyggnadsverk i Sverige, vilket styrks av att
ingen respondent frågade om vad Göta Kanal var för något. Vi har beräknat Göta Kanals
existensvärde till mellan 214 och 548 miljoner kronor per år i tio år. Detta motsvarar mellan 56
och 143 kronor per hushåll. Existensvärdet utgör mer än hälften av respondenternas totala
värdering av bevarandet av kanalen. Natur- och kulturresurser med få substitut brukar anges
som exempel på natur- och kulturresurser med ett högt förväntat existensvärde. Trots att det
finns fler kanaler med turisttrafik i Sverige, så verkar kombinationen vattenväg tvärs över
Sverige och kulturminne göra Göta Kanal till en kollektiv vara med få substitut. Vi har beräknat
övre gränsen på existensvärdet till 143 kronor för både kvinnor och män. Den nedre gränsen är
något lägre för kvinnor (50 kronor jämfört med 63 kronor för män). Vi kan därför inte belägga
att existensvärdet skulle vara olika stort för män eller kvinnor.

9.2.3  Framtida värde och användarvärde

Vi har varken bland kvinnor eller män kunnat fastställa någon skillnad mellan grupperna med
framtida värde och användarvärde. Grupperna med (existensvärde + framtida värde) = (276 –
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139 kronor) och (existensvärde + framtida värde + användarvärde) = (295 – 139 kronor) hade
en högre värdering än gruppen med endast (existensvärde) = 143 kronor. Männen i riksurvalet
värderade bevarandet av Göta Kanal något högre än kvinnorna i samma urvalsgrupp. Skillnaden
är som störst i gruppen med användarvärde. Männen hade något högre inkomster än kvinnorna
i riksurvalet. Det är möjligt att männens högre inkomster påverkar deras högre användarvärde
och framtida värde i riksurvalet.

Gruppen med användarvärde i riksurvalet värderar bevarandet av Göta Kanal högre än
korresponderande grupp i närområdet. De i riksurvalet med användarvärde reser längre än de i
närområdet för att konsumera nyttigheten Göta Kanal, vilket kan medföra att de är mer
medvetna om hur mycket pengar de är villiga att (minst) betala för att besöka Göta Kanal (se
resekostnadsmedoden i avsnitt 2.3.1). De som bor i närområdet kommer inte på samma sätt i
kontakt med pengar i samband med sin resa till och vistelse vid Göta Kanal.

Mot bakgrund av att vi ej kunnat skilja gruppernas med framtida värde och användarvärde
värdering av bevarandet av Göta Kanal, uppfattar vi framtida värde som en del av
användarvärdet och att framtida värde ger värderingar som är av samma storleksordning som
för de respondenter med användarvärde. Jag tror att jag skall dit och har därför ett (framtida)
användarvärde, som därmed ingår i och ökar min betalningsvilja, för den aktuella resursen.

Anledningar till att en individ som besökt kanalen tidigare och som tror sig vilja besöka kanalen
i framtiden värderar bevarandet av Göta Kanal annorlunda, än en individ som aldrig besökt
kanalen, men som tror sig vilja besöka den i framtiden, kan vara:

• En högre värdering eftersom besökarna tyckte att Göta Kanal uppfyllde deras
förväntningar.

• En lägre värdering eftersom besökarna inte tyckte att Göta Kanal uppfyllde deras
förväntningar.

Det är därför oklart om respondenten får en högre eller lägre värdering efter att ha genomfört
ett kanalbesök.

9.2.4  Skillnader mellan mäns och kvinnors värdering

Vi har inte statistiskt kunna belägga att mäns och kvinnors värdering av bevarandet av natur-
och kulturresursen Göta Kanal skulle vara olika, eftersom metoden resulterar i så breda
intervall. Detta innebär inte att det inte finns skillnader i mäns respektive kvinnors sätt att
besvara enkätens frågor. En högre andel män än kvinnor i riksurvalet hade besökt, eller trodde
att de skulle vilja besöka kanalen i framtiden. Detta bidrar till männens högre värdering av Göta
Kanal. En förklaring till skillnaden mellan närområdet och riksurvalets värdering av Göta
Kanal, är att kvinnorna i närområdet värderar Göta Kanal högre (182 – 298 kronor), än
kvinnorna i riksurvalet (93 – 213 kronor). Motsvarande skillnad för männen är mindre, 160
–277 kronor respektive 121 – 241 kronor. En lika stor andel av kvinnorna i närområdet hade
varit vid Göta Kanal jämfört med männen.

Kvinnors något lägre inkomst i kombination med att de har besökt och tror sig vilja besöka
kanalen i mindre omfattning än männen, är tänkbara förklaringar till kvinnornas lägre värdering
av Göta Kanal. Dessa är troligen inte de enda förklaringarna. Vad som annars talar för att
kvinnors värdering borde vara högre än männens, som i närområdet, är att en större andel
kvinnor är miljöintresserade och vistas mer ute i naturen.
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Ett förhållande som kan te sig märkligt, är att skillnaden mellan männens värdering av Göta
Kanal i de båda urvalsgrupperna är mycket mindre, än skillnaden mellan kvinnornas
värderingar av kanalen i de båda urvalsgrupperna. En förklaring till att kvinnorna i riket
värderar kanalen lägre än de andra grupperna, är att kvinnorna i riket har en något lägre inkomst
än de i de andra grupperna. Ju mindre inkomst, desto mindre pengar över till att spendera på
bevarandet av natur- och kulturresurser, ceteris paribus. Det är även i den lägsta
inkomstgruppen (0-10 000 kronor per månad före skatt) som skillnaden mellanmän och
kvinnor är som störst.

Kvinnorna i riket hade dessutom besökt kanalen i något mindre utsträckning än männen i
samma urvalsgrupp. I närområdet var skillnaden med avseende på kanalbesök i stort sett
obefintlig, endast en något större andel av kvinnorna hade besökt kanalen än männen.
Kanalbesök, redan genomförda eller som fantasifoster, utgör en viktig del i individens värdering
av den kollektiva nyttigheten Göta Kanal, varför detta förhållande leder till att just kvinnor i
riksurvalet får en lägre värdering än de andra grupperna.

Vi har även spekulerat i om mäns och kvinnors värdering av den kollektiva nyttigheten Göta
Kanal bottnar i samma motiv, eller om motiven är olika. I vårt datamaterial kan vi inte uttala
oss om motiven till varför individen kan tänka sig att bidra till bevarandet av kanalen, annat än
att eventuella besök och miljöintresse utgör en del av respondenternas värdering. Män besöker
i högre utsträckning Göta Kanal. Fler män än kvinnor har således ett framtida värde och/eller
ett användarvärde. Kvinnorna uppger i undersökningen att de anser det viktigare än männen att
bevara unika natur- och kulturmiljöer. Det är därför troligt att kvinnor i högre utsträckning
värderar miljön högre vid den kollektiva nyttigheten än männen. En kvinna med samma
inkomst, utbildning och hushållssammansättning som en man, är i högre utsträckning beredd
att bidra till bevarandet av Göta Kanal.

Kvinnor är även ute i naturen oftare än männen, vilket även det tyder på att kvinnor skulle
kunna ha större känsla för den omgivande miljön. Detta gäller oavsett vilket geografiskt område
kvinnorna kommer ifrån. Ju oftare individen är ute i naturen, desto större borde sannolikheten
vara att individen skulle vilja bidra till bevarandet av denna natur. Detta skulle kunna vara en
förklaring till varför kvinnorna i närområdet värderade bevarandet av kanalen något högre, än
männen i samma urvalsgrupp och mycket högre än kvinnorna i riket. Att skillnaderna mellan
männen i närområdet och männen i riket är små, kan bero på att brukarperspektivet är mer
framträdande för män än för kvinnor. Männen vill åka båt, jaga och fiska. Kvinnorna vill ströva
omkring och koppla av. Vi vill dock poängtera att detta är lösa funderingar kring mäns och
kvinnors olika motiv för bevarandet av den unika natur- och kulturresursen Göta Kanal. Det
finns säkerligen fler tänkbara förklaringar bakom motiven till bevarandet av unika natur- och
kulturmiljöer.

9.3 Vidare forskning

Att undersöka existens-, framtida värde och användarvärde för fler kanaler i Sverige kan bringa
klarhet i om Göta Kanal har ett högre existensvärde än de andra kanalerna. Det hade även varit
intressant att undersöka svenska folkets värdering av andra kulturminnen för att kunna jämföra
de olika resultaten.

Vi har använt oss av Contingent Valuation Method för att göra en ekonomisk värdering av
Göta Kanal. Göta Kanal är ett välkänt kulturminnesmärke och Sveriges längsta kanal. Dess
egenskaper gör att kanalen kan förväntas ha ett visst värde, även för individer som inte besöker
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den. Vi valde därför att använda oss av en metod som kunde fånga upp värderingar även för de
som inte besöker kanalen eller kanalområdet. Denna egenskap gör CVM attraktiv och
lockande, samt talar för att metoden som sådan kommer fortsätta att användas inom vissa
tillämpningsområden.

Contingent Valuation Method är en förhållandevis ny och kontroversiell metod, vilket har lett
till att metoden har utvecklats och förbättrats kontinuerligt. Detta medför i sin tur att det är
svårt att hålla sig à jour med var forskningsfronten befinner sig för tillfället. Metoden är inte
färdigutvecklad ännu och den kan fortfarande vara behäftad med vissa barnsjukdomar. Vi har
under vårt arbete med metoden kommit fram till slutsatsen att forskningen lyckats ganska väl
med att peka på metodens brister och tillkortakommanden, men att det ännu återstår mycket
forskning kring hanteringen av dessa missförhållanden.

För att vidareutveckla metoden kan en idé vara att göra flera undersökningar parallellt, viket
ofta är fallet idag. Det kan exempelvis röra sig om en CVM-undersökning och en
fastighetsvärdesundersökning och därefter låta resultaten komplettera varandra i den slutliga
rapporten. Att ta fram metoder för att samla in bud, så att förtjänsterna med telefonintervju
(minska strategiskt beteende) och svarsenkät (tydlig information), kommer med stor
sannolikhet att vara enklare i morgon än idag, med tanke på att utvecklingen inom
telekommunikationsområdet (bildtelefon, eller intervju on-line via Internet exempelvis) även
den förbättrar metoden. Speciellt borde studierna inriktas på att utveckla metoder för att
urskilja och hantera protestvärden, hur bortfall skall hanteras (speciellt i fallet med
enkätundersökningar), hur olika sorters information påverkar respondentens svar, samt hur
problematiken med mental bias skall hanteras.

Vi har två funderingar kring metodutveckling som vi på detta stadium skulle vilja lyfta fram:

• Kan det finnas någon skillnad mellan den totala andelen kvinnor som är osäkra på sina ja-
svar, och den totala andelen män som är osäkra på sina ja-svar? Vi kan inte ur vårt
insamlade datamaterial statistiskt belägga några sådana skillnader, men kvinnorna har i regel
en något större andel osäkra ja-svar. Om detta förhållande upprepar sig i flera andra
studier, kan det tyda på att kvinnor konsekvent är mer osäkra än männen och att de genom
CVM (med uppföljningsfråga) får ett lägre värde på andelen säkra ja-svar.

• Kan det uppstå problem för individer beroende på anledning till att de inte kan bidra till
den föreslagna förändringen? Vi arbetade med en hypotes som utgår ifrån teorin om
kognitiv dissonans, vilken säger att vi människor vill uppfattas som snälla och trevliga av
vår omgivning, men framför allt av oss själva114. Vi gör inte något för att vi är dumma, eller
något dumt, för då skulle vi ju inte vara trevliga. I vårt fall analyserade vi om det fanns en
lägre andel respondenter som fått beloppet 500 kronor per år i tio år, som uppgett att de
tänkt besöka Göta Kanal, än i de andra beloppsgrupperna. Vår utgångspunkt var att
respondenten hellre motiverar sitt nej-svar med att de ändå inte tänkt besöka kanalen, än
att de egentligen inte har råd att betala det angivna beloppet. Vi kunde dock inte belägga
några skillnader enligt statistikens lagar. Detta skulle kunna utgöra ett tänkbart uppslag till
djupare studier i framtiden, med uppföljningsfrågor med motiv för varför respondenten
inte är villig att bidra med det angivna beloppet till den föreslagna åtgärden.

                                                
 114 Begreppet kommer ifrån engelskan, cognitive dissonance.
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