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Förord 
I olika sammanhang och av många olika aktörer, t.ex. av Miljömålsrådet, uppmärksammas 
alltmer vikten av samhällsekonomiska konsekvensanalyser för att belysa effekten av olika 
förslag till miljöförbättrande åtgärder. Behovet av att ytterligare utveckla metoder och förbätt-
ra underlag på detta område lyfts också fram, särskilt belyses brister i nuvarande möjligheter 
att värdera icke-monetära nyttigheter. 
 
Liknande slutsatser finns exempelvis i direktiven (Dir. 2008:95) till utredningen om miljö-
målssystemets organisation. I miljömålsarbetet ställs indirekt ytterligare krav på detta område 
genom ramdirektivet för vatten som via vattenförvaltningsförordningen (2004:660) kräver en 
monetarisering av miljöförändringar och ekosystemtjänster.  
 
Naturvårdsverket har, mot denna bakgrund, tillsammans med Miljömålsrådet finansierat den-
na studie som syftar till att ta fram förslag till monetära schablonvärden för miljöförändringar 
och ekosystemtjänster med tillhörande riktlinjer för hur dessa värden ska tillämpas. Med hjälp 
av dessa schablonvärden ska myndigheterna kunna göra övergripande, mer enhetliga och 
jämförbara beskrivningar av förändringar av ekosystem och i miljön som följer av åtgärder 
för att nå miljömålen. 
 
Arbetet i projektet har utförts av Gerda Kinell, Tore Söderqvist och Linus Hasselström (Enve-
co Miljöekonomi AB). Projektledare på Naturvårdsverket har varit Hans Hjortsberg i samar-
bete med Linda Sahlén. Projektet har också utförts i dialog med en referensgrupp bestående 
av representanter från Fiskeriverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Konjunkturin-
stitutet, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, SIKA, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen och 
Vattenmyndigheterna. Underlagsrapporter har författats av Gunnel Bångman (SIKA) respek-
tive Mikael Svensson (Örebro Universitet), vilka ligger som bilagor till denna rapport.  
Projektet har vidare varit föremål för vetenskaplig granskning av Lars Hultkrantz (Örebro 
universitet) och Bengt Kriström (Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå). Författarna svarar 
ensamma för rapportens innehåll och slutsatser. Projektgruppen vill tacka alla som bidragit 
med värdefulla synpunkter och underlag till detta arbete.  
 
Naturvårdsverket i december 2009 
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Sammanfattning 
Den här rapporten ger resultaten av ett projekt vars bakgrund är behovet av och 
svårigheter med att beskriva förändringar av ekosystemtjänster och miljön i mone-
tära termer. Detta innebär att det finns en stor risk för att miljöförändringar och 
effekter på ekosystemtjänster undervärderas. Därför finns det behov av monetära 
schablonvärden för miljöförändringar och ekosystemtjänster med tillhörande rikt-
linjer för hur dessa värden ska tillämpas. Med hjälp av dessa schablonvärden ska 
myndigheter kunna göra övergripande och jämförbara beskrivningar av förändring-
ar av ekosystem och i miljön som följer av åtgärder för att nå miljömålen. Gemen-
samt framtagna schablonvärden skapar förutsättningar för att myndigheterna be-
skriver förändringar i miljön och ekosystemen på ett enhetligt sätt. Schablonvärde-
na ska inte ses som permanenta, utan bör tvärtom uppdateras i takt med att ny in-
formation tillkommer, exempelvis nya resultat från nya värderingsstudier. 
 
Projektets arbete har varit indelat i följande tre faser: 

1. Att kartlägga (a) befintliga svenska värderingsstudier, (b) vilka värden som 
används idag av svenska myndigheter och (c) hur eventuella schablonvär-
den bör utformas för att bli praktiskt användbara. Kartläggningen genom-
fördes dels genom en enkät till ett urval svenska myndigheter och dels ge-
nom att sammanställa en översikt över befintliga svenska värderingsstudi-
er. 

2. Att utifrån resultaten i fas 1 bedöma för vilka miljöförändringar det finns 
så pass utförlig information om monetära värden att de skulle kunna vara 
lämpliga för utvecklandet av schablonvärden, samt att skapa intervall av 
monetära värden för detta urval av miljöförändringar. 

3. Att utifrån intervallen i fas 2 bedöma vilket monetärt värde som skulle 
kunna användas som schablonvärde för de utvalda miljöförändringarna. 

 
För att åstadkomma en översikt över svenska värderingsstudier gjordes en inventer-
ing av studier i databaser över värderingsstudier. Inventeringen inriktade sig på 
svenska primär-studier, dvs. studier som baseras på svenska primärdata, och sam-
manlagt hittades 141 studier. Studierna indelades i grupper utifrån vad som har 
varit föremål för värdering. Det visade sig möjligt att skapa intervall av monetära 
värden för grupperna Fritidsfiske och Vattenkvalitet. Därutöver utredde SIKA 
under projektets gång huruvida ASEK-värden är lämpliga att använda som generel-
la schablonvärden utanför transportsektorn. Resultaten blev att (a) ASEK-värdet av 
ett statistiskt liv (VSL) för trafikolyckor bör vara användbart som generell värde-
ring av liv och hälsa, (b) ASEK-värdet för koldioxidutsläpp bör inte användas utan-
för transportsektorn, (c) vissa av ASEK-värdena för lokala och regionala effekter 
av luftföroreningar kan vara användbara som generella schablonvärden, andra inte 
och (d) ASEK-värdet för buller bör inte användas som generellt schablonvärde. 
 
För att kunna skapa användbara intervall för grupperna Fritidsfiske och Vattenkva-
litet var det nödvändigt att (a) uttrycka den miljöförändring som har varit föremål 
för värdering i samma fysiska enhet och (b) uttrycka det skattade ekonomiska vär-
det i en och samma monetära enhet. Dessa två steg innefattade en rad olika omräk-
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ningar och korrigeringar. Därefter beräknades schablonvärdet som medelvärdet av 
de observationer från olika värderingsstudier som låg till grund för intervallen.  
 
För gruppen Fritidsfiske blev slutresultatet följande intervall i kr för medelbetal-
ningsviljan per fiskare respektive schablonvärde för ädelfisk: 
 
• Ett extra kg: 13-207. Schablonvärde: 78. 
• En extra fisk: 7-358. Schablonvärde: 105. 
• En extra fiskedag: 17-229. Schablonvärde: 94. 
 

Motsvarande intervall och schablonvärden för övrig fisk blev följande: 
• Ett extra kg: 5-79. Schablonvärde: 23. 
• En extra fisk: 2-16. Schablonvärde: 9. 
• En extra fiskedag: 7-158. Schablonvärde: 55. 
 

Som riktlinje för användningen av dessa schablonvärden föreslås att värdena an-
vänds av myndigheter i samhällsekonomiska analyser gällande fritidsfiske, såvida 
den samhällsekonomiska analysen inte gäller en viss typ av fisk eller fiske för vil-
ken mer specifika värden av tillfredsställande kvalitet finns tillgängliga. Sådana 
specifika värden kan t.ex. vara skattningar av betalningsviljan för ett bättre fiske av 
en viss art i en viss del av Sverige. Vid användning av schablonvärdena bör hänsyn 
tas till att de endast fångar in fritidsfiskarnas betalningsvilja. Även icke-
fritidsfiskare har med största sannolikhet en ansenlig betalningsvilja för förbättrat 
fritidsfiske. 
 
För gruppen Vattenkvalitet blev slutresultatet följande intervall i kr för medelbetal-
ningsvilja och schablonvärden för minskad tillförsel av kväve respektive fosfor till 
kusten: 
• Kväve: 4-70 per reducerat kg. Schablonvärde: 31. 
• Fosfor: 127-2140 per reducerat kg. Schablonvärde: 1023. 
 

Motsvarande korrigerade intervall och schablonvärden för en siktdjupsförbättring i 
kustvatten på en meter blev följande: 
• Per person och år: 268-369. Schablonvärde: 315. 
• Per besök: 45-360. Schablonvärde: 130. 
 

Som riktlinje för användningen av dessa schablonvärden föreslås att värdena an-
vänds av myndigheter i samhällsekonomiska analyser gällande vattenkvalitet, såvi-
da den samhällsekonomiska analysen inte gäller en viss typ av vattenkvalitet för 
vilken mer specifika värden av tillfredsställande kvalitet finns tillgängliga. Sådana 
specifika värden kan t.ex. vara skattningar av betalningsviljan för specifika vatten-
kvalitetsförändringar i vissa vattenområden. Dessutom bör följande omständigheter 
beaktas vid användningen av schablonvärdena: 
• De kan förväntas vara giltiga för kvalitetsförbättringar i marina vatten. 
• Det bör för varje tillämpning som gäller schablonvärdena för reduktion 

av kväve respektive fosfor undersökas om det är rimligt att tolka en bety-
dande minskning av näringsämnen som en halvering. 
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• Det bör för varje tillämpning som gäller schablonvärdena för reduktion 
av kväve respektive fosfor tas hänsyn till att de är giltiga för extremfallen 
då antingen kvävetillförseln eller fosfortillförseln har halverats. De kan 
alltså inte utan vidare användas additivt, t.ex. för en värdering av 4000 kg 
mindre kväve och 40 kg mindre fosfor.  

• Det bör för varje tillämpning som gäller schablonvärdena för siktdjups-
förbättringar undersökas om den gäller ett förhållande mellan population 
och platsen för förbättringar som är jämförbar med de studier som scha-
blonvärdena är baserade på. 

 
Utöver resultaten ovan beträffande intervall och schablonvärden kan konstateras att 
de värderingsstudier som finns i Sverige idag är alltför få för att kunna tillgodose 
det behov som finns av att värdera miljöförändringar och effekter på ekosystem-
tjänster. Det vore därför önskvärt att genomföra en mängd värderingsstudier på 
bred front för att kunna skapa fler intervall och schablonvärden och uppdatera de 
intervall och schablonvärden som beräknats i detta projekt. Med ett större underlag 
av värderingsstudier skulle det dessutom vara möjligt att beräkna intervall och 
schablonvärden med mer avancerade metoder (t.ex. kvantitativ metaanalys) än vad 
som har varit möjligt i detta projekt. Det finns också ett behov av att värderingsstu-
dier som genomförs använder sig av en tydligt specificerad och enhetlig värderad 
förändring.  
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1 Inledning 
1.1 Projektets syfte 
Bakgrunden till projektet ”Schablonvärden för miljöförändringar och ekosystem-
tjänster” är behovet av och svårigheter med att beskriva förändringar av ekosystem-
tjänster och miljön i monetära termer. Detta innebär att det finns en stor risk för att 
miljöförändringar och effekter på ekosystemtjänster inte värderas på ett tillfreds-
ställande sätt i samhällsekonomiska analyser, t.ex. i konsekvensanalyser och kost-
nadsnyttoanalyser. Syftet med projektet är att ta fram förslag till monetära scha-
blonvärden för miljöförändringar och ekosystemtjänster med tillhörande riktlinjer 
för hur dessa värden ska tillämpas. Med hjälp av dessa schablonvärden ska myn-
digheter kunna göra övergripande och jämförbara beskrivningar av förändringar av 
ekosystem och i miljön som följer av åtgärder för att nå miljömålen. Gemensamt 
framtagna schablonvärden skapar förutsättningar för att myndigheterna beskriver 
förändringar i miljön och ekosystemen på ett enhetligt sätt. Projektet påminner på 
så sätt om transportmyndigheternas ASEK-arbete, men syftar till att komma fram 
till schablonvärden av ett urval av miljöförändringar som inte täcks in av ASEK.1 
Schablonvärdena ska inte ses som permanenta, utan bör tvärtom uppdateras i takt 
med att ny information tillkommer, exempelvis nya resultat från nya värderings-
studier. 
 
Projektet är inget forskningsprojekt och för att schablonvärdena ska få god accep-
tans hos användarna är det troligen viktigt att de är framräknade på ett genomskin-
ligt och relativt icke-tekniskt sätt. Vissa myndigheter har särskilt påpekat att det 
ska vara enkelt att se kopplingen mellan schablonvärdena och de värderingsstudier 
som schablonvärdena vilar på. Samtidigt ska projektets resultat vila på en god ve-
tenskaplig grund. Vidare har projektet utgått från en bedömning att schablonvärden 
bör basera sig på värderingsstudier som ger uttryck för preferenser bland befolk-
ningen i Sverige. Detta kan motiveras med att schablonvärdena är avsedda att an-
vändas av svenska myndigheter i deras samhällsekonomiska analyser. För att kun-
na bedöma rimligheten hos framtagna schablonvärden kan det dock vara viktigt att 
jämföra dem med värderingsresultat från andra länder. 

 

1.2 Projektets upplägg 
Projektets arbete har varit indelat i följande tre faser:2 

1. Att kartlägga (a) befintliga svenska värderingsstudier, (b) vilka vär-
den som används idag av svenska myndigheter och (c) hur eventuel-
la schablonvärden bör utformas för att bli praktiskt användbara. 
Kartläggningen genomfördes dels genom en enkät till ett urval 
svenska myndigheter och dels genom att sammanställa en översikt 
över befintliga svenska värderingsstudier. 

2. Att utifrån resultaten i fas 1 bedöma för vilka miljöförändringar det 
finns så pass utförlig information om monetära värden att de skulle 

                                                      
1 ASEK står för Arbetsgruppen för Samhällsekonomiska Kalkylvärden, se SIKA (2008). 
2 Projektet har också kommit att innefatta en viss uppdatering av värderingsstudiedatabasen ValueBa-
seSWE och förslag till vidareutveckling av denna databas. 
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kunna vara lämpliga för utvecklandet av schablonvärden, samt att 
skapa intervall av monetära värden för detta urval av miljöföränd-
ringar. 

3. Att utifrån intervallen i fas 2 bedöma vilket monetärt värde som 
skulle kunna användas som schablonvärde för de utvalda miljöför-
ändringarna. 

 

1.3 Rapportens upplägg 
Den här rapporten är upplagd på följande sätt. Kapitel 2 redovisar resultat från 
kartläggningen i fas 1, kapitel 3 behandlar urvalet av miljöförändringar samt me-
todfrågor som varit viktiga för utvecklingen av intervall och hur vi gått tillväga för 
att hantera dessa. Kapitel 4 och 5 beskriver praktiskt steg för steg hur intervall 
skapats för värderade förändringar inom grupperna fritidsfiske- respektive vatten-
kvalitetsstudier. I dessa kapitel återfinns även förslag till schablonvärden. Vi har 
även hittat ett flertal värderingsstudier som värderat bevarande och övrig rekreation 
(rekreation exklusive fritidsfiske). För dessa grupper har intervall ej kunnat skapas, 
detta beskrivs i kapitel 6. Rapporten avrundas med ett försök att jämföra projektets 
schablonvärden internationellt samt en avslutande en diskussion i kapitel 7. Till 
rapporten hör också 3 appendix och 2 bilagor. 
 
Rapporten förutsätter att läsaren har en viss förförståelse för ekonomisk värdering 
av miljön och hur sådana värden kan användas i samhällsekonomiska analyser. 
Introduktioner till dessa ämnen ges t.ex. i tidigare rapporter från Naturvårdsverket 
(t.ex. 2003, 2004a, 2004b, 2005), i ASEK-rapporter (t.ex. SIKA, 2008) och i mer 
allmän litteratur som t.ex. Brännlund och  
Kriström (1998), Hultkrantz och Nilsson (2008), Mattsson (2006) och Söderqvist et 
al. (2004).  
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2 Kartläggning av monetära  
värden 

Det här kapitlet redovisar resultaten från projektets första fas, dvs. kartläggningen 
av (a) befintliga svenska värderingsstudier, (b) vilka värden som används idag av 
svenska myndigheter och (c) hur eventuella schablonvärden bör utformas för att bli 
praktiskt användbara. Kartläggningen beträffande (a) gjordes i första hand med 
hjälp av existerande databaser över värderingsstudier, se avsnitt 2.1 nedan. (b) och 
(c) kartlades med hjälp av en enkät till de nio centrala miljömålsmyndigheterna 
(Boverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Riksantik-
varieämbetet, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och 
Sveriges geologiska undersökning) samt ett urval andra myndigheter för vilka mil-
jövärdering kan förväntas vara ett särskilt relevant område: Banverket, Fiskeriver-
ket, Folkhälsoinstitutet, Konjunkturinstitutet, Luftfartsverket, SIKA, Sjöfartsverket, 
Transportstyrelsen, Vattenmyndigheterna och Vägverket. Enkätresultaten samman-
fattas i avsnitt 2.2. 
 

2.1 Sammanställning av svenska  
värderingsstudier 
För att åstadkomma en översikt över svenska värderingsstudier gjordes en inventer-
ing av studier i den svenska värderingsstudiedatabasen ValueBaseSWE, den nordiska 
värderingsstudiedatabasen NEVD samt den globala värderingsstudiedatabasen 
EVRI.3 Inventeringen inriktade sig på svenska primärstudier, dvs. studier som 
baseras på svenska primärdata, och sammanlagt hittades 141 studier. I appendix 1 
finns en översiktlig sammanställning av dessa studier. Detaljinformation om de här 
studierna finns i den separata filen Översikt.xls.4 Eftersom ValueBaseSWE och 
NEVD inte alls uppdateras löpande och EVRI endast uppdateras långsamt finns de 
flesta värderingsstudier som har gjorts under de allra senaste åren inte med i tabel-
len. Vidare är ett 15-tal studier inte inkluderade på grund av att de är svåra att klas-
sificerade kan ha värderat så skilda saker som sänkt blodtryck och fläskköttproduk-
tion. Underlagsrapporter eller avhandlingsdelar som täcks upp av andra dokument 
och därmed blir ”kopior” är inte inkluderade. Studier som täcks in av ASEK är i 
möjligaste mån bortsorterade, eftersom de redan har använts som underlag inom 
ASEK-arbetet. Under projektets gång har den generella användbarheten av ASEK:s 
kalkylvärden varit föremål för en särskild analys, se vidare avsnitt 3.1. 
 
Av de 141 sammanställda studierna i appendix 1 är drygt 20 procent nationella, 
dvs. urvalet i studien representerar svenska folket. Året som anges i kolumn ”År” i 
appendix 1 avser dataåret för respektive studie, detta gäller även figur 1 nedan.  

                                                      
3 ValueBaseSWE: Valuation Study Database for Environmental Change in Sweden 
(www.beijer.kva.se/valuebase.htm). NEVD: Nordic Environmental Valuation Database 
(www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:518) 
EVRI: Environmental Valuation Reference Inventory (www.evri.ca).  
4 Översikt.xls och ett antal andra filer (se kommande avsnitt) ingår som underlagsmaterial till den här 
rapporten. I appendix 2 finns en lista på samtliga dessa filer. 
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Av det totala antalet studier är ca 30 stycken gjorda på 80-talet, ca 70 stycken på 
90-talet och ca 30 stycken är gjorda på 2000-talet, se figur 1 nedan.   
 
 
Figur 1. Dataåret för de 141 sammanställda studierna  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Studierna indelades i grupper utifrån vad som har varit föremål för värdering. Ut-
gångspunkten för denna gruppering var datakategorierna ”Asset- general environ-
mental asset” och ”EGS- general type of environmental goods and services valued” 
i EVRI och NEVD samt ”Environmental goods/services” och ”Extent of environ-
mental change” i ValueBaseSWE, Det kan vara svårbedömt vilken grupp en studie 
bör indelas i, vissa studier är därför med flera gånger i tabellen om de passar in i 
flera grupper. I kolumnen ”Värderad förändring” i appendix 1 är studierna inom 
respektive grupp grovt indelade efter vilken förändring som värderats i studien. 
Figur 2 nedan visar hur studierna är fördelade över dessa grupper. Observera att 
endast grupper som innehåller minst fem studier är inkluderade i figuren. De grup-
per som innehåller färre än fem studier är ”livsmedel”, ”ekosystemtjänster”, ”flyg-
relaterat buller” och ”strålmiljö”. 
 
Figur 2. Fördelning av studierna utifrån vad som har varit föremål för värdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bland de sammanställda studierna finns flest värderingsstudier gällande intrångsef-
fekter, många studier behandlar transport och trafik samt olika infrastrukturföränd-
ringar i samhället. Dessa ämnesområden behandlas även i en del av de värderings-
studier som berör luftkvalitet. Studier gällande sjöar, hav och annan vattenmiljö 
samt fiske är också vanliga bland de sammanställda värderingsstudierna. 
 
Den använda värderingsmetoden skiftar mellan de sammanställda studierna. Nedan 
följer en lista på de förkortningar som använts i kolumnen ”Värderingsmetod” i 
appendix 1. De svenska benämningarna på metoderna följer Naturvårdsverket 
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(2005). Vidare kommer WTP att användas som förkortning av betalningsvilja (wil-
lingness to pay).  
 
Revealed preferences methods (RP) (metoder baserade på faktiskt marknadsbete-
ende): 
 DE Defensive expenditure method (skyddsutgiftsmetoden) 
 HP Hedonic price method (humankapitalmetoden) 
 PF Production function method (produktionsfunktionsmetoden) 
 TCM Travel cost method (resekostnadsmetoden) 
Stated preferences methods (SP) (scenariometoder): 
 CE Choice experiments 
 CVM Contingent valuation method (scenariovärderingsmetoden) 
Andra värderingsmetoder: 
 HCM Human capital method (humankapitalmetoden) 
 pWTP Political willingness to pay (kostnaden för att verkställa politiska 

beslut) 
 RC Replacement costs (ersättningskostnader) 
 REC Restoration costs (återställandekostnader) 
 
CVM är den överlägset mest använda metoden bland de sammanställda studierna. 
Därnäst kommer CE (inklusive ”conjoint analysis”, som vanligen är en annan be-
nämning på CE) och TCM, se figur 3 nedan. Övriga värderingsmetoder är jämnt 
fördelade över resterande studier och har använts relativt lite. Det kan tilläggas att 
RP- och SP-metoder är välförankrade i ekonomisk teori, medan gruppen ”andra 
värderingsmetoder” innefattar metoder som inte är lika fast rotade i gängse ekono-
misk teori och som därför kan ge svårtolkade resultat, se t.ex.  
Naturvårdsverket (2005).  

 
Figur 3. Fördelning av studierna utifrån värderingsmetod 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattningsvis är en relativt liten del av de sammanställda värderingsstudier-
na gjorda med ett nationellt populationsurval. Flertalet är gjorda på 90-talet men 
detta kan komma att förändras allt eftersom databaserna uppdateras och studier 
från 00-talet inkluderas. En stor del av de sammanställda värderingsstudierna rör 
miljöförändringar kopplade till infrastruktursatsningar, många behandlar även fisk 
och vattenmiljön. CVM är den vanligaste värderingsmetoden.  
 
Tabell 1 redovisar värderingsstudierna i appendix 1 och Översikt.xls i form av en 
korstabell utifrån det går att avläsa antalet studier som har värderat en viss ”natur-
typ” och en viss vara/tjänst. Meningen med den här korstabellen är att ge en  
indikation för vilket urval av ”naturtyper” det potentiellt är möjligt att skapa inter-
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vall för monetära värden och schablonvärden samt vilka varor/tjänster som har 
värderats i dessa studier. Observera att kolumner ej får adderas med andra kolum-
ner (detsamma gäller för rader) eftersom en studie kan finnas med på flera ställen. 
Vi återkommer till detta urval i kapitel 3. 

 
Tabell 1. Översikt svenska primära värderingsstudier  

 

Vara/tjänst     
Naturtyp

Använ
darvär

de
Total 
värde

Varu- 
prod

God 
hälsa Rening Övriga

Vatten
Fritidsfiske (20 studier) 3 15 1 0 0 1

Vattenkvalitet (9 studier) 3 5 1 0 0 0
Specifika vattendrag (9 studier) 1 8 1 0 0 1

Våtmark (6 studier) 1 2 0 0 6 3
Bevarande (1 studie) 0 1 0 0 0 0

Övrigt (1 studie) 0 1 0 0 0 0

Urban
Intrång (21 studier) 0 20 0 1 0 1
Radon (4 studier) 0 1 0 4 0 3
Buller (13 studier) 0 8 0 13 0 5
Övrigt (4 studier) 0 4 0 0 0 0

Luftkvalitet (10 studier) 0 5 0 2 0 4
Klimat (4 studier) 0 1 0 0 0 3
Övrigt (2 studier) 0 1 1 0 0 0

Rekreation (5 studier) 1 4 0 0 0 0
Intrång (5 studier) 0 5 0 0 0 0

Jakt (1 studier) 1 0 0 0 0 0

Bevarande (6 studier) 0 6 0 0 0 0
Rekreation (8 studier) 1 8 0 0 0 0

Jakt (4 studier) 0 4 0 0 0 0
Övrigt (2 studier) 0 1 0 0 0 1

Bevarande (2 studier) 0 2 0 0 0 0
Övrigt (2 studier) 0 2 0 0 0 0

Bevarande (2 studier) 0 2 0 0 0 0
Övrigt (2 studier) 0 1 0 0 0 1

Antal studier (17 studier) 0 15 1 0 0 1

Övrigt

Skog

Luft

Fjäll

Vatten

Landskap

Växter&djur
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2.2 Sammanställning av enkätsvar från  
myndigheter 
I början av mars 2009 skickades enkäten ”En enkät för att kartlägga myndigheters 
användning och behov av monetära värden för att beskriva miljöförändringar och 
effekter på ekosystemtjänster” ut till följande myndigheter: Boverket, Jordbruks-
verket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogs-
styrelsen, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges geologiska 
undersökning, Banverket, Fiskeriverket, Folkhälsoinstitutet, Konjunkturinstitutet, 
Luftfartsverket, SIKA, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Vattenmyndigheterna 
och Vägverket.  

 
Syftet med enkäten var att kartlägga den nuvarande användningen, och behov av, 
monetära schablonvärden för att beskriva miljöförändringar och effekter på ekosy-
stemtjänster. Enkäten med myndigheternas svar sammanställda finns i sin helhet i 
appendix 3. Nedan följer en kortare summering av svaren.  
 
I fråga 2 tillfrågades myndigheterna om de använder monetära schablonvärden för 
att beskriva miljöförändringar och effekter på ekosystemtjänster. Majoriteten av de 
svarande myndigheterna använder sådana värden. Det verkar dock finnas dels ett 
behov av och brist på sådana värden men även tvekan och osäkerhet kring vilka 
värden som skall användas och hur de skall användas. Värdena används bl.a. i 
konsekvensanalyser. En del myndigheter använder inte dessa monetära värden då 
de arbetar med att nå kostnadseffektivitet för ett givet mål. 
 
Enkätens fråga 3 berörde dokument i vilka myndigheterna uppger att de använder 
monetära schablonvärden för att beskriva miljöförändringar och effekter på ekosy-
stemtjänster. Många av de dokument som nämns här är kopplade till utredningar 
och rapporter som gjorts i myndigheternas miljömålsarbete. Monetära värden har 
även använts av myndigheterna i samhällsekonomiska analyser och kalkyler samt i 
myndigheternas egna utredningar. 
 
I fråga 4 ombads myndigheterna att lista de miljöförändringar/effekter på ekosy-
stemtjänster för vilka myndigheterna använder monetära värden samt vilka värden 
som används för dessa. De ombads även att förklara hur värdena tagits fram eller 
ange källhänvisning. Många av de miljöförändringar/effekter på ekosystemtjänster 
som myndigheterna har beskrivit i monetära termer rörde bevarande av olika natur-
tillgångar, ökad population av olika arter samt biologisk mångfald. Flertalet myn-
digheter använde också monetära värden för luftföroreningar och utsläpp av kväve 
och fosfor. De värden som används av myndigheterna angavs i kr/kg men även 
kr/licens, kr/hushåll och andra enheter angavs. En del miljöförändringar/effekter på 
ekosystemtjänster värderades även i produktionsbortfall, åtgärds- eller skadekost-
nader. Värdena kommer huvudsakligen ifrån värderingsstudier, myndigheternas 
egna utredningar, SIKA eller IVL.  
 
Under fråga 5 ombads myndigheterna att ange dokument eller rapporter som redo-
gör för hur myndigheten använder monetära värden för att beskriva miljö-
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förändringar/effekter på ekosystemtjänster. Dessa saknades på många myndigheter, 
en hel del hänvisade här till ASEK4-rapporten (SIKA, 2008). 
 
I fråga 6 fick myndigheterna tillfälle att ange för vilka miljöförändringar/effekter 
på ekosystemtjänster de har behov/användning av monetära schablonvärden samt 
vilken enhet de helst skulle vilja se dessa uttryckta i. En slutsats från denna fråga är 
att de monetära schablonvärden myndigheterna efterlyser är nära knutna till respek-
tive myndighets arbete, vilket medför få överlappningar. Det är därför svårt att dra 
generella slutsatser om vilka värden som det finns extra stort behov av. Det verkar 
dock finnas ett stort behov av monetära schablonvärden för utsläpp av olika kemis-
ka ämnen, tungmetaller, olja, kväveoxid, svaveloxid, koldioxid, kväve och fosfor. 
Enheter som myndigheterna vill se på dessa är till exempel kr/kg, kr/spridd kvanti-
tet, kr/ha eller kr/m3. Det finns även behov av monetära schablonvärden för effek-
ter på ekosystem, vattendrag, fisk, våtmarker, uttag av naturresurser som sten, grus 
och vatten samt bevarande av naturtillgångar. I figur 4 har förändringarna för vilka 
myndigheterna vill se schablonvärden delats in i grupper likt figur 2 ovan. Indel-
ningen är grov och gjordes för de grupper där det ingick minst två förändringar för 
vilka monetärt värde saknades. Berg, våtmark och biologisk mångfald finns därför 
inte med som grupper i nedanstående diagram. Däremot fanns önskemål om mone-
tära schablonvärden för olika fosfor- och kväveutsläpp, effekter på olika ekosys-
tem, buller samt effekter på kulturmiljöer.  
 
Figur 4. Myndigheternas önskemål rörande schablonvärden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 7 innebar att myndigheterna fick ange vad som skulle behövas på myndighe-
ten för att underlätta användandet av monetära värden för att beskriva miljöföränd-
ringar och effekter på ekosystemtjänster. Här angav många myndigheter att det 
behövs mer forskning, fler studier för att skapa mer data på området. Gärna uppre-
pade studier på samma miljöförändring för att minska osäkerheten. Det efterlystes 
även bättre samordning mellan myndigheter, acceptans för monetära schablonvär-
den, enhetliga, jämförbara mått och miljöekonomisk kompetens.  
 
Slutligen fick de svarande myndigheterna tillfälle att ge sina övriga kommentarer 
och synpunkter under fråga 8. Här angav en del myndigheter att enkäten var svår. 
Det uppgavs även att skulle vara önskvärt med tydligt definierade begrepp, grund-
läggande riktlinjer för arbetet, rekommendationer för framtagande av enheter och 
att myndigheter värderar samma typ av förändring på ett enhetligt sätt. Det nämn-
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des även att projekt som detta är viktiga, att det saknas studier på området, att 
många biologiska samband är okända vilket ställer till problem samt att resultat 
som finns är svåra att generalisera. 
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3. Metod för utveckling av intervall  
och schablonvärden 
3.1 Urval av miljöförändringar 
För att kunna skapa meningsfulla intervall av monetära värden och schablonvärden 
är det för det första nödvändigt att det finns ett tillräckligt antal studier vars resultat 
kan användas som observationer för att skapa ett intervall. Vad som är ”tillräckligt 
antal” är svårt att definiera på förhand. I princip räcker det med två observationer, 
men risken för att ett sådant intervall inte är robust torde vara överhängande. För 
det andra krävs att studierna som utgör observationerna är relativt homogena be-
träffande vad som har varit föremål för värdering. Risken är annars stor att studier-
nas resultat inte är jämförbara med varandra. 
 
Utifrån behovet av ett tillräckligt antal relativt homogena studier, informationen i 
tabell 1 och vår kännedom om de studier som ingår i tabell 1 bedömdes att me-
ningsfulla intervall potentiellt kan skapas för följande grupper: 

1. Fritidsfiske 
2. Vattenkvalitet 
3. Bevarande 
4. Övrig rekreation (rekreation exklusive fritidsfiske) 

 
Efter diskussioner med referensgruppen bedömdes det dessutom vara rimligt att 
arbetet med intervall ska följa den prioritetsordning som framgår av listan ovan. 
Det har visat sig möjligt att skapa intervall av monetära värden för grupperna Fri-
tidsfiske och Vattenkvalitet. Dessa intervall presenteras i kapitel 4 respektive 5. 
Grupperna Bevarande och Rekreation exkl. fritidsfiske har bedömts vara alltför 
heterogena i den förändring som värderats i respektive studie för att det ska vara 
möjligt att skapa intervall för dessa grupper vilket beskrivs närmare i kapitel 6. 
 
Av tabell 1 framgår att det även finns relativt många studier i grupper under Urban 
och Luft. Schablonvärden för dessa miljöförändringar har till viss del redan beräk-
nats inom ramen för ASEK-arbetet. Därför har Gunnel Bångman vid SIKA under 
projektets gång särskilt utrett huruvida ASEK-värden rörande följande områden är 
lämpliga att använda som generella schablonvärden utanför transportsektorn: (a) 
förlust av liv och hälsa till följd av trafikolyckor, (b) luftföroreningar från förbrän-
ning av fossila bränslen och (c) buller. En rapport om detta finns i Bilaga A. Sam-
manfattningsvis konstateras i denna rapport följande (se bilaga A för detaljer): 

a. ASEK-värdet av ett statistiskt liv (VSL) för trafikolyckor bör vara an-
vändbart som generell värdering av liv och hälsa.5 

b. ASEK-värdet för koldioxidutsläpp bör inte användas utanför transport-
sektorn. 

                                                      
5 Riskvärderingen för hälsoeffekter härleds från VSL med hjälp av ett index. 
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c. Vissa av ASEK-värdena för lokala och regionala effekter av luftförore-

ningar kan vara användbara som generella schablonvärden, andra inte. 
d. ASEK-värdet för buller bör inte användas som generellt schablonvärde. 

 

3.2 Metodfrågor 
För att kunna skapa användbara intervall för värderade miljöförändringar är det 
centralt att de värden som ingår i intervallet är jämförbara med varandra. För att 
skapa jämförbarhet krävs att hänsyn tas till en rad olika aspekter. I avsnitt 3.2.2 och 
3.2.3 nedan går vi igenom hur vi allmänt sett har hanterat följande två aspekter:  

1. Att uttrycka den miljöförändring som har varit föremål för värdering 
i samma fysiska enhet. 

2. Att uttrycka det skattade ekonomiska värdet i en och samma mone-
tära enhet. 

 
Hur vi mer i detalj har gått tillväga för att skapa jämförbarhet för fallen Fritidsfiske 
och Vattenkvalitet framgår av kapitel 4 respektive 5. Innan vi går in på dessa två 
aspekter redogör vi i avsnitt 3.2.1 för hur intervallen i princip kommer att konstrue-
ras och hur ett schablonvärde kan identifieras utifrån de observationer som ligger 
till grund för intervallen. 
 
3.2.1 Konstruktion av intervall och beräkning av schablonvärden 

Till att börja med bör det klarläggas vad vi i det här sammanhanget menar med en 
”observation”. Vi kommer att ha att göra med olika värderingsstudier som har 
skattat det ekonomiska värdet av en viss miljöförändring. En sådan skattning be-
traktar vi som en observation om den grundar sig på ett visst datamaterial. I typfal-
let blir observationen lika med den huvudskattning av det ekonomiska värdet som 
presenteras i värderingsstudien. En enskild värderingsstudie kan dock ge upphov 
till fler än en observation om den presenterar fler än en skattning på grund av att 
den har använt sig av fler än ett datamaterial, exempelvis flera olika enkäter. Det är 
dock vanligt att en värderingsstudie presenterar flera olika skattningar inte på 
grund av att flera olika datamaterial har använts, utan på grund av att olika skatt-
ningsmetoder har använts på ett och samma datamaterial. I ett sådant fall ger studi-
en dock enbart upphov till en observation, som är lika med den skattning som stu-
dien presenterar som huvudskattningen eller, om det inte uttryckligen framgår av 
studien vilken skattning som är huvudskattningen, lika med medelvärdet av de 
skattningar som presenteras i studien. 
 
För att få observationer för intervallen går det dock endast i undantagsfall att utan 
vidare att plocka skattningar från enskilda värderingsstudier. Som framgick ovan 
har miljöförändringarna visserligen grupperats på ett sätt som ger anledning att tro 
att det finns en grundläggande jämförbarhet mellan de olika värderingsstudiernas 
resultat. Det kommer ändå att bli nödvändigt att göra olika omräkningar av studier-
nas grundresultat för att få en så pass stor jämförbarhet att de kan utgöra observa-
tioner för intervallen. Som närmare framgår av kapitel 4 har exempelvis somliga 
fritidsfiskestudier skattat det ekonomiska värdet av att fånga en extra fisk och andra 
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har skattat värdet att fånga ett extra kg fisk. För att inte tappa observationer är det 
då önskvärt att kunna omvandla det ena värdet till det andra. 
 
Antag som ett exempel att vi har att göra med tre fritidsfiskestudier, A, B och C, 
varav A och B har skattat medelbetalningsviljan för att få ett extra kg fisk till 10 
respektive 15 kr, dvs. WTPA = 10 kr/kg och WTPB = 15 kr/kg. Studie C har där-
emot skattat medelbetalningsviljan för att få en extra fisk till 25 kr, dvs. WTPC = 
25 kr/fisk. Om en fisk i genomsnitt väger 0,5 kg kan WTPC omvandlas till en me-
delbetalningsvilja för att få ett extra kg fisk genom att dividera med medelvikten: 
25/0,5 = 50 kr. Från dessa tre observationer kan ett intervall för medelbetalnings-
viljan per kg fisk bildas som sträcker sig från det lägsta värdet 10 till det högsta 
värdet 50 kr, dvs. 10-50 kr.  
 
Tolkningen av det här intervallet är att det indikerar att om vi vill säga någonting 
om medelbetalningsviljan per kg fisk för en godtyckligt vald förbättring av fritids-
fisket så finns denna medelbetalningsvilja någonstans inom intervallets gränser. 
Det här intervallet är brett i bemärkelsen att det inte ger någon sannolikhetsfördel-
ning för värdena inom intervallet, utan det kan tolkas som att det endast ger infor-
mationen att sannolikheten att betalningsviljan finns inom intervallet 10-50 kr/kg är 
lika med 1 och att sannolikheten att betalningsviljan finns utanför intervallet 10-50 
kr/kg är lika med 0. I själva verket är det troligt att det finns någon slags sannolik-
hetsfördelning för värdena inom intervallet. Det kan vara likformig, men exemplets 
tre observationer – 10, 15 och 50 – indikerar kanske att det är mer sannolikt att 
medelbetalningsviljan för en godtyckligt vald förbättring finns någonstans i inter-
vallets undre halva än i dess övre halva. Att utifrån de observationer som utgör 
intervallets gränser och de observationer som finns innanför intervallets gränser 
säga något om vilket värde på medelbetalningsviljan per kg fisk för en godtyckligt 
vald förbättring som är mest sannolikt är vad vi betraktar som ett sätt att skapa ett 
schablonvärde.  
 
Det finns olika sätt att gå tillväga för att skatta vilket värde som är mest sannolikt, 
exempelvis återsampling (”bootstrapping”). En kvantitativ metaanalys av observa-
tionerna är en annan möjlighet, som dessutom skulle kunna ge information om hur 
egenskaper hos de studier som har gett upphov till observationerna påverkar storle-
ken på de skattade ekonomiska värdena. Det kommer dock att framgå av kapitel 4 
och 5 att de intervall som har varit möjliga att konstruera är baserade på ett litet 
antal observationer – färre än 10. Vi har därför bedömt att det inte har varit rimligt 
att använda särskilda kvantitativa tekniker för att skapa schablonvärden utan kom-
mer istället att betrakta schablonvärdet som lika med medelvärdet av de observa-
tioner som har legat till grund för intervallen.6 För ovanstående exempel skulle 
schablonvärdet därmed bli (10+15+50)/3 = 25. I beräkningen av schablonvärdet 
kommer varje observation att väga lika tungt. Rimligheten i detta kan ifrågasättas, 
eftersom de studier varifrån observationerna härrör kan vara olika med avseende på 
t.ex. tidpunkten när de genomfördes och deras kvalitet. Vi återkommer till dessa 
aspekter i avsnitt 3.2.3 nedan. 

                                                      
6 Observationerna kan dock vara användbara för framtida metaanalyser om de kan kompletteras med 
resultat från fler värderingsstudier. 
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Avslutningsvis bör det noteras att intervallet 10-50 kr är smalt i bemärkelsen att det 
är konstruerat utifrån punktskattningar av medelbetalningsviljan och fiskens me-
delvikt. Ett alternativ hade varit att skapa intervallet med hjälp av gränserna för 
konfidensintervall7 för medelbetalningsviljan respektive fiskens medelvikt. Antag 
t.ex. följande konfidensintervall för WTPA, WTPB, WTPC respektive medelvikten: 
5-15 kr/kg, 8-22 kr/kg, 15-35 kr/fisk och 0,4-0,6 kg/fisk. Detta skulle sammantaget 
ge intervallet 5-87,50 kr/kg, dvs. ett betydligt bredare intervall än 10-50 kr/kg8. Vi 
bildar nedan intervall utifrån punktskattningar av medelvärden, och det är viktigt 
att komma ihåg att detta bidrar till att göra intervallen relativt smala. 
 

3.2.2 Enhetliga fysiska enheter 

Ovanstående exempel med tre fritidsfiskestudier som har värderat ett förbättrat 
fritidsfiske, men använt olika mått för det förbättrade fritidsfisket, illustrerar vikten 
av att kunna uttrycka själva miljöförändringen i samma fysiska enhet. Detta bidrar 
till att skapa jämförbarhet mellan studierna och öka antalet observationer. Som 
framgår av kapitel 4 har många fritidsfiskestudier undersökt värdet av förbättrade 
fritidsfiskemöjligheter i termer av ökad fångst i antal fiskar eller antal kg eller ett 
ökat antal fisketillfällen/-dagar. För dessa studier har vi bedömt det vara möjligt att 
göra översättningar mellan dessa tre olika sätt att mäta förbättrade fritidsfiskemöj-
ligheter, så att förbättringen mäts på tre sätt för samtliga studier. Tillvägagångssät-
tet beskrivs i detalj i kapitel 4. 
 
För det andra fall som studeras i den här rapporten – vattenkvalitet – konstaterar vi 
att samtliga studier gäller eutrofieringens inverkan på vattenkvalitet. Därför är det 
naturligt att koppla den studerade miljöförändringen till förändringar i tillförseln av 
näringsämnena kväve och fosfor, mätt i kg per år. Detta sker i kapitel 5. I detta 
kapitel utnyttjas dock även faktumet att flera av studierna har kvantifierat kvalitets-
förändringen som ett förändrat siktdjup. Detta gjorde det möjligt att även använda 
siktdjup (i meter) som en enhetlig fysisk enhet.  
 
3.2.3 Enhetliga monetära enheter 

3.2.3.1 VÄLFÄRDSMÅTT 

 
I den rika floran av värderingsmetoder finns dels sådana som syftar till att skatta 
konsumentöverskottsförändringar och dels sådana som syftar till att skatta produ-
centöverskottsförändringar9. Studier som har använt den förra typen av värde-
ringsmetoder dominerar i antal och för att få så god enhetlighet som möjligt har vi 
inriktat oss på dem. Dessa studier varierar dock beträffande vilket eller vilka mone-
tära mått som har skattats, t.ex. medelbetalningsviljan, medianbetalningsviljan eller 

                                                      
7 Konfidensintervallet är ett mått på den osäkerhet som finns när vi försöker skatta ett medelvärde. 
8 35/0,4 = 87,5. 
9 Förändringar i konsument- respektive producentöverskott är ett mått på en välfärdsförändring för 
konsumenter (individer och hushåll) respektive producenter (företag). Hushåll/individer respektive 
företag är de två viktigaste marknadsaktörerna som studeras inom mikroekonomi och är därför även 
viktiga i denna tillämpade analys. 
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(medelvärdet av) den marginella betalningsviljan, se vidare nedan. De kan också 
skilja sig åt rörande vilken typ av konsumentöverskottsförändring – kompenseran-
de variation, ekvivalent variation eller förändringar i det marshallianska konsu-
mentöverskottet – som studierna har syftat till att skatta.10 Vi har dock inte gjort 
någon åtskillnad av studierna utifrån denna skillnad. 
 
Beträffande medelbetalningsvilja eller medianbetalningsvilja har vi genomgående 
valt att använda oss av skattningar av medelbetalningsviljan. Det är ett naturligt val 
med tanke på att hela projektet syftar till att ge information som kan användas som 
underlag för kostnadsnyttoanalyser och samhällsekonomiska konsekvensanalyser. I 
sådana analyser är det nämligen adekvat med information om den totala betal-
ningsviljan för samtliga berörda individer, vilket skattas genom att multiplicera 
medelbetalningsviljan med antalet berörda individer. Exempelvis ger en medelbe-
talningsvilja på 50 kr/person för en population på 1 miljon individer en total betal-
ningsvilja på 50 Mkr. Medianbetalningsviljan kan inte användas på samma sätt för 
att beräkna en total betalningsvilja. Med tanke på medelbetalningsviljans känslig-
het för (höga) extremvärden har det dock ibland föreslagits att det är rimligt att 
använda sig av medianbetalningsviljan som en försiktig skattning av medelbetal-
ningsviljan. Vi har dock hållit fast vid medelbetalningsviljan eftersom värderings-
studier vanligen gör en bortsortering av de extremvärden som har bedömts som 
orealistiskt höga. 
 
Vi har vidare genomgående antagit att de värderade miljöförändringarna känne-
tecknas av konstant marginalnytta och därmed kunnat likställa medelbetalningsvil-
jan utslagen per fysisk enhet med den marginella betalningsviljan. Detta antagande 
innebär bl.a. att vi i princip inte gör någon åtskillnad mellan fall som kännetecknas 
av olika utgångslägen beträffande den värderade miljöförbättringen. Detta är ett 
starkt antagande, eftersom det är rimligare att tänka sig en avtagande marginalnyt-
ta, dvs. att värdet av en enhet bättre miljökvalitet är högre om miljökvalitet i ut-
gångsläget är relativt lågt än om miljökvaliteten i utgångsläget är relativt hög. An-
tagandet om konstant marginalnytta bidrar starkt till att skapa jämförbarhet mellan 
studierna, men till priset av att införa en tämligen orealistisk förutsättning. Det vore 
eftersträvansvärt att mjuka upp antagandet om konstant marginalnytta, t.ex. genom 
att försöka göra en åtskillnad mellan studier som har utgått från väsentligt olika 
utgångslägen beträffande den värderade miljökvaliteten. Detta har dock inte varit 
möjligt att göra inom ramen för föreliggande projekt.  
 
3.2.3.2 METODSPECIFIKA KORRIGERINGAR 

 
Värderingsmetoder som syftar till att mäta betalningsvilja delas vanligen in i scena-
riometoder (stated preferences methods, SP-metoder) och metoder som baserar sig 
på faktiskt marknadsbeteende (revealed preferences methods, RP-metoder). De 
förra är omdiskuterade bland annat på grund av att de baserar sig på individers 
respons på en hypotetisk marknadssituation inom ramen för en intervju- eller  
enkätundersökning. Det finns starka indikationer på att det finns en hypotetisk bias, 

                                                      
10 Kompenserande variation, ekvivalent variation och förändringar i det marshallianska konsumentöver-
skottet är teoretiska mått på välfärdsförändringar som värderingsstudier syftar till att skatta empiriskt.  
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dvs. en snedvridning som beror på att individers agerande på en hypotetisk mark-
nad skiljer sig åt från det agerande som skulle uppkomma om den hypotetiska 
marknadssituationen blev verklighet. Detta skulle innebära att den betalningsvilja 
som skattas med scenariometoder är signifikant skild från den ”verkliga” betal-
ningsviljan. Skattningar som baserar sig på scenariometoder torde inte få en bred 
acceptans förrän det trovärdigt kan hävdas att det inte finns någon hypotetisk bias 
eller att denna åtminstone är obetydlig. Därför har Mikael Svensson vid Örebro 
universitet gjort en särskild genomgång av den vetenskapliga litteraturen rörande 
hypotetisk bias, se bilaga B. Genomgången visar entydigt att scenario-studier ten-
derar att ge en avsevärd hypotetisk bias om studierna inte har använt sig av särskil-
da metoder för att reducera denna bias. För att korrigera medelbetalningsviljan från 
scenariostudier för förekomsten av hypotetisk bias föreslås en kalibrering där me-
delbetalningsviljan divideras med 3. Detta ska inte tolkas som att den hypotetiska 
biasen för varje enskild scenariostudie uppgår till en faktor 3. Tvärtom torde stor-
leken på biasen bero på många faktorer utöver särskilda metoder för att reducera 
hypotetisk bias, exempelvis vilken miljöförändring som har varit föremål för vär-
dering och vilken typ av fråga som har ställts i scenariostudien för att få informa-
tion om respondenternas betalningsvilja. I nuläget finns dock inte detaljerad kun-
skap om hur sådana aspekter påverkar storleken på den hypotetiska biasen. I vårt 
arbete med intervall och schablonvärden har vi därför genomgående tillämpat kor-
rigeringsfaktorn 3, men för att göra denna korrigering så genomskinlig som möjligt 
presenterar vi i kapitel 4 och 5 intervall och schablonvärden dels före korrigering 
för hypotetisk bias och dels efter denna korrigering.11  
 
Att i efterhand på detta sätt korrigera svar på betalningsviljefrågor är inte okontro-
versiellt. Om korrigeringsproceduren blir allmänt känd, kommer då inte framtida 
respondenter i scenariostudier att ta hänsyn till denna när de ger sina svar på betal-
ningsviljefrågorna, t.ex. genom att multiplicera sin betalningsvilja med 3? I så fall 
kommer uppenbarligen en korrigeringsfaktor endast att vara giltig under en begrän-
sad tid, vilket skulle leda till ökad oreda beträffande storleken på hypotetisk bias. 
Utvecklingen går dock mot att SP-studier mer och mer regelmässigt använder sig 
av särskilda metoder för att reducera hypotetisk bias. Vi ser därför korrigeringen 
för hypotetisk bias som närmast en engångsåtgärd för att hantera tidigare studier 
som inte använt sig av sådana särskilda metoder. Risken för att korrigeringen på-
verkar framtida respondenters svar torde därför vara liten.  
 
En annan fundamental skillnad mellan scenariometoder och RP-metoder är att 
scenariometoder i motsats till RP-metoder kan fånga in icke-användares betal-
ningsvilja för miljöförbättringar. Vi har inte gjort någon korrigering med anledning 
av detta, men det bör observeras att denna skillnad kan potentiellt förklara att ett 
intervall blir brett. Allt annat lika kan ett brett intervall förväntas uppstå om inter-
vallet är bildat av observationer från såväl RP-studier som scenariostudier av en 
miljöförbättring för vilken det finns höga icke-användarvärden. 
 

                                                      
11 För SP-studier som undersökt kompensationskrav istället för betalningsvilja är en annan korrigerings-
faktor troligen lämplig. De SP-studier som använts för intervallen i den här studien har dock alla under-
sökt betalningsvilja. 
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Det bör observeras att det finns många andra korrigeringar som är potentiellt rimli-
ga att göra. För SP-studier har det exempelvis uppmärksammats att skattningar av 
medelbetalningsviljan kan vara känsliga för vilket antagande som används beträf-
fande betalningsviljans statistiska fördelning, t.ex. om betalningsviljan antas vara 
större än noll eller om en betalningsvilja lika med eller mindre än noll också är 
möjlig. Vi har dock genomgående antagit att värderingsstudiernas författare har 
baserat sina skattningar av medelbetalningsviljan på rimliga antaganden. När det 
inte är självklart vilken medelbetalningsviljeskattning som är studiens huvudskatt-
ning har vi dock beräknat ett medelvärde av de skattningar som presenteras i studi-
en, jfr avsnitt 3.2.1. 
 
Såväl scenariostudier som RP-studier baserar sig ofta på enkätundersökningar av 
ett slumpmässigt urval av en viss population. Det är då oundvikligt med ett mer 
eller mindre stort bortfall, och olika studier skiljer sig åt beträffande hur icke-
respondenter har hanterats. I vissa studier har gruppen icke-respondenter antagits 
ha en betalningsvilja lika med noll och på så sätt räknats in i skattningen av en 
medelbetalningsvilja för hela populationen. Andra studier har enbart beräknat me-
delbetalningsviljan baserat på respondenternas svar och i beräkningen av popula-
tionens medelbetalningsvilja implicit antagit att gruppen icke-respondenter har en 
lika hög medelbetalningsvilja som gruppen respondenter. Vi har inte systematiskt 
studerat hur gruppen icke-respondenter har behandlats i olika studier i syfte att 
korrigera för eventuella skillnader, utan utgått ifrån att studiernas författare har 
gjort en rimlig bedömning beträffande hanteringen av gruppen icke-respondenter. 
Vi observerar dock att det ofta finns motiv för att värderingsstudier innehåller en 
djupare bortfallsanalys än vad som vanligen görs, eftersom skattningar av popula-
tionens medelbetalningsvilja storlek kan påverkas kraftigt av olika antaganden om 
icke-respondenternas medelbetalningsvilja, särskilt som gruppen icke-respondenter 
är hög i vissa studier (över 50 % av urvalet). 
 
3.2.3.3 TIDSMÄSSIGA KORRIGERINGAR 
 
För att de monetära värdena ska bli jämförbara krävs korrigeringar för förändringar 
i pris- och inkomstnivåer. För att uppnå detta har de räknats så att de blir giltiga för 
ett visst år. I vårt fall har vi valt 2006, eftersom detta är basåret för kalkylvärdena i 
ASEK4. Vi följer även samma omräkningsprocedur som i ASEK4, dvs. att (1) 
justera för inflation genom att använda konsumentprisindex (KPI) för att räkna om 
värden till en enhetlig prisnivå och (2) justera betalningsviljeskattningar för in-
komstökningar över tiden genom att använda ett index för real BNP/capita (SIKA 
2008, s. 63-67). Värden som inte är baserade på betalningsviljeskattningar ska dock 
enbart justeras för inflation.  
 
Att använda ett index för real BNP per capita för att justera betalningsviljeskatt-
ningar innebär ett antagande om att betalningsviljans inkomstelasticitet är lika med 
1. SIKA (2008) motiverar detta med hänvisning till vissa forskningsresultat. Anta-
gande kan dock ifrågasättas, eftersom andra forskningsresultat tyder på att betal-
ningsviljans inkomstelasticitet för miljöförbättringar i Sverige snarare tenderar att 
vara lägre än 1 (Hökby och Söderqvist, 2003). Dessa resultat är dock baserade på 
tvärsnittsdata, och det är inte självklart vad de innebär för betalningsviljans utveck-
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ling i ett tidsserieperspektiv. Därför finns det skäl att tills vidare hålla fast metoden 
att använda real BNP per capita. Det vore dock önskvärt att metoden utvärderas i 
samordning med ASEK-arbetet. 
 
Det bör understrykas att ovanstående korrigering inte tar hänsyn till att människors 
preferenser kan förändras över tiden. Ökad uppmärksamhet och/eller kunskap kring 
en miljöfråga kan exempelvis förväntas leda till att människors betalningsvilja 
förändras, antingen tillfälligt eller permanent. Preferensernas utseende kan också 
vara en generationsfråga. Vid beräkningen av ett schablonvärde vore det därför en 
fördel om det kunde bedömas i vilken mån varje observation i intervallet är föråld-
rad utifrån preferenssynpunkt och låta denna bedömning ligga till grund för ett 
vägningsförfarande. Vi har dock inte funnit det möjligt att göra en sådan bedöm-
ning som inte vilar på godtycke och har därför avhållit oss från ett vägningsförfa-
rande. För att få säker kunskap om sådana förändringar krävs att identiskt upplagda 
värderingsstudier genomförs vid olika tidpunkter. Till saken hör även att de allra 
flesta av de studier som i kapitel 4 och 5 används för att skapa intervall har genom-
förts inom en 10-årsperiod. Det är alltså åtminstone inte fråga om observationer 
rörande helt olika generationer av människor. 
 
3.2.4 Övriga allmänna överväganden 

Av ovanstående avsnitt torde framgå att det ofta har varit nödvändigt att göra ett 
stort antal omräkningar av grundskattningarna i värderingsstudierna för att nå fram 
till en användbar observation för intervallen. Dessutom vilar omräkningarna i vissa 
fall på grova antaganden. För att kunna göra det möjligt att förstå beräkningarna, 
och relativt lätt justera dem om ny information blir tillgänglig framöver, har vi i 
kapitel 4 och 5 valt att redovisa vårt tillvägagångssätt steg för steg. Samtliga om-
räkningar och vilka antaganden dessa vilar på framgår vidare explicit av de separa-
ta Excelfiler som listas i appendix 2. 
 
Slutligen kan påpekas att det inte är någon lätt konst och därtill ofta resurskrävande 
att utforma och genomföra en värderingsstudie. Olika värderingsstudier kan därför 
förväntas vara av olika hög kvalitet. 40 av de studier som ingår i tabell 1 har varit 
föremål för kvalitetsgranskning (Soutukorva och Söderqvist, 2006) utifrån Natur-
vårdsverkets kvalitetskriterier för miljövärderingsstudier (Naturvårdsverket, 2005; 
Söderqvist och Soutukorva, 2009). Inför skapandet av intervall kontrollerades att 
det inte ingick någon studie som vid kvalitetsgranskningen befanns ha brister som 
gör den olämplig att använda i policysammanhang.12 Det vore önskvärt att alla 
studier som bildar intervall hade varit föremål för kvalitetsgranskning utifrån Na-
turvårdsverkets kvalitetskriterier, men detta har inte varit möjligt att genomföra 
inom ramen för detta projekt. 
 
Den information om kvalitet som har varit tillgänglig ger information om en värde-
ringsstudie har passerat en viss kvalitetströskel, men inte nödvändigtvis om vilken 

                                                      
12 De grundläggande betygen vid kvalitetsgranskningen av Soutukorva och Söderqvist (2006) var: 1. 
”Inga allvarliga brister upptäcktes”. 2. ”Om studien ska användas i policysammanhang bör en mer 
detaljerad granskning ske.” 3. ”Studien har brister som gör den olämplig att använda i policysamman-
hang. Inför skapandet av intervall kontrollerades att det inte ingick någon studie med betyget 3. 
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studie som är den allra bästa. Om de studier som ger observationer för ett intervall 
hade kunnat rangordnas kvalitetsmässigt skulle beräkningen av schablonvärden ha 
kunnat baseras på ett vägningsförfarande i vilket den allra bästa studien väger allra 
tyngst eller rentav får vikten 1, dvs. schablonvärdena härleds helt och hållet från 
denna studie. Problemet är antalet potentiella felkällor och osäkerheter är så stort 
att även mycket välgjorda och stora studier har svårt att ta hänsyn till alla. I exem-
pelvis en SP-studie är valen beträffande betalningsviljefrågornas formulering och 
värderingsscenariets komponenter så många att allt inte kan testas inom ramen för 
en enda studie. Detta är en viktig anledning till varför resultat från metastudier 
tenderar att få stor vetenskaplig tyngd, inte bara inom det nationalekonomiska fäl-
tet. Även om detta talar emot metoden att basera schablonvärden på enstaka studier 
vore det eftersträvansvärt att ändå låta studier av relativt hög kvalitet väga tyngre i 
beräkningen av schablonvärden än studier av relativt låg kvalitet. Vi har dock inte 
kunnat identifiera någon rimlig metod för att göra någon sådan rangordning, utan 
alla studier som passerat kvalitetströskeln har vägt lika tungt i beräkningen av 
schablonvärdena. Som nämndes ovan ingår dock även vissa studier som inte har 
varit föremål för kvalitetsgranskning utifrån Naturvårdsverkets kvalitetskriterier. 
Dessa har ad hoc av oss bedömts som ej undermåliga ur kvalitetssynpunkt, men det 
vore en fördel om framtida projekt kan göra det möjligt att även dessa blir föremål 
för fördjupad kvalitetsgranskning.   
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4 Intervall för fritidsfiske 
Nedan följer en beskrivning av tillvägagångssättet för att skapa intervall för grup-
pen fritidsfiskestudier. Det första steget var att komplettera de 18 fritidsfiskestudier 
som sammanställts från de tre värderingsstudie databaserna ValueBaseSWE, NEVD 
eller EVRI med värderingsstudier som inte finns i databaserna eftersom de anting-
en tillkommit efter att de två första databaserna sammanställts eller endast finns på 
svenska och därför inte är inkluderade i EVRI. Det är önskvärt att få med alla 
svenska studier för att få ett brett datamaterial med så många observationer som 
möjligt. Materialet har huvudsakligen kompletterats genom att kontakt tagits med 
personer som är insatta i värdering av fritidsfiske, de ombads att lista fritidsfiske-
studier som gjorts de senaste åren. Totalt tillkom 12 nya studier och datamaterialet 
bestod då av 30 studier. En del av dessa studier var olika versioner av samma stu-
die, exempelvis i rapportform, som utkast eller i en annan upplaga. En publicerad 
vetenskaplig artikel har föredragits före andra publikationer av samma studie och 
sju studier fick tas bort av denna anledning. Ytterligare tre studier togs bort, den 
första var ingen värderingsstudie visade det sig (och därmed inte relevant), de 
andra två togs bort eftersom de skattade förändringar i producentöverskott och 
därför är inte aktuella att använda för bildandet av intervall, se avsnitt 3.2.3.1 ovan. 
Slutligen återstod 20 studier, tre av dessa har inte gått att få tag på eftersom de inte 
funnits tillgängliga via databaser, universitetsinstitutioners hemsidor eller andra 
elektroniska biblioteksresurser. Därmed består det slutgiltiga materialet av 17 fri-
tidsfiskestudier. Av dessa 17 studier är 6 stycken nationella, 11 stycken har fiskare 
(användare) som population. Vad gäller metoden är 9 stycken scenariovärderings-
studier (CVM-studier), 4 stycken choice experiment (CE)-studier och 4 stycken 
resekostnadsstudier (TCM-studier). För detaljerad information om dessa studier se 
filen ”Detaljinformation fritidsfiskestudier.xls” i appendix 2.  
 

4.1 Fysisk jämförbarhet 
En stor del av arbetet har gått ut på att uttrycka den miljöförändring som varit fö-
remål för värdering i en och samma fysiska enhet och därefter att så långt det är 
möjligt uttrycka det skattade ekonomiska värdet i en och samma monetära enhet. 
Beträffande den första typen av grundläggande omräkning har intervall skapats för 
tre olika förändringar; att få ett extra kg fångst, att fånga en extra fisk och att få en 
extra fiskedag. Dessa förändringar valdes eftersom flertalet av värderingsstudierna 
i denna grupp hade värderat någon av dem. En annan anledning till att fokusera på 
dessa förändringar är att om det finns samband mellan förändringarna så kan de 
översättas sinsemellan, då kan tre värden skapas för respektive studie. De studier 
som ingår i beräkningarna av intervallen är studier där det finns skattningar för 
någon eller några av dessa tre förändringar. Om en studie exempelvis har skattat 
värdet av att fånga en extra fisk så kan detta värde, genom en översättningsproce-
dur, användas för att skatta värdet av ett extra kg fångst och en extra fiskedag. 
Översättningsproceduren gör det möjligt att jämföra skattningar i studier som vär-
derat olika (men närliggande) förändringar samtidigt som datamaterialet breddas. 
Den gemensamma faktorn som ger detta samband mellan olika värderade föränd-
ringar i studierna är vikt. 
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Vikten utgör den gemensamma översättningsenheten och det gör att fiskarten som 
studerats i respektive studie blir viktig eftersom arten är en av de avgörande fakto-
rerna för fiskens vikt. Arten var specificerad i alla de studier som senare användes 
för att skapa intervall förutom i en. I denna studie (referensnummer13: T4) som är 
en nationell fiskestudie från 2006 angavs alla fångade arter under 2006 och för 
intervallberäkningarna antogs de tio (med handredskap) mest fångade arterna vara 
de viktigaste.  
 
Arten som studerats i respektive studie var således specificerade i de allra flesta fall 
men vikten för de studerade arterna fanns inte angivna i studien i samma utsträck-
ning. I tre av de studier (referensnummer: A5, P5 och P6) som användes för inter-
vallberäkningar var vikten för den studerade arten specificerad. För övriga studier 
har översättningarna skett med hjälp av information om medelvikten för de arter 
som vanligen fångas i fritidsfisket. Denna information har sammanställts av Håkan 
Carlstrand på Fiskeriverket efter diskussioner med kollegor. Håkan Carlstrand 
understryker svårigheten med att göra denna typ av generella uppskattning efter-
som Sverige har en stor mängd vattendrag och sjöar samt en mycket lång kust-
sträcka, dessa vattendrag har både salt, sött och bräckt vatten samt skiftande kvali-
tet på både vatten och fiskbestånd.  
 
När art och vikt för varje studie är specificerade kan genomsnittsvikten för den/de 
studerade arten/arterna beräknas. I tre av de studier (referensnummer: A5, S28 och 
S29) som användes för intervallberäkningarna hade endast en art studerats. För de 
studier som studerade två eller flera arter beräknades en medelvikt för de fångade 
arterna, fångsten antogs då vara jämnt fördelad över de studerade arterna.14 Ge-
nomsnittsvikten för den/de arter som studerats är en av de enheter som krävs för att 
kunna översätta skattningar av ”en extra fisk” till ”ett extra kg” och vice versa.   
 
En extra fiskedag har värderats med hjälp av Fiskeriverket (2009). Denna nationel-
la studie av fritidsfiske uppger att antalet fritidsfiskare år 2006 uppgått till 1 miljon 
och att dessa sammanlagt fått en fångst på 18100 ton samt fiskat 13,8 miljoner 
dagar under året. En fiskedag kan med dessa uppgifter även uttryckas i fångst (18,1 
miljoner kg fångst/13,8 miljoner fiskedagar = ca 1,3 kg fångst/fiskedag). 1,3 kg 
fångst per fiskedag används i intervallberäkningarna som översättningsenhet för en 
extra fiskedag. Fångsten per fiskedag fanns dock angiven i en utav studierna (refe-
rensnummer: A5) som användes för intervallberäkningar. Denna uppgift användes i 
beräkningarna för denna studie istället för det värde som beräknats från Fiskeriver-
ket (2009).  
 
Enligt denna översättningsprocedur har nu de tre förändringarna ”ett extra kilo”, 
”en extra fisk” och “en extra fiskedag” fått en gemensam enhet eftersom varje 
förändring kan översättas i vikt. Nedan följer ett numeriskt exempel på hur  
översättningen genomförts praktiskt. Studien (referensnummer: L19) i tabell 2 
nedan har skattat medelbetalningsviljan för harr och öring. Dessa arter angavs i 

                                                      
13 Dessa referensnummer hänvisar till studier i ValueBaseSWE. 
14 Detta antagande är troligen inte realistiskt eftersom en art ofta föredras framför en annan. 
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studien och med hjälp av Carlstrands medelviktuppgifter (harr: 0,3 kg och öring: 
0,8 kg) har deras genomsnittsvikt beräknats till 0,55 kg. Fångsten per fiskedag är 
beräknad från Fiskeriverket (2009) och uppskattad till 1,3 kg.  

 
Tabell 2. Grundinformation om studien   

Referensnummer Art Genomsnittsvikt 
(kg) 

Fångst per 
fiskedag 
(kg) 

Ett extra 
kilo (kr) 

En extra 
fisk 
(Medel-
WTP, kr) 

En extra 
fiskedag 
(kr) 

L19 Harr, 
Öring 
 

0,55 
 

1,3 
 

 46,6  

 
I studien skattades medelbetalningsviljan för en extra fisk och detta värde kan 
översättas till värdet av ett extra kg och en extra fiskedag enligt tabell 3 nedan. 

 
Tabell 3. Översättning av ”en extra fisk” till ”ett extra kg” och ”en extra fiskedag”. 

 

 
Värdet av en extra fisk översätts till värdet per kg genom att dela det skattade vär-
det för en extra fisk (46,6 kr) med genomsnittsvikten för arterna (0,55 kg), se ko-
lumn 5 i tabell 3. Värdet för en extra fiskedag fås genom att multiplicera värdet för 
ett extra kg (84,7 kr) med fångsten per fiskedag (1,3 kg), se kolumn 7 i tabell 3. 
Notera att det är medelbetalningsviljan för en extra fisk som översatts varför även 
de översatta värden bör tolkas som medelbetalningsviljan för dessa förändringar. 
Denna översättning har gjorts för samtliga studier som ska ingå i bildandet av in-
tervaller. 
 
De studier som ingår i intervallberäkningarna är de som skattat någon utav de tre 
förändringarna ”ett extra kg”, en extra fisk” eller ”en extra fiskedag”. Vidare ingår 
de studier som skattat någon närliggande förändring som enkelt kan översättas till 
någon av de tre ovan nämnda förändringarna. Exempelvis skattade en studie (refe-
rensnummer: S29) värdet av en ökad fångst från 0,8 kg till 1,6 kg. Det finns även 
ytterligare skattningar för andra värderade förändringar i dessa studier som inte 
använts, dessa finns angivna i filen ”Fritidsfiskeberäkningar.xls”. 10 av de 17 stu-
dier som det slutliga underlaget av fritidsfiskestudier består av ingår i det material 
som ligger till grund för bildandet av intervall. Dessa 10 studier ger dock samman-
lagt 18 olika skattningar, eftersom två studier (referensnummer: P5 och P6) har 
fem separata skattningar vardera baserade på data gällande olika typer av fisken 
och fiskarter och bidrar därför med sammanlagt 10 observationer. Intervallen 
kommer alltså att bildas utifrån 18 olika skattningar.  
 

Referens-
nummer 

Art Genom- 
snittsvikt (kg) 

Fångst per fiske-
dag (kg) 

Ett extra kg 
(Medel-WTP, kr) 

En extra fisk 
(Medel-WTP, 
kr) 

En extra 
fiskedag 
(Medel-
WTP, kr) 

L19 Harr, 
Öring 
 

0,55 
 

1,3 
 

46,6/0,55= 84,7 46,6 84,7*1,3= 
110,1 
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De sju studier som inte ingår i det material som ligger till grund för skapandet av 
intervall är svåra att omvandla till en fysiskt jämförbar enhet, se även avsnitt 4.6. 
Detta beror på att den värderade förändringen i dessa studier är väldigt liten eller 
väldigt stor, av mer allmän karaktär eller ej relaterad till fångst. Fem av dessa stu-
dier (referensnummer: 08163-6165215, O2, K12, H18 och E6) har en exakt specifi-
cerad värderad förändring som inte är direkt relaterad till fångst. Studierna innehål-
ler värderingar av förändringar i fiskbestånd eller fiske som är väldigt små eller 
stora som exempelvis att fiskbeståndet mer än fördubblas. Det gör det svårt att 
skala ner (eller upp) de värderade förändringarna till en marginell förändring jäm-
förbar med de tre förändringar som intervallen beräknas för. De sista två studierna 
(referensnummer: T2 och S2a) som inte kunde användas för beräkning av intervall 
fick uteslutas eftersom den värderade förändringen inte var specificerad utan av 
mer allmän karaktär, exempelvis ”bevarande av nuvarande fiske”. Även denna 
förändring är svår att översätta till vikt och kan därmed inte göras jämförbar med 
övriga värderade förändringar. 
 

4.2 Ekonomisk jämförbarhet 
När värden är översatta och framräknade för ”ett extra kg”, ”en extra fisk” och ”en 
extra fiskedag” för alla studier som ska ligga till grund för bildandet av intervaller 
behöver de även korrigeras enligt de andra faktorer som nämnts ovan. Ett första 
steg är att korrigera värdena för pris- och inkomstförändringar. Som nämnts ovan i 
avsnitt 3.2.3.3 använder vi oss av samma procedur som ASEK och korrigerar för 
inflation genom att använda konsumentprisindex (KPI) och justerar betalningsvil-
jeskattningar för inkomstökningar över tiden genom att använda ett index för real 
BNP per capita. Eftersom alla studier som ingår i underlaget för bildandet av inter-
vall har skattat betalningsviljan ska de korrigeras även för inkomstnivå. Värdena 
korrigeras och beräknas till 2006 års pris- och inkomstnivå. För flertalet av studier-
na angavs inte för vilket års prisnivå som de skattade värdena är uttryckta i. I föl-
jande beräkningar används därför dataåret för detta ändamål. Om studien hade flera 
dataår användes det senaste. Nedan används samma exempel som i tabell 2 och 3 
för att praktiskt visa dessa pris- och inkomstjusteringar. 
 

Tabell 4 Korrigering för pris- och inkomstförändringar 

 

                                                      
15 Detta referensnummer hänvisar till en studie i EVRI. 

Refe-
rens-
nummer 

Ett extra 
kg (Me-
del-WTP, 
kr) 

En extra 
fisk 
(Medel-
WTP, kr) 

En 
extra 
fiske-
dag 
(Medel-
WTP, 
kr) 

Prisnivå 
(år) 

Index  
BNP/ 
capita 
fasta 
priser 
(2006) 

KPI 
(2006
) 

Index 
 BNP/ 
capita 
fasta 
priser 
(1998)

KPI  
(1998
) 

BNP 
omräk-
nings-
faktor 

KPI 
omräk-
ningsfak-
tor 

Total 
omräk
nings-
faktor 

L19 84,7 46,6 110,1 1998 161,5 284,2 129,6 257 1,25 1,11 1,39 

Justera-
de 
värden 

117,7 64,8 153 
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Omräkningsfaktorn för pris- och inflationsförändringar fås genom att KPI-faktorn 
för basåret (kolumn 7) divideras med KPI-faktorn för studiens år (kolumn 9) 
(284,2/257=1,11, kolumn 11). På samma sätt fås omräkningsfaktorn för inkomst-
förändringar genom att dividera BNP-faktorn (kolumn 6) för basåret med BNP-
faktorn för studiens år (kolumn 8) (161,5/129,6=1,25, kolumn 10). Den totala om-
räkningsfaktorn fås genom att multiplicera dessa två (1,25*1,11=1,39, kolumn 12). 
De skattade värdena i kolumn 2-4 multipliceras därefter med den totala omräk-
ningsfaktorn. 
 

4.3 Övriga omräkningar 
I tabell 5 nedan ges en sammanfattning av de 18 studier som ska bilda intervall. I 
kolumnerna anges metod, om studiens population är nationell eller ej, den fiskart 
som studerats, om populationen endast bestod av användare eller ej, fiskeställets 
geografiska utbredning, helhetsbedömning vid eventuell kvalitetsgranskning (jfr 
avsnitt 3.2.4) samt dataåret. Enligt avsnitt 3.2.3 bör ytterligare korrigeringar göras, 
utöver de ”fysiska” och ”ekonomiska” korrigeringarna som gjorts ovan, för att få 
enhetliga och jämförbara värden. En utav dessa är att uttrycka betalningsviljan i 
samma enhet (per person/ hushåll etc.). I tabell 5 nedan anges att endast användare 
undersöktes i samtliga studier varför betalningsviljan kan tolkas som betalningsvil-
ja per fiskare.  
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Tabell 5. Översikt fritidsfiskets intervallstudier 
 

Me-
tod 

Popula-
tion 

Art Endast an-
vändare? 

Fiskeställets geografiska 
utbredning 

Kvalitets-
granskning 

Dataår 

CE ej natio-
nell  

Harr, öring Ja Jämtland  1998 

CE ej natio-
nell 

Harr, öring Ja Kaitumälven 2 1999-2002

CVM ej natio-
nell 

Lax Ja Byskeälv 2 1994,1997

CVM ej natio-
nell 

Gädda, abborre Ja Bohuslän  1998 

CVM ej natio-
nell 

Regnbågsforell, 
öring 

Ja  Bohuslän  1998 

CVM ej natio-
nell 

Öring, atlantlax Ja Bohuslän  1998 

CVM ej natio-
nell 

Havs/kustfiske Ja Bohuslän  1998 

CVM ej natio-
nell 

Guidat havsfiske Ja Bohuslän  1998 

CVM Nationell Gädda, abborre m 
fl. 

Ja Sverige  2006 

SP ej natio-
nell 

Harr, öring Ja Jämtland 2 1998 

TCM ej natio-
nell 

Harr, öring Ja Kaitumälven 2 1998 

TCM ej natio-
nell 

Gädda, abborre Ja Bohuslän 2 1998 

TCM ej natio-
nell 

Regnbågsforell, 
öring 

Ja Bohuslän 2 1998 

TCM ej natio-
nell 

Öring, atlantlax Ja Bohuslän 2 1998 

TCM ej natio-
nell 

Havs/kustfiske Ja Bohuslän 2 1998 

TCM ej natio-
nell 

Guidat havsfiske Ja Bohuslän 2 1998 

TCM ej natio-
nell 

Abborre Ja Stockholms skärgård  2002, 
2003 

TCM ej natio-
nell 

Abborre Ja Stockholms skärgård  2002, 
2003 
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4.4 Intervall och schablonvärden före korriger-
ing för hypotetisk bias 
I tabell 6 nedan syns de värden som ska bilda intervall samt deskriptiv statistik över 
dessa. Ett extra kg har ett högre medelvärde än en extra fisk vilket är naturligt ef-
tersom flertalet av de aktuella fiskarterna har en medelvikt under ett kg. En extra 
fiskedag har ett något högre medelvärde än ett extra kg, detta kan förklaras av att 
en extra fiskedag i många fall har värderas som 1,3 kg fångst. 
 

Tabell 6. Samtliga skattade värden (medel-WTP i kr per fiskare) för alla tre förändringar 
och deskriptiv statistik för dessa. 

 
Art Metod Ett extra kilo En extra fisk En extra fiske-

dag 
Abborre TCM 29,13 5,83 37,87 
Abborre TCM 78,97 15,79 102,67 
Guidat havsfiske CVM 19,98 10,47 25,98 
Guidat havsfiske TCM 22,05 13,78 158,48 
Gädda, abborre CVM 22,74 10,89 29,56 
Gädda, abborre TCM 29,22 15,71 73,04 
Gädda, abborre m 
fl. 

CVM 40,00 24,00 55,00 

Harr, öring CE 116,79 64,23 151,83 
Harr, öring CE 230,93 127,01 300,21 
Harr, öring SP 40,09 22,05 52,12 
Harr, öring TCM 175,98 96,79 228,77 
Havs/kustfiske CVM 15,85 6,89 20,60 
Havs/kustfiske TCM 12,40 9,65 77,18 
Lax CVM 60,26 289,24 54,23 
Regnbågsforell, 
öring 

CVM 79,66 57,88 103,55 

Regnbågsforell, 
öring 

TCM 66,15 61,67, 114,38 

Öring, atlantlax CVM 237,04 731,79 308,15 
Öring, atlantlax TCM 206,72 358,31 175,02 
Medel  117,92 182,07 106,45 
Median  50,17 23,03 89,92 

 
Ett mönster i skattningarna i tabell 6 är att skattningarna gällande ädelfisk16 tende-
rar att ligga högre än övriga skattningar. Det är rimligt att det är så eftersom art 
troligen är en avgörande faktor för hur ett fiske värderas samt att arter värderas 
olika. I tabell 7 nedan anges intervallen för ädelfisk. Ett intervall bildas också för 
övriga arter, se tabell 8 nedan. Här ingår främst gädda och abborre, men även stu-
dier som inte är särskilt artspecifika, t.ex. gällande havs/kustfiske och guidat havs-
fiske.17 

                                                      
16 Till ädelfiskar räknas laxfiskar som sik, siklöja, lax, öring, röding, regnbåge och harr 
17 För havs/kustfiske samt guidat havsfiske fanns inga arter angivna i studierna (P5 och P6) däremot 
angavs medelfångsten i antal och vikt för dessa fisken varför inga arter behövde antas.     
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Tabell 7. Intervall för ädelfisk (medel-WTP i kr per fiskare) 
 
Art Metod Ett extra kilo (kr) En extra fisk (kr) En extra fiskedag (kr) 
Harr, Öring CE 117 64 152 
Harr, Öring CE 231 127 300 
Harr, Öring SP 40 22 52 
Harr, Öring TCM 176 97 229 
Lax CVM 60 289 54 
Regnbågsforell, 
Öring CVM 80 58 104 
Regnbågsforell, 
Öring TCM 66 62 114 
Öring, Atlantlax CVM 237 732 308 
Öring, Atlantlax TCM 207 358 175 
Medelvärde 135 201 165 
Median 117 97 151 
Intervall 40-237 22-732 52-308 

 
Tabell 8. Intervall för övrig fisk (främst gädda och abborre) (medel-WTP i kr per fiskare) 

 
Art Metod Ett extra kilo (kr) En extra fisk (kr) En extra fiskedag (kr) 
Abborre TCM 29 6 38 
Abborre TCM 79 16 103 
Guidat havsfiske CVM 20 10 26 
Guidat havsfiske TCM 22 14 158 
Gädda, Abborre CVM 23 11 30 
Gädda, Abborre TCM 29 16 73 
Gädda, Abborre m 
fl. CVM 40 24 55 
Havs/kustfiske CVM 16 7 21 
Havs/kustfiske TCM 12 10 77 
Medelvärde 30 13 64 
Median 23 11 55 
Intervall 12-79 6-24 21-158 

 
I tabell 7 kan nu följande tre intervall för medelbetalningsviljan i kr per fiskare för 
ädelfisk utläsas. Vidare anges medelvärdet av de observationer som ligger till 
grund för intervallet, dvs. det föreslagna schablonvärdet. 
• Ett extra kg: 40-237 kr. Schablonvärde: 135 kr. 
• En extra fisk: 22-732 kr. Schablonvärde: 201 kr. 
• En extra fiskedag: 52-308 kr. Schablonvärde: 165 kr. 

 
Motsvarande intervall och schablonvärden för övrig fisk framgår av tabell 8 och är 
följande: 
• Ett extra kg: 12-79 kr. Schablonvärde: 30 kr. 
• En extra fisk: 6-24 kr. Schablonvärde: 13 kr. 
• En extra fiskedag: 21-158 kr. Schablonvärde: 64 kr. 

 
Vid en jämförelse av intervallen är det tydligt att intervallgränserna för ädelfiskar 
ligger högre än intervallgränserna för övriga fiskarter för alla tre förändringarna. 
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4.5 Intervall och schablonvärden efter korri-
gering för hypotetisk bias 
Som framgick av avsnitt 3.2.3.2 tillämpar vi korrigeringsfaktorn 3 för att justera för 
den troliga förekomsten av hypotetisk bias i scenariostudier. Det ska dock påpekas 
att skattningarna gällande fritidsfiske inte ger någon påfallande indikation på att 
hypotetisk bias förekommer, eftersom de värden som härrör från scenariostudier 
inte hamnar särskilt mycket högre än de värden som skattats med resekostnadsme-
toden (TCM). Detta illustreras av tabell 9, där intervall baserade på alla fritidsfis-
kestudier i tabell 6 uppdelas på de båda metoderna. 
 
Tabell 9. Intervall värden skattade med resekostnads- respektive scenariovärderingsmeto-
den 

 Ett extra kilo (kr) En extra fisk (kr) En extra fiskedag (kr) 
TCM 12-207 6-358 38-229 
CVM 16-237 7-732 21-308 

 
Det kan tänkas att den hypotetiska biasen när scenariometoder tillämpas på miljö-
förändringar som till stor del kan konsumeras privat – som fritidsfiske – tenderar 
att vara mindre än för kollektivt konsumerade varor.18 Det finns indikationer på att 
så är fallet i rapporten i bilaga B, men resultatet verkar inte vara statistiskt säker-
ställt. Innan detta har kunnat studeras närmare finns därmed inte något motiv att 
frångå den generella korrigeringsfaktorn 3. Att använda denna korrigeringsfaktor 
leder till att scenariostudiernas skattningar hamnar lägre än skattningarna från rese-
kostnadsstudierna. Detta är inte omedelbart intuitivt tilltalande, eftersom en RP-
metod som TCM per definition enbart kan fånga in användarnas värdering av mil-
jöförändringen, medan scenariostudier har förmåga att fånga in fler typer av vär-
den. Å andra sidan kan det finnas fler förklaringar till att skattningarna från en 
scenariostudie och en RP-studie skiljer sig åt, varför vi ändå tillämpar korrigerings-
faktorn 3 för scenariostudierna.19 
 
Efter att alla skattningar från scenariostudier har dividerats med 3 framkommer 
följande intervall för medelbetalningsviljan i kr per fiskare respektive schablonvär-
de för ädelfisk: 
• Ett extra kg: 13-207. Schablonvärde: 78. 
• En extra fisk: 7-358. Schablonvärde: 105. 
• En extra fiskedag: 17-229. Schablonvärde: 94. 

 
Motsvarande intervall och schablonvärden för övrig fisk blir följande: 
• Ett extra kg: 5-79. Schablonvärde: 23. 
• En extra fisk: 2-16. Schablonvärde: 9. 
• En extra fiskedag: 7-158. Schablonvärde: 55. 

 

                                                      
18 En kollektiv vara är en vara där äganderätten inte är väl definierad. Detta leder ofta till överutnyttjan-
de av en resurs. 
19  Vi har använt korrigeringsfaktorn för samtliga skattningar som baserar sig på scenariostudier, efter-
som vi inte har funnit något fall där studien har använt sig av särskilda metoder för att reducera hypote-
tisk bias. Tyvärr har vi inte haft tillgång till frågeformuläret för samtliga studier, varför det inte kan uteslu-
tas att det finns enstaka fall där korrigeringen för hypotetisk bias blir för stor. 
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Även efter korrigeringen för hypotetisk bias kvarstår att intervallgränserna för 
ädelfiskar ligger högre än intervallgränserna för övriga fiskarter för alla tre föränd-
ringarna. 
 
Som riktlinje för användningen av schablonvärdena ovan föreslår vi att dessa vär-
den används av myndigheter i samhällsekonomiska analyser gällande fritidsfiske, 
såvida den samhällsekonomiska analysen inte gäller en viss typ av fisk eller fiske 
för vilken mer specifika värden av tillfredsställande kvalitet finns tillgängliga. 
Sådana specifika värden kan t.ex. vara skattningar av betalningsviljan för ett bättre 
fiske av en viss art i en viss del av Sverige. Vid användning av schablonvärdena 
bör hänsyn tas till att de endast fångar in fritidsfiskarnas betalningsvilja. Även 
icke-fritidsfiskare har med största sannolikhet en ansenlig betalningsvilja för för-
bättrat fritidsfiske. Exempelvis indikerar resultat i Toivonen et al. (2000) att icke-
fritidsfiskares  
medelbetalningsvilja för att bevara nuvarande fiske uppgår till cirka 60-80 procent 
av fritidsfiskarnas betalningsvilja för sådant bevarande. Som nämndes i kapitel 1 
bör vidare intervallen och schablonvärdena uppdateras efterhand som resultat från 
nya värderingsstudier tillkommer. 
  

4.6 Övriga studier 
I avsnitt 4.1 nämns även två andra grupper av fritidsfiskestudier vars värden är 
komplicerade att bilda intervall av eftersom de värderade förändringarna i dessa 
studier är svåra att omvandla till fysiskt jämförbara enheter. Fem av dessa sju stu-
dier värderar en specificerad men väldigt stor (eller liten) förändring av fiskbestån-
det. I tabell 10 nedan anges vilken förändring som var föremål för värdering i dessa 
studier samt resultatet av en omräkning av värdena till att gälla en 25-procentig 
ökning. Flera värden anges i tabell 10 om mer än en skattning gjordes i studien. 
Valet av 25 % gjordes godtyckligt som ett försök att göra studierna jämförbara. 
Värdena för den 25-procentiga förändringen skiftar kraftigt mellan studierna vilket 
visar på osäkerheten i att försöka jämföra studier där vitt skilda förändringar värde-
rats. Att skapa ett intervall av dessa värden är därför tveksamt. I tabell 10 nedan 
redovisas den värderade förändringen och den eller de skattningar för den 25 pro-
centiga förändringen som gjorts i respektive studie (en kolumn per studie). 
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Tabell 10. Studier med väldigt stor eller liten värderad förändring 

Värderad 
förändring i 
respektive 
studie 

Öka antalet 
uppvandrande 
laxar i Vindeläl-
ven med 6000 
stycken (nuva-
rande antal 
uppvandrande 
laxar: 3000st) 

Öka antalet 
uppvandrande 
laxar i Vindeläl-
ven med 1000 
stycken (nuva-
rande antal 
uppvandrande 
laxar: 3000st) 

Ökning av 
fiskbeståndet 
med 1 % 

Öka torskbe-
ståndet från 
nuvarande 2kg 
fångst/timme till 
100kg 
fångst/timme 

Öka torskbe-
ståndet från 
nuvarande 2kg 
fångst/timme till 
100kg 
fångst/timme 

En eller flera 
skattningar 
av värdet av 
25 % ökning 
(total-WTP, 
miljoner kr) 

110,8 
95,0 
45,8 
22,0 

250,9 
113,6 

6 227,6 11,3 
3,8 
3,8 
2,4 

11,4 

 
Resterande två studier som inte ingår i de studier som bildar intervall fick uteslutas 
eftersom den värderade förändringen inte var specificerad utan av mer allmän ka-
raktär. I tabell 11 nedan anges de värderade förändringarna samt det skattade vär-
det av dessa. De fyra första kolumnerna innehåller värderade förändringar från 
studien T2 och den sista kolumnen innehåller den värderade förändringen från 
studien S2a. De värderade förändringarna i tabell 11 nedan är snarlika men inte 
identiska, även de skattade värdena ligger nära varandra. 

 
Tabell 11. Studier med allmänt formulerad värderad förändring 

 
Värderad för-
ändring 

Goda fiskemöjlig-
heter i vattendrag 
med lax och havs-
öring. 

Goda fiskemöjlighe-
ter i vattendrag med 
gädda, gös och 
abborre. 

Goda fiskemöj-
ligheter i vatten-
drag med harr, 
öring och röding. 

Bevarande 
av nuvarande 
fiske 

Bevarande 
av nuva-
rande fiske 

En eller flera 
skattningar av 
värdet av för-
ändringen 
(Medel- WTP 
per person och 
år, kr) 

840 601 833 670 
819 

673 

 
Dessa förändringar är svåra att översätta till vikt och kan därmed inte göras jäm-
förbar med de förändringar för vilka intervall skapats, de kan heller inte bilda ett 
eget intervall eftersom endast två studier ingår i underlaget.  
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5 Intervall för vattenkvalitet 
Liksom för fritidsfiskesstudierna följer nu en beskrivning av hur intervall skapats 
även för gruppen vattenkvalitetsstudier. För denna grupp gjordes också ett försök 
att komplettera de 9 studier som identifierades med hjälp av värderingsstudie data-
baserna. Fyra studier tillkom och materialet bestod då av 13 studier. Även bland 
dessa studier fanns olika versioner av samma studie och vi valde att använda en 
publicerad vetenskaplig artikel före andra publikationer. Två studier togs bort av 
denna anledning. Vattenkvalitet kan innebära många olika saker och efter en snabb 
överblick av studierna som ingick i denna grupp var det tydligt att majoriteten av 
studierna fokuserade på marin övergödningsproblematik. De intervall som bildas 
för gruppen vattenkvalitetsstudier kommer alltså att handla om orsaker till eller 
effekter av övergödning. Ytterligare två studier fick tas bort då de inte handlade om 
övergödningsproblematiken. Två studier i materialet värderade effekter av över-
gödningsproblematik men med produktionsfunktionsmetoden varför de inte kom-
mer att användas för bildandet av intervall, se avsnitt 3.2.3.1 ovan. Ytterligare två 
studier fick tas bort då den värderade förändringen inte var tydligt specificerad. En 
av dessa studier värderade minskad övergödning i Vombsjön, vilket var en alltför 
allmänt formulerad värdering som inte går att koppla till en fysiskt jämförbar en-
het, se mer om detta i avsnitt 5.1 nedan. Det slutgiltiga materialet som finns till-
gänglig för bildandet av intervall innehåller således fem vattenkvalitetsstudier, se 
tabell 12. Av dessa fem studier är två stycken nationella, tre stycken scenariovärde-
ringsstudier (CVM-studier) och två stycken resekostnadsstudier (TCM-studier). 
För detaljerad information om dessa studier se filen ”Detaljinformation vattenkva-
litetsstudier.xls”, jfr appendix 2.  
 

Tabell 12. Översikt över vattenkvalitetsstudier som bildar underlag för intervall 
Metod Population Endast 

användare? 
Vattenområde Kvalitetsgranskning Dataår 

CVM Invånare i 
Båstad, 
Halmstad 
och Laholms 
kommun 

Nej Laholmsbukten 1 1996 

TCM Nationell Ja Laholmsbukten 
och Östersjön 

 1990-
1994 

CVM Nationell Nej Östersjön 1 1995 
TCM Invånare i 

Stockholm 
och Uppsala 
län 

Ja Stockholms 
skärgård 

2 1998-
1999 

CVM Invånare i 
Stockholm 
och Uppsala 
län 

Nej Stockholms 
skärgård 

2 1998-
1999 

 
Vattenkvalitetsstudierna kan delas in i två (delvis överlappande) grupper. Den ena 
gruppen består av studier för vilka vi skapar jämförbarhet genom att relatera den 
värderade vattenkvalitetsförändringen till förändringar i tillförseln av näringsäm-
nen till havet. I den andra gruppen finns studier som har uttryckt vattenkvalitetsför-
ändringar kvantitativt i termer av förändrat siktdjup i kustvatten räknat i meter, dvs. 
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en fysisk enhet som skapar jämförbarhet mellan dessa studier. Dessa värderade 
förändringar hänger båda samman med övergödning, tillförseln av näringsämnen är 
orsak till övergödningen och ett försämrat siktdjup är en effekt av övergödningen. I 
avsnitten som följer handlar det första, avsnitt 5.1, om hur värden korrigeras och 
räknas fram för att bilda ett intervall för värdet av minskad tillförsel av näringsäm-
nen. Det andra avsnittet, avsnitt 5.2, handlar om hur värden korrigeras och räknas 
fram för att bilda ett intervall för värdet av ett bättre siktdjup i kustvatten.  
 

5.1 Studier som värderat minskad tillförsel av  
näringsämnen till havet  
5.1.1 Fysisk jämförbarhet 

Även för vattenkvalitetsstudierna är det nödvändigt att hitta en gemensam fysisk 
enhet. Alla fem studierna (referensnummer20: F3, S8, S11 och S1 och S14) värderar 
en mycket betydande minskning av tillförseln av näringsämnen till havet. Vi kom-
mer att tolka detta som en halvering, men det bör observeras det inte är självklart 
att det just är en halvering som är värderad. I studierna är det vidare inte specifice-
rat hur reduktionen av näringsämnen är fördelad på kväve respektive fosfor. Dess-
utom behöver denna reduktion översättas i en konkret enhet för att bli användbar. 
Eftersträvansvärt är att uttrycka värdet av exempelvis en reduktion av kväve i kro-
nor per reducerat kg. 
 
I Hökby och Söderqvist (2003) antas studierna ha värderat en halvering av tillför-
seln av kväve till havet. Detta var dock ett grovt antagande som inte tar hänsyn till 
att fosfortillförseln också spelar roll för övergödningsproblematiken. Därför kom-
mer vi nedan att arbeta med extremfallen att värderingen relateras i sin helhet an-
tingen till en halvering av kvävetillförseln eller till en halvering av fosfortillförseln. 
Det är en öppen fråga hur värderingarna kan och bör relateras till kväve och fosfor 
i ett fall som innefattar minskningar av bägge näringsämnena. 
 
Halveringen av kvävetillförseln uttryckt i kg per år finns angiven för studierna i 
Hökby och Söderqvist (2003). För fosfor hämtas reduktionsmängden i kg per år 
från SCB (1994). I två av de fem studierna (referensnummer: S8 och S14) fanns 
enligt Hökby och Söderqvist (2003) två betalningsviljeskattningar från olika data-
material. Dessa två studier ger därför sammanlagt fyra skattningar. En studie (refe-
rensnummer: S1) har värderat en reduktion av näringsämnen för två olika havsom-
råden och ger därför två skattningar. Tre av de totalt åtta skattningarna av värdet av 
en reduktion av näringsämnen är uttryckta i intervall. För dessa skattningar har ett 
genomsnitt av de båda intervallgränserna använts (den övre och undre intervall-
gränsen adderas och delas med två). Sammanlagt betyder detta att de fem studierna 
ger åtta skattningar som ligger till grund för bildandet av intervall. I tabell 13 ex-
emplifieras för en studie (referensnummer: F3) vilka fysiska data som behövs för 
att kunna beräkna ett värde för reducerad kväve- och fosfortillförsel.  

                                                      
20 Dessa referensnummer hänvisar till studier i ValueBaseSWE. 
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Tabell 13. Fysiska data för beräkningar av värdet av reducerad kväve- och fosfortillförsel 
till Laholmsbukten. 

Referens-
nummer 
 

Vattenområde Värderad föränd-
ring 

Halvering av 
kväve 
(kg/år) 

Halvering av 
fosfor (kg/år) 

Medel-WTP 
(kr) för den 
värderade 
förändringen 
per år och 
person 

F3 Laholmsbukten En halvering av 
näringsämnen 

2 556 000 51 500 750 

 
I tabell 13 ovan anges vad en halvering av kväve- respektive fosfortillförseln inne-
bär i minskat antal kg per år för Laholmsbukten. Uppgifterna på denna halvering av 
kväve- respektive fosfortillförseln (kolumn 4 och 5) och den skattade betalningsvil-
jan för en halvering av tillförseln av näringsämnen till Laholmsbukten (kolumn 6) 
kommer nedan att omvandlas till betalningsviljan för att reducera respektive när-
ingsämne med ett kg. Det är viktigt att notera att betalningsviljan i kolumn 6 i ta-
bell 13 ovan alltså gäller en halvering av näringsämnen. 
 

Tabell 14. Årlig aggregerad betalningsvilja – steg för steg  
Refrens-
nummer 

Medel-WTP 
(kr) för den 
värderade 
förändringen 
per år och 
person 

Population Total WTP Nusum-
mefaktor 
(ränta 4 %)

Summa nuvärde År (i 
betal-
ningsin-
tervallet)

Årlig total 
WTP 

F3 750 120 706 750*120 706= 
90 529 500 

13,5903 90 529 500*13,5903= 
1 230 323 064 

20 1 230 323 
064/ 20 = 
61 516 153 

 
För att kunna beräkna värdet av exempelvis ett kg mindre kväve måste betalnings-
viljan aggregeras för att gälla hela den undersökta populationen (och sedan slås ut 
på reduktionen). I tabell 14 ovan anges hur medelbetalningsviljan per person och år 
blir populationens totala betalningsvilja per år. Den undersökta populationen i 
studien omfattade invånarna i Båstad, Halmstad och Laholms kommun med totalt 
120706 invånare under undersökningsåret. Den undersökta populationen (kolumn 
3) multipliceras med den i studien skattade medelbetalningsviljan per person och år 
(kolumn 2) och den totala betalningsviljan för populationen anges i kolumn 4. I 
studiens värderingsscenario angavs att betalningen skulle ske under 20 år. Därför 
räknas det summerade nuvärdet21 för populationens totala betalningsvilja fram med 
hjälp av nusummefaktorn22 i kolumn 5. Det summerade nuvärdet av populationens 
totala betalningsvilja anges i kolumn 6. Detta uttrycks som ett årligt värde genom 
att dividera med antal år i betalningsintervallet (kolumn 7). Resultatet i form av den 
årliga totala betalningsviljan för en halvering av tillförseln av näringsämnen till 
Laholmsbukten anges i kolumn 8. Notera att för de två resekostnadsstudier som 
ingår i materialet anges den totala betalningsviljan per år genom att multiplicera 
medelbetalningsviljan per besök med det totala antalet besök. För resekostnadsstu-
dierna finns alltså inget betalningsintervall att korrigera för. 

                                                      
21 Ett nuvärde är, i det här fallet, värdet av gårdagens eller framtidens betalningsvilja idag. I denna 
studie anger respondenten vad han/hon är beredd att betala under en 20 års period. Ett summerat 
nuvärde är summan av alla års betalningsvilja uttryckt i dagens värde.  
22 En nusummefaktor används, i det här fallet, för att få fram summan av alla års betalningsvilja uttryckt 
i dagens värde. En diskonteringsränta på 4 % har valts i enlighet med Naturvårdsverket (2003). 
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Tabell 15. Betalningsvilja per kg reducerat näringsämne till Laholmsbukten 

Referens-
nummer 

Årlig total WTP Halvering av 
kväve (kg/år)

Halvering av 
fosfor (kg/år) 

WTP per reducerat kg 
kväve (kr/kg) 

WTP per reducerat 
kg fosfor (kr/kg) 

F3 61 516 153 2 556 000 51 500 61 516 153/2 556 000= 
24,07 

61 516 153/51 500=
1 194,49 

 
I tabell 15 ovan beräknas betalningsviljan för att reducera kväve- respektive fosfor-
tillförseln till Laholmsbukten med ett kg. Den årliga totala betalningsviljan i ko-
lumn 2 divideras med de antal kg som en halvering av kvävetillförseln till La-
holmsbukten innebär (kolumn 3). Betalningsviljan för att reducera kvävetillförseln 
till Laholmsbukten med ett kg anges i kolumn 5. Betalningsviljan för att reducera 
fosfortillförseln med ett kg beräknas på samma sätt och anges i kolumn 6. 
 
5.1.2 Ekonomisk jämförbarhet 

Precis som värdena framräknade för förändringar i fritidsfisket behöver även vär-
dena för att reducera kväve- respektive fosfortillförseln med ett kg korrigeras för 
pris- och inkomstförändringar. Detta görs på samma sätt som i avsnitt 4.2 och en-
ligt den metod som beskrivs i avsnitt 3.2.3.3 använder vi oss av samma procedur 
som ASEK och korrigerar för inflation genom att använda konsumentprisindex 
(KPI) och justerar betalningsviljeskattningar för inkomstökningar över tiden genom 
att använda ett index för real BNP per capita. Eftersom alla studier som ingår i 
underlaget för bildandet av intervall har skattat betalningsviljan ska de korrigeras 
även för inkomstnivå. Värdena korrigeras och beräknas till 2006 års pris- och in-
komstnivå. För flertalet av studierna angavs inte för vilket års prisnivå som de 
skattade värdena är uttryckta i. I följande beräkningar används därför dataåret för 
detta ändamål. Om studien hade flera dataår användes det senaste. I tabell 16 nedan 
används samma exempel som i tabell 13, 14 och 15 ovan för att praktiskt visa dessa 
pris- och inkomstjusteringar. 

 
Tabell 16. Korrigering för pris- och inkomstförändringar 

 
Omräkningsfaktorn för pris- och inflationsförändringar fås genom att KPI-faktorn 
för basåret (kolumn 6) divideras med KPI-faktorn för studiens år (kolumn 8). På 
samma sätt fås omräkningsfaktorn för inkomstförändringar genom att dividera 
BNP-faktorn (kolumn 5) för basåret med BNP-faktorn för studiens år (kolumn 7). 
Den totala omräkningsfaktorn, som anges i kolumn 11, fås genom att multiplicera 
dessa två. De skattade värdena i kolumn 2 och 3 multipliceras därefter med den 
totala omräkningsfaktorn. 

Referens- 
nummer 

WTP per 
reducerat 
kilo kväve 
(kr/kg) 

WTP per 
reducerat 
kilo fosfor 
(kr/kg) 

Pris 
nivå 
(år) 

Index 
 BNP/ 
capita 
fasta 
priser 
(2006
) 

KPI 
(2006
) 

Index 
 BNP/ 
capita 
fasta 
priser 
(1996
) 

KPI 
(1996
) 

BNP 
omräk-
nings-
faktor 

KPI 
omräk
nings-
faktor 

Total 
omräk-
nings-
faktor 

F3 24,07 1 194,49 1996 161,5 284,2 122,3 256,0 161,5/1
22,3= 
1,32 

284,2/ 
256= 
1,11 

1,47 

Justerade 
värden 

35,4 1 755,9 
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5.2 Studier som värderat ett bättre siktdjup 
5.2.1 Fysisk jämförbarhet 

Förutom de vattenkvalitetsstudier som värderat en minskad tillförsel av näringsäm-
nen till kusten fanns en grupp studier som värderat förändringar i vattenkvalitet 
kvantitativt i termer av förändrat siktdjup i kustvatten i meter. Den fysiska enhet 
som skapar jämförbarhet mellan dessa studier är siktdjupet och den värderade för-
ändringen i dessa studier är en siktdjupsförbättring med en meter. Samtliga studier 
utgår ifrån medelsiktdjupet i meter under sommarhalvåret. Tre studier ingår i denna 
grupp (referensnummer: S14, S11 och S1). I en av studierna (referensnummer: 
S14) fanns enligt Hökby och Söderqvist (2003) två olika betalningsviljeskattningar. 
En studie (referensnummer: S1) har värderat en siktdjupsförbättring för två olika 
havsområden och ger därför två skattningar. Två av de totalt fyra skattningarna av 
värdet av en siktdjupsförbättring är uttryckta i intervall. För dessa skattningar har 
ett genomsnitt av de båda intervallgränserna använts (den övre och undre intervall-
gränsen adderas och delas med två). Totalt ger de tre studierna som värderat en 
siktdjupsförbättring fyra skattningar som ligger till grund för bildandet av intervall. 
 

Tabell 17. Fysiska data för beräkningar av värdet av siktdjupsförbättringar i kustvatten. 
Referensnummer Metod Vattenområde Värderad förändring Medel-WTP (kr) per 

person och år 
S14-1 CVM Stockholms 

skärgård 
Ökat siktdjup från 
nuvarande 1 meter till 
2 meter på 10 år 

670 

 
För denna grupp av studier behöver ingen fysisk korrigering göras då alla studier i 
materialet har värderat en siktdjupsförbättring med en meter. I tabell 17 ovan anges 
den värderade förändringen (kolumn 4) och medelbetalningsviljan för förändringen 
(kolumn 5). 
 
5.2.2 Ekonomisk jämförbarhet 

Även de studier som värderat en siktdjupsförbättring ska korrigeras för pris- och 
inkomstförändringar. Detta görs på samma sätt som i avsnitt 4.2 och 5.1.2 enligt 
den metod som beskrivs i avsnitt 3.2.3.3 och beskrivs därför inte vidare här. 
 

5.3 Intervall och schablonvärden före korriger-
ing för hypotetisk bias 
Tabell 18 och 19 nedan visar de framräknade värdena, deskriptiv statistik och in-
tervall för medelbetalningsvilja per reducerat kg kväve respektive fosfor samt för 
medelbetalningsvilja för en siktdjupsförbättring på en meter. 
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Tabell 18. Värden, deskriptiv statistik och intervall för medelbetalningsvilja per reducerat 
kg kväve respektive fosfor. 

Metod Vattenområde Medel-WTP per redu-
cerat kg kväve (kr/kg) 

Medel-WTP per 
reducerat kg fosfor 
(kr/kg) 

CVM Laholmsbukten 35,28 1 751,23 
CVM Östersjön 12,64 382,39 
CVM Östersjön 82,81 2 505,94 
CVM Stockholms skärgård 210,74 6 420,49 
CVM Stockholms skärgård 183,60 5 593,68 
TCM Östersjön 13,01 675,14 
TCM Laholmsbukten 11,07 549,20 
TCM Stockholms skärgård 46,24 1 408,59 
 Medelvärde 74,42 2 410,83 
 Median 40,76 1 579,91 
 Intervall 11,07-210,74 382,39–6 420,49 

 
Medelbetalningsviljan per reducerat kg fosfor ligger generellt betydligt högre än 
medelbetalningsviljan per reducerat kg kväve eftersom en halvering av fosfortill-
förseln i samtliga fall innebär mycket mindre kvantiteter än motsvarande minsk-
ning av kväve. Som visas av tabell 18 blir intervallen i kr för medelbetalningsviljan 
samt schablonvärdena följande: 
• Kväve: 11-211 kronor per reducerat kg. Schablonvärde: 74 kr. 
• Fosfor: 382-6 420 kronor per reducerat kg. Schablonvärde: 2 411 kr.  

 
Stor försiktighet anbefalles dock i tolkningen av intervallen och schablonvärdena, 
bl.a. på grund av det grova antagandet att de är giltiga just för en halvering av till-
förseln av näringsämnen till havet.  
 
I intervallen för fritidsfiskestudierna gjordes en uppdelning mellan ädelfisk och 
övrig fisk då det fanns skäl att tro att dessa grupper fanns inom intervallet. För 
värdena i tabell 18 kan det finnas anledning att undersöka om det är rimligt att se 
vattenområdena Laholmsbukten och Stockholms skärgård som de mest jämförbara.  
 
Det kan noteras att i motsats till fritidsfiskestudierna tyder värdena i tabell 18 på att 
det för fallet vattenkvalitet finns en tendens att scenariostudier resulterar i högre 
värden än resekostnadsstudier. Detta gör det intuitivt mer rimligt att korrigera för 
hypotetisk bias, men som även påpekades i avsnitt 4.5 finns det många olika anled-
ningar till att CVM-värden kan skilja sig från TCM-värden.  
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Tabell 19. Värden, deskriptiv statistik och intervall för medelbetalningsvilja för en sikt-
djupsförbättring på en meter.  

Medel-WTP (kr) för en meter 
bättre siktdjup sommartid 

Metod Vattenområde Studerad population 

Per person och 
år 

Per besök 

CVM Stockholms skärgård Vuxna invånare i 
Stockholms och 
Uppsala län 

923,34 154,66 

CVM Stockholms skärgård Vuxna invånare i 
Stockholms och 
Uppsala län 

804,04 134,68 

TCM Stockholms skärgård Vuxna invånare i 
Stockholms och 
Uppsala län 

369,13 61,78 

TCM Östersjön Hela svenska befolk-
ningen 

 360,26 

Medelvärde 698,83 177,84 
Median 804,04 144,67 

 

Intervall 369,13-923,34 61,78-360,26 

 
Som framgår av tabell 19 är antalet observationer för fallet förbättrat siktdjup 
mycket litet, men de observationer som finns ger följande intervall för medelbetal-
ningsviljan i kr för en siktdjupsförbättring i kustvatten på en meter och schablon-
värden: 
• Per person och år: 369-923 kr. Schablonvärde: 699 kr. 
• Per besök: 62-360 kr. Schablonvärde: 178 kr. 

 
Även dessa intervall och schablonvärden måste tolkas med stor varsamhet, efter-
som de inte är giltiga för en godtycklig population. Exempelvis är värdena för 
Stockholms skärgård inte baserade på ett slumpmässigt urval av hela den svenska 
vuxna befolkningen, utan på ett slumpmässigt urval av vuxna invånare i Stock-
holms och Uppsala län, dvs. individer som bor relativt nära Stockholms skärgård.  
 

5.4. Intervall och schablonvärden efter korri-
gering för hypotetisk bias 
Korrigering för hypotetisk bias genom att dividera värden från scenariostudier med 
3 (jfr avsnitt 3.2.3.2 och 4.5) resulterar i följande intervall i kr för medelbetalnings-
vilja och schablonvärden för minskad tillförsel av kväve respektive fosfor till kus-
ten: 
• Kväve: 4-70 per reducerat kg. Schablonvärde: 31. 
• Fosfor: 127-2 140 per reducerat kg. Schablonvärde: 1 023. 

 
Motsvarande korrigerade intervall och schablonvärden för en siktdjupsförbättring i 
kustvatten på en meter blir följande: 
• Per person och år: 268-369. Schablonvärde: 315. 
• Per besök: 45-360. Schablonvärde: 130. 

 
Som riktlinje för användningen av schablonvärdena ovan föreslår vi att dessa vär-
den används av myndigheter i samhällsekonomiska analyser gällande vattenkvali-



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 6322 • Monetära schablonvärden för miljöförändringar 

50 

tet, såvida den samhällsekonomiska analysen inte gäller en viss typ av vattenkvali-
tet för vilken mer specifika värden av tillfredsställande kvalitet finns tillgängliga. 
Sådana specifika värden kan t.ex. vara skattningar av betalningsviljan för specifika 
vattenkvalitetsförändringar i vissa vattenområden. Dessutom bör följande omstän-
digheter beaktas vid användningen av schablonvärdena: 

 
• De kan förväntas vara giltiga för kvalitetsförbättringar i marina vatten. 
• Det bör för varje tillämpning som gäller schablonvärdena för reduktion 

av kväve respektive fosfor undersökas om det är rimligt att tolka en bety-
dande minskning av näringsämnen som en halvering, jfr avsnitt 5.1.1. 

• Det bör för varje tillämpning som gäller schablonvärdena för reduktion 
av kväve respektive fosfor tas hänsyn till att de är giltiga för extremfallen 
då antingen kvävetillförseln eller fosfortillförseln har halverats, jfr av-
snitt 5.1.1. De kan alltså inte utan vidare användas additivt, t.ex. för en 
värdering av 4 000 kg mindre kväve och 40 kg mindre fosfor.  

• Det bör för varje tillämpning som gäller schablonvärdena för siktdjups-
förbättringar undersökas om den gäller ett förhållande mellan population 
och platsen för förbättringar som är jämförbar med de studier som scha-
blonvärdena är baserade på, jfr tabell 19. 

 
Som nämndes i kapitel 1 bör vidare intervallen och schablonvärdena uppdateras 
efterhand som resultat från nya värderingsstudier tillkommer. 
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6 Grupper för vilka intervall ej 
kunnat bildas 
I avsnitt 3.1 finns ”Bevarande” och ”Övrig rekreation (rekreation exklusive fritids-
fiske)” med på prioriteringslistan över grupper för vilka intervall potentiellt kan 
bildas. Det har dock inte varit möjligt att skapa intervall för dessa grupper eftersom 
den värderade förändringen i dessa grupper är alltför heterogen. Detta innebär att 
det inte är möjligt att hitta en gemensam fysisk enhet inom respektive grupp som 
gör värdena inom respektive grupp jämförbara. Det framgår av tabell 20 ”Studier 
som värderat övrig rekreation” och tabell 21 ”Studier som värderat bevarande” 
nedan.  
 

Tabell 20. Studier som värderat övrig rekreation 
Referens
nummer 

Metod Population Data-
år 

Typ av re-
kreation 

Värderad föränd-
ring 

Belopp 

L17 CE Ej nationell 2001 Fjäll WTP för minskning 
av närvaro av 
snöskoter i område 
för längdskidåk-
ning 

51,8 -68,2 kr per skid-
dag 

F4 CVM Ej nationell 1999 Fjäll Maximal WTP för 
en resa 

CS per besök: 520 kr 

B6 TCM Nationell 1992 Fjäll CS för skidresor CS per person: 312 kr, 
total CS: 486 Mkr. 

L9 CVM, 
CM 

Ej nationell 2001 Fjäll Separerade skid-
/snöskoterspår 

Medel-WTP: 33- 68 kr 

L21 CE Ej nationell 2001 Fjäll WTP för olika 
egenskaper i 
rekreationsområ-
det 

WTP per dag: 46–51,8 
kr 

H6 CVM Nationell 1998 Skog WTP/WTA för ökat 
avstånd till när-
maste skog 

Medel-WTP per månad 
(inklusive noll-bud): 110 
kr 

0764-
6225123 

CVM Ej nationell 2000 Skog WTP för skydd av 
skog 

Median-WTP per  per-
son och år: 3 899- 3 915 
kr 

M5 CVM Ej nationell 1992 Skog Hur värdet av 
skogen påverkas 
av förvaltningsme-
toden 

WTP per person och år: 
2 195-3 386 kr 

B1 CVM, 
TCM 

Ej nationell 1985 Skog WTP för att bevara 
Vålådalen 

Medel-WTP per dag och 
besök: 27 kr, total WTP 
per år: 1 026 Mkr, total 
CS: 1,4 Mkr 

B3 CVM Ej nationell 1991 Skog WTP för bevaran-
de av skogen/ 
naturupplevelsen 

Medel-WTP per hushåll 
och besök: 5 689 kr, 
medel-WTP för att 
bevara skogens kvalitet: 
2 680 kr 

O1 CVM Ej nationell 1993 Skog WTP för att upple-
va skog och natur 

Medel-WTP: 2 068 kr 

                                                      
23 Detta referensnummer hänvisar till en studie i EVRI. 
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Referens
nummer 

Metod Population Data-
år 

Typ av re-
kreation 

Värderad föränd-
ring 

Belopp 

B4 CVM Ej nationell 1992 Skog Värdering av 
besök och skogs-
naturen i området 

WTP per hushåll och 
besök: 2 367-3 052 kr, 
WTP för skogsnaturen: 
386- 418 kr 

M2 CVM Ej nationell 1987 Skog WTP för bevarad 
älgjakt 

Medel-WTP per jägare 
och år: 2 060- 3 750 kr, 
total CS per år för jakt i 
Sverige: 831 Mkr 

J11 CVM Ej nationell 1986 Jakt WTP/WTA för 
förändringar i 
älgpopulationen 

Reduktion av WTP per 
person och år: 640 kr, 
ökning av WTP per 
person och år: 760 kr  

J13 CVM Ej nationell 1986 Jakt WTP/WTA för 
ovisst resultat av 
den kommande 
jaktsäsongen 

Medel-WTP per jägare: 
2 700 kr  

M3 CVM Ej nationell 1986 Jakt WTP för bevarad 
möjlighet till älgjakt 

Medel-WTP per jägare 
och år: 2 931-3 358 kr, 
medel-WTA per jägare 
och år: 7 401 kr, årlig 
CS: 29 Mkr 

D5 TCM Ej nationell 2000 Jakt Småviltsjakt CS per dag: 82 kr, total 
CS: 0.19 Mkr 

 
Från tabell 20 ovan kan det konstateras att den värderade förändringen hos de stu-
dier som värderat övrig rekreation (dvs. rekreation exklusive fritidsfiske) är mycket 
skiftande. Den värderade förändringen rör dels rekreation i fjäll- respektive skogs-
miljö samt egenskaper i fjäll- respektive skogsområdet och dels jakt och faktorer 
kopplade till rekreationsupplevelsen av jakt. Som framgår av tabell 20 ovan är det 
inte möjligt att hitta en gemensam fysisk enhet för dessa värderade förändringar. 
Det är tveksamt om en uppdelning av rekreation på fjäll, skog eller jakt skulle ge 
tillräckligt stora grupper för att kunna skapa intervall. Undergruppen ”skogsrekrea-
tion” skulle kunna vara en kandidat att gå vidare med för att försöka bilda intervall 
men det är något som inte ryms inom det här projektet. Vid en jämförelse av tabell 
20 och 21 framgår även att ”Övrig rekreation” och ”Bevarande” är två grupper som 
delvis överlappar varandra eftersom de är svåra att skilja åt i vad de värderat. I 
vissa fall har studierna värderat både rekreationsupplevelsen och värdet av att be-
vara ett naturområde. 
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Tabell 21. Studier som värderat bevarande 
 

Referens
nummer 

Metod Population Dataår Typ av beva-
rande 

Värderad förändring Belopp 

K11 CVM Nationell 1987 Skog Bevara 11 urskogar WTP: 2 372 -2 500 
kr 

L5 CVM Nationell 1993 Skog Öka populationen av 
vitryggad hackspett 

Medel-WTP per 
person: 7 651-       
10 656 kr 

J8 CVM Nationell 1988 Skog Rädda 300 hotade 
arter 

Medel-WTP: 555-    
1 275 kr 

K3 CVM Nationell 1987 Skog Bevara känsliga 
skogar 

Medel-WTP per 
hushåll: 1 023-2 500 
kr 

M4 CVM ej nationell 1991 Skog Bevara skogsmiljön Medel- WTP per år: 
2 234- 5 856 kr, 
värde ej relaterat till 
timmer: 1 050 Mkr 
per år 

B5 CVM Nationell 1993/19
94 

Skog Bevara vargen i 
Sverige 

Medel-WTP: 365-
900 kr 

D4 CVM ej nationell 1991 Landskap Bevara jordbruks-
landskapet 

Medel-WTP per år: 
540 kr 

D6 CVM Nationell 1986 Landskap Hälften av jordbruks-
landskapet omvand-
las till granskog 

Medel-WTP per år: 
468 kr, WTP per 
hektar och år: 975 
kr  

V1 CVM Nationell 1996 Växter & djur WTP för att bevara 
den afrikanska ele-
fantstammen 

Medel-WTP per år: 
191-259 kr 

08182-
2491224 

CVM Nationell 2004 Växter & djur Öka järv- och varg-
stammen 

Medel-WTP: 57- 
122 kr 

 
Från tabell 21 ovan framgår samma problematik som för tabell 20, den värderade 
förändringen hos studier som värderat bevarande är alltför heterogen för att det 
skall gå att hitta en gemensam fysisk enhet. Studierna i tabell 21 har värderat såväl 
bevarande av olika typer av skogar och landskap som bevarande av hotade djur- 
och växtarter. 

                                                      
24 Detta referensnummer hänvisar till en studie i EVRI. 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 6322 • Monetära schablonvärden för miljöförändringar 

54 

 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 6322 • Monetära schablonvärden för miljöförändringar 

55 

7 Diskussion 
I detta avslutande kapitel vill vi inledningsvis jämföra de framtagna intervallen och 
schablonvärdena med vissa resultat från andra länder (avsnitt 6.1). En sådan jämfö-
relse kan vara till hjälp för en bedömning om de framtagna intervallen och scha-
blonvärdena är rimliga eller inte. Resultat från internationellt arbete med schablon-
värden och forskningsprojekt som exempelvis AquaMoney är därmed viktiga att 
beakta.25 Resultat från AquaMoney är dock i nuläget endast delvis tillgängliga 
ännu varför jämförelsen får göras med hjälp av andra studier. Kapitlet avslutas 
sedan i avsnitt 7.2 med en diskussion och några preliminära slutsatser. 
 

7.1 Internationell jämförelse 
7.1.1 Vattenkvalitet 

En nyutkommen rapport som kan användas för att försöka göra en internationell 
jämförelse av de schablonvärden för vattenkvalitetsförändringar som redovisats 
ovan är Huhtala et al. (2009). I rapportens kapitel fyra “Monetary benefits from 
protecting the Baltic Sea – a meta-analysis” görs en metaanalys på studier som 
värderat förändringar i vattenkvalitet. I studiens datamaterial inkluderas studier 
som värderat olika typer av vattenkvalitetsförändringar i  
Östersjön men även amerikanska studier då datamaterialet annars skulle ha blivit 
alltför litet. Totalt ingår 29 studier i metaanalysen. Metaanalysen i Huhtala et al. 
(2009) innebär en analys av hur olika faktorer (förklarande variabler) i studierna 
påverkar betalningsviljan (beroende variabel) i dessa studier. En rad faktorer som 
kan tänkas förklara betalningsviljan ingår, exempelvis vattenkvalitet, vattenkvali-
tetsförändring, metod, år, population och BNP-tillväxt. Medelbetalningsviljan av 
de årliga betalningsviljorna skattade i studierna är ca 60 euro. Detta är en siffra 
som är svår att jämföra med schablonvärdena som tagits fram för vattenkvalitets-
förändringar i detta projekt då de värderade förändringarna i datamaterialet i Huh-
tala et al. (2009) är väldigt skiftande. Det finns alltså inte den typ av enhetlighet i 
de värderade förändringarna i Huhtala et al. (2009) som skapats för de värderade 
förändringarna inom detta projekt. 
 
Det kan ändå konstateras att medelbetalningsviljan per person och år för en sikt-
djupsförbättring på en meter som beräknats till ca 699 kronor i avsnitt 5.3 (före 
korrigering av hypotetisk bias) ligger mycket nära den medelbetalningsvilja beräk-
nats för diverse vattenkvalitetsförändringar i Huhtala et al. (2009). Samma scha-
blonvärde fast beräknat per besök uppskattas i avsnitt 5.3 till 178 kronor (före kor-
rigering av hypotetisk bias) vilket ligger mycket under den medelbetalningsvilja 
beräknats för diverse vattenkvalitetsförändringar i Huhtala et al. (2009). Medelbe-
talningsviljan per person och år respektive per besök för en siktdjupsförbättring på 
en meter efter korrigering beräknas i avsnitt 5.4 till 315 respektive 130 kronor vilka 
båda ligger under det värde som skattats i Huhtala et al. (2009). 
 

                                                      
25 http://www.aquamoney.ecologic-events.de 
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Medelbetalningsviljan före korrigering av hypotetisk bias för att reducera kvävetill-
förseln respektive fosfortillförseln med ett kilo beräknades ovan till 74 respektive 2 
411 kronor per kg och är betydligt lägre respektive högre än vad som framkommit i 
Huhtala et al. (2009). Motsvarande värden för att reducera kvävetillförseln respek-
tive fosfortillförseln med ett kilo efter korrigering för hypotetisk bias beräknades i 
avsnitt 5.4 till 31 respektive 1 023 kronor. Även dessa korrigerade värden är betyd-
ligt lägre respektive högre än vad som framkommit i Huhtala et al. (2009) 
 
Vidare kan metaanalysen i Huhtala et al. (2009) ge upplysningar om att större vat-
tenkvalitetsförändringar ger större betalningsvilja, betalningsviljan blir även högre 
om vattenkvalitetsförändringarna påverkar fisket. Det kontrolleras för metod i stu-
dien och resekostnadsstudier ger lägre värden på medelbetalningsviljan än CVM 
och CE-studier, vilket är ett väntat resultat. CE-studier ger däremot högre värden 
på betalningsviljan än de andra två metoderna, allt annat lika (endast TCM, CVM 
och CE användes i de studier som ingick i datamaterialet). 
 
7.1.2 Fritidsfiske 

I Sturtevant et al. (1995) görs en metaanalys på 26 amerikanska resekostnadsstudi-
er som endast inkluderar sötvattensfiske. Studierna är från åren 1980-1991. Genom 
metaanalysen vill författarna förklara det konsumentöverskott (per dag eller per 
resa) som skattats i de 26 studierna. Förklarande variabler som ingår i funktionen är 
typ av vattendrag, fiskart, fiskesätt, vattendragets geografiska läge, karakteristika 
hos fiskare samt hur sällsynt eller unikt det studerade vattendraget kan anses vara.  
  
I meta-analysen inkluderas även en rad dummyvariabler för att bl.a. kontrollera för 
om det är konsumentöverskottet per dag eller per resa som skattats, om vattendra-
get var en älv eller inte och vilken form som antagits för den skattade modellen. En 
linjär regression och tre andra modeller skattas där olika antaganden görs om ex-
empelvis felterm och gemensamma effekter hos studierna. Ett huvudsakligt syfte 
med studien är att kunna använda metaanalysen för att konstruera värden för en 
värdeöverföring. 26 Dessa tre modeller används för att prognostisera konsument-
överskottet per fiskedag. Detta prognostiserade konsumentöverskott per fiskedag 
delas upp på tre typer av fiske (sjöfiske i de stora sjöarna, älvfiske efter ädelfisk 
och fiske inriktat på ädelfisk i övriga sjöar). För de tre modeller som skattats fås då 
totalt nio värden att använda för värdeöverföring (3 modeller x 3 typer av vatten-
drag/fiske). Utöver detta anges också konsumentöverskottet per fiskedag för en 
”basic transfer” för de tre fisketyperna. Dessa värden grundas på medelvärden av 
konsumentöverskottet från alla studier i meta-analysen.  
 
Konsumentöverskottet per fiskedag som skattats för att göra en värdeöverföring 
med de värden som kallas ”basic transfer” ligger i intervallet 135-420 kronor 
($1=6.9 kronor). Värdena i intervallet från Sturtevant et. al (1995) har korrigerats 
för pris- och inkomstförändringar och räknats om till 2006 års pris- och inkomstni-
vå enligt vad som beskrivs i avsnitten 4.2, 5.1.2 och 5.2.2 ovan. I tabell 22 nedan 

                                                      
26 I en värdeöverföring (benefit transfer) används det skattade värdet för en miljöförändring från en eller 
flera värderingsstudier för att värdera en liknande miljöförändring på någon annan plats där en värde-
ringsstudie ej gjorts.  
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redovisas värden för en extra fiskedag från avsnitt 4.4 och 4.5 ovan. Vid en jämfö-
relse kan konstateras att det okorrigerade schablonvärdet för en extra fiskedag 
gällande ädelfisk (165 kronor) ligger i den nedre delen av intervallet från Sturte-
vant et al. (1995). Det schablonvärde för en extra fiskedag gällande ädelfisk som 
korrigerats för hypotetisk bias (94 kronor) ligger utanför intervallet som skattats i 
Sturtevant et al. (1995) eftersom det är lägre än den nedre intervallgränsen. Mot-
svarande schablonvärden för en extra fiskedag gällande övrig fisk ligger båda utan-
för intervallet som skattats i Sturtevant et al. (1995). Både det okorrigerade värdet 
(64 kronor) och det korrigerade schablonvärdet (55 kronor) ligger under den nedre 
intervallgränsen. Eftersom Sturtevant et al. (1995) endast undersöker amerikanska 
resekostnadsstudier som värderat sötvattenfiske är de studerade fiskarterna i denna 
rapport inte desamma. Detta kan vara en förklaring till skillnaden i de värden som 
skattas för en extra fiskedag. Sturtevant et al. (1995) gör dock ingen åtskillnad 
mellan ädelfisk och övrig fisk (men kontrollerar delvis för detta i de modeller som 
skattas) varför det är möjligt att de skattade värdena i denna rapport kan betraktas 
som låga. Samtliga värden för en extra fiskedag, skattade i denna rapport, hamnar i 
nedre delen av intervallet från Sturtevant et al. (1995) eller utanför intervallet efter-
som flertalet av värdena skattade i denna rapport är lägre än den nedre intervall-
gränsen. 

 
 Tabell 22. Schablonvärde för en extra fiskedag (kr) 
Värderad förändring Schablonvärde  

(ej korrigerat  
för hypotetisk bias) 

Schablonvärde  
(korrigerat 
för hypotetisk bias) 

En extra fiskedag - Ädelfisk 165 94 
En extra fiskedag - Övrig fisk 64 55 

 
En allmän slutsats från Sturtevant et al. (1995) är vidare att värderingsstudiens 
karakteristika samt den typ av vattendrag som studerats påverkar det konsument-
överskott som skattats i respektive studie.  
 
Johnston et al. (2005) gör en meta-analys på 48 nordamerikanska studier från 
1977-2001. Studierna har använt antingen CVM eller TCM som värderingsmetod. 
Medelvärdet av betalningsviljan per fisk för alla studier beräknas till 130 kronor 
($1=6.9 kronor). Medelvärdet av betalningsviljan per fisk i Johnston et al. (2005) 
har korrigerats för pris- och inkomstförändringar och räknats om till 2006 års pris- 
och inkomstnivå enligt vad som beskrivs i avsnitten 4.2, 5.1.2 och 5.2.2 ovan. Det-
ta medelvärde av betalningsviljan per fisk kan jämföras med de schablonvärden för 
en extra fisk från avsnitt 4.4 och 4.5 ovan vilka tagits fram i denna rapport, de 
summeras i tabell 23 nedan.  

 
 
 
 
 
 
Tabell 23. Schablonvärde för en extra fisk (kr) 
Värderad förändring Schablonvärde  

(ej korrigerat 
Schablonvärde  
(korrigerat 
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för hypotetisk bias) för hypotetisk bias) 
En extra fisk - Ädelfisk 201 105 
En extra fisk - Övrig 
fisk 

13 9 

 
Vid en jämförelse kan konstateras att det okorrigerade schablonvärdet för en extra 
fisk gällande ädelfisk (201 kronor) ligger något över det medelvärde av betalnings-
viljan per fisk som skattats i Johnston et al. (2005). Det schablonvärde för en extra 
fisk gällande ädelfisk som korrigerats för hypotetisk bias (105 kronor) ligger där-
emot något under det medelvärdet av betalningsviljan per fisk från Johnston et al. 
(2005). Motsvarande schablonvärden för en extra fisk gällande övrig fisk ligger 
båda (13 respektive 9 kronor) långt under det medelvärde av betalningsviljan per 
fisk som skattats i Johnston et al. (2005). Medelvärdet av betalningsviljan per fisk i 
Johnston et al. (2005) är baserat på alla studier i materialet som används för meta-
analysen och gör ingen åtskillnad på typ av fisk i denna deskriptiva statistik av den 
beroende variabeln. Den skillnad som syns vid en jämförelse av de värden för en 
extra fisk som framkommit i denna studie och det medelvärde av betalningsviljan 
per fisk som skattats i Johnston et al. (2005) kan möjligen också här förklaras av att 
de fiskarter som studerats inte är helt identiska. Vid jämförelsen ovan kunde dock 
konstateras att tre av fyra värden för en extra fisk som skattats i denna rapport lig-
ger under medelvärdet av betalningsviljan per fisk som skattats i Johnston et al. 
(2005) varför de skattade värdena i denna rapport möjligen kan betraktas som låga. 
 
I Johnston et al. (2005) görs sedan en meta-analys för att försöka förklara betal-
ningsviljan per fisk. Allmänna slutsatser från studien är att betalningsviljan per fisk 
påverkas av fiskart, typ av fiske (ex. älvfiske), fångstnivåer och egenskaper hos 
fiskarna. Betalningsviljan per fisk påverkas även av hur metoden är utformad här 
nämner författarna egenskaper som diskuteras mer sällan som svarsfrekvens och 
studiens år. Effekter av olika metoden bör särskilt beaktas om betalningsviljan per 
fisk skattats i studier med små stickprov och vid genomförandet av en värdeöverfö-
ring. 
 
Kontakt har även tagits med andra nordiska länder, för att undersöka i vilken ut-
sträckning det arbetas med schablonvärden internationellt. Det har genom dessa 
kontakter dock inte framkommit att det finns schablonvärden framtagna i andra 
länder som skulle kunna jämföras med de värden som tagits fram i detta projekt.  
 

7.2 Slutsatser 
En av de huvudsakliga slutsatserna från detta projekt är att de värderingsstudier 
som finns i Sverige idag är alltför få för att kunna tillgodose det behov som finns 
av att värdera miljöförändringar och effekter på ekosystemtjänster. Detta syns 
bland annat i svårigheten i att skapa grupper för de värderade förändringarna, i 
detta projekt kunde fyra grupper skapas utifrån ca 150 värderingsstudier. En stor 
del utav dessa värderingsstudier fick sorteras bort då de inte kunde kategoriseras.  
Två utav dessa grupper kunde vi gå vidare med för att försöka skapa schablon-
värden men även här är bristen på värderingsstudier tydlig. Antalet observationer 
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inom respektive grupp var alltför litet för att kunna göra vidare statistiska analyser 
på materialet, vilket hade varit önskvärt för att få robusta resultat.  
 
Även myndigheternas svar på den enkät som gjordes under projektets inledande fas 
visar på ett stort behov av att värdera miljöförändringar och effekter på ekosystem-
tjänster. I sina svar efterlyser de svarande myndigheterna långt fler schablonvärden 
än vad som kunnat uppnås genom detta projekt. Det vore därför önskvärt att 
genomföra en mängd värderingsstudier på bred front för att bygga på det underlag 
som finns i värderingsstudiedatabaserna idag. Med ett större underlag av värde-
ringsstudier skulle det dessutom vara möjligt att genomföra meta-analyser och få 
en fördjupning kring de schablonvärden som skapats inom detta projekt. 
 
Dessutom är många utav de värderingsstudier som genomförs inom olika forsk-
ningsprojekt ofta metodologiskt komplicerade till följd av de höga krav på nyhets-
värde som ställs för publicering i vetenskapliga tidskrifter. Detta kan försvåra an-
vändbarheten av dessa studier för att skapa schablonvärden i projekt som detta. Det 
finns alltså ett stort behov av ”enkla” värderingsstudier som görs endast med syftet 
att fånga värdet av en miljöförändring eller värdet av en effekt på en ekosystem-
tjänst. Troligen måste initiativet till genomförande av den typen av studier komma 
från myndighetsvärlden. 
 
En annan slutsats från detta projekt är behovet av en tydligt specificerad och enhet-
lig värderad förändring. Låt säga att det beslutas att en rad värderingsstudier på 
skog skall genomföras, då bör den värderade förändringen specificeras tydligt i 
kvantitativa termer exempelvis i antal hektar. Om detta görs i samtliga studier så 
blir studierna direkt jämförbara och kan på ett enkelt sätt utgöra underlag för ett 
schablonvärde. Rekommendationer kring hur den värderade förändringen bör spe-
cificeras kvantitativt vore önskvärt. Vi konstaterar vidare i detta sammanhang att 
det vore en stor fördel om det eller de frågeformulär som använts i en värderings-
studie för datainsamling görs enkelt tillgängliga för envar i samband med att resul-
taten från värderingsstudien publiceras. I vårt arbete med projektet har det uppre-
pade gånger visat sig nödvändigt att gå tillbaka till frågeformuläret för att t.ex. få 
en tillräckligt detaljerad beskrivning av den miljöförändring som varit föremål för 
värdering. 
 
Det finns ytterligare två skäl till att kontinuerligt genomföra värderingsstudier för 
att värdera miljöförändringar och effekter på ekosystemtjänster. Dels innebär upp-
repade studier på samma värderade förändring ett större dataunderlag och ett mer 
exakt resultat/schablonvärde och dels förändras preferenserna hos befolkningen 
över tid vilket skulle fångas upp om värderingsstudier genomfördes kontinuerligt.  
 
Utöver de schablonvärden som tagits fram inom projektet har även en viss kom-
plettering och utveckling utav den svenska värderingsstudiedatabasen ValueBaseS-

WE tillkommit. Den sortering och sammanställning av de svenska värderingsstudi-
erna som utgjorde grunden för arbetet att ta fram schablonvärden är ett annat resul-
tat från projektet. En sådan sammanställning kan underlätta fortsatt arbete med 
värdering av miljöförändringar och effekter på ekosystemtjänster och utveckling av 
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schablonvärden genom att illustrera luckor i materialet. Den kan även underlätta 
sökningar efter studier som har värderat en särskild förändring.  
 
Vidare bör den metod som har följts för beräkningarna i den här rapporten och som 
framgår i detalj av separata Excel-filer göra det enklare att framöver skapa scha-
blonvärden även för andra miljöförändringar. Med tillräcklig sakkunskap är det 
möjligt att det går att skapa schablonvärden även för vissa av grupperna som redo-
visades i kapitel 6, t.ex. beträffande skog och jordbrukslandskapet. Vid beräkning-
en av sådana schablonvärden kan det i så fall vara lämpligt att följa den procedur 
som har använts i den här rapporten.  
 
Något som slutligen bör påpekas återigen är att schablonvärden som skapats inom 
detta projekt inte ska ses som något statiskt. De värden som finns bör utvecklas och 
förbättras samt kompletteras med fler. Inte minst för att fånga upp förändringar i 
allmänhetens preferenser kring och värdering av olika naturresurser. 
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Appendix 1. Översikt över  
svenska värderingsstudier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referensnummer År Population Miljömål Värderad förändring
J5 1987 nationell Bara naturlig försurning Svavelutsläpp
A3 1994 nationell Begränsad klimatpåverkan Koldioxidutsläpp
9896-17812/ D6  1986 nationell/regional Ett rikt odlingslandskap Bevarande
D4 1991 ej nationell Ett rikt odlingslandskap Bevarande
06354-7348/ H9  1994, 1991, 1989 nationell Ett rikt odlingslandskap Biologiska, historiska och visuella värden
05165-3811  2003 nationell Ett rikt odlingslandskap Ekologisk produktion
05126-14359/ V1  1996 nationell Ett rikt växt och djurliv Bevarande
08182-24912 2004 nationell Ett rikt växt och djurliv Bevarande
06278-4615  2003 ej nationell Ett rikt växt och djurliv Fröspridning
06278-5313  1993 nationell Ett rikt växt och djurliv Ökad population
L10 1999 nationell Frisk luft Avgaser
L3 1987 nationell Frisk luft Avgaser
L4 1995 nationell Frisk luft Avgaser

0181-11255  1997 nationell
Frisk luft/ Begränsad klimatpåverkan/ Levande skogar/ 
Ett rikt växt och djurliv Bevarande

06186-9617/ C3  1996 ej nationell Frisk luft Hälsoeffekter av luftkvalité
H2 1992/1993 nationell Frisk luft Koldioxidutsläpp
04322-101341 Frisk luft Livslängd och luftkvalité
H4 1988 nationell Frisk luft/ Ett rikt odlingslandskap Marknära ozon

J1 1990 nationell
Frisk luft/ Bara naturlig försurning/ Ett rikt 
odlingslandskap/ Giftfri miljö Miljöskulden

S15 1994/1995 nationell Frisk luft Miljövänliga motorer
K2 1987 ej nationell Frisk luft Minskad bensinånga
M1 1994 nationell Giftfri miljö/ Ett rikt odlingslandskap Reduktion biocider
S13 1987 Giftfri miljö/ Levande sjöar och vattendrag Kvicksilver i fisk
G10 1997 ej nationell God bebyggd miljö Avgaser
I1 1993 ej nationell God bebyggd miljö Bromma flygplats
S9 1996 ej nationell God bebyggd miljö Bromma flygplats
06173-10341  2005 nationell God bebyggd miljö Buller
06279-73857/ W2 1986-1995 ej nationell God bebyggd miljö Buller
06355-611/ W3 1986-1999 ej nationell God bebyggd miljö Buller
H1 1970-1973 God bebyggd miljö Buller
K9 1993 ej nationell God bebyggd miljö Buller
98132-104036/ Å1  1980 ej nationell God bebyggd miljö/ Frisk luft Cancerrisk från radon
06306-51327  2003 ej nationell God bebyggd miljö Flygrelateratbuller
G11a 1999 ej nationell God bebyggd miljö Fysisk vattenbarriär
G11b 2000 ej nationell God bebyggd miljö Fysisk vattenbarriär
G11c 2000 ej nationell God bebyggd miljö Fysisk vattenbarriär
G11d 2001 ej nationell God bebyggd miljö Fysisk vattenbarriär
G6 1987 ej nationell God bebyggd miljö Grönområden
L1a 1988 ej nationell God bebyggd miljö Grönområden
L1b 1988 ej nationell God bebyggd miljö Grönområden
W1 1996 ej nationell God bebyggd miljö Grönområden
06187-95425/ S4  1987 ej nationell God bebyggd miljö/ Frisk luft Hälsoeffekter av radon
W5 1993 ej nationell God bebyggd miljö/ Frisk luft Lokala intrångseffekter/ avgaser
G9 Q1: 1997  Q2: 1998 ej nationell God bebyggd miljö Motorväg
T1 1986 ej nationell God bebyggd miljö Motorväg
Å2 1986 ej nationell God bebyggd miljö/ Frisk luft Radon
S5 1991 ej nationell God bebyggd miljö/ Frisk luft Radon i bostaden
G7 1988 ej nationell God bebyggd miljö Rekreation
06349-51338  2000 ej nationell God bebyggd miljö Transport av farligt ämne
I2 1996 ej nationell God bebyggd miljö Tunnelbygge
I4 1997 ej nationell God bebyggd miljö Tunnelbygge
0657-152531/ E2  2002 ej nationell God bebyggd miljö Vindkraft
ENV3 2003 ej nationell God bebyggd miljö Vindkraft
G12 1987 ej nationell God bebyggd miljö Väg
I3 2000 ej nationell God bebyggd miljö Väg
06282-34730/ I5  2000 ej nationell God bebyggd miljö Vägar
L15 2002 ej nationell God bebyggd miljö Vägar/järnvägar
T3a 1994-1997 ej nationell God bebyggd miljö Vägar/järnvägar
T3b 2000 ej nationell God bebyggd miljö Vägar/järnvägar
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T3c 2000 ej nationell God bebyggd miljö Vägar/järnvägar
H7 1996 ej nationell God bebyggd miljö
0614-112456  1994 ej nationell God bebyggd miljö
S2b 1989 nationell Grundvatten av god kvalité Grundvatten

06299-94916/ C4  1999 ej nationell
Hav i balans samt levande kust och skärgård/ Levande 
skogar Bevarande

98171-125829/ K6 1992 ej nationell Hav i balans samt levande kust och skärgård Färje- och flygtrafik
06298-102653 2002 ej nationell Hav i balans samt levande kust och skärgård Förbättrat rekreationsfiske
ENV4 2002,2003 ej nationell Hav i balans samt levande kust och skärgård Förbättrat rekreationsfiske
06298-4659  2002 ej nationell Hav i balans samt levande kust och skärgård Marina tjänster/varor

05165-04546 1999 De nordiska länderna
Hav i balans samt levande kust och skärgård/ Levande 
sjöar och vattendrag Rekreationsfiske

06228-201623/ E3  2002 Hav i balans samt levande kust och skärgård Rekreation

06278-94843/ S11  1998 ej nationell
Ingen övergödning/ Hav i balans samt levande kust och 
skärgård Rekreation

97271-165948/ S1  1990  
Ingen övergödning/ Hav i balans samt levande kust och 
skärgård Rekreation

05330-1581/ S14  1999, 1998 ej nationell
Ingen övergödning/ Hav i balans samt levande kust och 
skärgård Övergödning

06229-45412/ F3  1996 ej nationell
Ingen övergödning/ Hav i balans samt levande kust och 
skärgård Övergödning

S20 1991
Ingen övergödning/ Hav i balans samt levande kust och 
skärgård Övergödning

0079-15141/ S8  1995 nationell
Ingen övergödning/ Hav i balans samt levande kust och 
skärgård Övergödning

P2 1998 ej nationell Levande sjöar och vattendrag Egenskaper fiskeställe

L13 ej nationell
Levande sjöar och vattendrag/ Grundvatten av god 
kvalité Emån

S2a 1989 nationell Levande sjöar och vattendrag Fiske
L8 1998 ej nationell Levande sjöar och vattendrag Fiskeställe
06352-1105 2004 ej nationell Levande sjöar och vattendrag Förbättrat rekreationsfiske
06353-52211 1998 ej nationell Levande sjöar och vattendrag Förbättrat rekreationsfiske
F7 1996-1999 ej nationell Levande sjöar och vattendrag Göta kanal
L6 1999 ej nationell Levande sjöar och vattendrag Göta kanal
L7 1999 nationell Levande sjöar och vattendrag Göta kanal
S21 1995 ej nationell Levande sjöar och vattendrag Havsöringshabitat
H13 1982 ej nationell Levande sjöar och vattendrag/ Ingen övergödning Rekreation
05173-214435/ P4 1999-2002 ej nationell Levande sjöar och vattendrag Rekreationsfiske
06299-103238/ A5 1997 ej nationell Levande sjöar och vattendrag Rekreationsfiske
08163-61652 2004 nationell Levande sjöar och vattendrag Rekreationsfiske
P3 1999 ej nationell Levande sjöar och vattendrag Rekreationsfiske
P5 1998 ej nationell Levande sjöar och vattendrag Rekreationsfiske
P6 1998 ej nationell Levande sjöar och vattendrag Rekreationsfiske
T2 1999 nationell Levande sjöar och vattendrag Rekreationsfiske
06228-5421/ S16  2002 ej nationell Levande sjöar och vattendrag Vattenkraft
S17 2002 ej nationell Levande sjöar och vattendrag Vattenkraft
N1 1995 nationell Levande sjöar och vattendrag Vojmån

ENV2 2006 nationellt/ stratifiering
Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt 
levande kust och skärgård Värdering av det svenska fritidsfisket

06354-41430  2005 ej nationell Levande sjöar och vattendrag Överväxta vattentäckter
02281-135441  1987 nationell Levande skogar Bevarande
06300-5634/ L5  1993 nationell Levande skogar Bevarande
J8 1988 nationell Levande skogar Bevarande
K3 1987 nationell Levande skogar Bevarande
M4 1991 ej nationell Levande skogar Bevarande
H10 2003 Levande skogar Ekosystemtjänster
J11 1986 ej nationell Levande skogar Jakt
J13 1986 ej nationell Levande skogar Jakt
M3 1986 ej nationell Levande skogar Jakt
064-154426/ H6  1998 nationell Levande skogar Rekreation
0764-62251  2000 ej nationell Levande skogar Rekreation
98102-151827/ M5  1992 ej nationell Levande skogar Rekreation
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B1 1985 ej nationell Levande skogar Rekreation
B3 1991 ej nationell Levande skogar Rekreation
O1 1993 ej nationell Levande skogar Rekreation
06354-53554/ M2  1987 ej nationell Levande skogar Rekreation/jakt
06188-53244/ B4  1992 ej nationell Levande skogar Turism
B5 1993/1994 nationell Levande skogar Ökad population
F1 1993 nationell Levande skogar Ökad population
C1 1994 ej nationell Myllrande våtmarker Bevarande
06355-121346/ A1  1994 Myllrande våtmarker Ekosystemtjänster
F2 1989 Myllrande våtmarker Ekosystemtjänster
06355-114657/ G2  1993 ej nationell Myllrande våtmarker/ Ingen övergödning Ekosystemtjänster
04323-92539/ C2  2001 ej nationell Myllrande våtmarker Landanvändning
ENV1 2007 nationell Sex stycken av de 16 miljömålen Betalningsvilja för 6 svenska miljömål
D5 2000 ej nationell Storslagen fjällmiljö Jakt
06185-112349/ F4  1999 ej nationell Storslagen fjällmiljö Rekreation
05175-135348  2001 ej nationell Storslagen fjällmiljö Rekreation
B6 1992 nationell Storslagen fjällmiljö Rekreation
L9 2001 ej nationell Storslagen fjällmiljö Rekreation
06184-105719/ L14  1999 ej nationell Storslagen fjällmiljö Skidområde
06355-95231  2001 ej nationell Storslagen fjällmiljö Snöskoter
H11 2000 ej nationell Storslagen fjällmiljö Snöskoter
04190-234323/ S12 1995 Säker strålmiljö Skador efter Tjernobyl
0337-135541  1987, 1986 nationell Riskreduktion
06353-8458  2003 nationell Kyckling/nötproduktion
06355-41944  2005 nationell Fläskköttsproduktion
08182-233136 2005 ej nationell Riskreduktion
97240-185313  1995 nationell Ökad livslängd
97240-204456  1996 nationell Riskreduktion
97300-143458  1993, 1992 ej nationell Infertilitet
97301-165112  1991 ej nationell Sänkt blodtryck
9868-12726  1996, 1995 ej nationell Klimakteriebesvär
9872-104652  1995 nationell Förväntad livslängd
J7 1989 nationell Environmental action programmes
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Appendix 2. Separata filer som 
hänvisas till i rapporten 
Följande excelfiler kan återfinnas på Naturvårdsverkets hemsida 
(www.naturvardsverket.se).  

 
Detaljinformation fritidsfiskestudier.xls 
Denna fil innehåller detaljerad information om varje fritidsfiskestudie (en studie 
per flik). Upplysningarna och förarbete för respektive studie i denna fil har varit 
viktiga för beräkningarna av intervall. Här ingår även de studier som inte ingår i 
intervallen. 
 
Detaljinformation vattenkvalitetsstudier.xls 
Denna fil innehåller detaljerad information om varje vattenkvalitetsstudie (en stu-
die per flik). Upplysningarna för respektive studie i denna fil har varit viktiga för 
beräkningarna av intervall. Här ingår även de studier som inte ingår i intervallen. 
 
Fritidsfiskeberäkningar.xls 
Filen innehåller samtliga beräkningar för att komma fram till de värden som ingår i 
intervallen. Steg för steg kan beräkningarna följas i denna fil och här ingår även 
översättningarna för att få värden för de tre förändringar för vilka intervall bildats 
för fritidsfisket. Skuggade celler innebär att värdet i cellen beräknats i filen och inte 
skattats i studien. Här ingår även de fritidsfiskestudier som inte ligger till grund för 
intervallen. 
 
Vattenkvalitetsberäkningar.xls 
Filen innehåller samtliga beräkningar för att komma fram till de värden som ingår i 
intervallen. Steg för steg kan beräkningarna följas i denna fil och här ingår även 
översättningarna för att få värden per kilo reducerat näringsämnen. Skuggade celler 
innebär att värdet i cellen beräknats i filen och inte skattats i studien. Här ingår 
endast de studier som ligger till grund för intervallen. 
 
Översikt.xls 
Denna fil innehåller en översikt för alla studier över värderad naturtyp och vilken 
vara/tjänst som värderats. Det finns en flik för varje naturtyp med mer detaljerad 
information om studierna. Vidare finns en flik där samtliga studier finns samlade 
med referensnummer och fullständig referens. 
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Appendix 3. Myndigheternas  
enkätsvar 
Nedan följer en sammanställning av svaren på den enkät som skickades ut till föl-
jande myndigheter i början av mars 2009: Boverket, Jordbruksverket, Kemikaliein-
spektionen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Socialstyrel-
sen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Banverket, 
Fiskeriverket, Folkhälsoinstitutet, Konjunkturinstitutet, Luftfartsverket, SIKA, 
Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Vattenmyndigheterna och Vägverket.  

 
 
      

 
 

 
 

En enkät för att kartlägga myndigheters användning och 
behov av monetära värden för att beskriva miljöföränd-
ringar och effekter på ekosystemtjänster 
 
Tack för att du vill svara på denna enkät! Fyll i svaren direkt i dokumentet och 
returnera per e-post till Linus Hasselström (linus@enveco.se) senast 2009-03-16. 
 
Vi är medvetna om att vissa av frågorna är väldigt breda och komplexa men vi ber 
dig specificera och utveckla svaren så långt det är möjligt. 
 
 

 
 

Denna enkät behandlar användning och behov av monetära värden för att beskriva miljö-
förändringar och effekter på ekosystemtjänster. Detta kan innebära både kvalitativa och 
kvantitativa förändringar.   
 
Med effekter på ekosystemtjänster avses i denna enkät effekter på både ekosystemtjänster 
och ekosystemvaror, dvs. varor och tjänster som tillhandahålls naturligt av jordens eko-
system. Exempel på ekosystemtjänster är naturlig vatten- och luftrening, pollinering, 
tillhandahållande av rekreationsmöjligheter och skönhetsvärden. Exempel på ekosystem-
varor är timmer och fisk.     
 
Med miljöförändringar avses i denna enkät förändringar av hela system som exempelvis 
klimatförändringar, försurning av sjöar och övergödning av vattendrag, sjöar och hav. 
Miljöförändringar innebär därför även effekter på specifika ekosystemtjänster. Miljöför-
ändringar används i denna enkät i en vidare bemärkelse och innefattar även förändringar 
av kulturmiljöer och inomhusmiljöer. 
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1. Ange myndighetens namn:  
 
 
2. Använder din myndighet sig av monetära värden i t.ex. konsekvensanaly-
ser27 för att beskriva miljöförändringar eller effekter på ekosystemtjänster? 
Ja/nej 
Om nej, varför inte? Vid nej gå sedan vidare till fråga 6.  

 
 
Jordbruksverket: Ja, regelmässigt när det gäller de mer självklara ekosystem-

tjänsterna som värdet av spannmål, nötkött mjölk mm. När det gäller mer svårvär-

derade ekosystemtjänster som natur- och kulturvärden har vi använt det i enstaka 

studier men inte systematiskt eller på ett formaliserat sätt som i kost-

nads/intäktsanalyser. Ofta är målen givna och vår uppgift är att ta fram kostnadsef-

fektiva åtgärder givet satta mål vilket innebär att vi inte fokuserar på värdet av 

åtgärder. Dock försöker vi hålla oss uppdaterade på värderingsstudier inom våra 

områden såsom: natur- och kulturvärden i odlingslandskapet, värdet av reducerat 

växtnäringsläckage, bekämpningsmedel och växthusgaser. 

 

Kemikalieinspektionen: NEJ. Kemikalieinspektionen har vid några tillfällen hän-

visat till monetära värden för att indikera storleksordningen för någon miljöeffekt 

men inte använd dylika värden i ekonomiska kalkyler i t.ex. konsekvensanalyser. 

 

Skogsstyrelsen: Ja.  

 

Strålsäkerhetsmyndigheten: Ja, om möjligt, men ofta i begränsad utsträckning 

och i första hand endast i form av monetära värden av liv och hälsa. 

 

SGU (Sveriges geologiska undersökning): Ja (i viss mån). Trevande försök har 

gjorts i olika sammanhang som har med miljömåls- och vattenförvaltningsarbete att 

göra. Det gäller då värdet av grundvatten för olika ändamål. 

 

Banverket: Ja. 

 

Fiskeriverket: Ja. 

 

                                                      
27 En konsekvensanalys kan kortfattat beskrivas som en presentation och analys av för- och nackdelar 
som ett förslag eller en åtgärd medför. Att genomföra en konsekvensanalys innebär ofta även att värde-
ra dessa för- och nackdelar ekonomiskt.   
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Statens folkhälsoinstitut: Nej. Vi värderar bara effekter på hälsa. Miljöfaktorer 

kan möjligen spela en bakomliggande roll men vi värderar inte dessa. 

 

LFV (Luftfartsverket): Ja i viss mån, inte för att beskriva miljöförändringen utan 

för att få en kostnad på utsläppet till miljön. 

 

SIKA (Statens Institut för Kommunikationsanalys): Ja. 

 

Sjöfartsverket : NEJ – Enligt definitionerna på föregående sida så är svaret nej. 

Däremot värderas (monetärt) ”miljöförändringar” 

 

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt: Ja. 

 

Transportstyrelsen (Utvecklingsavdelningen, enheten för omvärldsanalys och 

marknad (luftfart)  

Sjöfartsavdelningen, miljösektionen (sjöfart)): Luftfart: Nej. Vi håller på att 

utveckla konsekvensutredningarna och kanske kommer detta in där. Sjöfart: Nej, vi 

har inte hittills haft uppgifter tillgängliga som har kunnat användas. 

 

Boverket: Ja.  

 

Socialstyrelsen: Socialstyrelsen använder inte monetära värden i schablonform för 

att beskriva miljöförändringar och effekter på ekosystemtjänster. Socialstyrelsen 

har dock ett behov av att sätta både positiva och negativa effekter av miljöpåverkan 

i relation till människors hälsa. 

 
Naturvårdsverket: Vanligtvis inte. Vi gör ofta konsekvensanalyser som visar vad 

det kostar att nå olika miljömål, kostnadseffektivitetsanalyser, dvs. hur man på 

billigaste sätt kan nå målen. Ibland försöker vi beskriva nyttan oftast kvantitativt 

eller kvalitativt för att få något att jämföra kostnaderna med. Pga. att det finns 

mycket kritik mot värderingsmetoder har det inte varit en självklarhet att vi ska 

försöka värdera nyttan. 
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3. Lista de sammanhang (analyser, rapporter etc.) i vilka din myndighet an-
vänder sig av monetära värden för att beskriva miljöförändringar eller effek-
ter på ekosystemtjänster. 
 
Jordbruksverket: Vi har använt studier av betalningsvilja för odlingslandskapets 

natur- och kulturvärden som allmän information om storleksordningar och som 

underlag för prioriteringar. 

T.ex. i det tekniska underlaget inför ett nytt landsbygdsprogram, Kulturhistoriska 

bidrag och särdrag (2006:10), Värdering av betesmarker (2008:26). Den senare 

rapporten ingick i ett projekt där vi finansierade ytterligare en studie på internatio-

nella handelshögskolan i Jön-köping. Där studerades påverkan på fastighetspriser 

av närhet till natur- och kulturvärden i odlingslandskapet (hedoniskt prisindex). 

Studierna presenterades på ett seminarium förra hösten. Vi har även gjort skatt-

ningar av Pollineringstjänster (biodling) och tittat på värdet av våtmarkers kväve-

reningsförmåga.  

 

Skogsstyrelsen: Miljömålsarbetet (Både nationellt och delvis regionallt) 

Nationella Strategin för formella skydd av skog 

Skogsstyrelsens egna framtagna sektorsmål 

Allehanda regeringsuppdrag och andra sammanhang (t.ex. stormen Gudrun) 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten: Under senare år har detta varit mest aktuellt inom 

åtgärder mot oönskade effekter på hälsa av UV-strålning. Vid framtagande av före-

skrifter gäller sedan ett antal år tillbaka att konsekvensanalyser ska göras. Ekono-

miska sådana görs eller har uppskattats så långt så är möjligt. T.ex. vid revidering 

av solarieföreskrifter 1998, SSI FS 1998:2, (reglering av inomhusmiljö i vid be-

märkelse). Vid konsekvensanalys av åtgärdsförslag inom utvärderingen av miljö-

kvalitetsmålet säker strålmiljö (SSI rapport 2008: )ingick kostnader för hudcancer 

(skivepitelcancer). 

 

SGU: I följande rapporter ingår i viss mån diskussion kring dessa frågor: 

SGU, 2006: Utredning på uppdrag av regeringen: Förslag till förbättring av kun-

skapsförsörjningen avseende grundvattenkvaliteten. 

SGU, 2009: Utredning på uppdrag av regeringen: Sveriges grundvattentillgångar – 

betydelse för näringslivsutveckling och tillväxt. Dnr 0-1745/2008 

 

Banverket: Vid samhällsekonomiska kalkyler för att utvärdera åtgärder inom järn-

vägssektorn. 
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Vid bestämning av banavgifter vilka baseras på beräkningar av marginalkostnader 

för externa effekter. 

 

Fiskeriverket: Samhällsekonomiska bedömningar av förändringar i fiskeriförvalt-

ningen, Fiskeriverket 2006 

Ekologiska, genetiska och ekonomiska konsekvenser av kompensationsutsättning-

ar, Fiskeriverket 2007 

Fritidsfiske och fritidsfiskebaserade företag, Fiskeriverket 2007 

Economic information regarding fisheries, Fiskeriverket 2008 

Strukturstöd för åtgärder i hamnar 2000-2006, Fiskeriverket kommande rapport 

Plan för anpassning av fiskeflottan: Bottentrålande fartyg i Skagerrak, Kattegatt 

och Nordsjön, Fiskeriverket 2009  

 

LFV: LFV redovisar sina koldioxidutsläpp årligen. För de utsläpp av koldioxid 

som vi har köper vi utsläppsreduktionscertifikat (CER alt VER). Detta innebär att 

varje enhet inom LFV måste i sin budget uppskatta hur mycket koldioxid man 

planerar att släppa ut och därmed budgetera medel för att kunna köpa kompensato-

riska åtgärder. 

 

SIKA: Då vi gör samhällsekonomiska analyser av investeringar i transportsektorn 

med hjälp av modellsystemet Sampers/Samkalk (som används av de flesta trafik-

verken och av utredningskonsulter inom transportsektorn). De samhällsekonomiska 

kalkylvärden som används bestäms i trafikverks-gemensamma grupper (ASEK-

gruppen föreslår värden och Verksforum fastställer värdena). Dessa värden (kalla-

de ASEK-värden) finns sammanställda och redovisade i rapporter utgivna av 

SIKA, eftersom SIKA har till uppgift att koordinera arbetet med att ta fram kalkyl-

värdena. 

 

Sjöfartsverket : Till följd av förändrade emissioner monetärt. Detta sker i sam-

hällsekonomiska kalkyler av infrastrukturåtgärder. 

 

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt: Förslag till åtgärdspro-

gram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 

 

Boverket: Några exempel: Rapport: God bebyggd miljö- Fördjupad utvärdering av 

miljömålsarbetet (2007), Bilaga: Möjligheterna att med detaljplaner minska  
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energianvändningen för uppvärmningen i små hus. Referensbilaga till rapporten 

”Energi i detalj”, Rapport: Mindre olja, bättre miljö- men till vilket pris.  

 

Socialstyrelsen: Vi identifierade i vårt senaste underlag till fördjupad utvärdering 

av miljömålen ”Hälsofrågor, en självklar del av miljöarbetet” 

(http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2007/9825/2007-103-8.htm) behovet av 

metodutveckling för att ta fram samhällsekonomiska underlag för miljörelaterad 

hälsopåverkan (s 36–39). 

 

Konjunkturinstitutet sammanställde 2007 det underlagsmaterial som då kunde 

utgöra grunden för en värdering av hälsoeffekter i relation till luftföroreningar och 

till buller, detta presenterades i rapporten ”Samhällsekonomiska värderingar av 

luft- och bullerrelaterade hälsoproblem” 

http://www.konj.se/download/18.135d774d116cb6c847680008133/Specialstud_13

_tryck.pdf)  

 

I den senaste nationella miljöhälsoenkäten som genomfördes 2007 fanns frågor 

med om livskvalitet utformade enligt EQ-5Dmodellen. Vilka frågor som ställdes 

(Bilaga 1, s 197) och en del resultat presenteras i Miljöhälsorapport 2009 

(http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2009/10349/200-126-70.htm) kapitel 5 s 

37-45. 

 
Naturvårdsverket: Som framgår av frågan ovan använder vi inte regelmässigt 

monetära värden för att beskriva effekter på miljön eller ekosystem. I de fall det 

förekommer har det oftast handlat om att värdera utsläpp till luft, som koldioxid, 

kväveoxider, VOC, partiklar etc. Detta har gjorts bl.a. inom den fördjupade utvär-

deringen av miljömålen om än i liten utsträckning eftersom det där handlar om att 

beräkna kostnader för de åtgärdsförslag som ska bidra till att uppfylla målen. För 

utsläpp till luft refererar vi ofta till de s.k. ASEK -värdena som anses vara väl ut-

redda och accepterade. I arbetet med det s.k. takdirektivet har vi ibland refererat till 

internationella värderingar av de positiva hälsoeffekter som skulle uppstå om taken 

nås. Sådana siffror tas fram inom ramen för CAFE programmet. I enstaka fall för-

söker vi även att med räkneexempel illustrera andra typer av nyttovärden, som t.ex. 

påverkan på hälsa, rekreation, markanvändning etc. Då handlar det oftast om att 

nyttja gjorda värderingsstudier från exempelvis den nordiska värderingsdatabasen.  

 
4. För vilka miljöförändringar/effekter på ekosystemtjänster använder din 
myndighet monetära värden?  
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a) Lista dessa nedan.  
b) Lista även de monetära värden som din myndighet använder för respektive 
miljöförändring/ ekosystemtjänst. 
c) Hur är dessa värden framtagna? Specificera (kortfattat) metod, källa eller 
annat tillvägagångssätt.
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a) Miljöförändring/effekt på 
ekosystemtjänster 

b) Monetärt värde c) Värdet är framtaget enligt 
följande: 

Skogsstyrelsen: Förändring 
av målet med en skog från 
att vara produktionsinriktad 
till att vara avsatt för att 
skydda den biologiska mång-
falden 

Virkesproduktionsbortfallet, 
nuvärden, kr per hektar 

Framför allt har avkastningsvär-
det av skogen beräknats (via 
Beståndsmetoden) 

Skogsstyrelsen: Ökning av 
mängden död ved 

Virkesproduktionsbortfall, 
nuvärden, kr per skogsku-
bikmeter 

Bygger på en rad antagen om 
alternativvärdet av död ved 
(sortimentsfördelning, storlek, 
priser etc.)  

Skogsstyrelsen: Bibehålla 
yngre och medelålders skog 
samt öka arealen äldre lövrik 
skog 

Virkesproduktionsbortfall, 
nuvärde, kr per skogsku-
bikmeter. 

Bygger på en rad antagen om 
alternativvärdet av mängden 
lövskog (storlek, ålder, priser 
etc.) 

Skogsstyrelsen: Bibehålla 
och utveckla kantzoner 
utmed vattendrag och sjöar 

Virkesproduktionsbortfall, 
nuvärde, kr per skogsku-
bikmeter. 

Bygger på en rad antagen om 
alternativvärdet av mängden 
påverkad skog och dennas 
utseende samt priser, kostnader 
etc.) 

Strålsäkerhetsmyndigheten: 
Hudcancer av olika slag 

Från några tiotals miljoner kr 
för vissa hudcancerslag och 
regionala studier till ett par 
tre miljarder kr total sam-
hällskostnad för hela riket. 

Bedömningar enl. Stockholms 
läns landstings ”Interventions-
plan – Solvanor Hudcancer” 
(2001) och i UV-vetenskapliga 
rådets rapporter (SSI-rapport 
2006:07, 2007:12 och 2008:20 
samt CMT rapport 2007:5 (Lin-
köpings universitet) 

SGU: Bevarande av god 
kvalitet hos grundvattnet 
avseende dricksvatten/ 
bevattning/ industri inkl. 
energiförsörjning 

 För dricksvatten; ersättning av 
vattentäkt.Tjänster att få kom-
munalt vatten från brunn till 
kranen. Mervärde av bevattning, 
industriell användning 

Banverket: Luftföroreningar NOx=75 kr/kg reg. 1,8 
kr/exp.enhet lok 
VOC= 38 kr/kg reg 
3,0 kr/exp.enhet lok 
SO2=25 kr/kg reg 15,1 
kr/exp.enht lok 
Partiklar=515 kr/exp.enhet 
lok. Beroende av landsbygd, 
stadsbygd. 

ASEK 4/BVH 706 

Banverket: Klimatgaser CO2=1,50 kr/kg ASEK 4/BVH 706 

Banverket: Buller Beroende av db, antal tåg 
per dag, samt inom-
hus/utomhus 

BV=4,2(70+t)1,1e(0,18(N-45)0,88)-1 

T=antal tåg per dygn (t<150) 
N=maximalnivå inomhus dBA 
(ASEK 4/BVH 706) 

Fiskeriverket: För stor fiske-
flotta-Minskande fiskbe-
stånd/minskat antal småska-
liga fiskare –minskade kultur-
värden 

Drygt 400 kr/hushåll per år Betalningsviljestudie (Natur-
vårdsverket (2008) rapport 
5822) 

Fiskeriverket: Öka torskbe-
stånd 70 % 

Ca 500 kr/hushåll och år -’’- 

Fiskeriverket: Bevarande av 
30 starkt/akut hotade marina 
arter 

Ca 600 kr/hushåll och år -’’- 

Fiskeriverket: Minska fiske-
flottan med skrotningsstöd 

Stödbelopp kr/fartyg  Fartygens försäkringsvärde 

Fiskeriverket: Ökad mängd 
uppvandrande lax i Vindeläl-
ven 

96-500 miljoner kr Betalningsviljestudie Håkans-
son, C. (2007) Cost-Benefit 
Analysis and Valuation Uncer-
tainty. Doktorsavhandling 
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2007:41, Sveriges Lantbruks-
universitet 

Fiskeriverket: Återställande-
kostnad för att öka uppvand-
ring av havsöringssmolt 

Kronor per uppvandrande 
havsöringssmolt med olika 
åtgärder 

Sundberg, Sara (2004) Re-
placement costs as economic 
values of environmental 
change:  
A review and an application to 
Swedish sea trout habitats  

Fiskeriverket: Resursränta i 
det svenska yrkesfisket givet 
olika scenarier 

Kronor totalt och per fiske-
segment 
Värde varierar beroende på 
scenario 

Fiskeriverket (2006) Samhälls-
ekonomiska bedömningar av 
förändringar i fiskeriförvaltning-
en  

Fiskeriverket: Rekreations-
värdet av laxfisket bland 
handredskapsfiskare som 
fiskat i Byske älv 1996. 
Betalningsviljan givet att 
förhållandena i älven förbätt-
rades till att motsvara bra 
norska laxälvar 

Betalningsviljan för fisket 
1996 var 89 kr för en dagsli-
cens, 326 kr för en veckoli-
cens och 757 kr för en 
årslicens. Vid Norska förhål-
landen 142 kr för en en-
dagslicens, 522 kr för en 
veckolicens och 1231 kr för 
en årslicens 

Appelblad, Håkan (2001) The 
Spawning Salmon as a Re-
source by Recreational Use. 
The case of the wild Baltic 
salmon and conditions for an-
gling in north Swedish rivers. 
GERUM Kulturgeografi 2001:3, 
Umeå universitet. 
 

Fiskeriverket: Värdet av 
fritidsfiske, värdering av olika 
karaktäristiska vid Storsjö-
Kapell 

Betalningsviljan för att fånga 
ytterligare en fisk av medel-
storlek var 41 kr i genom-
snitt och för en stor fisk 69 
kr i genomsnitt. Att kunna 
fånga ytterligare en fisk 
utöver befintlig bag-limit 
värderas till 30 kr. Givet att 
vattenkraftsdammen rivs 
ökar den marginella betal-
ningsviljan med nästa det 
dubbla till 72 kr för ytterliga-
re en medelstor fisk, 124 kr 
för ytterligare en stor fisk 
och 62 kr för ytterligare en 
fisk utöver bag-limit.  

Jonsson, Anna, Laitila, Tomas 
och Paulrud, Anton (2006) A 
Multi-Attribute Extension of 
Discrete-Choice Contingent 
Valuation for Angling Site Char-
acteristics. Journal of Leisure 
Research, Vol. 38, No. 2, pp. 
133-142.  
 

Fiskeriverket: Värdet av att 
fånga ytterligare en fisk 
utöver fiskarens befintliga 
fångster i handredskapsfiske. 
Vid olika vatten och med 
olika fiskemetoder 

Kr per fisk Paulrud, Anton (2004) Econo-
mic valuation of Sport-Fishing in 
Sweden: empirical findings and 
methodological developments, 
Doktorsavhandling Silvestria 
323, Institutionen för skogseko-
nomi, Sveriges lantbruksuniver-
sitet, Umeå 

LFV: CO2 utsläpp dvs. kli-
matpåverkan 
 

Kostnad för kompensation 
av utsläppt mängd fossil 
koldioxid, samt övriga kli-
matpåverkande gaser enligt 
Kyotoprotokollet. 
 

Mängden utsläppt CO2 räknas 
ut enligt internationell standard, 
Green House Gas Protocol/ISO 
14064. Utsläppsreduktionscerti-
fikat (CER alt VER) handlas upp 
på en internationell marknad. 
LFV har köpt CER/Ver för ca 10 
Euro per ton CO2. 

SIKA: Regionala effekter av 
utsläpp av kväveoxider (NOx) 
 på hälsa och ekosystem 

75 kr/kg utsläpp i 2006-års 
penningvärde 

Åtgärdskostnad, d v s kostnad 
härledd från politiska mål om 
begränsning av NOx-utsläpp. 

SIKA: Regionala effekter på 
hälsa och ekosystem av 
utsläpp av svaveldioxid 
(SO2) 

25 kr/kg utsläpp, i 2006-års 
penningvärde 

Samma som ovan 

SIKA: Regionala effekter på 
hälsa och ekosystem av 
utsläpp av kolväten (VOC) 

38 kr/kg utsläpp, i 2006-års 
penningvärde 

Samma som ovan 

Sjöfartsverket: Emissioner -> 
HC, NOx, SO2, CO2 

För tillfället ASEK4 värden 
enligt nu gällande ASEK 
direktiv (tidigare lägre vär-
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den) 

Vattenmyndigheten i Norra 
Östersjöns vattendistrikt: 
Kostnaden för minskat fos-
forutsläpp till vatten, enskilda 
avlopp 

4000-12000 kr/kgP IVL 2008, Rapport: Uppföljning 
förstudie åtgärdskostnad för 
Vattenmyndigheten. (Dessa 
kostnader är sedan anpassade 
till Norra Östersjöns vattendi-
strikts förutsättningar.) 

Vattenmyndigheten i Norra 
Östersjöns vattendistrikt: 
Kostnaden för minskat fos-
forutsläpp till vatten, kommu-
nala avloppsreningsverk 

5000 kr/kgP IVL 2008, Rapport: Uppföljning 
förstudie åtgärdskostnad för 
Vattenmyndigheten. (Dessa 
kostnader är sedan anpassade 
till Norra Östersjöns vattendi-
strikts förutsättningar.) 

Vattenmyndigheten i Norra 
Östersjöns vattendistrikt: 
Kostnaden för minskat fos-
forutsläpp till vatten, jordbruk 
(skyddszon, våtmark, fång-
damm) 

300-8000 kr/kgP IVL 2008, Rapport: Uppföljning 
förstudie åtgärdskostnad för 
Vattenmyndigheten. (Dessa 
kostnader är sedan anpassade 
till Norra Östersjöns vattendi-
strikts förutsättningar.) 

Vattenmyndigheten i Norra 
Östersjöns vattendistrikt: 
Kostnaden för minskat fos-
forutsläpp till vatten, industri 

100-1500 kr/kgP IVL 2008, Rapport: Uppföljning 
förstudie åtgärdskostnad för 
Vattenmyndigheten. (Dessa 
kostnader är sedan anpassade 
till Norra Östersjöns vattendi-
strikts förutsättningar.) 

Vattenmyndigheten i Norra 
Östersjöns vattendistrikt: 
Åtgärdskostnader för dam-
mar som utgör vandringshin-
der (åtgärderna är fisktrappa, 
inlöp eller omlöp)  

55 000-600 000 kr/damm IVL 2008, Rapport: Uppföljning 
förstudie åtgärdskostnad för 
Vattenmyndigheten. (Dessa 
kostnader är sedan anpassade 
till Norra Östersjöns vattendi-
strikts förutsättningar.) 

Vattenmyndigheten i Norra 
Östersjöns vattendistrikt: 
Åtgärdskostnader för väg-
övergångar som utgör vand-
ringshinder 

250 000 kr/vägövergång IVL 2008, Rapport: Uppföljning 
förstudie åtgärdskostnad för 
Vattenmyndigheten. (Dessa 
kostnader är sedan anpassade 
till Norra Östersjöns vattendi-
strikts förutsättningar.) 

Vattenmyndigheten i Norra 
Östersjöns vattendistrikt: 
Biotopinsatser (återställande 
av bottensubstrat och lekgrus 
i vattendragen som rinner 
genom jordbruksmark och 
skogsmark) 

200 kr/m2 IVL 2008, Rapport: Uppföljning 
förstudie åtgärdskostnad för 
Vattenmyndigheten. (Dessa 
kostnader är sedan anpassade 
till Norra Östersjöns vattendi-
strikts förutsättningar.) 

Boverket: Betalningsvilja för 
att slippa visst buller 

570-3020 kr SIKA Rapport 2002:4 

Boverket: Miljöeffekter av 
byten av uppvärmningssy-
stem 

Se beräkningar i ”God 
bebyggd miljö- Samhälls-
ekonomisk konsekvensana-
lys (Boverket 2008-02-18) 

 

Boverket: Betalningsvilja för 
att slippa radon 

2678 kr/ år per hushåll ”Economic Valuation of Risk 
Reduction in case of indoor 
Radon”, Jeanette Åkerman 
1988 

Boverket: Direkta och indirek-
ta kostnader för lungcancer-
fall 

2 488 010 kr ”Rökning - produktionsbortfall 
och sjukvårdskostnader”, Sta-
tens Folkhälsoinstitut 2004. 

Boverket: Utsläppsminsk-
ningar och dess skadekost-
nader 

Olika värden beroende på 
utsläpp 

SIKA 2008. ASEK 4, PM 2008:3 
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Kommentar Skogsstyrelsen: OBS! Skogsstyrelsen har gjort en mängd olika be-

räkningar för olika miljöförändringar varför listan nedan endast är ett utplock. 

Framför allt har beräkningar gjorts på förslag där miljöförändringar ska göras i 

framtiden, dvs. inte värdet av historiska miljöförändringar eller effekter på ekosy-

stemtjänster. Beräkningarna bygger i de flesta fall på vad den samhällsekonomiska 

kostnaden blir vid införande av t.ex. nya ekosystemtjänster. Alltså inte vad den 

samhällsekonomiska intäkten (t.ex. ökad biologiska mångfalden) blir. 

 

Jordbruksverket: Se föregående fråga. 

 

Naturvårdsverket: 4a: Vi använder inte några schablonvärden förutom ASEKs 

för värdering av utsläpp till luft. I övrigt används ibland värderingsdatabaser för 

räkneexempel, men inte på något systematiskt sätt. Se även fråga 3. 4b: ASEK och 

de beroende på situationen mest lämpliga värderingsstudierna på t ex hälso eller 

rekreationsområdet 

 

5. Finns det på din myndighet dokument/rapporter som beskriver hur myn-
digheten använder monetära värden för att beskriva miljöförändring-
ar/effekter på ekosystemtjänster? Om ja, ge referens eller webblänk till de 
mest centrala dokumenten/rapporterna. 
 

Jordbruksverket: Nej. 
 

Skogsstyrelsen: Nej inte något dokument som specifikt berör detta. Däremot finns 

metodbeskrivningar i de dokument där beräkningar av värdet görs (se länk nedan 

till fördjupad utvärdering av levande skogar). 

http://www.skogsstyrelsen.se/forlag/enbok.asp?Produkt=1560 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten: Nej. 

 

SGU: Se ovan under punkt 3. 

 

Banverket: SIKA PM 2008:3 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för 

transportsektorn: ASEK 4 Banverkets beräkningshandledning BVH 706 

 

Fiskeriverket: Nej. 
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SIKA: Senaste ASEK-rapporten är: SIKA PM 2008:3 ”Samhällsekonomiska prin-

ciper och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 4”. (här finns referenser till 

tidigare ASEK-rapporter) 

Fölande rapporter innehåller beskrivningar om hur värdena för kostnader för luft-

föroreningar har tagits fram: 

SIKA PM2005:9 ”Arbetet med att utveckla värderingar för trafikens avgasutsläpp”. 

SIKA PM 2005:10 ”Förslag till reviderade värderingar av trafikens utsläpp till 

luft”. 

Samtliga rapporter kan laddas mer från SIKAs hemsida. 

 

Sjöfartsverket: Inte enligt def. På sid 1. CBA kan hittas på den trafikslagsgemen-

samma hemsidan på nätet för åtgärdsplaneringen. 15 mars. 

 

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt: NEJ 

 

Boverket: God bebyggd miljö- Samhällsekonomisk konsekvensanalys (Boverket 

2008-02-15) 

 
Naturvårdsverket: Nej. 

6. För vilka miljöförändringar/effekter på ekosystemtjänster skulle din myn-
dighet behöva/ha användning av monetära schablonvärden? 
 

a) Lista dessa i tabellen nedan och rangordna dem så nr 1 blir den miljö-
förändring eller aktuella ekosystemtjänst för vilken din myndighet 
skulle ha störst behov/användning av ett monetärt schablonvärde. Nr 
2 innebär näst störst behov/användning av ett schablonvärde osv. 
 

b) Ange i tabellen den enhet som din myndighet helst skulle vilja ha på 
respektive monetära värde. Se exempeltabell nedan. 
 

Exempeltabell 
a) Miljöförändring/effekt på ekosystemtjänst b) Önskad enhet på monetärt värde 
1. kväveutsläpp till vatten kr/kg kväve 
2.våtmarksförekomst kr/Ha 

 
     

a) Miljöförändring/effekt på ekosystemtjänst b) Önskad enhet på monetärt värde 
Jordbruksverket: 1. Förändringar i odlingslandskapets 
diversitet  

 

Jordbruksverket: 2. Ändrade bruknings- och skötselme-
toder (skiftesnivå) 

 

Jordbruksverket: 3.Belastning av närsalter (kväve fos-
for) 
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Jordbruksverket: 4. Förändrad användning av bekämp-
ningsmedel 

 

Jordbruksverket: 5.förändrad ammoniakavgång  

Jordbruksverket: 6. Tungmetaller/kadmium i åkermark  

Jordbruksverket: 7. Klimatpåverkan kr/kg koldioxidekvivalent 

Kemikalieinspektionen: 1. Skada på miljö och hälsa av 
spridning av kvicksilver, kadmium och bly  

kr/spridd kvantitet 

Kemikalieinspektionen: 2. Motsvarande för andra sär-
skilt farliga ämnen 

kr/spridd kvantitet 

Skogsstyrelsen: 1. Avsättning (formellt och frivilligt) av 
skog (allehanda skogstyper och trädslag) för natur och 
kulturmiljöändamål. 

kr/ha. Vad som är intressant är intäkts-
värdet (icke-monetära) eftersom vi tror 
oss ha bra uppgifter om kostnader.  

Skogsstyrelsen: 2. Kväve- och fosforutsläpp från skogen kr/kg kväve och fosfor (både intäkter 
och kostnader) 

Skogsstyrelsen: 3. Tillskapande av rekreationsskogar 
(tätortsnära skogar) 

kr/ha (kostnad), Kr/person i förbättrad 
hälsa 

Skogsstyrelsen: 4. Fornlämning kr/objekt (kostnad/intäkt) 

Strålsäkerhetsmyndigheten: 1. Minskning av livsår 
(kvalitetskompenserat) 

kr per år 

SGU: 1. Utsläpp av kemiska ämnen till grundvatten som 
används som dricksvatten 

kr/m3  renat vatten 

SGU: 2. Överuttag av grundvatten som används som 
dricksvatten 

kr/m3  *ersättnings-/planeringskostnader 

SGU: 3. Uttag av naturgrus kr/ton * påverkansfaktorer 

SGU: 4. Uttag av krossat berg kr/ton * påverkansfaktorer 

SGU: 5. Utsläpp av kemiska ämnen till grundvatten som 
påverkar omgivande ekosystem 

kr/m3 renat vatten 

SGU: 6. Överuttag av grundvatten som påverkar omgi-
vande ekosystem 

kr/m3  *ersättnings-/planeringskostnader 

SGU: 7. Utsläpp av kemiska ämnen till grundvatten för 
olika ändamål; bevattning, industrin, etc.  

kr/m3  renat vatten 

Banverket: 1. Intrångseffekter, såsom barriäreffekter 
och fragmentering 

kr/km 

Banverket: 2. Intrångseffekter, såsom störning - effekter 
på biologisk mångfald av buller 

kr/ha 

Banverket: 3. Buller, marginalkostnad  

Fiskeriverket: 1. I den mån data finns: Värdering effekter 
av olika fiskeredskap (på bottnar etc.) 

Kostnad kr/ton fångad fisk 

Fiskeriverket: 2. Kostnadseffektiviteten av olika åtgärder 
för att förbättra vandringsvägar och lekområden för 
migrerande fisk 

Kronor per ytterligare uppvandrande 
havsöringsmolt/laxsmolt/ål 

Fiskeriverket: 3. Ökad mängd av en fiskart i haven – 
effekter på turistföretag och fritidsfiske 

Förädlingsvärde eller omsättning i 
företagen 
Betalningsvilja och konsumentöverskott 
fritidsfiskare 
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Fiskeriverket: 4. Bevarande av fiskbestånd och marina 
däggdjur, existensvärde, optionsvärde m.m. 

kr/bestånd 

Fiskeriverket: 5. Värdering kostnad spökgarn (fisk som 
dör) 

kr/år   

Fiskeriverket: 7. Om det fanns data: Värdet av fisk för 
upprätthållande av balansen i ekosystemen, t.ex. i 
Östersjön 

Kronor  

Fiskeriverket: 8. Om det fanns data: Effekten av ökade 
rovfiskbestånd på övergödningssituationen 

T.ex. Kr/enhet minskning av alger  

LFV: 1Utsläpp av flygets klimatpåverkan gaser exklusi-
ve CO2,( T.ex. NOx) 

kr/kg NOx 

LFV: 2. Utsläpp av lättnedbrytbart organiskt material till 
vatten 

kr/kg TOC 

SIKA: 1. Skadekostnad på ekosystem på grund av 
utsläpp av kväveoxider 

kr per kg kväveoxid 

SIKA: 2. Skadekostnad på ekosystem på grund av 
utsläpp av svaveldioxid  

kr per kg svaveldioxid 

SIKA: 3. Skadekostnad på ekosystem på grund av 
utsläpp av kolväten (VOC) 

kr per kg VOC 

SIKA: 4. Värdering av totalt värde på olika typer av 
ekosystem (för beräkning av kostnad för intrång genom 
t ex väg- eller järnvägsbygge). 

kr per hektar 

SIKA: 5. Värdering av barriäreffekter på ekosystem, d v 
s ekosystemet ”delas” p.g.a. en väg eller järnväg. 

kr per hektar som påverkas 

SIKA: 6. Skadekostnad på marina ekosystem på grund 
av sjöfart 

kr per hektar som påverkas 

Sjöfartsverket: 1. Muddring i ”känslig” miljö kr/1000 m3 muddringsmassa 

Sjöfartsverket: 2. Muddring under ”normala” förhållan-
den 

kr/1000 m3 muddringsmassa 

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt: 1. 
värdet av ett renare vatten m.a.p. rening av fosfor 

kr/vattendrag (avrinningsområde) 

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt: 2. 
värdet av ett renare vatten m.a.p. rening av kväve 

kr/vattendrag (avrinningsområde) 

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt: 3. 
värdet av att ha vandrande fisk 

kr/vattendrag 

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt: 4. 
kostnader för att åtgärda avloppsreningsverk (där man 
går in på varje specifikt KARV för att se vad potentialen 
är) 

Investeringskostnad/avloppsreningsverk 

Transportstyrelsen: 1. Buller från luftfart ? 

Transportstyrelsen: 2. Koldioxidutsläpp från luftfart kr/kg koldioxid 

Transportstyrelsen: 3. Kväveoxid utsläpp från luftfart kr/kg kväveoxider 

Transportstyrelsen: 4. Svavelutsläpp till luft kr/kg svavel 

Transportstyrelsen: 5. Oljeutsläpp till vatten kr/metriska ton olja 

Transportstyrelsen: 6. Kväveutsläpp till vatten och luft kr/kg kväve 
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Transportstyrelsen: 7. Fosfor till vatten kr/kg fosfor 

Transportstyrelsen: 8. Tennorganiska föreningar till 
vatten 

kr/kg tennorganiska föreningar 

Boverket: 1. Allt om bebyggd miljö.  

Boverket: 2. Buller, hälsoeffekter, produktionsbortfall  

Boverket: 3. Kulturmiljövärden  

Boverket: 4. Tillgång till tätortsnära grönområden  

Boverket: 5. Fukt och mögel i inomhusmiljö, hälsoeffek-
ter. 

 

Boverket: 6. Brister i ventilation.  

Boverket: 7. Biologisk mångfald i tätorten och tätortsom-
råden. 

 

Boverket: 8. Naturlig dagvatten infiltration.  

Boverket: 9. Allt om miljöförändring/effekter på ekosy-
stemtjänster vid hantering av översikts- och detaljplaner. 

 

Naturvårdsverket: Klimat Frisk Luft kr/kg Co2-ekvivalent 
kr/kg SO2, NOx, VOC, marknära ozon, 
partiklar, cancerframkallande ämnen 

Naturvårdsverket: Försurning kr/kg NOx, SO2 

Naturvårdsverket: Övergödning kr/kg Fosfor, kväve/ammoniak 

Naturvårdsverket: Hav i balans 
 

Exempelvis: Hållbart fiske, strandskydd, 
oljeutsläpp (kr/lämplig enhet), biologisk 
mångfald, rekreationsvärden etc. 

Naturvårdsverket: Levande sjöar o vattendrag 
 

Exempelvis: Hotade arter, biologisk 
mångfald 

Naturvårdsverket: Myllrande våtmarker 
 

Biologisk mångfald (Kr/lämplig enhet) 

Naturvårdsverket: Levande skogar Exempelvis: Rekreationsvärden, biolo-
gisk mångfald  

 
Kommentar Jordbruksverket: Ovanstående punkter påverkar biologisk mång-

fald/natur och kulturvärden (estetiska värden, optionsvärden existensvärden), re-

kreationsvärden, uttag av ekosystemvaror, människors hälsa mm. Det är egentligen 

dessa effekter som vi vill veta mer om.  

Vilka effekterna blir är dock extremt beroende av situationen. T.ex. blir påverkan 

av växtnäringsläckage helt olika beroende på vilket vattendrag som påverkas. När 

det gäller den biologiska mångfalden kan ökning av vissa arter vara positivt i ett 

sammanhang men negativt i ett annat. Det kan vara sammansättningen i odlings-

landskapet som bestämmer värdet där olika kombinationer av naturtyper och odling 
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är värdefull. Detta gör att det kan bli svårt att överföra värden från ett problemom-

råde till ett annat (förutom för koldioxidutsläpp där påverkan är samma oavsett var 

och i vilket sammanhang det sker). 

 

Kommentar Skogsstyrelsen: Här blir det lite svårt att exakt ange något eftersom 

det kontinuerligt och i olika sammanhang efterfrågas monetära värden på olika 

företeelser kopplat till skogen. Ovan listas därför några exempel.   

 

SGU: Ovan anges mycket översiktliga förslag  

 

Statens folkhälsoinstitut: Inga. 

 

Socialstyrelsen: Det finns idag visst underlag för att beräkna samhällskostnader i 

relation till miljöfaktorer för dödsfall och sjuklighet för de ”hårda” värdena i form 

av kostnader för sjukvård, sjukskrivningar etc. Problemet är att beräkna de ”mjuka-

re” värdena i form av ändrad livskvalitet i förhållande till olika miljöfaktorer. Vad 

kostar det samhället att personer inte får sova ostört på grund av buller, att 600 

personer varje år får sänkt lungfunktion på grund av luftföroreningar? Vad tjänar 

samhället på att människor har tillgång till grönområden nära sina bostäder, att det 

finns möjlighet till rekreation? Vad betyder det att ha växtlighet i tätorterna som 

t.ex. bidrar med skugga och vatten som ger ett behagligare klimat vid värmeböljor 

etc.? 

 

Kommentar Naturvårdsverket: 6a: Rangordning jättesvårt. Vi har här utgått 

ifrån miljömålen för att försöka specificera olika miljöeffekter och effekter på eko-

systemtjänster. De prioriterade frågorna för Naturvårdsverket är klimat, hav och 

hållbart naturresursutnyttjande (främst kanske skogsvirke och fisk) inklusive biolo-

gisk mångfald, så de kanske hamnar överst i en rangordning mellan miljömålen 

och dess delmål. 6b: Detta är en mkt svår fråga, kan vara nog så svårt att exempli-

fiera en ekosystemtjänst… Vi ser att behovet är störst för de ”gröna” frågorna, som 

påverkan på biologisk mångfald, rekreation etc. Vi har ju ASEK -värdena som 

täcker upp utsläpp till luft. Det finns också ett behov av schablonvärden på vatten-

området.  

 

7. Vad skulle behövas på din myndighet för att underlätta användandet av 
monetära värden för att beskriva miljöförändringar och effekter på ekosy-
stemtjänster? 
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Jordbruksverket: Med bakgrund av det som sagts under 6. behövs det en mång-

fald av studier på olika områden och i olika sammanhang för att bättre förstå vad 

det är medborgarna värderar i olika sammanhang. Studierna får gärna upprepas 

(något man sällan ser i värderingssammanhang) för att öka säkerheten i uppskatt-

ningarna.  

 

Kemikalieinspektionen: Arbete pågår för att få fram enhetliga, jämförbara mått på 

negativa effekter som kan användas för att beräkna QUALYs (quality adjusted life 

years). 

 

Skogsstyrelsen: Framför allt är det tre saker. 

1. Mer miljöekonomisk kompetens samt höjd för andra kompetenser.  

2. Bättre dataunderlag. Både ekonomisk och ”fysisk”. 

3. Bättre samordning mellan myndigheter och forskningen samt ett expert- 

och utvärderingsråd med nära koppling till forskning. 

 

SGU: Utföra värderingsinsatser för exempelvis olika geologiska och hydrogeolo-

giska parametrar.  

Systematisk genomgång av metoder främst internationellt för att förbättra bedöm-

ningsunderlaget för vår inriktning. 

 

Banverket: Att genom forskning få fram mer information om orsakssambanden 

och kunskap om vilka effekter åtgärder får. 

 

Att mer detaljerat få fram storleken på utsläppen av emissionsfaktorer för samtliga 

transportslag. Exempelvis få fram mer exakta värden på hur mycket emissionsfak-

torer/utsläpp en liter diesel ger upphov till och att samma beräkningssätt används 

inom alla transportslag. 

 

Att få fram transportslagsövergripande schabloner som är anpassade till Banverkets 

samhällsekonomiska kalkyler. Ofta kan det finnas data att tillgå men inte så att den 

går att använda i kalkylerna. 

 

Fiskeriverket: Det skulle underlätta med en databas typ ”Nordic Environmental 

Valuation Database” (Nordiska Ministerrådets webbplats) som kontinuerligt lägger 

in nya studier. Gärna både CBA-studier och kostnadseffektivitetsstudier. 
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Statens folkhälsoinstitut: Vi behöver inte sådana värderingar eftersom de inte 

ingår i vårt uppdrag. 

 

Sjöfartsverket: Fler ”Miljöekonomer, dvs. nationalekonomer med miljöinriktning 

 

Transportstyrelsen: En värdering av kväveoxidutsläpp och buller saknas för luft-

fart. För kväveoxider är det skillnad på om utsläppen orsakar försurning, eller som 

i luftfartens fall, även förstärkning av växthuseffekten när utsläppen sker på hög 

höjd. Buller är svårmätt, behöver ta hänsyn till om det bullrar konstant eller är 

enstaka bullerhändelser. Databas innehållande beräkningsmodeller eller någon 

form av simuleringsverktyg 

 

Boverket: Framförallt på det pedagogiska planet. Det är fortfarande svårt med 

acceptansen för att använda monetära värden.   

 
Naturvårdsverket: Framtagna schablonvärden som är väl utredda, förankrade och 

accepterade, i likhet med ASEK-värdena. I de fall många olika faktorer påverkar 

värdet skulle det vara bra med en minsta gemensam nämnare (exempelvis kr/kg 

kväve som når havet), men sedan med tilläggsinformation ”Minst så här mycket är 

1 kg N som inte når havet värt, men kan värderas högre beroende på x, y, z etc.” 

 

8. Plats för myndighetens kommentarer/övriga upplysningar: 
 

Kemikalieinspektionen: KemI har bidragit till att i internationella förhandlingar ta 

fram och publicera hälso- och miljörelaterade monetära värden avseende kvicksil-

ver. KemI kommer sannolikt använda monetära värden om det tas fram ett flertal 

schablonvärden så att meningsfulla kalkyler kan genomföras. 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten: Monetära värden har också diskuterats inom strål-

skyddsarbetet i kärnenergifrågor, i samband med kostnader/vinster med radonsane-

ring och i samband med t ex stödåtgärder för rennäringen efter Tjernobylolyckan. 

Kostnaderna för dessa åtgärder kan då jämföras med avstyrd dos, dvs. hur stor 

minskning av kollektivdos (total stråldos till alla som utsätts) man anser sig få för 

pengarna. Ett värde som då figurerat är 0,5-1 miljon kr per manSv. Detta kan sägas 

motsvara 10-20 miljoner kronor per människoliv. När det gäller kärnenergiområdet 

samt radon användes detta resonemang ibland av SSI tidigare, men egentligen inte 

alls i nuläget. Om Jordbruksverket använt denna beräkningsmodell officiellt eller 
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inte hänvisar jag till Jordbruksverket att besvara. Det kunde ur hälsoperspektiv vara 

fördelaktigt om samtliga myndigheter värderade människors hälsa på samma sätt. 

Förslagsvis då någon form av pris per levnadsår som är korrigerat för livskvalitet. 

 

SGU: Det skulle vara önskvärt med tydliga definierade begrepp, grundläggande 

riktlinjer för arbetet, rekommendationer för framtagande av enheter m.m.  

 

Banverket: Gällande intrång är det viktigt att påpeka att dessa består av en mängd 

undergrupper och att det inte är troligt att det går att finna en övergripande scha-

blon för hela gruppen. I Banverkets beräkningshandledning delas intrångseffekter 

upp i undergrupper såsom markvibrationer, ljusspridning, vegetationsbekämpning, 

vegetation, djurliv, naturresurser, geologi, vatten, kulturmiljöer, barriäreffekter, 

stadsbild/landskapsbild. 

 

Monetära värderingar av miljöförändringar/effekter på ekosystemtjänster som inte 

tidigare värderats är viktigt. Men det kan i flera fall även vara av vikt att uppdatera 

äldre värderingar och/eller att studera redan gjorda värderingar närmare. Vidare är 

det även angeläget att inte endast rätt monetär värdering görs utan även att man 

använder rätt storlek och har tillräcklig kunskap om effektsambanden. Att få så 

goda/rättvisande resultat som möjligt i de samhällsekonomiska kalkylerna är inte 

bara en värderingsfråga utan även en kvantifierings/effektfråga.  

 

Fiskeriverket: Ett stort problem är att det inte finns tillräcklig kunskap om de 

biologiska sambanden för att kunna beräkna vad en förändring i t.ex. fisket har på 

olika ekosystemtjänster och hur olika miljöförändringar påverkar fiskbestånden och 

därmed de ekosystemtjänster fisken bidrar med. Så vad som behövs är kanske 

främst ökad kunskap om dessa samband till att börja med. När man vet det kan 

man ta fram schabloner på vad kostnaden är. 

En reflexion är att det görs många lokala betalningsviljestudier som är svåra att 

generalisera utifrån. Från vårt perspektiv är det ofta mer intressant med nationella 

studier. 

 

Sjöfartsverket: ”Önskelistan” under fråga 6 är i det närmaste omöjlig att uppfylla. 

Men ett initialt forskningsbehov finns på detta område. 

 

Transportstyrelsen: I ASEK 4 finns vissa värderingar för transportsektorn. 
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Boverket: Detta projekt är oerhört viktigt. 

 
Naturvårdsverket: Svår enkät att fylla i, speciellt för de myndigheter som inte 

jobbar specifikt med ekosystemtjänster, och det gör ju nästan ingen myndighet 

ännu, även om synsättet är på väg in i ”policyvärlden”. Kan vara svårt att definiera 

dessa tjänster, och än svårare att veta vilken värdering som behövs då man inte vet 

vad användningen är. För oss som jobbar med alla miljömål är rangordningen svårt 

att fylla i, då regering/riksdag/miljömålsråd/kansli inte prioriterat själva.  

 
9. Uppgifter om kontaktperson på myndigheten för eventuella frågor: 
 
NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER: 
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Bilaga A. Rapport om ASEK-
värden som schablonvärden 
 

Schablonvärden för miljövärdering:  
Är ASEK:s värden användbara? 
Gunnel Bångman, SIKA 
 

A1 Inledning 
 
Naturvårdsverket har av Miljömålsrådet beviljats medel till ett projekt med syftet 
att ta fram monetära schablonvärden för olika typer av miljöförändringar och eko-
systemtjänster. Projektarbetet genomförs av Enveco Miljöekonomi AB i kontakt 
med olika referensgrupper, såväl en intern grupp inom Naturvårdsverket som en 
extern grupp med deltagare från olika myndigheter samt dessutom en grupp med 
vetenskapliga granskare. SIKA är representerat i den externa referensgruppen.  
 
SIKA har genom sitt deltagande i ASEK28, det vill säga i arbetet med att ta fram 
kalkylvärden för användning i de samhällsekonomiska modellverktyg som används 
inom transportsektorn, en viss erfarenhet sedan tidigare av att fastställa schablon-
värden för icke-marknadsprissatta nyttigheter. SIKA har därför fått en förfrågan 
om att bidra till Naturvårdsverkets projekt med ett PM som behandlar de ASEK-
värden som avser externa effekter av trafik och frågan om huruvida dessa värden är 
användbara även som generella schablonvärden utanför transportsektorn.  
 
De kalkylvärden som behandlas i denna PM avser förlust av liv och hälsa till följd 
av trafikolyckor, luftföroreningar från förbränning av fossila bränslen samt buller. 
 

 

A2 Olyckskostnad – riskvärdering av liv och 
hälsa 
Värdet av ett statistiskt liv, VSL (Value of a statistical life) är ett mått på den nytto-
förlust som uppstår till följd av förlusten av ett liv. I detta fall förlust av liv genom 
ett dödsfall grund av en trafikolycka. VSL bestäms av individers marginella betal-
ningsvilja för en minskning av risken att själva omkomma i en trafikolycka. Den 
riskreduktion som värderingen baseras på kan gälla en minskning av antalet döds-
offer i trafiken för en hel population från t.ex. 5 stycken per 100 000 personer och 
år till 4 stycken per 100 000 personer och år, vid given mängd trafik. Eftersom 
VSL bestäms av den marginella betalningsviljan är värdet beroende av bl.a. den 
risknivå man utgår från i utgångsläget vid värderingen av riskreduktionen. An-
vändningen av termen ”värde av statistiskt liv” beror på att VSL inte visar värdet 
                                                      
28 ASEK står för Arbetsgruppen för Samhällsekonomiska Kalkylvärden, vilket är en grupp bestående av 
representanter för användarna av de samhällsekonomiska modellverktygen inom transportsektorn, och 
några andra intressenter.   
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av liv på individnivå (som naturligtvis är ovärderligt) utan minskningen av den 
totala nyttan i samhället till följd av att ytterligare en person, en anonym person 
vilken som helst, förolyckas i trafiken.  
 
Den totala genomsnittliga kostnaden för en trafikolycka med ett dödsfall består av 
en riskvärdering som är lika med VSL samt materiella kostnader (oftast benämnda 
övriga kostnader) i form av kostnader för sjukvård, förlorat nettoproduktions-
bortfall, egendomsskador och administration (SIKA 2002). Riskvärderingen för 
olyckor med svårt eller lindrigt skadade personer har härletts från VSL med hjälp 
av ett så kallat Bush-index. Detta index utgår från att full fysisk aktivitet, fullstän-
dig rörlighet och bra sociala kontakter har vikten 1,0 och döden har vikten 0,0. En 
översättning av Bush’s-index till svenska förhållanden gjordes 1983. Den resulte-
rade i följande vikter; Död 250, Svårt skadad 41,5 och Lätt skadad 1. I relativa 
termer betyder det att riskvärderingen för en svårt skadad person är 16,6 procent av 
VSL och riskvärderingen av en lindrigt skadad person är 0,4 procent av VSL. 
 
VSL baseras numera huvudsakligen på resultat från studier baserade på data insam-
lade med ”scenariovärderingsmetoden” (contingent valuation method, CVM). Tre 
större svenska CVM-studier av riskvärdering har gjorts på senare år vid Örebro och 
Karlstads universitet (benämnda Örebro 2, Örebro 3 och Karlstad 1). I ASEK 4 
antogs ett nytt värde på VSL, baserat på resultat från de aktuella svenska CVM-
studierna (Hultkrantz och Svensson 2007). Hultkrantz och Svensson rekommende-
rar ett VSL-värde på ca 21 mkr, i 2006-års prisnivå. Tidigare var VSL ca 16,3 milj 
kr, uttryckt i 2001-års prisnivå. 
 
När det gäller att bestämma VSL är Örebro 2 och Karlstad 1 (genomfördes år 2004 
respektive 2006) de två mest relevanta studierna. Resultat för Örebro 2 redovisas i 
en uppsats av Hult-krantz m. fl. (2005) medan resultaten för Karlstad 1 och ytterli-
gare analyser av Örebro 2 redovisas i en uppsats av Mikael Svensson (2007). 
Skattningarna i de två studierna är relativt samstämmiga och resultaten bygger på 
säkerhetskalibrerade29 data. En nackdel är att studierna är kommunbaserade och att 
resultaten därmed inte automatiskt är representativa för hela landet. Denna nackdel 
har dock bedömts som förhållandevis liten. De två städerna är förhållandevis repre-
sentativa för svenskt genomsnitt, bland annat med avseende på inkomstläge (Hultk-
rantz och Svensson 2007). Det enda forskningsresultat som pekar i en annan, och 
lägre, riktning är en studie av Andersson (2005). Eftersom det är den första studie, 
av värdet av ökad trafiksäkerhet, gjord med hedonisk metod fäster Hultkrantz och 
Svensson låg vikt vid dess resultat.  
 
Kostnad för dödsfall 
Det nya riskvärdet för ett dödsfall vid trafikolycka uppgår alltså till 21 miljoner 
kronor. I den totala kostnaden för ett dödsfall ingår även materiella kostnader. Då 
det inte har gjorts någon ny skattning av dessa övriga kostnader har de inte  

                                                      
29 Vid datainsamlingen har respondenterna har fått uppge både sin betalningsvilja och hur säkra de är 
på att angivet belopp speglar deras värderingar. Endast värden som avgivits med ett visst mått av 
säkerhet ingår i den datamängd som skattningarna bygger på. 
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reviderats utan endast uppdaterats till 2006-års penningvärde. Detta ger övriga 
kostnader på ca 1,3 milj kr och en total kostnad för en trafikolycka med ett dödsfall 
på 22,3 milj kr. 
 
Kostnad för svårt skadad 
Svår skada definieras i detta sammanhang som en skada för vilken det krävs viss 
sluten vård. Riskvärderingen för en svårt skadad person har beräknats utifrån den 
svenska anpassningen av Bush’s-index. Det innebär att riskvärderingen för en svårt 
skadad är 16,6 procent av VSL och alltså ca 3,5 milj kr. De uppdaterade materiella 
kostnaderna uppgår till ca 0,7 milj kr och den totala kostnaden för en svårt skadad 
till ca 4,1 milj kr.  
 
Lindrigt skadad 
Lindrig skada definieras i detta sammanhang som en skada för vilken det räcker 
med öppen vård. Riskvärderingen för en olycka som leder till en lindrig trafikskada 
värderas inte längre enligt den svenska versionen av Bush’s index. En studie av 
lindrigt skadade genomfördes i början av 1990-talet som resulterade i att riskvärde-
ringen för lindrigt skadade höjdes från 45 000 (enligt index) till 80 000 kr i 1993-
års prisnivå. Riskvärderingen för lindriga skador har inte reviderats sedan dess. Inte 
heller i ASEK 4 har riskvärdet för lindrigt skadade kopplats till aktuellt värde på 
VSL. Det gamla värdet har uppdaterats med KPI och real BNP per capita (eftersom 
riskvärdet grundas på individers betalningsvilja, se avsnitt 5.4 i SIKA (2008)) till 
ca 133 000 kr i 2006-års prisnivå. Övriga kostnader har uppdaterats till 66 000 kr, 
vilket ger en total kostnad för en lindrigt skadad på 199 000 kr. 
 
I tabell 1 visas ASEK:s värdering av dödsfall, svår eller lätt skada, vid trafikolyck-
or, tillsammans med motsvarande rekommenderade värden i den handbok för vär-
dering av trafikens externa effekter som EU-kommissionen tagit fram (Maibach et 
al. 2008).  
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Tabell 1. Kostnad för dödsfall och skadade i trafiken. 1000 sek i  
2006-års prisnivå.  

 Dödsfall Svår personskada Lätt 
personskada 

 

Riskvärdering:     
EU 21 328 2 760 213  

ASEK 4 
ASEK 4/EU 

21 000 
1,0 

 3 486 
1,3 

133 
0,6 

 

 

Övriga kostnader:     
 EU   2 133  669   34  

 ASEK 4 
 ASEK 4/EU 

 

 1 321 
0,6 

  661 
1,0 

  66 
1,9 

 

 

Totalt:     

EU  23 461  3 429 247  
 ASEK 4 

 ASEK 4/EU 
 

 22 321 
0,9 

 4 147 
1,2 

199 
0,8 

 

 

Källa: Lindberg (2009) 

 
När det gäller frågan om huruvida det VSL som används inom transportsektorn kan 
användas för värdering av liv och hälsa även i andra sammanhang kan följande 
konstateras: 
 
Det kan finnas anledning att tro att förtida död på grund av t.ex. luftföroreningar 
eller andra miljöproblem värderas annorlunda än död genom olyckshändelse. Ett 
skäl till detta är att död genom olyckshändelse kan inträffa vid vilken ålder som 
helts, även i mycket unga år, medan förtida död, t.ex. på grund av miljörelaterade 
hälsoproblem, vanligtvis infaller vid relativt hög ålder och innebär en mindre för-
kortning av livstiden (jämfört med trafikolyckor). En förlust av ett enstaka år i 
slutet av livet (Value of a Lost Life Year, förkortat VOLL eller VOLY) kan tänkas 
kosta mindre än den genomsnittliga årskostnaden vid förlust av en längre period av 
livet, vilket kan vara fallet vid olyckor. Å andra sidan har det hävdats att man själv 
kan påverka risken för död genom olyckor i större utsträckning än risken för förtida 
död på grund av t.ex. miljöföroreningar. Detta skulle vara ett skäl till att VOLL är 
större (om man mäter det direkt) än det belopp man får fram genom att göra en 
skattning utifrån VSL för trafikolyckor. Det finns inga entydiga svar på dessa frå-
gor. Hursomhelst så kan man konstatera att det sammanhang i vilket värderingen 
av liv görs kan ha viss betydelse för värderingen. Detta talar i så fall mot att VSL 
för trafikolyckor skulle kunna användas i andra sammanhang. (Det finns en diskus-
sion om den s.k. sammanhangsfaktorn i dokumentationen om EU-projektet Exter-
nE, se Bickel och Friedrich 2005). 
 
Å andra sidan har vi ännu inga direkta skattningar av VOLL av god kvalitet. Givet 
att vi är hänvisade till att härleda VOLL från VSL, så bör VSL för trafikolyckor 
vara användbart som generell värdering av liv. Nuvarande VSL för trafikolyckor är 
vetenskapligt väl underbyggt (ett av de mest väl underbyggda av ASEK:s kalkyl-
värden för externa effekter). 
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A3 Luftföroreningar från fossila bränslen 
Trafik som drivs med fossila bränslen ger upphov till luftföroreningar i form av 
avgaser. Föroreningarna från avgaserna består av diverse olika kemiska föreningar 
och små avgaspartiklar. Effekterna av luftföroreningar från trafik delas vanligtvis 
upp i tre olika kategorier: lokala, regionala och globala effekter. Till lokala effek-
ter räknas alla effekter av luftföroreningarna, t.ex. hälsoeffekter och skador på 
material eller natur, som uppstår i närområdet runt utsläppskällan. Till regionala 
effekter räknas de direkta eller indirekta effekter av trafikens luftföroreningar som 
uppstår inom ett större område kring utsläppskällan. Som direkta effekter räknas de 
effekter på människor, material, djur och natur som uppstår på grund av de ämnen 
som släpps ut via avgaserna. Som indirekta effekter räknas de som uppstår på 
grund av nya ämnen som bildats (sekundära förorenande ämnen, t.ex. sulfater bil-
dade av svaveldioxid och nitrater bildade av kväveoxider) genom kemiska reaktio-
ner bland de ämnen som ursprungligen emitterats (primära förorenande ämnen) 
som i sin tur ger effekter på människor, material, djur och natur.   
 
Globala effekter uppstår på grund av de luftföroreningar som ständigt finns, i 
större eller mindre omfattning, i atmosfären. Sådana luftföroreningar består fram-
förallt av partiklar och atmosfärsgaser (koldioxid (CO2), metan (CH4), vattenånga 
(H2O), dikväveoxid (N2O) etc.). Dessa gaser kallas även växthusgaser eller klimat-
gaser på grund av att de sannolikt påverkar klimatet och bidrar till global uppvärm-
ning. I nästa avsnitt behandlas ASEK:s värdering av utsläpp av koldioxid, som 
avser de globala klimateffekterna av koldioxidutsläpp. Därefter följer ett avsnitt 
som behandlar lokala och regionala effekter av luftföroreningar på grund av avga-
ser från förbränning av bensin och diesel.  
 
A3.1 Globala effekter av utsläpp av koldioxid 

 Globala effekter av luftföroreningar, d.v.s. global uppvärmning med alla konse-
kvenser som det i förlängningen kan innebära, är oerhört komplicerade att analyse-
ra dels på grund av den stora mängd av olika sorters konsekvenser som global upp-
värmning kan leda till, dels på grund av bristen på kunskap och den stora osäkerhet 
som råder om omfattningen på den eventuella globala uppvärmningen och dess 
konsekvenser. På grund av detta blir värderingsproblemet annorlunda för de globa-
la effekterna av luftföroreningar jämfört med de lokala och regionala effekterna. 
Försök har gjorts att skatta hälsoeffekter, naturskadeeffekter etc, av utsläpp av 
koldioxid, med hjälp av den effektkedjemetod som används för lokala effekter av 
luftföroreningar (se nästa avsnitt). Dessa beräkningar är emellertid extremt osäkra, 
bl.a. på grund av att kunskapen om olika effekter av globala klimatförändringar är 
ofullständig. De värden som hittills tagits fram underskattar systematiskt de verkli-
ga kostnaderna (SIKA 2003a, HEATCO 2006).  
 
ASEK:s koldioxidvärde på 1,50 kr/kg är ursprungligen härlett från ett tidigare gäl-
lande klimatpolitiskt mål (det kom ett nytt denna sommar) om att transportsektorn 
fram till år 2010 skall ha minskat utsläppen av koldioxid ner till 1990-års volym. 
Detta klimatpolitiska mål var specifikt för transportsektorn och mer ambitiöst än 
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för övriga sektorer. Det är i sig ett skäl till att man kan dra slutsatsen att ASEK:s 
koldioxidvärde inte är användbart för andra sektorer och i andra sammanhang.  
 
Beloppet 1,50 kommer från en beräkning som gjordes till ASEK-översynen ASEK 
2 år 1999. Reduktionen av koldioxidutsläppen gick emellertid långsammare än vad 
som krävdes för att man skulle uppfylla det transportpolitiska klimatmålet. I och 
med detta ökade både kravet på åtgärder och åtgärdskostnaden för att målet skulle 
nås. Då nya beräkningar gjordes i början av 2000-talet blev resultatet en åtgärds-
kostnad på 2 kr/kg eller mer. Trots detta höjdes inte ASEK-värdet för koldioxid i 
samband med ASEK 3 (år 2002) och ASEK 4 (2008). I den senaste översynen av 
ASEK-värden (ASEK 4) rekommenderade ASEK-gruppen att det befintliga 
ASEK-värdet för koldioxid skulle fortsätta att användas tillsvidare. Orsaken till att 
ASEK-gruppen inte rekommenderade en ändring av ASEK-värdet för koldioxid 
var inte att gruppen ansåg det befintliga värdet vara det otvetydigt rätta värdet utan 
att ASEK-gruppen inte kunde peka ut och enas om ett annat värde som var otvety-
digt bättre.  
 
ASEK-gruppen övervägde inte att övergå till de skattningar av skadekostnad som 
finns, och som ligger på nivån 0,15 – 0,20 kr/kg. ASEK-gruppen vidhöll den tidi-
gare ståndpunkten att åtgärdskostnad härledd från politiska preferenser fortfarande 
är det rimligaste, med hänsyn till den enorma osäkerheten i skadekostnadsberäk-
ningarna. Problemet var emellertid att det gamla klimatpolitiska målet var överspe-
lat och nya klimatpolitiska mål ännu inte beslutats. Det vetenskapliga råd som var 
kopplat till ASEK-översynen ASEK 4 menade emellertid att man för att uppnå en 
samhällsekonomiskt effektiv reduktion av koldioxid bör räkna med samma koldi-
oxidvärde i alla sektorer. Koldioxidskatten skulle i så fall vara en bättre bas för 
skattningen av åtgärdskostnaden.   
 
Idealt sett borde ASEK-värdet för koldioxid alltså ha bestämts utifrån dels de nya 
klimatpolitiska mål som kommer att gälla framöver, dels den framtida utvecklingen 
av nivån på koldioxidskatten framöver (det är kalkylperioden 2010/2021 – 
2050/2060 vi nu räknar på inom transportsektorn). Tyvärr var inte den typen av 
information tillgänglig när ASEK 4 genomfördes år 2007, vilket innebär att det inte 
fanns något användbart beslutsunderlag att stödja en eventuell förändring av koldi-
oxidvärdet på.  
 
Koldioxidvärdet på 1,50 kr/kg utsläpp är emellertid inte orimligt att använda inom 
transportsektorn, med tanke på hur transportsektorns samhällsekonomiska modell-
verktyg ser ut och hur lång tidsperiod framåt i tiden som de effekter uppstår som 
skall värderas. De kalkylvärden som används inom transportsektorn antas ofta vara 
realt oförändrade över tiden, varför dagens priser kan användas även för värdering 
av framtida effekter. Det är dock inte självklart att man alltid kan göra sådana anta-
ganden. Om det finns påtagliga skäl att tro att värdet av en resurs kan förändras 
realt över tiden så bör viss hänsyn tas till detta vid fastställandet av det kalkylvärde 
som skall användas i kalkylmodellen (ASEK-värdet). Värdet av koldioxid torde 
vara en sådan kalkylparameter.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att ASEK:s koldioxidvärde av flera olika skäl 
knappast kan rekommenderas för generell användning utanför transportsektorn.  

 
A3.2 Lokala och regionala effekter av luftföroreningar 

De ASEK-värden för luftföroreningar som används baseras på de värderingar av 
utsläpp från avgaser av förbränning av fossila bränslen, som fastställdes vid 1999-
års ASEK-översyn ASEK 2 (SIKA 1999). 
 
De luftföroreningar som värderas är utsläpp av små partiklar (PM2.5), kväveoxider 
(NOx), svaveldioxid (SO2) och flyktiga kolväten (volatile organic compounds, 
VOC, inklusive kolmonoxid, CO, och eventuella lokala och regionala effekter av 
koldioxid men exklusive globala effekter av koldioxid) samt sekundära föreningar 
från dessa ämnen (regionala effekter). De partiklar som ges beteckningen PM2.5 
består av mycket små inhalerbara partiklar (2,5 står för maximala storleken på 
partiklarna uttryckt i mikrometer, μm ). De kallas ofta för avgaspartiklar eftersom 
de innehåller partiklar från förbränningen av bränsle30. Vid vägtrafik kan det även 
uppstå större inhalerbara partiklar som kallas slitagepartiklar eftersom de består 
bl.a. av vägdamm. Dessa partiklar betecknas PM10 trots att de egentligen består av 
delmängden (PM10 – PM2.5). Effekter av slitagepartiklar har hittills inte värderats i 
ASEK. Detta innebär att ASEK:s kalkylvärden för luftföroreningar underskattar 
kostnaden för luftföroreningar från vägtrafik. De är inriktade på luftföroreningarna 
från själva förbränningen av bränsle.  
 
De lokala effekter av de partiklar och kemiska föreningar som värderas (PM2.5, 
VOC, SO2 och NOx) består huvudsakligen av hälsoeffekter samt för partiklar även 
nedsmutsning. I samband med ASEK 2 började man tillämpa den värderingsmetod 
som kallas effektkedjemetoden (’Impact pathway approach’). Metoden bygger på 
att man använder fysiska effektsamband, s.k. dos-respons-funktioner eller expone-
rings-respons-funktioner (ER-funktioner). Dessa funktioner beskriver det matema-
tiska sambandet mellan en viss dos eller en viss exponering för ett givet ämne och 
förväntade fysiska, medicinska eller biologiska reaktioner. Med sådana effektsam-
band kan man koppla ihop effektkedjor från utsläpp via halter av luftföroreningar 
och exponering för emissionerna till slutliga konsekvenser i form av hälsoeffekter, 
naturskador etc. Dessa slutliga konsekvenser värderas utifrån individers betal-
ningsvilja för en reduktion av dem. Denna metod introducerades under 1990-talet 
av det europeiska projektet ExternE (se Friedrich och Bickel 2001 eller Bickel och 
Friedrich 2005) vars syfte var att värdera externa effekter av användning av fossila 
bränslen i energiproduktion, och så småningom även externa effekter av fossila 
bränslen för transporter (SIKA 2002).  
 
De regionala effekter som värderas är hälsoeffekter på grund av kväveoxider 
(NOX), svaveldioxid (SO2) och kolväten (VOC) samt naturskadeeffekter på grund 
av kväveoxider, svaveldioxid och kolväten. ASEK:s värdering av de regionala 
effekterna har inte gjorts med en metod som bygger på individernas preferenser 
utan baseras på åtgärdskostnaden för att uppnå politiskt uppsatta miljömål (SIKA 
2005a). ASEK:s värdering av luftföroreningar bygger dessutom på antagandet att 

                                                      
30 Avgaspartiklarna är egentligen PM0.1 och alltså en delmängd av PM2.5.  
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det är endast i tätorter som både lokala och regionala effekter uppstår. På lands-
bygden antas endast regionala effekter av luftföroreningar uppstå. 
 
I värderingen av lokala effekter av luftföroreningar består hälsoeffekterna dels av 
förkortad livslängd (mortalitet), dels av ökad sjuklighet (morbiditet). Den ekono-
miska värderingen av mortalitet bygger på en uppskattning av det förväntade vär-
det av ett förlorat levnadsår, Value Of a Lost Life Year (förkortat VOLL eller 
VOLY). Uppskattningar av VOLL har gjorts genom en härledning från det skattade 
förväntade värdet av ett statistiskt liv, VSL31, som i sin tur är en skattning av risk-
värderingen av en dödsolycka i trafiken (SIKA 2003a).  
 
Användningen av VSL för olyckor som grund för beräkningen av förkortad livstid 
på grund av luftföroreningar har ifrågasatts. Ett skäl till detta är skillnaden i det 
sammanhang där riskerna för förkortad livstid uppstår, den s.k. sammanhangsfak-
torn. Risker för död genom trafikolycka är sannolikt lättare att undvika än risker för 
förkortad livslängd på grund av luftföroreningar, åtminstone om man bor i en tät-
ort. Detta faktum har ansetts kunna motivera att värderingen av ökad dödlighet 
p.g.a. luftföroreningar härleds från ett högre VSL än det som används för trafik-
olyckor. Om man å andra sidan tror att värdet av ytterligare ett år av liv är större 
för individer i början eller mitten av livet jämfört med individer som är i slutet av 
sin levnad så kan man förvänta sig att VOLL på grund av luftföroreningar egentli-
gen är lägre än det värde som härleds från VSL för trafikolyckor. Detta beroende 
på att VOLL på grund av luftföroreningar avser förtida död för personer som redan 
innan är försvagade på grund av hög ålder och/eller sjukdom medan VSL för tra-
fikolyckor som regel avser friska individer med en genomsnittligt sett lägre ålder. 
En korrigering av värdet för någon form av ”sammanhangsfaktor” har inte gjorts i 
ASEK:s värdering (SIKA 2005a).  
 
Den ekonomiska värderingen av kostnaden för ökad sjuklighet har gjorts schablon-
mässigt genom ett procentuellt påslag på värderingen av mortalitet (SIKA 2003a).  
 
Miljöeffekter var från början inte med i de trafikekonomiska kalkylerna, men har 
successivt lyfts in enligt principen ”några är bättre än inga alls”. Det är därför na-
turligt att en stor del av trafikens totala miljö- och hälsoeffekter fortfarande inte är 
inkluderade i kalkylvärdena. Det finns egentligen tusentals kemiska komponenter i 
avgaser från bensin eller diesel. Man brukar vanligtvis aggregera dem till ett fåtal 
parametrar, t. ex. VOC och PM2.5. Skälet till detta är att det varken finns mängder, 
halter eller effektsamband uppmätta annat än för de viktigaste aggregaten. Denna 
förenkling och aggregering leder till viss bristande precision vid tillämpningen av 
kalkylvärdena.  
 
Partiklar uppmärksammas mer och mer som den allvarligaste totala miljöpåverkan 
då de ger allvarliga korttidseffekter på luftvägar och lungor såväl som plötsliga 
dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar samt långtidseffekter som cancer. Nya studier 
om partiklarnas hälsoeffekter, där man använder NOx som indikator på partiklar 
istället för att utgå från partikelhalter, ger helt andra effektsamband än de som 

                                                      
31 VSL motsvarar det diskonterade värdet av VOLL, räknat över den förväntade livstiden. 
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ASEK bygger på idag och indikerar att dagens kalkylvärden underskattar häl-
sopåverkan av partiklar.  
 
Tabell 2 visar värderingen i ASEK 4 av lokala och regionala effekter av luftförore-
ningar. Det är värden från ASEK 2 år 1999 som uppdaterats till ASEK 3 och 2001-
års penningvärde och som därefter uppdaterats till 2006-års penningvärde i ASEK 
4. Uppdateringen från år 2001 till år 2006 har gjorts med KPI motsvarande ca 6 
procent, för att ta hänsyn till inflation, samt med real BNP/capita motsvarande ca 
14 procent för att ta hänsyn till ökad betalningsvilja på grund av ökad real inkomst. 
 

Tabell 2. Värdering av lokala och regionala effekter av luftföroreningar, per exponerings-
enhet (mått på mängden påverkan på befolkningen) respektive kg utsläpp. 2006-års pen-
ningvärde. Källa: SIKA (2008) 

Substans Lokala effekter 
(kr / exp.enhet) 

Regionala effekter 
(kr/kg) 

Partiklar, PM2,5 515 --- 
VOC 3,0 38 
SO2 15,1 25 
NOx 1,8 75 

 
 
De värden för lokala effekter som visas i tabell 2 bygger på ett VSL som är av 
betydligt äldre datum än det nya reviderade värdet i ASEK 4. Det nya värdet av ett 
liv är i ASEK 4 satt till 21 miljoner, istället för 16,3 miljoner i ASEK 3. VSL har 
alltså ökat med ca 29 procent i samband med revideringen. Detta är ca 8 procent-
enheter mer än den uppdatering som gjorts av kostnaderna för lokala effekter av 
luftföroreningar. 
 
I tabell 2 redovisas endast kostnaden per exponeringsenhet (person som påverkas 
av emissionerna) för de lokala effekterna. För att få kostnad per kg utsläpp måste 
även antalet exponeringsenheter (d.v.s. mängden påverkan på befolkningen) tas 
med i beräkningen. Detta görs på följande sätt (se SIKA 2008): 
 
Steg 1: Antalet exponeringsenheter per kilo utsläpp på den specifika lokalen be-
räknas med följande formel: 

Exponering = 5,0029,0 BFv ⋅⋅  
där Fv = ”ventilationsfaktorn” (exponering per person och kg utsläpp). 

B = ortens folkmängd (antal personer) 
 
I tabell 3 redovisas olika ventilationsfaktorer för olika ventilationszoner. Landets 
indelning i ventilationszoner visas i figur 1. 
 
 

Tabell 3. Ventilationsfaktorer för olika ventilationszoner 
Ventilationszon Ventilationsfaktor 

1-2 1,0 
3 1,1 
4 1,4 
5 1,6 
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Figur 1. Landets indelning i ventilationszoner 

 
Steg 2: Ortens specifika exponering multipliceras med respektive ämnes kostnad 
per exponeringsenhet (se tabell 2 ). För åtgärder där påverkan är svår att hänföra 
till en specifik ort, används ett schablonvärde för ventilationsfaktor och folkmängd 
för en så kallad referenstätort. Som referenstätort används Landskrona, som hade 
27 000 invånare vid utnämningen till referensort. Ventilationsfaktorn i referenstät-
orten är 1,0. För att få fram total kostnad för luftföroreningar för en tätort måste 
den regionala och lokala effekten av luftföroreningar adderas. 
 
I tabell 4 visas total kostnad per kg utsläpp, för de olika luftföroreningar som vär-
deras i ASEK, för ett antal svenska städer då hänsyn tas till befolkningsmängd och 
ventilationszon. 
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Tabell 4. Kostnad för luftföroreningar, värderade enligt ASEK 4. Kr/kg utsläpp, 2006-års 
penningvärde. Källa: SIKA (2008). (Lokala effekter för Stockholm är beräknade med spe-
ciell modell – SHAPE). 

 Ventilations-
faktor 

Folk-
mängd 

NOx VOC SO2 PM2.5 

Regionala effek-
ter 

  75 25 38  

Lokala effekter:       
Stockholms 
innerstad 

  36 68 333 11 494 

Uppsala 1,0 120 000 18 30 151 5 172 
Falun 1,4 36 000 13 23 116 3 966 
Södertälje 1,0 57 000 12 22 104 3 564 
Laholm 1,0 5 600 5 6 34 1 118 

Total kostnad:       
Stockholms 
innerstad 

  111 93 371 11 494 

Uppsala 1,0 120 000 93 55 189 5 172 
Falun 1,4 36 000 88 48 154 3 966 
Södertälje 1,0 57 000 87 47 142 3 564 
Laholm 1,0 5 600 80 31 72 1 118 

 

A3.3 Alternativa skattningar av kostnaden för lokala och regionala 
effekter av luftföroreningar 
EU-kommissionen har utgivit en Handbok (den s.k. IMPACT-rapporten) med skat-
tade kostnader för trafikens externa effekter (Maibach et al. 2008). Gunnar Lind-
berg, VTI, har på uppdrag av Bil Sweden gjort en jämförelse av ASEK:s värde-
ringar och Handbokens värden (Lindberg 2009). I tabell 5 visas relationen mellan 
ASEK:s värden och EU-handbokens värden.  
 
Av tabellen framgår att de svenska skattningarna av kostnader för luftföroreningar 
som regel är betydligt högre än EU-handbokens värden. Undantaget är värderingen 
av partiklar, där EU-handboken värderar både lokala och regionala effekter av 
såväl avgaspartiklar som slitagepartiklar. 
 
Ett problem vid jämförelser mellan ASEK:s kalkylvärden och värden skattade på 
Europa-nivå är att de värden som skattas inom EU-projekt (t.ex. HEATCO och 
IMPACT) sällan tar hänsyn till specifika nationella faktorer32 som kan påverka 
värderingen. Dessa värderingar är också som regel väldigt försiktiga och lägger sig 
hellre i underkant än i överkant om osäkerhet råder (vilket det alltid gör).  

                                                      
32 T.ex. faktorer som har att göra med klimat eller allmän folkhälsa. Allergier och astma är mera fre-
kvent i det rikare norra Europa, jämfört med Syd- och Östeuropa. Den västliga livsstilen tycks här var 
kopplat till ökad känslighet för luftföroreningar. (Sundell 2002) 
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Tabell 5. ASEK:s värden i relation till EU-handbokens värden.  
Källa: Lindberg (2009). 
Effekter i Effekter i (Värde enl. ASEK/värde enl. handboken) 

ASEK 4 Handboken NOx VOC SO2 PM 

Regionala effekter  Svensk 
landsbygd 

2,6 6,4 1,0 (ASEK-
värde 

saknas) 
Tot. Stockholm Storstäder 3,9 23,7 10,1 2,5 

Tot. Uppsala Städer 3,2 14,0 5,2 1,1 

Tot. Falun Städer 3,1 12,3 4,2 0,9 

Tot. Laholm Städer 2,8 7,9 2,0 0,2 

 
Inom EU startade i slutet av 1990-talet ett projekt kallat ExternE som syftade till att 
värdera luftföroreningar av energiproduktion och trafik. Det efterföljande projektet 
HEATCO (HEATCO 2006) syftade till en harmonisering mellan EU-länderna av 
den samhällsekonomiska värderingen av bl.a. luftföroreningar från trafik, och kan 
ses som en fortsättning på ExternE. År 2001-2003 gjordes en studie av VTI och 
TFK i Sverige i samarbete med IER i Stuttgart, kallad ”Svenska ExternE” (Bickel 
et al., 2002). Syftet med detta projekt var att skatta kostnaderna för trafikens luft-
föroreningar i Sverige med hjälp av ExternE-projektets metodik och effektsam-
band. Eftersom detta projekts syfte var att skatta svenska värden utifrån svenska 
förhållanden, och inte generella europeiska schablonvärden, så är de skattade vär-
dena från svenska ExternE relevanta att jämföra med ASEK:s kalkylvärden. Be-
räkningar gjordes av totalkostnader för luftföroreningar för samtliga transportslag i 
Sverige. I samband med föregående ASEK-översyn uttalades ambitionen att övergå 
helt till ExternE:s värdering, men först efter att deras värden kvalitetssäkrats, vilket 
ännu inte gjorts fullt ut. 
 
I Svenska ExternE värderas både lokala och regionala (’Europe-wide’) effekter för 
såväl tätorter som landsbygd. De lokala effekterna består av skadekostnad, värde-
rad enligt effekt-kedjemodellen, för hälsoeffekter av avgaspartiklar (PM2.5) samt 
speciella dieselpartiklar, svaveldioxid (SO2), samt kolmonoxid (CO), Bensen, 1-3 
Butadien och Benso(A)Pren (BaP). Det är oklart om dessa kolväten är samma som 
ingår i VOC i ASEK-värderingen. Viktigt att notera är att NOx inte ingår i Svenska 
ExternE:s värdering av lokala hälsoeffekter. Detta beror på att det finns en korrela-
tion mellan hälsoeffekterna av NOx och partiklar, vilket medför en risk för dubbel-
räkning. I Svenska ExternE har man valt att värdera partiklar men inte NOx. 
 
De regionala effekterna består av skadekostnadsvärderade hälsoeffekter, enligt 
effekt-kedjemetoden, med avseende på samma ämnen som i värderingen av lokala 
effekter, det vill säga av partiklar PM2.5 och dieselpartiklar, svaveldioxid (direkt via 
SO2 eller indirekt via sulfater), kolmonoxid (CO), Bensen, 1,3-Butadien och Ben-
so(A)Pyren (BaP). Till detta kommer dessutom skadekostnadsvärderade hälsoef-
fekter av NOx, via sekundärt bildat ozon (denna effekt har adderats till partiklarnas 
effekter i resultatredovisningen). Förutom hälsoeffekter ingår skadekostnader för 
effekter på grödor av NOx, ozon och försurning, skadekostnader för nedbrytning av 
material på grund av försurning samt en värdering av åtgärdskostnaden för effekter 
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på ekosystem av försurning och övergödning. Åtgärdskostnaden är härledd från 
politiska mål. De regionala effekterna i form av försurning och övergödning har i 
svenska ExternE beräknats enbart för lastbilar och bensindrivna personbilar. För 
övriga kategorier fordon har effekterna ej ansetts vara kvantifierbara. 
I ExternE har man inte ställt krav på trovärdighet hos varje enskild ER-funktion 
utan istället använt ett paket av ER-funktioner som bedömts vara tillförlitligt. ER-
funktioner har skattats för avgaspartiklar (PM2.5), ozon, svaveldioxid (SO2), kväve-
dioxid (NO2), nitrater, sulfater, kolmonoxid (CO) och cancerogena ämnen. De 
hälsoeffekter som värderas är bl.a. kronisk och akut dödlighet, sjukhusbesök på 
grund av luftrörsrelaterade besvär, besök på akuten, nedsatt aktivitet, akuta effekter 
hos astmatiker, andningssymtom allmänt hos befolkningen, kroniska luftvägssjuk-
domar. Nedbrytning av material på grund av svaveldioxid (SO2) värderas, men med 
undantag för effekter på byggnadsverk som anses ha ett särskilt kulturellt värde. De 
lokala effekter på ekosystemet som värderas via ER-funktioner är påverkan på 
grödor.  
 
Skattade marginalkostnader per fordonskilometer för lokala och regionala effekter 
av vägtrafikens luftföroreningar, beräknade utifrån totala kostnader estimerade 
inom svenska ExternE och trafikens sammansättning på olika fordon år 2000 enligt 
Johansson och Ek (2003), visas i tabell 6.  

 
Tabell 6. Marginalkostnad för emissioner. Lokala och regionala effekter enligt  Svenska 
ExternE (kolumn 1-3) och ASEK. Sek/fkm, 2001 års pris33. 
Marginalkostnad               enligt Svenska ExternE enligt ASEK 

 Lokala + regio-
nala effekter; 
hälsa, skörd, 
material 

Regionala 
effekter; 
ekosystem 

Totalt Totalt 

Personbil, bensin   
Landsbygd 
Tätort 

 
0,03 
0,05 

 
0,05 
0,06 

 
0,08 
0,11 

 
0,27 
0,41 

Personbil, diesel     
Landsbygd 
Tätort 

 
0,03 
0,10 

 
0,02 
0,04 

 
0,05 
0,14 

 
0,23 
0,32 

Buss             
Landsbygd 
Tätort 

 
0,17 
0,46 

 
0,14 
0,29 

 
0,31 
0,75 

 
- 
- 

Tung lastbil     
Landsbygd 
Tätort 

 
0,27 
0,47 

 
0,33 
0,53 

 
0,60 
1,00 

 
0,83 - 1,64 
0,77 - 1,89 

MC/Moped  
       Landsbygd 
       Tätort 

 
0,05 
0,08 

 
0,00 
0,00 

 
0,05 
0,08 

 
- 
- 

                                                      
33 I svenska ExternE är kostnaderna beräknade i Euro och i 1998 års faktorpris. Kostnaderna har 
omräknats till kr med valutakursen 9,0 och räknats upp från faktorpris till marknadspris med faktorn 1,2. 
Värdena har dessutom räknats upp från 1998-års pris till 2001-års pris utifrån en ökning av KPI med 4% 
och en ökning av real inkomst (BNP per capita) med 9%. I enlighet med rekommendationerna av ASEK 
(SIKA, 2002) är det endast värden som bygger på individuella betalningsviljor som har räknats upp med 
avseende på ökad real inkomst, inte värden som bygger på marknadspriser. Värden baserade på 
åtgärdskostnader har därför inte korrigerats med avseende på förändring av real inkomst.  
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I tabell 6 redovisas svenska ExternE:s skattning av kostnaden för lokala och regio-
nala effekter på hälsa, material och grödor i kolumn 1 (från vänster), kostnaden för 
regionala effekter på ekosystemet (försurning och övergödning) i kolumn 2 och 
den totala marginalkostnaden (per fordonskilometer) i kolumn 3. I kolumn 4 redo-
visas, för jämförbarhetens skull, marginalkostnaden för lokala och regionala effek-
ter av luftföroreningar baserad på ASEK-värden och uttryckt i 2001-års pris. Mar-
ginalkostnaden baserad på ASEK-värden är beräknad utifrån den sammansättning 
av fordon som bilparken hade år 2000. 
 
Den skattade marginalkostnaden i svenska ExternE är avsevärt lägre än marginal-
kostnaden baserad på ASEK-värden, för alla fordonstyper i såväl landsbygds- som 
tätortstrafik.  

 
A3.4 Jämförelse av ASEK:s värden och svenska ExternE 

I ASEK värderas lokala effekter av partiklarna (PM2,5) samt lokala och regionala 
effekter av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och kolväten (VOC). I svenska 
ExternE värderas samma effekter som i ASEK, med undantag för att regionala 
effekter av partiklar ingår men inte lokala effekter av kväveoxider (NOx) (SIKA, 
2005b). Att lokala effekter av kväveoxider inte ingår i svenska ExternE beror på att 
effekterna av lokal spridning av partiklar och kväveoxider är korrelerade och att en 
värdering av bägge emissionerna medföra risk för dubbelräkning.  
 
I svenska ExternE värderas dessutom lokala och regionala effekter av utsläpp av 
Bensen, Benso(a)Pyren (BaP), 1,3-Butadien, kolmonoxid (CO) och dieselpartiklar. 
De tre förstnämnda ämnena är kolväten, alltså VOC, vilket värderas även i ASEK. 
Det är emellertid oklart om de VOC som värderas i ASEK är samma som de som 
värderas i svenska ExternE. Det är också oklart om dieselpartiklar ingår i ASEKs 
värdering av partiklar. En annan skillnad är att ASEK värderar lokala effekter en-
dast i tätorter. I svenska ExternE beräknas kostnader för lokala effekter för både 
tätorter och landsbygd (SIKA, 2005a). 
 
De lokala effekterna värderas både i ASEK och svenska ExternE med effektkedje-
metoden. De regionala effekterna däremot värderas i ASEK helt och hållet utifrån 
åtgärdskostnaden för att uppnå politiskt uppsatta miljömål. I svenska ExternE an-
vänds bägge metoderna vid värdering av regionala effekter. Regionala hälsoeffek-
ter och nedbrytning av material värderas utifrån skadekostnad enligt effektkedje-
metoden, medan regionala effekter på ekosystemet värderas utifrån åtgärdskostnad 
(SIKA, 2005a).  
 
Ett problem med ASEK:s värden är att värderingen av avgaspartiklar (PM2.5) är 
felaktig. De exponeringsberäkningar som värderingen av PM2.5 bygger på är för 
höga för att avse PM2.5. De gäller sannolikt för PM10, d.v.s. både avgas- och slita-
gepartiklar, vilket innebär en överskattning av exponeringen vid värdering av av-
gaspartiklarna (Nerhagen et al, 2005). 
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Det finns en skillnad mellan ASEK och svenska ExternE när det gäller effektsam-
bandet för förtida död (mortalitet) p.g.a. partikelutsläpp. I ASEK har utsläpp av 
avgaspartiklar antagits leda till 5,7 procent i ökad dödlighet per 10 μg/m3 ökad 
bakgrundshalt av PM2.5. I ExternE utgick man ursprungligen från ett effektsamband 
som låg på samma nivå som ASEK:s, men valde senare att sänka den beräknade 
effekten på mortalitet till ungefär en tredjedel av det ursprungliga värdet (2,4 pro-
cent i ökad dödlighet per 10μg/ m3 ökad bakgrundshalt). Detta är en bidragande 
orsak till att svenska ExternE har lägre skattade marginalkostnader än ASEK. Ex-
ternE har emellertid, efter att svenska ExternE-projektet genomfördes, återgått till 
det ursprungliga effektsambandet för ökad dödlighet p.g.a. avgaspartiklar (SIKA, 
2005b).  
 
Det finns även en skillnad mellan svenska ExternE och ASEK beträffande den 
ekonomiska värderingen av ökad dödlighet. I ASEK har värdet av ett förlorat år av 
liv (VOLL) härletts från det värde som ASEK rekommenderar för värdering av ett 
olycksfall med dödlig utgång i trafiken. Ett problem som diskuterats i samband 
med värdering av VOLL, är den så kallade ”sammanhangsfaktorn” (även kallad 
kontextfaktorn). Sammanhangsfaktorn innebär i detta fall ett antagande om att 
förkortad livslängd på grund av luftföroreningar skulle värderas annorlunda än 
dödsfall genom olyckor på grund av att risken för den förstnämnda typen av döds-
fall är påtvingad. Om detta antagande stämmer blir VOLL underskattat om det 
härleds från ett VSL beräknat för olyckor. I ExternE har sammanhangsfaktorn 
inkluderats på så sätt att VOLL vid mortalitet på grund av luftföroreningar utgått 
från ett VSL som var dubbelt så högt som det VSL som använts vid värdering av 
trafikolyckor. Denna värderingsprincip har inte förordats av SIKA (SIKA, 2005b) 
och även ExternE väljer numera (när svenska ExternE är slutfört) att inte räkna 
med en sammanhangsfaktor (Nerhagen et al, 2005).  
 
Ytterligare en skillnad mellan ASEK-värderingen och svenska ExternE är att 
ASEK har värderat risken för ökad sjuklighet schablonmässigt genom ett procentu-
ellt påslag på mortalitetsvärdet medan man i svenska ExternE värderar denna effekt 
med hjälp av effektkedjemetoden. 
 
Ett mera allmänt problem med tillämpning av ExternE på svenska förhållanden är 
att den spridningsmodell som ligger till grund för beräknad exponering för luftför-
oreningar inte är validerad för svenska förhållanden samt att man inte har med alla 
effekter på ekosystemet. Exponeringen för luftföroreningar verkar vara situations-
beroende, d.v.s. effektsambanden kan skilja sig åt mellan olika miljöer. Effekterna 
på människors hälsa av luftföroreningar kan t ex skilja sig åt mellan länder med 
olika klimat (SIKA, 2003a). 
 
A3.5 Skulle ASEK:s värden kunna förbättras genom korrigeringar? 

VTI, Institutionen för folkhälsa och medicin vid Umeå Universitet och SLb Analys 
har, på uppdrag av SIKA och Vägverket, gjort en granskning av beräkningarna i 
svenska ExternE för att utifrån detta ta fram förslag på beräkningsmetod för exter-
na kostnader av trafikens luftföroreningar. Studien omfattar lokala och regionala 
effekter av trafikens luftföroreningar på människors hälsa och naturen (effekter på 
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material ingår inte i studien). Studien omfattar därmed alla relevanta utsläpp i luf-
ten utom utsläpp av klimatgaser. Resultaten av studien finns presenterat i Nerhagen 
et al (2005). 
 
Vid värdering av lokala effekter av trafikens luftföroreningar förordas effektkedje-
modellen (även kallad IP-metoden), som både svenska ExternE och ASEK-
värderingen helt eller delvis bygger på. De rekommendationer som Nerhagen et al 
(2005) ger när det gäller värdering av lokala och regionala effekter av trafikens 
luftföroreningar presenteras kortfattat i tabell 7. 
 
En av de viktigaste posterna i värderingen av luftföroreningar är kostnaden för 
ökad mortalitet, d.v.s. kostnaden för förtida död (VOLL) på grund av luftförore-
ningar. VOLL har hittills härletts från värdering av olycksfall med dödlig utgång 
(VSL) i trafiken. Det finns nya studier där VOLL värderas direkt, men det råder 
fortfarande stor osäkerhet kring dessa skattningar. På grund av detta så rekommen-
deras att man tillsvidare beräknar kostnaden för förkortad livslängd utifrån ASEK:s 
värde på VSL. Enligt Nerhagen et al (2005) är denna värderingsmetod något för-
enklad, jämfört med ExternE, men ändå lämplig att använda tills vidare, bland 
annat på grund av dess överskådlighet. 
 
Nerhagen et al (2005) har, i de studier de granskar, inte funnit stöd för att dödsfall 
på grund av luftföroreningar skall värderas annorlunda än dödsfall som orsakas av 
annat. De anser därför att en sammanhangsfaktor inte bör räknas in.  
 
Den diskonteringsränta, som används vid beräkning av VOLL, bör enligt ASEK:s 
rekommendationer sättas till 4 procent. I svenska ExternE användes diskonterings-
räntan 3 procent. Beräkningar i Nerhagen el al (2005) visar dock att diskonterings-
räntan har liten betydelse för kostnaden för partiklarnas effekter på dödlighet, som 
är den största och viktigaste kostnadsposten i värderingen av luftföroreningarnas 
lokala effekter. 
 
Partiklar, är enligt WHO, den förorening som har störst påverkan på människors 
hälsa. Hälsoeffekter av emissioner av avgaspartiklar (PM2.5), ger upphov till den 
största kostnaden i den svenska ExternE-studien. Den främsta effekten av utsläpp 
av avgaspartiklar är en generell ökning av dödlighet hos vuxna. Vid kvantifiering 
av denna ökade dödlighet så förordas en tillämpning av WHO:s rekommenderade 
effektsamband, d.v.s. 6 procents ökning av totalmortaliteten för 10μg/m3 högre 
bakgrundshalt av PM2,5. Det finns nyligen skattade samband som har visat på 3 ggr 
högre effekt på totala mortaliteten. Dessa värden föreslås för användning i känslig-
hetsanalyser (Nerhagen et al, 2005). WHO:s värden är högre än den nivå som 
svenska ExternE baseras på men lika med den nivå som ASEK:s värden baseras på 
och som SIKA har förordat (SIKA, 2005a).  
 
Sjukdomseffekter p.g.a. avgaspartiklar (PM2.5) bör värderas enligt svenska Exter-
nE-studien då dessa värden, om än osäkra, stämmer överens med resultat som 
framkommit i andra studier. 
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Slitagepartiklar bör ingå i kostnadsberäkningarna vid värdering av luftföroreningar 
på grund av vägtrafik, vilket hittills inte varit fallet. Om värderingen gäller luft-
föroreningar på grund av användning av fossila bränslen t.ex. vid uppvärmning, 
inom järnvägstrafik och sjöfart, så är det inget problem att slitagepartiklarna ej 
värderas. 
 
För övriga emissioner, och deras lokala effekter, gäller följande rekommendationer 
från  
Nerhagen et al (2005) (se tabell 7): Korttidseffekterna av kolmonoxid (CO) bör 
ingå i kostnadsberäkningen. Effekterna av 1-3-Butadien, Bensen och Ben-
so(a)Pyren bör också ingå. I nuläget är det bäst att använda resultatet från svenska 
ExternE (kr/kg), med vissa justeringar. Effekten av 1-3-Butadien som användes i 
svenska ExternE-studien bör skalas ned med en faktor 100. Effektsambanden för 
olika ämnens påverkan på cancer är dock osäkra och bör granskas ytterligare. Lo-
kala effekter av kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2) och dieselpartiklar bör ej 
ingå i kostnadsberäkningen eftersom det innebär risk för dubbelräkning av effekter 
och kostnader (deras effekter beror troligtvis på och speglas av partikeleffekterna). 
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Tabell 7. Rekommendationer av VTI, för värdering av luftföroreningar. Korrigeringar i för-
hållande till svenska ExternE. 

 
 Förslag till justering 

Lokala effekter:  

Avgaspartiklar PM2,5 Effekter på dödlighet bör (tillsvidare) följa WHOs rekommenda-
tion, d.v.s. 6 procents ökad mortalitet vid 10μg/m3 ökad bak-
grundshalt av PM2,5. 
Ett högre ER-samband bör användas vid känslighetsanalyser. 
Värdering av mortalitet (VOLL) bör (tillsvidare) baseras på 
ASEK:s värde för dödlighet (VSL) vid trafikolyckor. Ingen 
”sammanhangsfaktor” vid värdering av VOLL. 

Slitagepartiklar (PM10 – 
PM2.5) 

Bör ingå vid beräkning av luftföroreningar av vägtrafik. Effekt-
sambanden skiljer sig troligtvis från PM2,5. Sjukdomseffekter 
föreslås (tillsvidare) skattas till ca 60% av sjukdomseffekterna 
av partiklarna PM2.5. 
Effekt på dödlighet mindre än för partiklarna PM2.5. Bör inklu-
dera endast ”en något förkortad livslängd bland äldre”. 
Ingen ”sammanhangsfaktor” vid värdering av VOLL 

Kolmonoxid (CO) Bör ingå. Använd kostnad från svenska ExternE. 

Kväveoxider (NOx) Bör ej ingå, p.g.a. risk för dubbelräkning. 

Svaveldioxid (SO2) Bör ej ingå, p.g.a. risk för dubbelräkning. 

Bensen Bör ingå. Använd kostnad från svenska ExternE. 

1,3-Butadien Bör ingå. Använd korrigerad kostnad från svenska ExternE, 
där effekten skalats ner med en faktor 100. 

Benso(a)pyren BaP Bör ingå. Använd kostnad från svenska ExternE. 

Dieselpartiklar  Bör ej ingå, p.g.a. risk för dubbelräkning 

Regionala effekter: Skattning av skadekostnad, enligt effektkedjemetoden, osäker 
p.g.a. komplicerat värderingsproblem (svårt skatta ER-
samband). Därför är åtgärdskostnader som används i ASEK 
fortfarande det rimligaste alternativet. 

Källa: Nerhagen, L., Forsberg B., Johannson C. och Lövenheim B. (2005). 

 
Regionala effekter är komplicerade att värdera p.g.a. att utsläppen genomgår ke-
miska reaktioner (bildar sekundära kemiska ämnen) och att det har effekter både på 
människors hälsa och på ekosystem. Det råder även brist på ER-samband för effek-
ter på ekosystem. ASEKs värdering baseras på regionala effekter värderade utifrån 
åtgärdskostnad. Ett annat alternativ för värdering av effekter på ekosystemet är den 
s.k. ”standard-price”-metoden (även kallad ”abatement-cost approach”) (Bickel 
och Friedrich 2005, Vermoote och de Nocker 2003). Även detta är en alternativ-
kostnadsvärdering byggd på åtgärdskostnader. I detta fall beräknas emellertid åt-
gärdskostnaden utifrån kritiska belastningsgränser istället för av staten fastställda 
mål för reduktion av emissioner. I ExternE har beräkningar gjorts med denna me-
tod för effekter i form av försurning och övergödning. Den modell som används för 
”standard-price”-metoden, IIASA:s RAINS-modell, har en del brister och oklarhe-
ter beträffande kvaliteten på beräkningarna. Enligt Nerhagen et al (2005) är 
RAINS- modellen, trots att den behöver förbättras på en rad punkter, det hittills 
bäst utvecklade instrumentet för att göra beräkningar av åtgärdskostnader.  
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Eftersom effektkedjemetoden inte kan ses som tillämpbar inom en nära framtid, 
p.g.a. svårigheten att ta fram ER-samband för effekter på ekosystem, så skulle 
”standard-price”-metoden kunna vara ett intressant alternativ även för svenska 
kostnadsberäkningar. Nerhagen et al (2005) är emellertid tveksamma till att utan 
ytterligare granskning använda de värden som hittills tagits fram med denna metod. 
De föreslår därför inte någon revidering av de kostnader för regionala effekter som 
nu används i ASEK.  
 
Sammanfattningsvis kan man, av den granskning som Nerhagen et al (2005) har 
gjort, dra slutsatsen att skattningar av marginalkostnaderna för luftföroreningarna 
metodmässigt bör göras delvis enligt svenska ExternE:s principer och delvis enligt 
ASEK:s principer.  
 
De skattade värdena från svenska ExternE är uttryckta i 2001-års prisnivå. Om de 
skall användas måste de uppdateras till nyare prisnivå. ASEK:s värden blev i sam-
band med översynen ASEK 4 uppdaterade till 2006-års penningvärde. Enligt 
ASEK:s rekommendationer bör värden bestämda genom effektkedjemetoden, och 
som ytterst bestäms av individers betalningsvilja, uppdateras med KPI för att ta 
hänsyn till förändrat penningvärde och med BNP/capita för att ta hänsyn till att 
betalningsviljan ökar i takt med ökad inkomst (se avsnitt 5.4 i SIKA 2008). För 
värden som inte bestäms av individers betalningsvilja räcker det med att uppdatera 
med KPI. 

 

A4 Buller  
ASEK:s kalkylvärde för buller består fortfarande av uppdateringar34 av den buller-
värdering som gjordes inom ramen för ASEK 2 i slutet av 1990-talet (SIKA 2004). 
Dessa värden bygger på en hedonisk värdering av bullerstörningar från vägtrafik i 
bostadsområden (SIKA 2002). Vid skattning av marginalkostnaden för buller be-
räknade man den samhällsekonomiska kostnaden för en ökning av buller med 1 
decibel (dBA) utefter hela vägnätet, multiplicerat med den bullerökning som ett 
tillkommande fordon beräknas medföra i en viss typ av miljö, dividerat med den 
totala vägsträckan för denna miljötyp (SIKA, 2003a). Beräkningen innebär att man 
viktade den samhällsekonomiska kostnaden för buller från ytterligare ett fordon i 
en viss typ av miljö, med denna miljös andel av den totala trafikmiljön. Den inne-
bär också att den marginalkostnad som skattades var en form av genomsnittlig 
marginalkostnad för ytterligare ett fordon i en viss typ av miljö. 
 
ASEK 2 gjorde i SIKA (2002) en genomgång av tillämpningen av dagens buller-
värden och en granskning av dagens bullervärdering med avseende på fullständig-
het. Av slutsatserna framgår bl.a. att: 

                                                      
34 Uppdateringen består av en indexuppräkning på totalt 16,8% med hänsyn till förändringar av pen-
ningvärde från 1999 – 2001 och ökad realinkomst per capita. 
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Bullerkostnaden för samtliga trafikslag baseras på effekterna av vägtrafik i bo-
endemiljö.  
Värderingen i boendemiljö är ofullständig. 
Skattningen av bullerkostnaden omfattar inte störningar i samband med arbets- 
eller rekreationsmiljö. 
Värderingarna fångar inte in alla hälsoeffekter.  
Värderingar saknas som beaktar buller från flera källor samtidigt. 

 
Den totala samhällsekonomiska kostnaden för bullerstörningar utgörs av direkta, 
medvetna störningar samt ackumulerade omedvetna störningar (för boende vid 
normal trafik). I Danmark m.fl. länder används i bullervärderingarna kvantifierade 
samband mellan buller och sjukdomar. De ackumulerade störningarna ger kostna-
der för sjukvård, dödsfall och produktionsbortfall på grund av sjukdomar som har 
samband med trafikbuller. Det gäller främst hjärt- och kärlsjukdomar och högt 
blodtryck som orsakats av långvarig, stressgenererande bullerexponering. 
 
ASEK:s skattning av marginalkostnaden för buller utgår från en förenklad modell 
där nivån på marginalkostnaden är beroende enbart av den bullernivå som personer 
utsätts för, om bullret är inomhus eller utomhus samt fordonets hastighet. Buller-
kostnaden beror även på andra faktorer, som fordonsegenskaper, var och när for-
donet kör etc. Den beror också på omgivningens bullerspridningsegenskaper och 
de aktiviteter som pågår i den bullerutsatta miljön. En modell som tar hänsyn till 
samtliga de faktorer som påverkar bullerstörningar och därmed bullerkostnaden 
skulle bli oerhört omfattande och datakrävande. Därför har man hittills satsat på en 
enklare ansats där man utvecklar ljudutbredningsmodeller för ett antal hypotetiska 
miljöer (typmiljöer), som därefter får representera (approximativt) alla verkliga 
miljöer. Denna metod behöver emellertid utvecklas, liksom tillgången till data 
(SIKA 2004). 
 
På senare år har ett flertal studier gjorts som kan användas för att delvis avhjälpa 
ovanstående brister i nuvarande värdering av trafikbuller. Forskningen inriktas 
alltmer mot den så kallade effektkedjeansatsen (’impact pathway’), där syftet är att 
värdera de slutliga konsekvenserna av bullerexponeringen, d.v.s. sjukdomsfall, 
sömnstörningar etc.  
 
Den EU-handbok med rekommenderade värden, som nyligen getts ut (Maibach et 
al. 2008), stöder sig på resultat och rekommendationer från det europeiska 
HEATCO-projektet. I HEATCO-projektet har värden för trafikbuller, per person 
som utsätts för bullerstörning och år, skattats för olika europeiska länder. I dessa 
värden ingår både kostnaden för psykosociala effekter som irritation (”annoyance”) 
och vissa hälsoeffekter hos individer som drabbas av buller. Hälsoeffekterna har 
värderats med hjälp av ER-funktioner (effektkedjemetoden)  
medan värderingen av psykosociala effekter som irritation utgår från individers 
betalningsvilja för att slippa sådana effekter. Enligt HEATCO (2006) är värdering-
en av hälsoeffekter högst osäker och bör ses som en indikation på möjliga kostna-
der för hälsoeffekter av buller. HEATCO:s värden liknar ASEK:s genom att bägge 
avser ekvivalentnivåer av buller, inte maximala nivåer. De av HEATCO skattade 
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värdena för Sverige (per utsatt person och år) är emellertid betydligt lägre och ökar 
mycket mindre progressivt, vid ökad nivå på bullerstörningen, jämfört med 
ASEK:s kalkylvärden.  
 
Nya svenska studier av buller har gjorts, men vid senaste ASEK-översynen år 2007 
fanns det fortfarande inte underlag för en revidering av bullervärdena. Nu har 
emellertid i dagarna ett VTI-notat publicerats (Andersson et al. 2009), som behand-
lar bullervärden för samhällsekonomisk analys. I den rapporten presenteras bland 
annat skattningar av kostnader för bullerstörningar för vägtrafik och tågtrafik som 
gjorts med hedonisk värderingsmetod på data över fastighetspriser i Lerum. Enligt 
Andersson et al. (2009) behöver dagens ASEK-värden för buller revideras. En 
orsak är att dagens ASEK-värden för buller är alltför progressiva i förhållande till 
bullrets ljudnivå. De underskattar kostnaden för buller vid låga ljudnivåer och 
överskattar kraftigt kostnaden vid höga bullernivåer. 

 

A5 Slutsatser 
Det kan finnas anledning att tro att förtida död på grund av t.ex. luftföroreningar 
eller andra miljöproblem kan värderas annorlunda än död genom olyckshändelse. 
Det sammanhang i vilket värderingen av liv sker kan möjligen ha viss betydelse. 
Detta talar i så fall mot att VSL för trafikolyckor skulle kunna användas som mått 
på förlust av liv och hälsa i andra sammanhang. Förekomsten av en sammanhangs-
faktor är emellertid inte entydigt bevisad. Detta, tillsammans med det faktum att vi 
ännu inte har tillgång till tillförlitliga direkta skattningar av VOLL, gör att VSL för 
trafikolyckor trots allt kan vara användbart som schablonvärde. En ytterligare fak-
tor som talar för detta är att nuvarande VSL för trafikolyckor är vetenskapligt väl 
underbyggt. 
 
ASEK:s värdering av globala effekter (klimateffekter) av utsläpp av koldioxid är 
från början härlett utifrån ett specifikt klimatpolitiskt mål inom transportsektorn, 
vilket är ett viktigt skäl till att det inte kan anses vara användbart inom andra sekto-
rer.  
 
När det gäller lokala och regionala effekter på hälsa, ekosystem etc. av luftförore-
ningar från förbränning av fossila bränslen så bör de vara tillämpbara på även 
andra källor till luftföroreningar än trafik, t.ex. energiproduktion. Värdena speglar 
ju kostnaden för hälsoeffekter etc. av att en viss kemisk förening sprids i luften, 
och då skall orsaken till att ämnet finns i luften inte ha någon egentlig betydelse. 
Det finns emellertid en faktor som har betydelse i detta fall och det är på vilken 
höjd emissionen sker. Om luften förorenas genom utsläpp från en hög skorsten till 
ett värmeverk så påverkas inte människor på gatan på samma sätt som om det kom-
mer från bilavgaser. Kostnaden för lokala effekter av luftföroreningar gäller alltså 
bara utsläpp som sker relativt nära marken. För regionala effekter är det däremot 
ingen skillnad om utsläppen sker i marknivå eller lite högre upp i luften (så länge 
de håller sig under ca en kilometer i höjd över marken – högre än detta så bidrar 
utsläppen till globala effekter i atmosfären). 
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Vissa av ASEK:s kalkylvärden kan vara användbara, andra inte. De värden som 
tagits fram i svenska ExternE har visserligen några år på nacken, men är ändå nå-
got nyare än ASEK-värdena som togs fram i slutet av 1990-talet. Svenska ExternE 
värderar också fler kemiska ämnen och fler typer av effekter än ASEK-värdena. 
Vissa av ASEK:s värden och vissa av svenska ExternE:s värden bör gå att använda, 
alternativt att man konstruerar intervallskattningar från de bägge uppsättningarna 
av värden.  
 
Den granskning och de förslag till korrigeringar som Nerhagen et al. (2005) har 
gjort är mycket viktig att använda som bas för bedömningen av kvaliteten och 
användbarheten av ASEK:s och svenskas ExternE:s värden. Enligt Nerhagen et al 
(2005) bör skattningar av marginalkostnaderna för luftföroreningar metodmässigt 
delvis följa svenska ExternE:s principer och delvis följa ASEK-värdenas principer. 
  
De bullervärden som fortfarande används som kalkylvärden kan inte rekommende-
ras för användning som schablonvärden. Kvaliteten på de värden som fortfarande 
används i ASEK 4 är inte tillfredsställande. De nya skattningar av kostnader för 
buller som tagits fram av VTI (Andersson et al. 2009) bör beaktas i fortsättningen. 
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Bilaga B. Rapport om hypotetisk 
bias 
Hypotetisk bias vid direkta värderingsmeto-
der: Hur stort problem och vad kan man göra? 
Mikael Svensson, Örebro universitet 

 

Sammanfattning 
För samhällsekonomiska utvärderingar av åtgärder som har effekter på hälsa och 
miljö ställs utredaren inför den svåra uppgiften att värdera dessa effekter i kronor 
och ören. Angreppssättet för att göra en sådan värdering är i många fall direkta 
värderingsmetoder. De vanligaste av dessa är ”contingent valuation” (CV) och 
”choice modelling” (CM), där individer får besvara hypotetiska frågor om man 
skulle vara beredd att betala x kronor för en viss vara (CV). Genom att ställa 
många sådana frågor till ett urval av individer kan en total betalningsvilja beräknas. 
 
Sedan länge finns det omfattande evidens i forskningslitteraturen för att ett genom-
gående problem med dessa metoder är att värdet/betalningsviljan överskattas. Detta 
problem kallas hypotetisk bias och är fokus för denna rapport. Hypotetisk bias är 
skillnaden mellan värdet på en vara som det beräknas i hypotetiska studier (CV 
eller CM) och vad värdet skulle vara om varan faktiskt handlades på en riktig 
marknad. Hypotetisk bias kan teoretiskt också vara negativt, men är generellt posi-
tivt och av ganska stor magnitud. Det kan finnas strategiska skäl till att individer 
överdriver sin betalningsvilja i hypotetiska frågor. Hypotetisk bias kan också bero 
på att inte hänsyn tas till budgetrestriktioner fullt ut, när de facto ingen betalning 
sker på riktigt. En del menar att hypotetisk bias främst beror på dåligt utformade 
studier och därmed till stor del kanske kan undvikas om studiernas genomförande 
förbättras.  
 
I den här rapporten sammanfattas tidigare meta-analyser av hypotetisk bias (från 
2001 och 2005) samt genomförs en ny uppdaterad översikt av artiklar som under-
söker hypotetisk bias. I den översikten har jag även inkluderat flera uppsatser som 
publicerats efter det att de två nämnda meta-analyserna genomförts. Uppsatserna 
som undersöker hypotetisk bias kan enklast beskrivas som att en grupp av individer 
har fått uppge deras betalningsvilja för en vara i en hypotetisk situation (CV-
studie). Detta jämförs sedan med en annan grupp av individer som får möjlighet att 
köpa samma vara på riktigt. Om den genomsnittliga värderingen är högre i gruppen 
av individer som fick besvara frågan hypotetisk har vi en överskattning av det eko-
nomiska värdet (positiv hypotetisk bias). 
 
Tabellen nedan sammanfattar resultaten i den uppdaterade översikten i form av en 
kalibreringsfaktor, vilket helt enkelt är hypotetisk värdering dividerat med verklig 
värdering för en och samma vara. Ett värde över 1 innebär en överskattning av 
värdet i hypotetiska CV-studier.  
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Kalibreringsfaktor  Hypotetisk bias (medel) Hypotetisk bias (median) 
Alla varor 
71 observationer 

3.42 1.71 

Miljövaror 
22 observationer 

3.75 1.70 

 
Som ses är genomsnittet på överskattningen stor; med en kalibreringsfaktor på 3.4-
3.7 (240% till 270% överskattning). Tittar man på medianen är kalibreringsfaktorn 
kring 1.7 (överskattning på 70%). Ingen signifikant skillnad mellan miljövaror och 
andra typer av varor kan ses.  
 
Detta visar tydligt att vid samhällsekonomiska analyser eller vid ekonomiska vär-
deringar av miljövärden som görs med CV-studier är det viktigt att genomföra 
känslighetsanalyser med nedskrivningar av ekonomiska värden.  
 
Det finns idag ett antal förslag för att hantera hypotetisk bias. Dels vad som kallas 
”cheap talk”, som innebär att respondenterna i studien informeras om problemet 
med överskattning i hypotetiska studier och ber dem noggrant ha detta i åtanke vid 
deras svar. Effekterna av detta har dock i många studier visat sig ha högst begrän-
sad effekt. Ett annat angreppssätt är ”certainty calibration”, som innebär att det 
ställs uppföljningsfrågor till individerna om hur säkra de är på sina svar. Detta kan 
sedan användas för att justera ner värden genom att hantera osäkra individer som 
säger sig vilja köpa varan, som om de faktiskt inte skulle göra detta i verkligheten 
(empiriska resultat visar att detta är ett rimligt antagande). Här saknas dock någon 
typ av teoretisk förankring för att förstå hur, när, och varför det kan fungera. 
 
Baserat på slutsatserna och läsningen av litteraturen presenteras också rekommen-
dationer för hur hypotetisk bias bör hanteras av Naturvårdsverket och liknande 
aktörer när man arbetar med ekonomiska värderingar baserade på CV-studier. 
 
Rekommendationer 
 
• Studier som genomförs bör givetvis i första hand genomföras med de 

metoder som vi idag vet (potentiellt) kan minska problemen med hypote-
tisk bias. Detta inkluderar ”cheap-talk” samt ”certainty calibration”. 

• Om kalibreringar inte har gjorts enligt första punkten ovan så bör genom-
snittlig betalningsvilja i känslighetsanalyser justeras med en kalibrerings-
faktor på 3 och kostnadsnyttoanalysen bör genomföras med alla hypote-
tiskt framtagna värden då de har dividerats med 3. 

• Det finns inga starka skäl att tro att hypotetisk bias är vare sig stör-
re/mindre för miljövaror i allmänhet jämfört med andra typer av varor, 
eller att hypotetisk bias skiljer sig åt beroende på om öppna betalnings-
viljefrågor används jämfört med ja/nej-frågor. Man bör alltså hantera 
värden framtagna i de olika fallen på samma sätt. 
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B1. Introduktion 
Låt oss anta att en utredare har fått i uppdrag att besvara frågan om det är samhälls-
ekonomiskt lönsamt att sanera en övergödd sjö. För att kunna genomföra en sådan 
samhällsekonomisk utvärdering (kostnadsnyttoanalys) krävs att utredaren identifie-
rar alla relevanta kostnader och fördelar med åtgärden. För att kunna säga något 
relevant om huruvida åtgärden bör genomföras eller inte krävs det också att förde-
larna och kostnaderna kan uttryckas i samma enhet. I samhällsekonomiska utvärde-
ringar görs detta regelbundet i monetära enheter, kronor och ören. En anledning till 
detta är förstås att kostnader generellt relativt enkelt beräknas i kronor och ören. 

 
Den svåra frågan är således hur man ska kunna värdera fördelar, såsom saneringen 
av en förorenad sjö, som inte har ett naturligt ekonomiskt marknadsvärde (pris). 
Värdering av icke-marknadsvaror görs också regelbundet av många olika myndig-
heter och organisationer både för att användas i samhällsekonomiska utvärderingar 
samt för exempelvis värdering av miljöskador. Angreppssättet sedan 1960-talet 
inom transport-, hälso- och miljösektorn har varit så kallade direkta värderingsme-
toder eller indirekta värderingsmetoder. Direkta värderingsmetoder innebär att man 
använder sig av enkätbaserade metoder för att ställa hypotetiska frågor till indivi-
der hur mycket de skulle vara beredda att betala för en vara. Indirekta värderings-
metoder innebär att man studerar hur människor de facto agerar på en marknad, 
och sedan indirekt försöker få fram hur de värderar det attribut av varan som man 
önskar värdera (som hälsorisker, miljörisker m.m.).  
 
För att konkretisera detta kan vi ta ett exempel med förbättrad hälsa och minskade 
dödsrisker. Värden på detta krävs när exempelvis Vägverket skall genomföra sam-
hällsekonomiska analyser av att förbättra trafiksäkerheten. Ett annat användnings-
område kan vara att analysera åtgärder för att minska halten av farliga partiklar i 
luften (som leder till för tidig död). I Sverige har det mesta av arbetet med att vär-
dera minskningar i dödsrisk genomförts med direkta värderingsmetoder, framför-
allt den så kallade ”contingent valuation”-metoden (CV). I korthet innebär det att 
man använder enkäter där en viss åtgärd (t ex minska antalet dödsfall i trafikolyck-
or) presenteras, och sedan följs detta upp med frågor kring individens betalnings-
vilja för denna åtgärd (”skulle du vara beredd att betala 500 kronor för åtgärd X?”). 
Genom att variera kostnaden för varan för olika individer kan svaren sedan använ-
das för att beräkna efterfrågan och i sin tur den totala betalningsviljan bland popu-
lationen. I Sverige har flertalet sådana studier nyligen genomförts i kontexten med 
trafikolyckor och beräkningarna har resulterat i ett rekommenderat värde på 21 
miljoner kronor (SIKA, 2008; Svensson, 2009).35 
 
Det finns dock flertalet problem med dessa enkätbaserade metoder för att beräkna 
betalningsviljan eller det ekonomiska värdet för en vara (se mer om detta i avsnitt 
2.1). Omfattande kontroverser kring metoden var det i samband med den så kallade 

                                                      
35 Man kan även använda sig av indirekta värderingsmetoder för att värdera dödsrisker. Ett vanligt 
exempel i internationell forskning är att titta på hur mycket mer som betalas i lön för arbeten med högre 
döds- och skaderisk (kontrollerat för alla andra viktiga faktorer). Argumentet är att individer i genomsnitt 
kommer kräva kompensation för att acceptera dessa farligare jobb. Den här rapporten kommer dock 
inte att beröra indirekta värderingsmetoder vidare. 
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Exxon Valdez-olyckan.36 Frågan var då om dessa metoder kan användas för att 
beräkna värdet på de miljöskador som uppstod p.g.a. olyckan. Ekonomkåren var 
oense och det ledde till att ”National Oceanic and Atmohspheric Administration” 
(NOAA, 1993) lät en panel av framstående nationalekonomer utreda validiteten 
med direkta värderingsmetoder (i klartext CV-metoden). Panelen kom fram till att 
CV-metoden kan användas, men presenterade också flertalet kriterier för hur studi-
erna ska genomföras för att ge någorlunda trovärdiga värden. Ett av problemen 
med CV-studier som diskuterades i detalj var något som kallas hypotetisk bias.  
Den här rapporten handlar just om hypotetisk bias i direkta värderingsmetoder, 
med särskilt fokus på miljövärderingar, samt hur (och om) man kan hantera detta 
problem. Problemet med hypotetisk bias består i att värden som beräknas med 
hjälp av CV-metoden inte nödvändigtvis stämmer överrens med hur varan skulle 
värderas om den handlades på en riktig marknad. Generellt, som kommer att ses i 
kapitel 3, tenderar individer att överskatta sin betalningsvilja när man ger ett hypo-
tetiskt svar (”det är lätt att vara generös när man inte måste betala med riktiga 
pengar”). Detta innebär att en samhällsekonomisk utvärdering, där fördelarna har 
beräknats med CV-metoden, av en åtgärd kan visa god lönsamhet, när det i själva 
verket är en olönsam åtgärd. Och i fallet med Exxon Valdez, menade kritikerna att 
detta leder till att de ekonomiska värden som olyckan resulterade i kraftigt över-
skattades såsom de beräknades med CV-metoden.37 
 
Den här rapporten är fortsättningsvis strukturerad på följande sätt. I kapitel 2 följer 
en kortfattad introduktion till ekonomiska värderingsmetoder för icke-
marknadsvaror. Här diskuteras kort de olika alternativ som står till buds för forska-
ren/utredaren och dess fördelar och nackdelar. Några av de största problemen med 
direkta värderingsmetoder tas också upp i kapitel 2. I kapitel 3 redogörs i detalj för 
problemet med hypotetisk bias och vilken evidens det finns för omfattningen på 
detta problem. I kapitel 4 diskuteras vad man kan göra för att minska problemet 
med hypotetisk bias när själva CV-studien genomförs, samt ges ett antal rekom-
mendationer för hur man i efterhand kan hantera värden i ekonomiska analyser som 
har tagits fram med hjälp av direkta värderingsmetoder. Kapitel 5 avslutar rappor-
ten med några korta slutsatser.   
 

B2 Ekonomiska värderingsmetoder för icke-
marknadsvaror 
I samhällsekonomiska utvärderingar skall alla relevanta konsekvenser av en åtgärd 
inkluderas, vilket kan inkludera förbättrad miljö och hälsoförändringar. Eftersom vi 
i samhällsekonomiska utvärderingar, primärt i kostnadsnyttoanalyser, ska kunna 
jämföra ”äpplen med päron” så krävs som bekant ett gemensamt mått för alla typer 
av relevanta konsekvenser av en åtgärd. För enkelhets skull brukar detta gemen-
samma mått vara monetärt, kronor och ören (då kostnader oftast ”relativt” enkelt 

                                                      
36 År 1989, utanför Alaska, ledde en olycka för tankern Exxon Valdez till ett gigantiskt oljeutsläpp. Det 
blev ett långt juridiskt efterspel där frågan var hur mycket skadestånd Exxon skulle betala för oljeutsläp-
pet. CV-studier användes för att beräkna delar av detta skadestånd, så kallat icke-användarvärde av det 
förstörda området. 
37 Som givetvis var en högst kontroversiell fråga då detta delvis låg som grund för skadeståndsproces-
sen mot Exxon. 
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kan fås fram i kronor och ören). Det innebär att även sådana konsekvenser av en 
åtgärd som inte har ett naturligt värde i kronor och ören behöver ges ett monetärt 
värde för att kunna ställas i relation till kostnaderna för en åtgärd. I den ekonomis-
ka litteraturen används betalningsviljeansatsen för detta.38 Liknande behov av att 
ekonomiskt värdera icke-marknadsvaror kan finas även om syftet ej är en kost-
nadsnyttoanalys. Det kan handla om värdering av naturområden, miljöföroreningar 
av områden (jmf Exxon Valdez i introduktionen). 
 
I den ekonomiska litteraturen förekommer primärt två olika angreppssätt för att 
beräkna värdet av icke-marknadsvaror, indirekta värderinsgsmetoder ”revealed 
preferences” (RP-metoder) och direkta värderingsmetoder ”stated preferences” 
(SP-metoder), vilka båda baseras på ekonomisk teori och betalningsviljeansatsen.  
Med RP-metoder extraheras mått från människors faktiska val på marknader eller i 
andra valsituationer. Exempel på detta är hedoniska metoder och reskostnadsmeto-
den. Med reskostnadsmetoden kan man exempelvis beräkna värdet av ett naturom-
råde. Detta går till som så: 
• Att man använder ett urval av besökare till naturområdet och frågor hur 

långt de har rest till området (från vilket område/stad).  
• Den totala kostnaden beräknas som reskostnaden (beroende på färdsätt) 

plus tidskostnaden för att ta sig till naturområdet.  
• Besöksandelen från de olika områdena/städerna beräknas (andelen besö-

kare från ett område till naturområdet).  
• Sedan kan man beräkna efterfrågan på naturområdet genom att studera 

hur många människor tar sig till området beroende på kostnaden att ta sig 
dit och med detta den totala betalningsviljan.  

 
Det grundläggande antaganden med reskostnadsmetoden är att den tid och kostnad 
som det innebär att ta sig till naturområdet representerar individens acceptabla 
”pris” för att ta sig till området. Reskostnadsmetoden är en indirekt värderingsme-
tod eftersom det bygger på hur individer faktiskt agerar i verkligheten, och betal-
ningsviljan beräknas sedan ”indirekt” baserat på detta agerande. Fördelen är att det 
baseras på verkligt beteende, nackdelen är att individer inte nödvändigtvis gör så 
pass rationella val att vi får konsistenta värden genom dessa beräkningsmetoder. 
Det största problemet med tillämpningen av indirekta metoder är dock att det för 
många varor inte finns något faktiskt beteende att använda sig av för att göra en 
indirekt värdering av en vara. 
 
När det inte är möjligt att använda sig av en indirekt värderingsmetod måste man 
istället använda sig av direkta värderingsmetoder. Med direkta värderingsmetoder 
mäts preferensstyrkan i stället genom att respondenter svarar på hur de skulle välja 
i hypotetiska valsituationer (Bateman m fl 2002). Den vanligaste metoden är con-
tingent valutation (CV), som är en metodik som utvecklats för att mäta betalnings-
vilja för nyttigheter som vanligen inte handlas på marknader. Oftast ställs s.k. slut-
na ja/nej frågor i stil med ”skulle du betala x kronor för projektet?”, där kostnaden 
varieras i olika delar av undersökningen för att kunna beräkna en efterfrågekurva. 
Ett alternativ är stated choice (SC). CV och SC är nära besläktade, SC har  

                                                      
38 Betalningsvilja är den maximala summa pengar en individ är beredd att betala för en vara. 
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ursprungligen utvecklats för analyser av efterfrågan på marknadsvaror där intresset 
fokuserar på hur efterfrågan påverkas av förändringar i olika attribut hos dessa 
varor. Något förenklat används CV för att värdera hela ”paket”, medan SC används 
när man är intresserad av hur ”paketets” totala värdet påverkas av förändringar av 
enskilda egenskaper. SC är den dominerande tekniken när det gäller värdering av 
restidsförändringar. 
 
Värderingsforskningen använder idag frekvent både RP- och SP-metoder. Senare 
års starka expansion av den experimentella forskningen har också betytt mycket 
även när det gäller metodutvecklingen inom RP och SP. I detta sammanhang kan 
här särskilt framhållas den metodik som utvecklats för att ”kalibrera” resultat från 
SP-studier mot resultat från lab- och fältexperiment. Dessa metoder befinner sig 
ännu på forskningsstadiet, men har fått ett allt starkare stöd allteftersom nya forsk-
ningsresultat publicerats, se vidare i kapitel 4 om detta.  
 
B2.1 Metodproblem med CV-studier 

Ett antal olika problem har ansetts särskilt problematiska för CV-studier och jag 
kommer här kort presentera tre av de mer betydande problemen. För det första 
gäller det hypotetisk bias, som är huvudfokus i denna rapport. Detta kommer att 
diskuteras mer ingående i det nästföljande kapitlet, men problemet består i att vär-
den som beräknas med hjälp av CV-metoden inte nödvändigtvis stämmer överrens 
med hur varan skulle värderas om den handlades på en riktig marknad. Generellt, 
som kommer att ses i nästa kapitel, tenderar individer att överskatta sin betalnings-
vilja när man ger ett hypotetiskt svar. Detta innebär att en samhällsekonomisk ut-
värdering av en åtgärd kan visa god lönsamhet, när det i själva verket är en olön-
sam åtgärd (List & Gallet, 2001; Murphy, Allen, Stevens, & Weatherhead, 2005a). 
Orsaker till hypotetisk bias kan vara flera, men som exempel kan nämnas att ett 
antal forskare har menat att det beror på ett underliggande problem med CV-studier 
i att individer mer ser det som möjlighet till en attitydsyttring snarare än att repre-
sentera en betalningsvilja (Kahneman, Ritov, & Schkade, 1999). Det kan också 
bero på strategiska ageranden från individerna, t.ex. man vill öka möjligheten att en 
viss vara tas fram på en marknad, men man har inte nödvändigtvis tänkt sig köpa 
varan när den väl erbjuds på riktigt. Andra menar att hypotetisk bias är ett resultat 
av dåligt konstruerade enkäter, och något som kan elimineras/reduceras med me-
todutveckling (Carson & Groves, 2007). 
 
Ett andra stort problem är ”scope bias” (eller ”scale bias”). Detta innebär en okäns-
lighet till antalet varor (eller storleken av en och samma vara) som ska värderas. En 
CV-studie kan ha som uppgift att värdera miljöförbättrande arbete i ett antal sjöar. 
Flertalet studier har då visat att betalningsviljan för att genomföra detta i en sjö är 
identisk med betalningsviljan för att genomföra åtgärden i flera sjöar. Ett annat 
exempel är att flera studier visat att betalningsviljan för att minska hälsorisker är 
helt oberoende av hur stor riskminskningen är (Fischhoff & Frederick, 1998; 
Hammitt & Graham, 1999). I litteraturen diskuteras fortfarande hur stort detta pro-
blem är, och huruvida det beror på dåligt utformade CV-studier eller om det beror 
på mer fundamentala problem med CV-studier som att t.ex. individer snarare upp-
ger en attityd än betalningsvilja i dessa studier. 
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Ett tredje ofta diskuterat problem är ankringseffekter av olika slag. Med detta inne-
bär att individer besvarar frågor i CV-studier utan att ha några underliggande ”sta-
bila” preferenser för varan, utan påverkas av kontexten i enkäten. Som Sugden 
skriver: “It seems that, when respondents are unsure how to translate their feelings 
about a good into amounts of money, they are liable to construct ‘‘valuations’’ out 
of whatever materials are readily available” (Sugden, 2005, p.6). Problemet med 
detta är att de värden som fås fram i CV-studier är starkt beroende av hur själva 
enkäten har utformats. Detta kan inkludera i vilken ordning frågorna ställs, hur ofta 
priset nämns i enkäten, i vilket sammanhang priset nämns o s v.  
 
Alla dessa tre problem diskuteras flitigt i litteraturen och det finns fortfarande inget 
tydligt konsensus hur stora problemen är och vad de beror på. Något som dock kan 
sägas är att problemen åtminstone samvarierar med kvaliteten på CV-studien, och 
att flertalet problem således kan, om inte undvikas, så reduceras med en väl 
genomförd studie. 
 

B3 Evidens för hypotetisk bias i CV-studier 
Ett av de mest framträdande problemen med CV-studier (och SP-studier i allmän-
het) är som nämnts hypotetisk bias. Det har under de senaste 10 åren kommit rela-
tivt många studier som empiriskt undersöker omfattningen av hypotetisk bias. 
Även om studierna ofta är utformade på unika sätt, vilket gör att de är svåra att 
jämföra helt och hållet, kan följande generella design på studierna ses: 

1. En grupp av individer lottas in i ”hypotetisk grupp” där en direkt värde-
ringsstudie genomförs med hypotetiska frågor. Låt oss säga att det handlar 
om betalningsviljan för ett kollektivt program om att sanera ett vattenom-
råde. Medelvärde och median på betalningsviljan för gruppen som helhet 
beräknas. 

2. En annan grupp av individer lottas in i ”riktiga gruppen” där samma scena-
rio beskrivs, som ett vattenområde som behöver saneras, men där indivi-
derna får betala på riktigt (och givetvis genomföras också saneringen på 
riktigt om betalning sker). Medelvärde och median på betalningsviljan för 
gruppen som helhet beräknas. 

3. Slutligen jämförs betalningsviljan i (1) med betalningsviljan i (2). Om den 
är högre i (1) så föreligger det positiv hypotetisk bias, vilket alltså innebär 
att värderingen överdrivs i det hypotetiska scenariot. 

 
Denna typ av studier kallas ofta ”externa test” (eller ”between-sample”) och de 
flesta av studierna som har genomförts (se avsnitt 3.3) har genomförts på detta sätt 
med privata varor. Ett annat alternativ som ibland används är så kallade ”interna 
test”. Dessa fungerar på liknande sätt, med den skillnaden att en och samma individ 
får besvara både en hypotetisk fråga om en vara, följt av en riktig betalningsvilje-
fråga för samma vara. Sådana ”interna test” rekommenderas generellt inte, då indi-
vider ofta i sådana situationer ”pressas” att visa intern konsistens genom att uppge 
samma betalningsvilja i den hypotetiska och den riktiga situationen. Det visar sig 
också att den uppmätta storleken på olika typer av bias tenderar att vara lägre i 
”interna test” jämfört med ”externa test”. I detta kapitel kommer i avsnitt 3.1  
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redogöras för de grundläggande resultaten i en studie av List & Gallet (2001) som 
har gått igenom 29 experimentella studier för att beräkna hypotetisk bias. I avsnitt 
3.2 presenteras Murphy et al. (2005a), som har inkluderat 28 studier i sin analys av 
hypotetisk bias. Slutligen kommer jag i avsnitt 3.3 att uppdatera dessa två meta-
analyser av hypotetisk bias genom att presentera en egen översikt som inkluderar 
nyare artiklar även publicerade efter 2005. 
 
B3.1 List & Gallet (2001) 

I den här studien har författarna inkluderat 29 experimentella studier som har un-
dersökt hypotetisk bias. För det första kan konstateras att de flesta av studierna som 
inkluderas i analysen rapporterar en positivt hypotetisk bias, d v s betalningsviljan 
överdrivs i den hypotetiska situationen jämfört med situationen där riktiga transak-
tioner genomförs. Ett fåtal studier rapporterar dock motsatsen. Framförallt kan ses 
att negativ hypotetisk bias rapporteras i studier om värdering av tid, och i dessa fall 
kan det finnas goda skäl till att förvänta sig negativ hypotetisk bias.  
 
Sammanställningen av de 29 studierna visar dock att positiv hypotetisk bias är 
dominerande, och att det existerar för de flesta tänkbara varor som har värderats i 
de olika studierna. Den genomsnittliga kalibreringsfaktorn (KF = ”hypotetisk be-
talningsvilja” / ”riktig betalningsvilja”) är tre, alltså den hypotetiska betalningsvil-
jan är tre gånger högre än den verkliga betalningsviljan för en och samma vara. Det 
är dock stor variation i kalibreringsfaktorn och den kan vara ända upp till 10. När 
List & Gallet (2001) studerar vilka faktorer i enkäten som tycks vara avgörande för 
storleken på kalibreringsfaktorn så finner de att följande faktorer i en enkät ger 
större hypotetisk bias: (1) Kollektiv vara värderas (istället för en privat vara) (2)  
Betalningsacceptans (WTA) används (istället för betalningsvilja). Sammantaget var 
dock få egenskaper i själva studien särskilt avgörande för förekomsten av hypote-
tisk bias, utan spridningen var ganska jämn oavsett hur studien utformats. Detta 
kan i sig tolkas något negativt då det inte visar på något enkelt sätt att minska pro-
blemet med hypotetisk bias genom bättre utformade studier. 
 
B3.2 Murphy et al. (2005) 

I en meta-analys från 2005 så analyserar James Murphy, Geoffrey Allen, Thomas 
Stevens och Darryl Weatherhead 28 experimentella studier om hypotetisk bias. De 
gör en mer försiktig tolkning av vilka studier som bör inkluderas i en meta-analys i 
jämförelse med List och Gallet (2001). De inkluderar exempelvis enbart studier där 
man tagit fram värdet på betalningsvilja (och inte bara proportionen mellan hypote-
tiska och riktiga svar) samt studier där hypotetisk och faktiskt betalningsvilja har 
genomförts på exakt samma sätt i varje enskild studie. Detta ger dem 83 olika ob-
servationer baserade på 28 studier och de finner att hypotetisk bias förekommer i 
de flesta studier och att variationen i storleken på hypotetisk bias är mycket stor. 
Medianen på kalibreringsfaktorn är 1.35, d v s hypotetisk bias på 35 %. Genom-
snittet på kalibreringsfaktorn är 2.6, vilket är något lägre men ungefär i paritet med 
resultatet i List & Gallet, som rapporterade en kalibreringsfaktor på 3 (d.v.s. en 
hypotetisk bias på 200%).  
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I studien undersöks också vilka faktorer som är associerade med högre hypotetisk 
bias. Den primära källan tenderar att vara storleken på den hypotetiska betalnings-
viljan. Det betyder att för en omfattande vara där genomsnittlig betalningsvilja är 
1000 kronor, kan vi förvänta oss avsevärd hypotetisk bias, jämfört med en mindre 
vara där genomsnittlig betalningsvilja är t ex 100 kronor. Mer specifikt finner 
Murphy et al. (2005) att hypotetisk bias inte existerar för varor som värderas lägre 
än $10, men att hypotetisk bias är 100% redan vid en vara som värderas till $30.  
 
Uppmuntrande resultat inkluderar att de studier som använt sig av så kallad ”kalib-
rerings-teknik” har avsevärt lägre hypotetisk bias, vilket indikerar att man kan 
minska problemet med hypotetisk bias genom användandet av ett antal åtgärder vid 
själva studiens genomförande, mer om detta i kapitel 4. 
 

B3.3 Uppdaterad översikt av studier om hypotetisk bias 

Utöver de meta-analyser som presenterats i avsnitt 3.1 och 3.2 har jag gått igenom 
nyare studier av hypotetisk bias samt ett antal studier som inte inkluderas i de 
nämnda meta-analyserna. Jag har använt mig av databaserna Econlit, Science direct 
och Google Scholar för att hitta experimentella studier som har beräknat storleken 
på hypotetisk bias. Jag har gjort en utgallring av studierna liknande den som an-
vänds av Murphy et al. (2005); jag inkluderar enbart studier som har beräknat be-
talningsvilja (WTP). Studierna som ingår i den uppdaterade översikten listas i ta-
bell 1 nedan, och som kan ses är det mycket stor spridning i storleken på hypotetisk 
bias. Tabell 1 ger dessutom information om huruvida varan som värderas är en 
privat vara eller en kollektiv vara, samt om varan var en miljövara eller en annan 
typ av vara.  
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Figur 1 Distribution av kalibreringsfaktorn  

0
20

40
60

P
ro

ce
nt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kalibreringsfaktor

 
Figur 1 visar distributionen av kalibreringsfaktorn bland de närmare 80 observatio-
nerna. Givet denna spridning är det förstås mycket svårt att veta något specifikt om 
storleken på hypotetisk bias när man har genomfört en enstaka studie. Men, om vi 
undersöker beskrivande statistik så kan vi åtminstone sammanfatta resultaten enligt 
följande i tabell 2. 
 

Tabell 2 Kalibreringsfaktor för hypotetisk bias  
Kalibreringsfaktor  Medel Median 25:e percentilen 75:e percentilen 
Alla varor 
71 observationer 

3.42 1.71 1.3 3.26 

Miljövaror 
22 observationer 

3.75 1.70 1.13 4.11 

 

Som kan ses är det stor skillnad på genomsnittet och medianen för kalibreringsfak-
torn. Tittar vi på medel av kalibreringsfaktorn är den 3.42 för alla varor samt 3.75 
för studier där man har värderat miljörelaterade varor. Detta är stora siffror och 
innebär alltså exempelvis att om en studie beräknat det ekonomiska värdet av en 
naturpark till 1 miljoner kronor skulle det sanna värdet (i genomsnitt) kanske mer 
rimligt vara 267 tkr (1 miljon dividerat med 3.75). Kalibreringsfaktorn är i linje 
med dem som tagits fram i List & Gallet (2001) samt Murphy et al. (2005), om än 
något högre. Beroende på att flertalet av studierna som inkluderas i denna meta-
analys även ingick i de tidigare meta-analyserna är det dock väntat att resultaten 
inte skiljer sig alltför mycket åt. Samtidigt är medianen av kalibreringsfaktorerna 
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1.70-1.71: inte lika låg som i Murphy et al. (2005), men avsevärt lägre i jämförelse 
med genomsnittet.  
 
Slutligen kan noteras att skillnaderna mellan miljövaror och andra varor inte är 
statistiskt signifikant skilda från varandra, vilket indikerar att hypotetisk bias vare 
sig är ett större eller mindre problem vid värdering av miljövaror jämte andra varor. 
Det finns visst stöd i data för att kalibreringsfaktorn är högre för kollektiva varor 
jämfört med privata varor, men inte heller kan det uteslutas med signifikans att 
detta kan bero på slumpen. Det finns vidare inget som talar för att kalibreringsfak-
torn skiljer sig åt beroende på om man använder sig av öppna betalningsviljefrågor 
eller dikotoma (ja/nej) i CV-studien. Det finns enstaka studier som pekar på lägre 
kalibreringsfaktor när öppna betalningsviljefrågor används, men det finns inget 
starkt stöd för detta i denna undersökning (Balistreri, McClelland, Poe, & Schulze, 
2001). 

 

B4 Möjliga åtgärder för justering av  
hypotetisk bias 
Baserat på de två stora meta-analyser som publicerats i litteraturen samt den utöka-
de och nyare översikt som presenterats i avsnitt 3.3 tenderar kalibreringsfaktorn att 
i genomsnitt vara 2.6-3.7. Det bör poängteras att många av studierna som undersö-
ker förekomsten av hypotetisk bias är gjorda med en ganska primitiv metodik och 
inte med ”state of the art” för direkta värderingsmetoder. Svagheterna i studierna 
består bland annat i att de ofta baseras på mycket små urval, ofta ”bekvämlighets-
urval” i form av universitetsstudenter, öppna betalningsalternativ (”hur mycket är 
du villig att betala?) istället för ja/nej-frågor eller valsituationer (”stated choice”). 
Därför är det svårt att jämföra dessa experiment med större mer välgjorda studier 
som har som explicit syfte att ta fram ett specifikt värde för en privat eller kollektiv 
vara. Med detta sagt är det dock givetvis besvärande för användningen av direkta 
värderingsmetoder att evidensen för positiv hypotetisk bias är så stark och tydlig. 
Dessutom visar resultaten i meta-analysen på att det inte finns några särskilt starka 
kopplingar till hur studien utformas och storleken på hypotetisk bias. En hel del 
forskning har dock genomförts för hur man kan minska hypotetisk bias vid själva 
undersökningen. 
 
B4.1 Att minska hypotetisk bias i CV-studier 

Som nämndes i inledningen berördes problemet med hypotetisk bias i diskussion 
av CV-metoden som genomfördes av ekonomerna i NOAA panelen (NOAA, 
1993). Deras rekommendation var i korthet att beräknade värden bör närmast hal-
veras för att bättre representera den faktiska betalningsviljan. Nyare studier har 
istället föreslagit olika metoder i själva CV-studien för att hantera hypotetisk bias, 
det vanligast förekommande vara ”cheap-talk”. Med ”cheap talk” menas helt enkelt 
att man inkluderar ett signifikant avsnitt i själva enkäten eller intervjun där man 
beskriver problemet med hypotetisk bias för respondenten. En kort sammanfattning 
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kan vara att man beskriver det som: ”Erfarenheten från tidigare undersökningar är 
att människor svarar på ett annorlunda sätt i en enkät än vad de skulle göra i verk-
liga livet. Vi tror att detta beror på att man delvis bortser från kostnaden, därför 
ber vi Dig att tänka noga på vad den extra kostnaden skulle innebära för Dig och 
Din familjs ekonomi.” 

 
Ett antal studier har studerat ”cheap talk” och dess påverkan på hypotetisk bias. 
Som exempel kan nämnas Cummings och Taylor (1999) som visade att med nog-
granna redovisningar och påminnelser om hypotetisk bias i själva enkäten så elimi-
nerade de denna bias. Det finns även visst stöd i meta-analyserna för att ”cheap 
talk” minskar problemet med hypotetisk bias, men flera studier har funnit ingen 
eller mycket liten effekt på storleken av hypotetisk bias, se vidare Poe et al. (2002), 
Murphy et al. (2005b) och Blumenschein et al. (2005).  
 
Det andra huvudsakliga alternativet som har föreslagits är ”certainty calibration” 
eller säkerhetskalibrering. Denna metod har tagit sig i något olika uttryck i littera-
turen, men hypotesen är grundad i socialpsykologiska studier och hypoteser som 
argumenterar för att säkerheten/övertygelsen en individ har för ett hypotetiskt svar 
är en bra prediktion för hur väl detta svar hänger ihop med verklighet beteende. Det 
vill säga svarar du ”ja” på en CV-fråga om att köpa en vara och anser dig vara 
väldigt säker på detta, är det så att du även i högre utsträckning skulle köpa varan 
om det var en riktig situation (Fazio & Zanna, 1978; Fishbein, 1963; Fuji & Gär-
ling, 2003; Sample & Warland, 1973; Suchman, 1950). Hur denna enkla hypotes 
skall användas i en CV-studie är inte helt uppenbart, och ett antal olika angrepps-
sätt har provats. Det enklaste är helt enkelt att rakt ut fråga respondenten, efter att 
ha svarat ja/nej på om man vill köpa en vara: ”Hur säker är du på ditt svar? Helt 
säker, ganska säker eller osäker”. Andra studier har använt sig av samma fråga, 
men istället bett respondenten besvara säkerhetsfrågan genom att markera nivån av 
säkerhet med svaret på en linjär skal/termometerskala.  
 
Ett tidigt exempel är Champ et al. (1997) där de visade att om man bara “litade på” 
respondenten som sade sig vara ”very certain” på deras svar i CV-studien så elimi-
nerade man hypotetisk bias. Tog man hänsyn till alla svar utan denna ”säkerhetska-
librering” fann de, som så ofta, en stor positiv hypotetisk bias. Denna studie är 
också intressant då det var en kollektiv miljövara med donationer som betalnings-
mekanism, som ofta annars visar sig vara förenat med stora problem med hypote-
tisk bias. Flera studier har också visat att det fungerar med denna typ av säkerhets-
kalibrering (Blomquist et al., 2009; Blumenschein, Blomquist, Johannesson, Horn, 
& Freeman, 2008; Champ & Bishop, 2001; Norwood, 2005; Poe et al., 2002; Voss-
ler, Ethier, Poe, & Welsh, 2003). Å andra sidan är resultaten inte helt övertygande 
vad avser denna metod heller då studierna har visat att man bör avgränsa graden av 
säkerhet på olika sätt i olika studier. Om man tar en linjär skala, så har vissa studier 
visat att genom att ”lita på” de som anger sig vara helt säkra (10 på en 10-gradig 
skala) eliminerar hypotetisk bias, andra har visat att om man ”litar på” de som är 
ganska säkra (7 på en 10-gradig skala). Dessutom finns en etisk/filosofisk  
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diskussion angående säkerhetskalibrering, då det innebär att man helt enkelt inte 
litar på individernas svar. Vi vet att de oftast är präglade av hypotetisk bias, men att 
gå från det till att gå in och ”manipulera” vissa individers svar baserat på en hypo-
tes om säkerhet är långt ifrån problemfritt. Flera författare har också indikerat på 
att det inte finns något teoretiskt stöd för denna modell, och frågan är vad som 
egentligen styr individers ”säkerhet” eller ”övertygelse” i hypotetiska frågor och 
värderingar? 

 
B4.2 Vad kan man göra i efterhand: några rekommendationer 

Baserat på den litteratur om hypotetisk bias som idag finns och som redovisats i 
kapitel 3 samt avsnitt 4.1 finner jag de nedan listade slutsatserna som rimliga. Sam-
tidigt är det uppenbart att många frågetecken kvarstår, både kring omfattningen av 
hypotetisk bias i större och mer välgjorda studier samt möjligheten till att ”kalibre-
ra” bort hypotetisk bias. 
• Hypotetisk bias är ett konsekvent fenomen vid CV-studier och ekono-

miska värden som tas fram utan övriga justeringar kommer att vara över-
drivna. 

• Problemet och omfattningen av hypotetisk bias tenderar att vara större 
när varan som värderas är en kollektiv vara och med hög ”etisk” karak-
tär, exempelvis donationer till välgörande ändamål eller ändamål som an-
ses särskilt behjärtansvärda (utsatta djur, barn, viktiga miljövärden o s v). 

• Med väl utformade enkäter specifikt innehållande (a) tydligt ”cheap talk” 
och (b) frågor om säkerhet i svaren, kan relativt robusta värden fås fram 
där det är rimligt att tro att graden av hypotetisk bias åtminstone signifi-
kant reduceras. 

 
I relation till detta kan ses de nyligen justerade värden som används av trafikverken 
för ekonomiska värden på minskade olyckor med skada och dödsfall som utgång. 
Dessa baseras på två nyligen genomförda studier som båda använde sig av en kor-
tare ”cheap talk” samt en så kallad säkerhetskalibrering (Hultkrantz, Lindberg, & 
Andersson, 2006; Svensson, 2009). Dessa studier visade hur värdet på en förhind-
rad dödsolycka beräknas till 40-50 miljoner kronor när ojusterade värden tas fram, 
men landar kring ett värde på 21 miljoner kronor baserat på säkerhetskalibrering.  
 
Med avstamp i slutsatserna ovan och meta-analysen genomförd i denna studie ger 
jag följande mycket enkla rekommendationer för Naturvårdsverkets värdering av 
icke-marknadsvaror: 
• Studier som genomförs bör givetvis i första hand genomföras med de 

metoder som vi idag vet (potentiellt) kan minska problemen med hypote-
tisk bias. Detta inkluderar ”cheap-talk” samt ”certainty calibration”. 

• Om kalibreringar inte har gjorts enligt första punkten ovan så bör genom-
snittlig betalningsvilja i känslighetsanalyser justeras med en kalibrerings-
faktor på 3 och kostnadsnyttoanalysen bör genomföras med alla hypote-
tiskt framtagna värden då de har dividerats med 3. 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport • Monetära schablonvärden för miljöförändringar 

 126

• Det finns inga starka skäl att tro att hypotetisk bias är vare sig stör-
re/mindre för miljövaror i allmänhet jämfört med andra typer av varor, 
eller att hypotetisk bias skiljer sig åt beroende på om öppna betalnings-
viljefrågor används jämfört med ja/nej-frågor. Man bör alltså hantera 
värden framtagna i de olika fallen på samma sätt. 

  

B5 Avslutande diskussion 
Den här rapporten har diskuterat problemet med hypotetisk bias i CV-studier, d.v.s. 
det faktum att individer ofta tenderar att överskatta betalningsviljan för en vara i 
enkätstudier, jämfört med vad de skulle betala i riktiga situationer. Detta leder till 
stora problem när man skall beräkna ekonomiska värden av icke-marknadsvaror, 
såsom miljövärden. En genomgång av litteraturen visar att det finns stark evidens 
för att hypotetisk bias är ett vanligt och omfattande problem. Den genomsnittliga 
kalibreringsfaktorn låg på 3.4-3.7 (överskattningen av värdet vid hypotetiska studi-
er) medan medianen av kalibreringsfaktorn låg kring 1.7. Att genomsnittet är avse-
värt högre än medianen beror på ett fåtal studier som visar extremt hög hypotetisk 
bias. Ett problem med dessa experimentella studier är att de sällan varit utformade 
enligt de rekommendationer som finns för välstrukturerade CV-studier som ska 
genomföras i stor skala. Snarare har de experimentella studierna kring hypotetisk 
bias ofta varit konstruerade i liten skala med fokus på att besvara metodfrågor. 
Detta gör att den externa validiteten är tveksam. Trots detta utmynnade min re-
kommendation i att Naturvårdsverket och andra myndigheter som använder sig av 
ekonomiska värderingsstudier (CV-baserade) skall justera dessa värden neråt för 
känslighetsanalyser. Som ett exempel, om en åtgärd för att sanera en övergödd sjö 
utreds med en samhällsekonomisk utvärdering och CV-studier beräknar ett värde 
på saneringen, bör detta värde i känslighetsanalyser skrivas ner med kalibrerings-
faktor 3. Visar åtgärden lönsamhet även med dessa nedskrivningar kan man känna 
sig komfortabel med åtgärdens samhällsekonomiska effektivitet. Jämför man två 
olika projekts lönsamhet sinsemellan är detta mindre nödvändigt, då hypotetisk 
bias verkar vara ungefär lika stort problem oavsett typ av vara (möjligt undantag 
för starkt ”etiska” varor”, som leder till högra bias). 
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