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Förord 
 
Under en längre tid har det främst i forskarvärlden genomförts scenariostudier för 
att ekonomiskt värdera olika typer av miljöförändringar. Studierna använder sig av 
scenariometoder för ekonomisk värdering – ofta används benämningar som betal-
ningsviljestudier, contingent valuation, choice experiments och stated preference 
methods för den här typen av studier och metoder. Det finns dock ett stort behov av 
att göra scenariostudier också i myndighetsvärlden. För att underlätta framtagandet 
av scenariostudier har Naturvårdsverket tagit initiativ till denna vägledning som 
stöd för genomförande och upphandling av sådana studier. Vägledningen har  
huvudsakligen finansierats av Miljömålsrådet.  
 
Det analytiska arbetet i projektet har utförts av Gerda Kinell och Tore Söderqvist 
(Enveco Miljöekonomi AB). Hans Hjortsberg (projektledare) och Jessica Anders-
son från enheten för samhällsekonomiska analyser har utgjort Naturvårdsverkets 
styrgrupp i projektet.  
 
För att säkerställa vägledningens användbarhet och relevans har vägledningen 
tagits fram i dialog med en användargrupp. Användargruppen har bestått av repre-
sentanter från Riksantikvarieämbetet, Boverket, Tillväxtverket, Energimyndighe-
ten, Trafikverket, Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen, Sjöfartsverket, Transportsty-
relsen och Vattenmyndigheterna (representeras av Vattenmyndigheten för Väster-
havet). I projektet har också en referensgrupp har fått ge kommentarer och syn-
punkter bl.a. på vägledningens kvalitet och tillämpbarhet. Referensgruppen har 
bestått av Knut Per Hasund och Bo Norell (Jordbruksverket) samt Lars Drake 
(Kemikalieinspektionen).  
 
Författarna svarar ensamma för rapportens innehåll och slutsatser.  Projektgruppen 
tackar alla som bidragit med värdefulla synpunkter och underlag till detta arbete.  
 
Naturvårdsverket i november 2011 
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Sammanfattning 
Att ekonomiskt värdera ekosystemtjänster, hälsa, kulturmiljötjänster och annat som 
saknar ett marknadspris är både användbart och nödvändigt i många sammanhang i 
vårt samhälle. Genom ekonomisk värdering av sådana så kallade icke-
marknadsvaror kan beslutsunderlag som t.ex. samhällsekonomiska konsekvensana-
lyser bli mer kompletta. Ekonomisk värdering spelar också en viktig roll för att 
kunna skapa internationella, nationella, regionala och lokala räkenskapssystem som 
ger bättre information om hållbar utveckling än vad dagens räkenskapssystem ger. 
Vidare ger ekonomisk värdering en grund för att hitta lämpliga nivåer på styrmedel 
som t.ex. miljösubventioner och miljöskatter. 
 
För att i praktiken genomföra ekonomisk värdering finns en rad olika värderings-
metoder att tillgå. Den här vägledningen handlar om den grupp av värderingsmeto-
der som på svenska brukar kallas scenariometoder (stated preference methods). 
Behovet av en sådan vägledning förklaras bland annat av att scenariometoder är 
attraktiva på grund av sin flexibilitet och förmåga att fånga in totala ekonomiska 
värden. Samtidigt innefattar tillämpningar av scenariometoder vanligen ett flertal 
komplicerade bedömningar, inklusive att bedöma när det är lämpligare att använda 
sig av andra värderingsmetoder. Vidare har tidigare studier indikerat att myndighe-
ter som behöver ekonomiska värderingar inte anser sig ha tillräckligt underlag eller 
tillräcklig kompetens att ta fram detta underlag och/eller för att kunna använda 
dessa värden. Detta försvårar genomförandet av det arbete som myndigheterna 
behöver göra i sin verksamhet, exempelvis arbete med konsekvensanalyser. Därför 
har vägledningen ett tvådelat syfte. Den avser att i) ge stöd åt myndighe-
ter/personer utan förkunskaper om scenariometoder vid upphandling av scenario-
studier, och ii) ge stöd vid myndighetens eget utförande av en scenariostudie. 
 
Slutmålet med vägledningen är att den ska ge ett för myndigheter gemensamt och 
transparent underlag för att kunna beställa eller utföra scenariostudier på för myn-
digheter angelägna områden. Det är även en fördel om scenariostudier genomförs 
på ett enhetligt sätt eftersom det skapar jämförbarhet mellan studier. Studierna kan 
sedan användas t.ex. i samhällsekonomiska konsekvensanalyser för att belysa nyt-
tan av olika åtgärdsförslag.  
 
Vägledningen ger en allmän bild över scenariometoders roll för beslutsunderlag 
och består av ett antal kapitel som belyser särskilt viktiga moment i utvecklandet 
av en scenariostudie. Innehållet består dels av löptext som är skriven på en nivå 
som inte kräver förkunskaper i scenariometoder. Den texten är framför allt tänkt att 
vara användbar för en upphandling av en scenariostudie och som stöd för att kunna 
följa, förstå och utvärdera arbetet i en scenariostudie. Som hjälpmedel för detta 
finns även ett antal kontrollfrågor. Dessutom innehåller vägledningen rekommen-
dationer – detta markeras i texten genom att ordet ”rekommendationer” eller ”re-
kommenderar” anges i fetstil. I innehållet finns även fem boxar med fördjupningar. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6469 
Ekonomisk värdering med scenariometoder 

 

7 
 

Dessa belyser ett urval viktiga moment i samband med scenariostudier och är 
främst avsedda som stöd åt läsare med förkunskaper om scenariometoder. 

 
Vägledningen är indelad i följande elva kapitel: 

 
Kapitel 1: Inledning. Detta kapitel ger en bakgrund till vägledningen och redovisar 
vidare dess syfte och hur arbetet med att ta fram vägledningen har gått till. 

 
Kapitel 2: Varför behövs scenariometoder? Här förklaras hur scenariometoder ger 
viktig information för samhällsekonomiska konsekvensanalyser. Kapitlet går också 
igenom hur scenariometoder skiljer sig ifrån andra metoder för att värdera icke-
marknadsvaror. Vidare introduceras de scenariometoder som vägledningen framför 
allt handlar om: the contingent valuation method (CV-metoden eller scenariovärde-
ringsmetoden som den ibland kallas på svenska) och choice experiments (CE-
metoden). 

 
Kapitel 3: Urval av respondenter och typ av undersökning. I detta kapitel ges råd 
beträffande lämpligt urval av respondenter för en scenariostudie. En central fråga 
att ställa sig är vems värdering av en förändring som undersökningen syftar till att 
skatta. Vidare diskuteras hur data om respondenternas värdering bör samlas in – 
genom personliga intervjuer, telefonintervjuer, postenkät, webbenkät eller någon 
kombination? 

 
Kapitel 4: Definition av hypotetisk förändring. En viktig del av uppläggningen av 
en scenariostudie är att definiera den hypotetiska förändring av tillgången på icke-
marknadsvaran som ska värderas. Kapitlet går igenom vad som är viktigt att tänka 
på i detta definitionsarbete. 

 
Kapitel 5: Beskrivning av värderingsscenario. Alla scenariostudier går ut på att 
beskriva och kommunicera ett scenario beträffande tillgången på den icke-
marknadsvara som ska värderas. Kapitlet går bland annat igenom de komponenter 
som ett värderingsscenario består av. 

 
Kapitel 6: Val av betalningsviljefråga. Den fråga i en scenariostudie som ska ge 
information om respondenternas värdering kan utformas på olika sätt. Kapitlet går 
igenom de tillgängliga huvudvarianterna för CV-studier och även hur det så kallade 
kostnadsattributet kan se ut i CE-studier. 

 
Kapitel 7: Metoder för att hantera hypotetisk bias. En vanlig kritik mot scenario-
metoder är att resultaten kan bli snedvridna till följd av metodernas hypotetiska 
karaktär, dvs. att metoderna inte baserar sig på individers faktiska marknadsbete-
ende. Kapitlet presenterar två huvudtekniker som har utvecklats för att minska 
risken för sådan s.k. ”hypotetisk bias”. 
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Kapitel 8: Testning av undersökningsinstrumentet. Värderingsscenariet och de 
frågor som respondenterna ska besvara måste alltid vara föremål för omsorgsfull 
testning. Kapitlet presenterar två tekniker som lämpligen ingår i sådan testning, 
dels att använda sig av fokusgrupper och dels av pilotstudier. 

 
Kapitel 9: Svarsfrekvens och bortfallsanalys. I detta kapitel ges rekommendationer 
kring hur bortfall bör hanteras i en scenariostudie. 

 
Kapitel 10: Grundläggande analys av data. Vanligen syftar en scenariostudie till 
att beräkna medelbetalningsvilja och total betalningsvilja för den population som 
har studerats. Kapitlet redovisar hur sådana beräkningar vanligen går till. 

 
Kapitel 11: Resursåtgång för en scenariostudie. Inte minst som stöd för upphand-
ling exemplifieras i detta kapitel typiska arbetsmoment för en scenariostudie och 
tidsåtgången för dessa moment. 

 
Vägledningen innehåller dessutom material från två tidigare genomförda scenario-
studier i appendix A och B. Scenariostudien vars undersökningsinstrument finns i 
appendix A gällde betalningsviljan för att inrätta Högarps by i Småland som ett 
kulturreservat. I appendix B finns ett undersökningsinstrument som användes för 
att skatta betalningsviljan för miljöförbättringar i ett svenskt kustområde. I flera av 
kapitlen används materialet i appendix A och B för konkretiseringar och exemplifi-
eringar. 
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Summary 
Economic valuation of ecosystem services, health, cultural environmental services 
or other goods that do not have a market price is useful and necessary in several 
societal contexts. Economic valuation of these types of non-market goods makes 
decision support tools, such as cost-benefit analyses, more complete. Economic 
valuation also plays an important role in the creation of international, national, 
regional and local accounting systems to provide improved information on sustain-
able development, than do current systems. Economic valuation can also support 
the choice of efficient levels for policy instruments such as environmental subsi-
dies or environmental taxes. There are several valuation methods that can be used 
in this kind of economic valuation. This report aims to provide guidance on the 
group of valuation methods called stated preference methods.  

 
The need for such guidance is explained by the attractive features of stated prefer-
ence methods, such as flexibility, and capacity to estimate total economic values. 
However, stated preference methods usually also include several complex judg-
ments and choices, as well as determining whether other valuation methods would 
be more appropriate. Earlier studies have shown that although Swedish authorities 
require this kind of economic valuation, they rarely possess the expertise or sup-
porting materials needed to conduct these studies, develop the material needed, or 
use estimated values for valuing non-market goods. This makes it difficult for 
Swedish authorities to perform the work required, such as carrying out cost-benefit 
analysis. Consequently, this report has two aims: i) Providing support to authorities 
and individuals who lack familiarity with economic valuation when procuring a 
stated preference study, and ii) providing authorities with support in conducting 
their own stated preference studies. 
 
The goal of this report is to provide Swedish authorities with a single clear guide to 
support them in their procurement and conduct of stated preference studies in fields 
relevant for each authority. A uniform method for conducting studies is desirable 
as it facilitates comparisons between studies. Stated preference studies can be used 
in cost-benefit analyses, for example, to assess the benefits of proposed manage-
ment plans or action programmes.  
 
This guide provides a general picture of the role of stated preference methods as a 
decision support tool, and describes the crucial components of a stated preference 
study. The guide consists of a general introduction that does not require any prior 
knowledge of stated preference methods. This introduction is meant as a support in 
the procurement of stated preference studies. The general introduction can aid in 
acquiring an understanding of this area sufficient to follow and assess the conduct 
of a stated preference study. Most sections include questions that can be used for 
examining and assessing the process of conducting the study. To help in the devel-
opment of a study, the report also provides recommendations, marked in bold text. 
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Finally, there are five sections of in-depth information on important elements of 
stated preference studies. These are intended for individuals with some prior 
knowledge of stated preference methods.  
 
The guide consists of the following eleven sections:  
 
Section 1: Introduction. This section provides the background of, this guide, and 
presents the aims and the process of developing it.  
 
Section 2: Why are stated preference methods needed? Stated preference methods 
are needed because cost-benefit analyses require economic information on non-
market goods. This section also provides a presentation of other methods for eco-
nomic valuation of non-market goods, and the differences between these methods 
and stated preference methods. In addition, this guide presents the main two stated 
preference methods described presented: the contingent valuation method and 
choice experiments. 

 
Section 3: Selection of respondents and choice of survey method. The section pro-
vides advice on how to select a sample of respondents for a stated preference study. 
A central issue is identifying the group whose evaluation of a given change the 
study intends to measure. Methods for collecting data are presented, such as per-
sonal interviews, telephone interviews, and mailed and Internet surveys. A combi-
nation of methods might be necessary or appropriate. 
 
Section 4: Definition of hypothetical change. An important part of a stated prefer-
ence study is to define the hypothetical change in the provision of the non-market 
good to be valued in the study. The section provides advice for defining these kinds 
of changes. 
 
Section 5: Description of valuation scenario. All valuation scenarios are intended 
to describe and communicate a scenario concerning the changed provision of a 
non-market good to be valued in the study. The section describes the components 
of a valuation scenario.  
 
Section 6: Choice of a willingness to pay question. The question in a stated prefer-
ence study that will provide information on how a respondent values a good can be 
designed in several ways. The section presents the main alternatives for stated 
preference studies. It also describes how the cost attribute of a choice experiment 
can be designed.  
 
Section 7: Methods for handling hypothetical bias. A common criticism of stated 
preference methods is that their result can be biased due to the hypothetical charac-
ter of the methods, as compared with an individual’s actual market behaviour. The 
section presents two main methods for handling hypothetical bias.  
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Section 8: Testing of the survey instrument. The valuation scenario and the ques-
tions in the survey instrument always need to be tested carefully. The section pre-
sents two techniques that can be used for testing; focus groups and pilot studies. 
 
Section 9: Response rate and analysis of non-responses. The section provides rec-
ommendations for handling non-responses in a stated preference study.  
 
Section 10: Basic data analysis. A stated preference study is usually intended to 
assess average willingness to pay and total willingness to pay in the population 
studied. This section provides information as to how this is done.  
 
Section 11: Use of resources for carrying out a stated preference study. This sec-
tion provides support for procuring a stated preference study and gives examples of 
the time schedule and typical elements in the process of developing a stated prefer-
ence study. 
 
In Appendixes A and B, the guide provides material from two previously con-
ducted stated preference studies. The survey instrument of the stated preference 
study in Appendix A concerned the willingness to pay for making the village of 
Högarp in the province of Småland into an historical and cultural heritage site. The 
survey instrument in Appendix B was used for measuring the willingness to pay for 
environmental improvements in a Swedish archipelago area. Several sections refer 
to the material in Appendixes A and B to give practical examples. 
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1 Inledning 
Ibland sägs det att ”det bästa i livet är gratis”. Vad som är ”det bästa” beror på vem 
man frågar och ”gratis” kan tolkas på olika sätt, men ett faktum är att mycket av 
det som är av betydelse för människors välbefinnande och överlevnad tillhanda-
hålls utan att det har någon tydlig prislapp i form av ett marknadspris. Det kan 
handla om exempelvis att nyttja vad naturen tillhandahåller, att ta del av kulturmil-
jöer, att få förbättrad hälsa eller minskade hälsorisker. 
 
Att något inte har ett marknadspris betyder inte att det saknar ett ekonomiskt värde. 
Tvärtom.  Exempelvis är många varor och tjänster som vi får från naturen inte 
föremål för handel på någon marknad och har därför ingen prislapp. Ändå har natu-
rens varor och tjänster såsom fisk, timmer, rekreationsmöjligheter, pollinering, god 
vatten- och luftkvalitet osv. en oerhört stor ekonomisk betydelse. Detta har illustre-
rats bl.a. av internationella studier som har syftat till att belysa hur människan är 
beroende av naturens varor och tjänster – eller ekosystemvaror och ekosystemtjäns-
ter, för att använda en allt vanligare benämning.1 Millennium Ecosystem Assess-
ment och The Economics of Ecosystems and Biodiversity tillhör de mest kända 
internationella initiativen, se t.ex. MEA (2005) och TEEB (2010). I Sverige utgör 
Naturvårdsverket (2008a, 2008b, 2009a) exempel på kartläggningar av ekosystem-
tjänster och deras ekonomiska värde. På liknande sätt finns mycket litteratur och 
diskussion om hur hälsoförändringar kan värderas ekonomiskt, se t.ex. Jones 
(2006) för en översikt. Inom kulturområdet har begreppen kulturmiljövaror och 
kulturmiljötjänster föreslagits som en grund för ekonomisk värdering (Riksantikva-
rieämbetet 2008). 

 
Att ekonomiskt värdera ekosystemtjänster, hälsa, kulturmiljötjänster och annat som 
saknar ett marknadspris är både användbart och nödvändigt i många sammanhang i 
vårt samhälle. Genom ekonomisk värdering kan beslutsunderlag som t.ex. sam-
hällsekonomiska konsekvensanalyser och kostnads-nyttoanalyser (cost-benefit 
analyses) bli mer kompletta. Ekonomisk värdering spelar också en viktig roll för 
att kunna skapa internationella, nationella, regionala och lokala räkenskapssystem 
som ger bättre information om hållbar utveckling än vad dagens räkenskapssystem 
ger, jfr t.ex. Världsbankens arbete med gröna nationalräkenskaper.2 Vidare ger 
ekonomisk värdering en grund för att hitta lämpliga nivåer på styrmedel som t.ex. 
miljösubventioner och miljöskatter. 

 
För att i praktiken genomföra ekonomisk värdering finns en rad olika värderingsme-
toder att tillgå. Den här vägledningen handlar om den grupp av värderingsmetoder som 

                                                      
1 I den här rapporten använder vi ”ekosystemtjänster” som en förkortning av ”ekosystemvaror och 

ekosystemtjänster”. 
2 http://go.worldbank.org/EPMTVTZOM0  
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på svenska brukar kallas scenariometoder (stated preference methods). Behovet av 
en sådan vägledning förklaras bland annat av att scenariometoder är attraktiva på 
grund av sin flexibilitet och förmåga att fånga in totala ekonomiska värden (se 
avsnitt 2.3 för förklaring av totalt ekonomiskt värde). Samtidigt innefattar tillämp-
ningar av scenariometoder vanligen ett flertal komplicerade bedömningar, inklusi-
ve att bedöma när det är lämpligare att använda sig av andra värderingsmetoder. 
Som närmare beskrivs nedan är syftet med vägledningen att ge stöd både för upp-
handling och utförande av värderingsstudier som använder sig av scenariometoder.  
 
1.1 Vägledningens bakgrund 
Förutom det allmänna behov av ekonomisk värdering som beskrevs ovan är en mer 
specifik bakgrund till vägledningen att Naturvårdsverket och Enveco Miljöekono-
mi AB under 2009 i dialog med ett flertal myndigheter genomförde det s.k. ”Scha-
blonvärdesprojektet”. Projektet finansierades huvudsakligen av Miljömålsrådet och 
syftade till att ta fram monetära schablonvärden för olika typer av ekosystemtjäns-
ter och miljöförändringar med tillhörande riktlinjer för hur dessa värden ska tilläm-
pas. För projektets resultat, se Naturvårdsverket (2009b).  
 
Två viktiga lärdomar från Schablonvärdesprojektet var följande: 

� Det finns ett stort behov av att göra nya värderingsstudier. Många önske-
mål från myndigheterna om schablonvärden gick inte att förverkliga i 
Schablonvärdesprojektet på grund av brist på resultat från värderingsstudi-
er.  

� Det finns ett glapp mellan vilka värderingsstudier som myndigheterna be-
höver exempelvis för sina konsekvensanalyser och vilka värderingsstudier 
som görs inom forskarvärlden. Myndigheterna själva måste därför ta större 
ansvar för att få fram önskvärda värderingsresultat framöver, i första hand 
sannolikt genom att upphandla värderingsstudier eller eventuellt genom att 
själva utföra dessa.  

 
Sammanfattningsvis identifierades ett behov av att genomföra värderingsstudier 
som är enkla i bemärkelsen att deras fokus ligger på att få fram de värderingsresul-
tat som myndigheter behöver och alltså inte syftar till vetenskapliga publikationer 
eller metodologiska test. Samtidigt är det viktigt att studierna genomförs i enlighet 
med moderna tillvägagångssätt och följer rekommendationer från forskningen om 
värderingsmetoder. Studierna bör dessutom utformas så att de kan bidra till att 
skapa nya schablonvärden. 
 
Av det här följer att det kan förväntas att myndigheterna behöver ha tillräcklig 
kompetens för att upphandla eller eventuellt själva göra värderingsstudier. För 
många myndigheter är det troligen aktuellt med en kompetensuppbyggnad.  
 
Den här vägledningen syftar till att bidra till en sådan kompetensuppbyggnad för 
både upphandling och utförande av värderingsstudier. Fokus är på scenariometoder 
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(contingent valuation och choice experiments, se vidare kapitel 2) eftersom dessa 
är flexibla metoder som går att använda för att värdera olika omfattningar av olika 
miljöförändringar eller effekter på ekosystemtjänster. Som nämndes ovan har sce-
nariometoder vidare fördelen att de har potentialen att kunna skatta det totala eko-
nomiska värdet av en miljöförändring. En annan fördel är att metoderna kan 
genomföras som enkätundersökningar till representativa (nationella, regionala eller 
lokala) urval i Sverige och på så sätt ge uttryck för preferenser hos befolkningen i 
hela eller delar av Sverige.  
 
Behovet av kompetensförstärkning gällande värderingsstudier på myndigheterna 
bekräftades i en enkätundersökning som ingick i Schablonvärdesprojektet. Den 
visade att det finns en brist på och ett behov av monetära värden för att kunna vär-
dera exempelvis miljöförändringar. Vidare finns en osäkerhet kring vilka värden 
som skall användas och hur de ska användas. De myndigheter som besvarade enkä-
ten efterlyste mer forskning på området men även fler studier och större tillgång på 
data samt harmonisering, samordning och mer information kring användandet av 
monetära värden för, i detta fall, miljöförändringar. En generell slutsats av detta är 
att de myndigheter som behöver använda monetära värden för att värdera föränd-
ringar relaterade till bl.a. hälsa, miljö eller kultur inte anser sig ha tillräckligt under-
lag eller tillräcklig kompetens för att ta fram detta underlag och/eller för att kunna 
använda dessa värden. Detta försvårar genomförandet av det arbete som myndighe-
ten behöver göra i sin verksamhet, exempelvis arbete med konsekvensanalyser.  
 
De krav som ställs på myndighetens arbete idag skulle kunna tillgodoses på ett 
bättre sätt om myndigheten själv har kunskap om framtagandet eller upphandlandet 
av värderingsstudier samt användandet av monetära värden för exempelvis miljö-
förändringar. Internationellt finns moderna handböcker om värderingsmetoder och 
utförandet av värderingsstudier, men det finns ingen på svenska som beskriver 
utförandet steg-för-steg utan alltför höga krav på förkunskaper. Därför syftar den 
här vägledningen till att fylla en viktig lucka. 
 
1.2 Vägledningens syfte och avgränsning 
Med hänvisning till ovanstående behov hos myndigheterna har vägledningen ett 
tvådelat syfte. Den avser att: 

- ge stöd åt myndigheter/personer utan förkunskaper om scenariometoder 
vid upphandling av scenariostudier 

- ge stöd vid myndighetens eget utförande av en scenariostudie 
 
Det förstnämnda syftet avser konkret vägledning vid upphandling av scenariostudi-
er gällande t.ex. att anpassa studien och värderingsscenariet till det tänkta använd-
ningsområdet, lämpligt urval för undersökningen, val av mått för att beskriva den 
förändring som ska värderas, och preliminär kostnad för projektet.  
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Det andra syftet avser att ge stöd åt personer med förkunskaper om scenariometo-
der vid eget utförande av scenariostudier genom t.ex. råd om hur hypotetisk bias 
kan hanteras i en scenariostudie.  
 
Genom att uppfylla ovanstående två syften kommer vägledningen även att bidra till 
en enhetlighet i genomförandet av scenariostudier och ge en större jämförbarhet av 
värderingsresultat från framtida studier. 
 
Slutmålet är med andra ord att vägledningen ska ge ett för myndigheter gemensamt 
och transparent underlag för att kunna beställa eller utföra scenariostudier på för 
myndigheter angelägna områden. Studierna kan sedan användas t.ex. i samhälls-
ekonomiska konsekvensanalyser för att belysa nyttan av olika åtgärdsförslag. 

 
Vägledningen är relativt kortfattad och koncentrerar sig på att ge rekommendatio-
ner avseende särskilt viktiga moment i utformningen och genomförandet av en 
scenariostudie. På det här sättet kompletterar vägledningen existerande handböcker 
och även Naturvårdsverkets befintliga instrument för bedömning av scenariostudi-
ers och andra värderingsstudiers kvalitet (Naturvårdsverket 2005, se även Söder-
qvist och Soutukorva 2009). Detta instrument är också användbart för upphandling 
och genomförande av en scenariostudie, men är skrivet för läsare med grund-
läggande kunskaper om miljövärdering och statistik/ekonometri. I den här vägled-
ningen ges även läshänvisningar och källor för ytterligare fördjupning.  
 
1.3 Framtagandet av vägledningen 
Arbetet med att ta fram vägledningen innefattade två möten med en användargrupp 
med representanter från olika myndigheter. Mötena syftade till att få fram en så 
användbar vägledning som möjligt med avseende på vägledningens båda syften. 
Vid det första mötet diskuterades vägledningens struktur och tänkta innehåll och 
vid det andra mötet ett första utkast. Vidare inhämtades synpunkter på det första 
utkastet från en referensgrupp bestående av Lars Drake (Kemikalieinspektionen), 
Knut Per Hasund (Jordbruksverket) och Bo Norell (Jordbruksverket). Ett annat 
arbetsmoment var avstämningar med projektets styrgrupp på Naturvårdsverket, 
vilken bestod av Jessica Andersson och Hans Hjortsberg. 
 
1.4 Vägledningens struktur 
Förutom att ge en allmän bild över scenariometoders roll för beslutsunderlag och 
de delar som en scenariostudie består av innehåller vägledningen ett antal kapitel 
som belyser särskilt viktiga moment. Innehållet består i huvudsak av löptext som är 
skriven på en nivå som inte kräver förkunskaper i scenariometoder. Den texten är 
framförallt tänkt att vara användbar för en upphandling av en scenariostudie och 
som stöd för att kunna följa, förstå och utvärdera arbetet i en scenariostudie. Som 
hjälpmedel för detta finns även ett antal kontrollfrågor. Dessutom innehåller väg-
ledningen rekommendationer – detta markeras i texten genom att ordet ”rekom-
mendationer” eller ”rekommenderar” anges i fetstil. I innehållet finns även fem 
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boxar med fördjupningar. Dessa belyser ett urval viktiga moment i samband med 
scenariostudier och är främst avsedda som stöd åt läsare med förkunskaper om 
scenariometoder. 

 
Vägledningen är indelad i följande kapitel: 

 
Kapitel 2: Varför behövs scenariometoder? 
Kapitel 3: Urval av respondenter och typ av undersökning  
Kapitel 4: Definition av hypotetisk förändring  
Kapitel 5: Beskrivning av värderingsscenario 
Kapitel 6: Val av betalningsviljefråga 
Kapitel 7: Metoder för att hantera hypotetisk bias 
Kapitel 8: Testning av undersökningsinstrumentet3 
Kapitel 9: Svarsfrekvens och bortfallsanalys 
Kapitel 10: Grundläggande analys av data 
Kapitel 11: Resursåtgång för en scenariostudie 

 
Dessutom finns material från två tidigare genomförda scenariostudier i appendix A 
och B. Scenariostudien vars undersökningsinstrument finns i appendix A gällde 
betalningsviljan för att inrätta Högarps by i Småland som ett kulturreservat. I ap-
pendix B finns ett undersökningsinstrument som användes för att skatta betalnings-
viljan för miljöförbättringar i ett svenskt kustområde. I flera av kapitlen används 
materialet i appendix A och B för konkretiseringar och exemplifieringar. 

 
 

                                                      
3 Med ”undersökningsinstrument” avses t.ex. de frågor och den information som förmedlas till de tillfrå-

gade. Se vidare avsnitt 2.4.1. 
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2 Varför behövs scenariometoder? 
2.1 Olika typer av konsekvensanalyser 
En grundläggande del av samhälleligt beslutsfattande är att kunna ta ställning till 
om något föreslaget, pågående eller genomfört projekt är bra eller dåligt.4 För ett 
sådant ställningstagande behövs normalt information om projektets konsekvenser. 
Sådan information kan exempelvis användas som hjälp för att utvärdera om projek-
tet är förenligt med hållbar utveckling, som ofta ses tredimensionellt som en ekolo-
gisk, en ekonomisk och en social-kulturell dimension (Söderqvist et al. 2004, Lars-
son et al. 2011). I en sådan analys undersöks om projektet är (i) ekonomiskt önsk-
värt, (ii) social-kulturellt önskvärt och (iii) ekologiskt hållbart.  
 
Information om konsekvenser och deras storlek är inte den enda information som 
behövs för ett ställningstagande, eftersom ett sådant vanligen görs med hjälp av en 
blandning av konsekvensetik (t.ex. utilitarism) och pliktetik/rättighetsetik).5 Infor-
mation om just konsekvenser och deras storlek har dock tveklöst en stor betydelse 
för beslutsfattande, vilket indikeras av bland annat de juridiska krav som finns på 
att sådan information tas fram. Ett typexempel är kravet enligt miljöbalken att ta 
fram miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) av verksamheter, åtgärder, planer och 
program. 
 
En MKB är en av flera tillgängliga metoder för att beakta information om konse-
kvenser. Vad en MKB förväntas innehålla är beskrivet i Miljöbalken 6 kap. Enligt 
7 § ska en MKB av en verksamhet eller åtgärd innehålla nödvändiga uppgifter för 
att uppfylla syftet med en MKB, nämligen ”att identifiera och beskriva de direkta 
och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra 
dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmil-
jö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på 
annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggö-
ra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.” (MB 6 
kap. 3 §). Beträffande en MKB av planer eller program ska i en sådan bland annat 
ingå ”en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma 
med avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växt-
liv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, 
forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet 
mellan dessa miljöaspekter” (MB 6 kap. 12 §). 
 
I en MKB ska således finnas beskrivningar av en mängd olika typer av konsekven-
ser. En stor del av dessa kan förväntas vara kvantitativt beskrivna med hjälp av 

                                                      
4 Benämningen ”projekt” ska här ses i bred bemärkelse och avser många olika typer av aktiviteter i 

samhället, t.ex. ett infrastrukturprojekt, ett naturreservat eller ett lagförslag.  
5 Se t.ex. Tännsjö (2000) för en överblick över olika moralfilosofier. 
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olika måttenheter (t.ex. antalet påverkade rödlistade växt- och djurarter, utsläpp i 
ton av olika växthusgaser, ljudvolym i decibel, antalet trafikolyckor osv.). Andra 
konsekvenser beskrivs kvalitativt (t.ex. fotomontage som visar visuell påverkan). 
 
En annan metod som tar fram information om konsekvenser är samhällsekonomis-
ka konsekvensanalyser, vars genomförande det också finns lagkrav på.6 Kraftigt 
förenklat kan sägas att en samhällsekonomisk konsekvensanalys tar ytterligare ett 
steg i förhållande till de konsekvenser som finns framtagna genom en MKB och 
andra typer av konsekvensbeskrivningar genom att i mesta möjliga mån uttrycka 
konsekvenserna i kronor (”monetarisering”). En MKB är därför ett exempel på en 
konsekvensbeskrivning som kan fungera som en god utgångspunkt för en sam-
hällsekonomisk konsekvensanalys. Den här monetariseringen är grundad i väl-
färdsteori, en nationalekonomisk teori för hur olika konsekvenser påverkar männi-
skors och företags välbefinnande idag och i framtiden samt hur denna påverkan på 
välbefinnande kan mätas i monetära enheter.7 Enligt denna teori kan ”välbefinnan-
de” mätas utifrån tillfredsställelse av individers befintliga preferenser (dvs. deras 
åsikter om vad de föredrar och inte föredrar) och utifrån företags vinster. Konse-
kvenser som påverkar välbefinnandet positivt är nyttor (benefits) och konsekvenser 
som påverkar välbefinnandet negativt är kostnader. Kostnader uppstår också ge-
nom den resursåtgång som fordras för att genomföra ett projekt. En kostnads-
nyttoanalys (cost-benefit analysis, se t.ex. Boardman et al. 2010 och Mattsson 
2006) är därför vanligen en viktig del av en samhällsekonomisk konsekvensanalys. 
 
Genom monetarisering uttrycks konsekvenserna i en och samma enhet (kronor), 
vilket gör dem jämförbara. Monetariseringen ger dessutom möjlighet att addera 
olika nyttor och kostnader i syfte att se om samhällsekonomisk lönsamhet råder, 
dvs. att undersöka den totala nettonyttan, beräknad som summan av nyttorna minus 
summan av kostnaderna. En samhällsekonomisk konsekvensanalys erbjuder på så 
sätt en lösning till ett av de besvärligaste problemen för en MKB, nämligen svårig-
heten att jämföra konsekvenser som är beskrivna i många olika enheter och bedö-
ma om de positiva konsekvenserna överväger eller inte. Att använda sig av detta 
erbjudande kräver dock att de välfärdsteoretiska utgångspunkterna för monetarise-
ringen accepteras. En sådan acceptans är inte självklar, eftersom utgångspunkterna 
är omstridda. Exempelvis är det en kontroversiell ståndpunkt att välbefinnande kan 
mätas som preferenstillfredsställelse.8 Välfärdsteori tenderar vidare att ha ett star-
kare fokus på samhällsekonomisk effektivitet än på fördelningsfrågor. Vidare kan 
det ifrågasättas om fokuseringen på människors välbefinnande är rimlig – somliga 

                                                      
6 Se t.ex. förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, förordning (2007:1244) om 

konsekvensutredning vid regelgivning och förordning (2010:1341) om havsmiljön. 
7 Se t.ex. Johansson (1991) och Hultkrantz och Nilsson (2008) för introduktioner till välfärdsteori. 
8 Se t.ex. Hausman och McPherson (2001, särskilt kapitel 4). 
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förespråkar en mer biocentrisk etik än den antropocentrism som kännetecknar väl-
färdsteori.9 
 
En samhällsekonomisk konsekvensanalys ger därför kompletterande information i 
förhållande till t.ex. en MKB eller andra metoder som är inriktade på att ge t.ex. en 
fysisk, biologisk och/eller medicinsk beskrivning av konsekvenser. En nödvändig 
förutsättning för att kunna hävda att den information som ges av en samhällseko-
nomisk konsekvensanalys kan ersätta den information som ges av en MKB är att 
de välfärdsteoretiska utgångspunkterna för en konsekvensanalys accepteras fullt ut. 
Om denna förutsättning anses vara orimlig måste beslutsfattare inför ett ställnings-
tagande om ett projekt väga samman olika typer av information om konsekvenser, 
varav den information som ges av en samhällsekonomisk konsekvensanalys är en 
viktig typ av information.  
 
Det finns metoder som är utformade för att tillhandahålla ett strukturerat och ge-
nomskinligt sätt att genomföra den här typen av sammanvägning av olika typer av 
konsekvenser. En vanlig samlingsbenämning är multikriterieanalys (MKA). Syftet 
med en MKA kan exempelvis vara att bedöma om ett projekt är förenligt med håll-
bar utveckling genom att väga samman information om ekonomisk önskvärdhet 
(t.ex. resultatet av en samhällsekonomisk konsekvensanalys), information om soci-
al-kulturell önskvärdhet och information om ekologisk hållbarhet. Metodutveckling 
inom multikriterieanalys är ett stort forskningsområde, men det finns också exem-
pel på praktiska tillämpningar.10 
 
Den här rapporten tar behovet av information från samhällsekonomiska konse-
kvensanalyser för givet och fokuserar på uppgiften att göra sådana analyser så 
fullständiga som möjligt, dvs. täcka in så många olika nyttor och kostnader som 
möjligt och monetarisera dem så långt går. Nästa avsnitt handlar om att vissa nyttor 
och kostnader är en större utmaning att monetarisera än andra.  
 
2.2 Att mäta förändringar i välbefinnande i 
kronor för marknadsvaror och icke-
marknadsvaror 
Nyttor och kostnader är alltså benämningar på konsekvenser som påverkar indivi-
ders och företags välbefinnande positivt respektive negativt. Hur kan man mäta 
sådan påverkan på välbefinnande? Det finns ett antal ekonomiska mått som är defi-
nierade utifrån välfärdsteori. För individer talar man om förändringar i konsument-
överskottet, som kan ses som skillnaden mellan vad en individ utifrån sina prefe-
renser och sin inkomstrestriktion maximalt är villig att betala för en vara (eller 
tjänst) (dvs. individens betalningsvilja, willingness to pay) och vad individen  
                                                      
9 Se t.ex. Söderqvist et al. (2004, särskilt kapitel 4). 
10 Se Naturvårdsverket (2009c) för en översikt över MKA. 
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faktiskt måste betala för varan. För företag studeras förändringar i producentöver-
skottet, vilket ungefär är samma sak som vinstförändringar. Förändringar i konsu-
mentöverskott respektive producentöverskott kan i allmänhet beräknas med hjälp 
av marknadsdata för marknadsvaror, dvs. varor och tjänster som är föremål för 
handel på marknader. Se t.ex. Johansson (1991) och Boardman et al. (2010). 
 
Ett mer komplicerat fall är när konsekvenserna gäller icke-marknadsvaror, dvs. 
varor och tjänster som påverkar individers välbefinnande och företags vinster utan 
att vara något som köps och säljs på en marknad. Så är exempelvis ofta fallet för 
varor och tjänster som naturen tillhandahåller, se kategoriseringar av ekosystem-
tjänster i t.ex. MEA (2005) och TEEB (2010). Exempelvis gynnas människors 
välbefinnande av tillgång till god luft- och vattenkvalitet och naturens rekreations-
möjligheter, både genom direkta upplevelser och indirekt genom en positiv påver-
kan på hälsan. Kulturmiljön och dess kulturmiljötjänster är ett annat exempel på 
något som kan påverka välbefinnandet positivt utan att nödvändigtvis ha ett mark-
nadspris, jfr Riksantikvarieämbetet (2008). 
 
För att en samhällsekonomisk konsekvensanalys ska vara så rättvisande som möj-
ligt måste den ta hänsyn till påverkan på välbefinnandet både via marknadsvaror 
och via icke-marknadsvaror. Annars är risken stor att resultatet av konsekvensana-
lysen blir snedvridet och därmed inte ger korrekt information om vad som är eko-
nomiskt önskvärt utifrån ett helhetsperspektiv på vad som spelar roll för individers 
och företags välbefinnande.  
 
Att beräkna förändringar i konsumentöverskott och producentöverskott när det 
gäller icke-marknadsvaror är i allmänhet lite svårare än för marknadsvaror, men till 
hjälp finns ett antal värderingsmetoder som presenteras närmare i nästa avsnitt. 
Värderingsmetoderna syftar ofta till att ge information om människors betalnings-
vilja för icke-marknadsvaror. I vissa fall kan det istället vara mer relevant att istäl-
let undersöka individers kompensationskrav (willingness to accept compensation), 
se fördjupningsbox 1. 
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Fördjupningsbox 1. Ska betalningsvilja eller kompensationskrav 
undersökas? 

 
Välfärdsteori definierar olika mått på förändringar i konsumentöverskott, 
dvs. monetära mått på förändringar i individers välbefinnande. De vanli-
gaste måtten är kompenserande variation, ekvivalent variation och föränd-
ringen i det marshallianska konsumentöverskottet. Eftersom de här måtten 
definieras på olika sätt är det bara i specialfall som de sammanfaller.  

 
Förändringen i det marshallianska konsumentöverskottet är ett mått som 
har vissa brister ur teoretisk synvinkel. Det är därför en attraktiv egenskap 
hos scenariostudier att de kan utformas så att information kan samlas in 
om de teoretiskt mer tillfredsställande måtten kompenserande variation 
eller ekvivalent variation. Denna information samlas in genom att ställa 
frågor om betalningsvilja eller kompensationskrav. Informationen överens-
stämmer med kompenserande variation eller ekvivalent variation beroen-
de på om det är en ökning eller minskning av tillgången på icke-
marknadsvaran som studeras. Sambandet beskrivs genom nedanstående 
tabell. 

 
 Ökning av tillgången 

på icke-
marknadsvaran 

Minskning av tillgång-
en på icke-
marknadsvaran 

Kompenserande 
variation 

Individens maximala 
betalningsvilja för att 
ökningen ska bli verk-
lighet 

Individens minsta kom-
pensationskrav för att 
acceptera minskningen 

Ekvivalent varia-
tion 

Individens minsta 
kompensationskrav för 
att acceptera att avstå 
från ökningen 

Individens maximala 
betalningsvilja för att 
förhindra minskningen 

 
Valet mellan att skatta kompenserande variation eller ekvivalent variation 
och således valet mellan att ställa en betalningsviljefråga eller en kom-
pensationskravsfråga är inte enkelt. Vad som kan underlätta valet är att 
analysera hur uppfattningar kring äganderätten (eller den moraliska rätten) 
till förändringen i tillgången på icke-marknadsvaran ser ut hos de som ska 
tillfrågas.  

 
I nedanstående tabell tolkas kompenserande variation och ekvivalent 
variation i rättighetstermer genom att använda kulturreservat som ett ex-
empel på en icke-marknadsvara. Antag att förändringen gäller en ökning 
av antalet kulturreservat och att det finns en allmänt utbredd uppfattning 
hos de som ska tillfrågas att de har rätt (juridiskt eller moraliskt) att få ett 
ökat antal kulturreservat. I ett sådant fall kan en fråga om betalningsviljan 
för att få fler kulturreservat mötas av allmän svarsvägran på grund av att 
de tillfrågade anser att den är felställd genom att den strider mot deras 
uppfattningar.  
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 Ökning av antalet 

kulturreservat 
Minskning av antalet 
kulturreservat 

Kompenserande 
variation 

Individen har ingen 
rätt till ökningen (och 
måste därför betala 
för att erhålla den) 

Individen har rätt till det 
nuvarande antalet (och 
måste därför bli kompen-
serad för minskningen) 

Ekvivalent varia-
tion 

Individen har rätt till 
ökningen (och måste 
därför bli kompense-
rad för att avstå från 
den) 

Individen har en skyldig-
het att acceptera minsk-
ningen (och måste därför 
betala för att förhindra 
den) 

 
 

Det är dock överlägset vanligast att frågor om betalningsvilja ställs i sce-
nariostudier, även i fall då det finns teoretiska argument för att fråga om 
kompensationskrav. Skälet är att rimligheten i svar på betalningsviljefrågor 
låter sig utvärderas genom jämförelser med individens budgetrestriktion, 
som åtminstone teoretiskt utgör en övre gräns för betalningsviljan. Någon 
motsvarande gräns för kompensationskrav finns däremot inte, eftersom 
sådana krav inte begränsas av individernas inkomst. 

 
Att läsa vidare 
Om definitioner av kompenserande variation, ekvivalent variation och 
förändringen i det marshallianska konsumentöverskottet: T.ex. Boadway 
och Bruce (1984), Johansson (1991), Freeman (2003). 
Om tolkningen av kompenserande variation och ekvivalent variation i 
rättighetstermer: Freeman (2003). 
Ett exempel där valet mellan betalningsvilja och kompensationskrav i en 
scenariostudie har studerats särskilt: Lienhoop och MacMillan (2005). 
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2.3 Värderingsmetoder för icke-
marknadsvaror11 
Värderingsmetoder för icke-marknadsvaror delas vanligen in i två huvudgrup-
per1213: 

- Metoder baserade på faktiskt marknadsbeteende (revealed preference 
methods) 

- Scenariometoder (stated preference methods) 
 
Inom var och en av de två ansatserna finns ett flertal olika värderingsmetoder. Som 
snart kommer att framgå finns det en skillnad mellan ansatserna i deras förmåga att 
fånga in det totala ekonomiska värdet av en förändrad tillgång på en icke-
marknadsvara. Det totala ekonomiska värdet ses vanligen som summan av två 
delvärden: Totalt ekonomiskt värde = användarvärden + icke-användarvärden. 
Användarvärden syftar på den betalningsvilja som kan förklaras av individers fak-
tiska brukande av en icke-marknadsvara, t.ex. att ta del av ett kulturreservat genom 
att besöka det, medan icke-användarvärden avser individers betalningsvilja som 
inte beror på deras eget brukande utan på att de värdesätter själva existensen av 
icke-marknadsvaran (”existensvärde”) eller att den finns tillgänglig för framtida 
generationer (”arvsvärde”), etc. 

 
Eftersom de flesta av metoderna har använts sedan flera tiotals år tillbaka finns det 
ett stort antal resultat från metodernas tillämpningar på olika icke-marknadsvaror. 
För att underlätta åtkomsten till sådana resultat finns ett antal databaser tillgängli-
ga, bland annat den globala databasen EVRI, den nordiska NEVD och den svenska 
ValueBaseSWE.14  

                                                      
11 För allmänna texter om värderingsmetoder, inklusive scenariometoder, se t.ex. Champ et al. (2003), 

Freeman (2003) och Hanley och Barbier (2009). 

12 Gemensamt för metoderna i de här huvudgrupperna är att de kan motiveras utifrån välfärdsteori på 
så sätt att de syftar till att beräkna förändringar i konsumentöverskott respektive producentöverskott. 
Det finns dock ett antal ”värderingsmetoder” som ofta används, men som inte står på en lika fast teo-
retisk grund. Vi går inte in på dessa i den här rapporten, utan hänvisar till framställningen i t.ex. Natur-
vårdsverket (2005).  

13 En ansats som hamnar mitt emellan de här två huvudgrupperna är att använda sig av experimentella 
metoder. För en icke-marknadsvara skapas då en marknad inom ramen för ett experiment, och delta-
garna i experimentet får tillfälle att göra faktiska marknadstransaktioner. På så sätt erhålls information 
om deltagarnas ekonomiska värdering av varan/tjänsten ifråga. Det krävs vanligen stor sinnrikhet för 
att tillämpa experimentella metoder just på grund av att icke-marknadsvaror ofta är kollektiva till sin 
natur. Se t.ex. Dufwenberg och Harrison (2008).   

14 EVRI (Environmental Valuation Reference Inventory), http://www.evri.ca. 
NEVD (Nordic Environmental Valuation Database), 
http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:518. 
ValueBaseSWE (Valuation Study Database for Environmental Change in Sweden), 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Lagar-och-
styrning/Miljoekonomi/Miljovardering/ValueBaseSWE/. 
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2.3.1 Metoder baserade på faktiskt marknadsbeteende 
Bland metoderna som är baserade på faktiskt marknadsbeteende finns t.ex. rese-
kostnadsmetoden, fastighetsvärdemetoden och skyddsutgiftsmetoden, se t.ex. Na-
turvårdsverket (2005) för beskrivningar av dessa. Gemensamt för alla dessa meto-
der är att de utnyttjar samband som kan finnas mellan marknadsvaror och icke-
marknadsvaror. Exempelvis kan individers och/eller företags efterfrågan på en 
marknadsvara påverkas av tillgången på en icke-marknadsvara. Aktörernas beteen-
de på denna marknad kan då användas för att värdera icke-marknadsvaran. Exem-
pelvis utgår fastighetsvärdemetoden från tanken att miljöfaktorer kan spela roll för 
priset på fastigheter. Ett fritidshus som är beläget i ett skärgårdsområde med dålig 
vattenkvalitet kan ha ett lägre marknadspris än ett fritidshus i ett skärgårdsområde 
med god vattenkvalitet, även om husen och omgivningarna i alla andra avseenden 
är identiska. Om data på husens pris, egenskaper och omgivning, inklusive vatten-
kvaliteten, finns tillgängliga kan ett indirekt marknadspris på vattenkvalitet beräk-
nas och i vissa fall även betalningsviljan för en bättre vattenkvalitet. 
 
Metoder som är baserade på faktiskt marknadsbeteende kan vara kraftfulla, men de 
har även ett antal viktiga begränsningar. För det första ger de enbart information 
om hur välbefinnandet påverkas hos de som faktiskt agerar på den studerade mark-
naden. Men påverkan på välbefinnande är inte nödvändigtvis begränsad till dessa 
aktörer. För att återkoppla till exemplet i föregående stycke kan även personer som 
inte är aktiva på fastighetsmarknaden bry sig om hur vattenkvaliteten är i ett visst 
skärgårdsområde. Även tillfälliga besökare och personer som inte har tänkt besöka 
skärgårdsområdet (”icke-användare”) kan bry sig om vattenkvaliteten i området, 
dvs. metoderna fångar i detta fall inte in det totala ekonomiska värdet. För det 
andra är det vanskligt eller omöjligt att använda metoderna ifall den konsekvens 
som ska värderas gäller något som inte har inträffat förut. Konsekvensen kanske är 
en förbättring av vattenkvaliteten i skärgårdsområdet till en nivå som inte har fun-
nits tidigare. Då finns inget agerande på fastighetsmarknaden som kan återspegla 
just denna förbättring. För det tredje finns det inte alltid något tydligt samband 
mellan icke-marknadsvaror och marknadsvaror. En god vattenkvalitet i ett skär-
gårdsområde kan via den marina näringsväven ha betydelse för fiskbestånd utom-
skärs. Förmodligen vägs en sådan ekosystemtjänst inte in, eller åtminstone ofull-
ständigt, när människor agerar på fastighetsmarknaden i skärgårdsområdet. 
 
2.3.2 Scenariometoder 
Scenariometoder har inte de nyss nämnda begränsningarna och är därför ett alter-
nativ eller en komplettering till metoder som är baserade på faktiskt marknadsbete-
ende. Gemensamt för alla scenariometoder är att de är inriktade på att ställa frågor 
till individer direkt om den icke-marknadsvara som ska värderas och ur deras svar 
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få fram information om deras betalningsvilja (eller kompensationskrav).15 Därför 
kallas scenariometoder ibland för ”direkta metoder” i litteraturen, medan metoder 
som är baserade på faktiskt marknadsbeteende kallas för ”indirekta metoder”. In-
tervjuer eller enkäter används för att ställa frågorna, som föregås av en beskrivning 
av ett scenario i form av en förändring av tillgången på den icke-marknadsvara som 
ska värderas. Man kan säga att det här är ett sätt att skapa en hypotetisk marknads-
situation för icke-marknadsvaran. 
 
Scenariometoder är mer flexibla än ”indirekta metoder” och har förmåga att säga 
något om det totala ekonomiska värdet. De kan alltså ge en mer heltäckande värde-
ring än metoder som är baserade på faktiskt marknadsbeteende. Genom ett lämpligt 
urval av respondenter kan betalningsviljan (eller kompensationskrav) hos alla 
grupper som kan tänkas värdera icke-marknadsvaran undersökas, även icke-
användare. Ett scenario kan utformas så att även konsekvenser som inte har inträf-
fat förut kan värderas. Och genom scenariometoder går det att även förklara och 
skatta värdet på icke-marknadsvaror vars konsumtion inte är kopplad till någon 
marknadsvara. Men scenariometoder måste tillämpas med omsorg för att få tillför-
litliga resultat. Det finns många fallgropar som måste undvikas. Att kortfattat och 
enkelt beskriva hur detta går till är huvudsyftet med den här vägledningen. 
 
Som nämnts ovan (se även fördjupningsbox 1) beror det på sammanhanget om det 
är människors betalningsvilja eller kompensationskrav som bör undersökas. I prak-
tiken är det dock överlägset vanligast att scenariometoder undersöker betalningsvil-
ja, och vi avgränsar oss därför till detta fall i resten av rapporten. En viktig anled-
ning till att undersökningar av betalningsvilja dominerar är att det åtminstone teo-
retiskt finns en övre gräns för betalningsviljan i form av individernas budgetrestrik-
tion. Detta ger en möjlighet till att utvärdera rimligheten i den betalningsvilja som 
respondenter anger i en scenariostudie genom att jämföra den med information om 
individens inkomst. Någon motsvarande gräns för kompensationskrav finns där-
emot inte eftersom sådana krav inte begränsas av individernas inkomst. 
 
2.3.3 Värdeöverföring 
I avsnitt 2.4 presenteras scenariometoder lite mer i detalj. Avslutningsvis ska dock 
här nämnas en annan möjlighet att värdera icke-marknadsvaror, nämligen genom 
värdeöverföring (benefits transfer).16 Med detta menas att man bedömer att resultat 
från någon tidigare genomförd värderingsstudie är så pass generaliserbara att de 
överförs till att gälla även för något annat sammanhang. Antag att uppgiften är att 
värdera förbättrad vattenkvalitet i skärgårdsområde A och det konstateras att det 
redan finns värderingsresultat gällande förbättrad vattenkvalitet i skärgårdsområde 

                                                      
15 Ibland används benämningen ”betalningsviljestudier” för studier som använder sig av scenariometo-

der. Detta är dock en olycklig benämning, eftersom metoder som är baserade på faktiskt marknads-
beteende också syftar till att undersöka individers betalningsvilja (eller kompensationskrav). 

16 Ibland kallat sekundära metoder. 
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B. Kanske går det då att överföra resultaten för område B till att gälla område A. 
Åtminstone på förhand kan detta framstå som tidsbesparande och mindre dyrt än 
att genomföra en ny värderingsstudie för område A. Exempelvis kan de databaser 
som nämndes ovan vara användbara för att identifiera tidigare studier som potenti-
ellt passar för värdeöverföring. En annan grund för värdeöverföring är att använda 
de schablonvärden som finns framtagna för vissa miljöförändringar, se Naturvårds-
verket (2009b). 
 
Värdeöverföringar måste göras med försiktighet. De kräver att miljöförändringarna 
är likartade och även att faktorer som är av betydelse för värderingen (t.ex. antal 
berörda, inkomst, geografiska och kulturella skillnader, etc.) är likartade eller åt-
minstone möjliga att justera för. En fullständig sådan justering är knappast möjlig 
att uppnå, varför det alltid kvarstår en viss osäkerhet. Vid en värdeöverföring bör 
därför osäkerheter redovisas och resultatet av värdeöverföringen bör tolkas med 
den försiktighet som osäkerheterna motiverar. Men om dessa krav uppfylls på ett 
tillfredsställande sätt kan värdeöverföringar vara ett relativt billigt sätt att genomfö-
ra en ekonomisk värdering. Möjligheten att göra en värdeöverföring bör därför 
alltid beaktas innan beslut tas om att genomföra en värderingsstudie. Och om en 
värderingsstudie genomförs bör den läggas upp på ett sätt som kan underlätta fram-
tida värdeöverföringar, något som vi återkommer till i kapitel 4. För detaljer om 
värdeöverföring, se t.ex. Ahlroth (2009), Rosenberger och Loomis (2003), 
Johnston och Rosenberger (2010), Navrud (2010). 
 

 
 
 
2.4 Mer om scenariometoder 
Internationellt finns det idag tusentals tillämpningar av olika scenariometoder. 
Användningen av scenariometoder för att värdera icke-marknadsvaror har tagit 
inspiration från olika ämnesområden. Ett sådant område är marknadsföring. Innan 
en produkt lanseras behövs information om hur potentiella konsumenter kan tänkas 
reagera på olika produktegenskaper, inklusive produktens pris. Produkten är visser-
ligen tänkt att bli en marknadsvara, men eftersom den ännu inte finns på markna-
den finns ett behov att förutspå hur produkten kommer att tas emot. Därför har man 
systematiskt försökt undersöka hur människors efterfrågan beror på olika attribut 
hos produkten. Inom transportforskning har liknande frågor studerats, men det har 
då handlat om vad som har betydelse för individers val av färdmedel. Ett tredje 
område är miljöekonomi, där fokus från första början har legat på svårigheten att 
värdera icke-marknadsvaror.  
 

Kontrollfrågor för avsnitt 2.3.3 
1. Finns det goda skäl att använda en scenariometod istället för någon annan 
värderingsmetod eller värdeöverföring?  
2. Har alternativen till att använda en scenariometod utretts? 
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2.4.1 Gemensamma egenskaper hos scenariometoder 
De olika traditionerna har bidragit till att det finns en flora av olika scenariometo-
der, vars benämningar dessutom varierar i litteraturen. Ibland används rentav olika 
benämningar på samma slags (eller åtminstone mycket likartade) metoder. I den 
här rapporten använder vi benämningar som är vanliga i den miljöekonomiska 
litteraturen, som just brukar använda scenariometoder (stated preference methods) 
som samlingsbenämning. De olika scenariometoderna har dock mycket gemensamt 
och ett allmänt tillvägagångssätt för alla scenariometoder är följande: 
 
Utveckling av studien. Här bestäms vad studien ska handla om och vilken föränd-
ring som faktiskt ska värderas. Det är en vanlig situation att det initialt har konsta-
terats vilken icke-marknadsvara som ska värderas och hur denna information ska 
användas (t.ex. i en samhällsekonomisk konsekvensanalys), men att detta måste 
preciseras åtskilligt för att vara hanterligt i en scenariostudie. Det här handlar om 
att konstruera den hypotetiska marknaden, och en särskilt knepig del av detta bru-
kar vara att bestämma omfattningen av denna marknad inklusive den population 
som ska studeras. Rör det sig om invånare i en viss kommun? I ett visst län? I hela 
Sverige? I hela EU? En viss yrkesgrupp? Etc. 
 
Konstruktion av undersökningsinstrument. Undersökningsinstrumenten som an-
vänds i scenariostudier brukar ha likartad struktur och bestå av nedanstående delar. 
Omsorgsfull testning av undersökningsinstrumentet genom t.ex. fokusgrupper och 
pilotstudier är nödvändig för att kontrollera att det fungerar på önskvärt sätt och 
exempelvis inte ger upphov till missförstånd eller snedvridna resultat. 

- En introduktion till studien som förklarar studiens sammanhang och på så 
sätt hjälper till att motivera respondenterna att svara på de frågor som 
ställs. 

- Information som hjälper respondenterna att bekanta sig med icke-
marknadsvaran. 

- Frågor som undersöker respondenternas kunskap om, erfarenhet av och at-
tityder till icke-marknadsvaran. De här frågorna hjälper respondenterna att 
smälta informationen om icke-marknadsvaran och är även potentiella för-
klaringsfaktorer för betalningsviljans storlek. Ofta ställs även frågor som 
handlar om icke-marknadsvarans betydelse för respondenterna i förhållan-
de till annat i samhället samt om respondentens ideella engagemang. Ett 
syfte med detta är att påminna dem om att det finns annat som kan vara 
viktigt för dem än den icke-marknadsvara som undersökningen handlar 
om.  

- Ett värderingsscenario som beskriver den förändring av tillgången på icke-
marknadsvaran som ska värderas. 

- Frågor med vars hjälp det går att få information om respondenternas betal-
ningsvilja för att värderingsscenariet ska bli verklighet. 

- Frågor eller andra sätt för att minska s.k. hypotetisk bias, dvs. den skillnad 
som kan finnas mellan respondenternas betalningsvilja i den hypotetiska 
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marknadssituation som scenariostudien skapar och den betalningsvilja de 
skulle ha i en verklig marknadssituation. 

- Uppföljningsfrågor om skäl till varför respondenten är villig eller inte vil-
lig att betala något för att värderingsscenariet ska bli verklighet. 

- Frågor om socio-demografiska variabler såsom kön, ålder, utbildning, in-
komst och andra bakgrundsfaktorer som kan tänkas ha betydelse för betal-
ningsviljans storlek. 

 
Datainsamling. Undersökningsinstrumentet används för att samla in svar från den 
utvalda populationen. Flera olika datainsamlingsmetoder finns tillgängliga, t.ex. 
personliga intervjuer, telefonintervjuer, postenkäter och webbenkäter. 
 
Analys av data. Dataanalysen brukar ha som syfte att åtminstone skatta genomsnitt-
lig och total betalningsvilja för den studerade populationen. Typen av dataanalys är 
starkt beroende av vilken scenariometod som har använts.  
 
Rapportering av resultat. Rapporteringen bör utformas så att det är möjligt att 
bedöma studiens kvalitet, t.ex. utifrån de kvalitetskriterier som beskrivs i Natur-
vårdsverket (2005). 
 
I rapportens följande kapitel finns fördjupande texter om de delar av utvecklandet 
av en scenariostudie som brukar kräva särskild omsorg eller som vanligen innefat-
tar komplicerade överväganden. 
 
 

 
 
 
2.4.2 Olika scenariometoder 
De olika scenariometoderna kan delas in i tre grupper utifrån hur information om 
betalningsviljan samlas in i undersökningsinstrumentet: 
 
För det första finns möjligheten att ställa frågor som gör det möjligt för responden-
ten att direkt ange sin betalningsvilja för att värderingsscenariet ska bli verklighet 
eller ange om han/hon är villig att betala ett visst belopp för detta. På så sätt ger 
respondenten information om sin betalningsvilja för värderingsscenariet som en 
helhet. Det här kännetecknar den scenariometod som har tillämpats allra mest, 
nämligen the contingent valuation method (CV-metoden eller scenariovärderings-
metoden som den ibland kallas på svenska). 
 

Kontrollfråga för avsnitt 2.4.1 
1. Verkar den planerade studien och undersökningsinstrumentet ha de delar 
som brukar ingå i en scenariostudie? Om inte, vilka är skälen till detta? 
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För det andra kan frågan ställas så att respondenten får göra val mellan olika situa-
tioner som beskrivs i form av nivåer av olika egenskaper (”attribut”) hos icke-
marknadsvaran, inklusive en kostnad för att tillhandahålla dessa nivåer. Med hjälp 
av upprepade val som gäller olika kombinationer av attributnivåer inklusive kost-
nader är det möjligt att beräkna en betalningsvilja för varje enskilt attribut. Scena-
riometoder som läggs upp på detta vis tillhör en ansats som går under lite olika 
benämningar i litteraturen, bl.a. stated choice, conjoint analysis eller attribute-
based methods. En huvudmetod brukar kallas the choice experiment method (CE-
metoden). 
 
För det tredje kan frågan utformas så att den gäller hur respondenternas beteende 
skulle förändras om värderingsscenariet skulle bli verklighet, t.ex. i termer av ett 
förändrat antal resor till ett rekreationsområde eller en minskad konsumtion av 
skyddsutrustning mot en dålig miljö. En sådan beteendeförändring kan indirekt 
kopplas till betalningsvilja med hjälp av en modell som beskriver respondenternas 
efterfrågan på t.ex. resor eller skyddsutrustning. Här talar man om metoder som 
studerar contingent behaviour eller contingent activity.  
 
De mest använda metoderna finns i de två första grupperna och i den här rapporten 
fokuserar vi på CV-metoden och CE-metoden, vilka närmast introduceras i lite mer 
detalj.  
 
2.4.2.1 CV-METODEN 
På grund av den stora mängden tillämpningar av CV-metoden och den omfattande 
metodologiska diskussion som har handlat om CV-metoden kan denna scenariome-
tod ses som både flaggskeppet och isbrytaren bland scenariometoder. Den trädde 
fram på allvar som värderingsmetod på forskningsnivå under 1970-talet, då CV-
studier började synas i ledande miljöekonomiska tidskrifter; ett tidigt exempel är 
Randall et al. (1974). Metoden skulle dock utvecklas från något mer eller mindre 
kuriöst som var föremål för experimentell verksamhet bland forskare till en metod 
som började användas i större skala i policysammanhang – ”from esoteric toy to 
multibillion dollar assessment tool” (Kriström 1996, s. 2). En bok av Mitchell och 
Carson (1989) blev av stor betydelse för metodens genomslag. Boken gav en gedi-
gen presentation och diskussion av metoden, och gjorde även metoden enhetlig i 
bemärkelsen att benämningen the contingent valuation method slogs fast. 
 
Samma år som boken av Mitchell och Carson (1989) publicerades inträffade en 
händelse som kom att dra fram metoden i offentligt ljus på allvar. Den 24 mars 
1989 gick oljetankern Exxon Valdez på grund vid Alaskas kust och bland annat 
sjöfågel drabbades hårt av den olja som läckte ut. Olyckan ledde till en ska-
deståndsprocess mellan delstaten Alaska och företaget Exxon. Som underlag för 
processen finansierade delstaten Alaska en CV-studie som skattade omfattningen 
av oljeolyckans ekonomiska skador (Carson et al. 1992). Exxon å sin sida finansie-
rade CV-forskning som kom att belysa metodens svaga sidor (Hausman 1993). På 
båda sidor deltog mycket namnkunniga ekonomer och diskussionen blev infekterad 
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och utdragen. Diskussionen stimulerade dock även en omfattande forskning kring 
de svagheter som metoden sägs ha – enligt Smith (2004) har CV-metoden på så sätt 
åstadkommit den mest djupgående undersökningen av individers preferenser som 
någonsin har genomförts inom det nationalekonomiska området. Den stora mäng-
den tester av metodens olika egenskaper har bidragit till en större förståelse för när 
metoden troligen fungerar dåligt och när den fungerar bra. Än idag anser vissa 
ekonomer att CV-metoden inte ger användbar information om ekonomiska värden, 
framför allt på grund av metodens hypotetiska natur och tveksamheter kring giltig-
heten hos icke-användarvärden som ekonomiska värden. Denna kritik gäller inte 
bara CV-metoden utan alla scenariometoder. Enligt vår bedömning har dock accep-
tansen för scenariometoder vuxit över tiden och de ekonomer som anser att scena-
riometoder bör avfärdas helt och hållet som en värderingsansats är idag i minoritet. 
Därför kan användandet av denna typ av värderingsmetoder idag inte anses vara 
särskilt kontroversiellt utan som allmänt vedertagna.  
 
2.4.2.2 CE-METODEN 
Särskilt under det senaste decenniet har CE-metoden börjat användas i allt större 
utsträckning för att värdera icke-marknadsvaror; en tidig artikel som värderade 
miljöförändringar enligt denna metod var Adamowicz et al. (1994). CE-metoden är 
aktuell att använda när det är möjligt att beskriva icke-marknadsvaran med hjälp av 
olika attribut och när information om hur olika attribut värderas kan vara använd-
bart för ett beslutsunderlag. Det är möjligt att utforma en CV-studie så att den ger 
information om betalningsviljan för enskilda attribut, men det är ofta ett otympligt 
alternativ. CE-metoden tillhandahåller däremot en särskild teknik för detta. Baksi-
dan är den ökade komplexiteten – tillämpningar av CE-metoden innefattar i all-
mänhet ännu fler komplicerade överväganden än CV-metoden och kräver därför 
särskild kompetens. Den ställer vanligen också stora krav på respondenterna.  
 
För att illustrera skillnaden mellan CV- och CE-metoden kan exemplet i appendix 
A användas. I exemplet användes CV-metoden för att värdera inrättandet av ett 
kulturreservat i sin helhet. Men det hade också varit tänkbart att lägga upp en CE-
studie med attribut utifrån de egenskaper som användes i beskrivningen av reserva-
tet och välja nivåer för dessa attribut, t.ex. vård av bebyggelse (antal byggnader 
som vårdas), bymuseet (finnas kvar i befintligt skick eller utvecklas), guidningar 
(antal), osv. Genom en sådan CE-studie går det att få information om hur männi-
skor värderar att erhålla olika nivåer av varje enskilt attribut. Därigenom kan det 
exempelvis utvärderas om det skulle vara värt kostnaden att utveckla bymuseet, 
eller vad värdet är av olika kombinationer av nivåer på de olika attributen. Attribu-
ten måste dock väljas så att de och attributnivåerna är relevanta och förståeliga för 
respondenterna, vilket kan vara en svår uppgift. Dessutom måste de väljas så att de 
faktiskt går att påverka inom ramen för själva projektet, dvs. inrättandet av kultur-
reservatet.  
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Att välja ut sådana attribut bedömdes vara rimligt i den värderingsstudie om för-
bättrad kustmiljö vars undersökningsinstrument finns i appendix B. I denna studie 
definierades fyra olika attribut:  

- siktdjup och blåstångsbestånd (enhet och nivåer: olika kvalitetsklasser) 
- algblomning (enhet och nivåer: olika frekvenser) 
- buller och nedskräpning (enhet och nivåer: minskning eller ej minskning) 
- kostnad (enhet och nivåer: olika belopp i kr per hushåll och månad).  

 
Dessutom beskrevs i värderingsscenariet ett projekt bestående av två olika åtgär-
der, dels att minska utsläpp av näringsämnen och dels att bilda hänsynsområden. 
Tillsammans kan de här två åtgärderna påverka alla de fyra attributen.  
 
I en CE-studie får respondenten ta ställning till ett antal jämförelser mellan olika 
kombinationer av nivåer på de olika attributen och ange vilket alternativ han/hon 
tycker är bäst. Eftersom kostnaden alltid är ett av attributen måste respondenten i 
varje jämförelse bedöma om en viss kombination av nivåer på attributen är värd en 
viss kostnad. Vanligen sker det här i form av upprepade valsituationer, där respon-
denten får bedöma vilken av tre olika kombinationer som är bäst, jfr fråga 16 i 
appendix B. En av de tre kombinationerna är ofta ”ingen förändring” (opt-out), jfr 
alternativ 1A i fråga 16. Problemet är att antalet möjliga kombinationer av attribu-
tens nivåer snabbt blir mycket stort. Om en respondent skulle behöva ta ställning 
till alla möjliga kombinationer behövs ett stort antal upprepade valsituationer, men 
i praktiken är det bara rimligt att ställa respondenten inför ett mindre antal. I ex-
emplet i appendix B fick varje respondent ta ställning till sex olika valsituationer 
(fråga 16, 19, 22, 25, 28 och 31). I CE-studier används olika designtekniker som 
syftar till att reducera antalet kombinationer och därmed antalet nödvändiga valsi-
tuationer. 
 
Strukturen på de data som erhålls genom en CE-studie är sådan att den statistiska 
analysen blir relativt avancerad – oftast används olika former av s.k. logit-
modeller. Skillnaden jämfört med CV-studier kan grovt sägas vara att den statistis-
ka analysen av CV-data inte alltid behöver vara avancerad – detta beror bl.a. på 
vilken typ av betalningsviljefråga som används i CV-studien. 
 
För mer detaljer om CE-metoden, läs t.ex. Alpízar et al. (2001), Hensher et al. 
(2005) och Louviere et al. (2000). 

 

 
 
 
 
 

Kontrollfråga för avsnitt 2.4.2 
Vilken scenariometod verkar lämpligast att använda? 
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3 Urval av respondenter och typ 
av undersökning 
3.1 Urval av respondenter 
Vid utvecklande av en scenariostudie och definition av urval av respondenter för 
studien är en central fråga vems värdering av en given förändring som undersök-
ningen syftar till att skatta? Svaret på frågan är nära sammankopplat med studiens 
syfte. Vad ska resultatet från värderingsstudien användas till? Om exempelvis en 
central myndighet önskar värdera en förändring av en icke-marknadsvara av riksin-
tresse (t.ex. inrättandet av en nationalpark) kan det vara motiverat att utgå ifrån ett 
nationellt urval. Om värderingsstudien däremot ska användas som ett beslutsunder-
lag för en kommunal angelägenhet kan det vara rimligt att använda ett kommunalt 
urval för studien. Om studien ska användas som policyunderlag, vilket är mycket 
vanligt för värderingsstudier, så kan det finnas en koppling mellan beslutsinstans 
(ex länsstyrelse) och population för urval (ex län). Det behöver dock inte alltid vara 
så, en värderingsstudie kan mycket väl syfta till att värdera en förändring som berör 
en mycket begränsad del av t.ex. ett län. Omvänt kan det vara så att förändringen 
värderas av personer långt bortom länsgränsen. Detta bör särskilt uppmärksammas 
om det kan förväntas att förändringen även innefattar icke-användarvärden. 
 
Något att tänka på gällande det urval som väljs är att scenariometoder fångar upp 
både användarvärden och icke-användarvärden. Användarvärden innebär det värde 
som en individ får vid direkt användande av exempelvis en naturresurs genom en 
simtur, svampplockning eller fågelskådning. Icke-användarvärden utgörs av det 
värde naturresursen har för en individ trots att han eller hon inte använder eller 
avser att använda resursen, exempelvis regnskogen i Amazonas eller isbjörnar i 
Arktis. Icke-användarvärden utgörs av bl.a. existensvärden och framtida värden, 
dvs. resurser som genom sin blotta existens (samt möjligheten att använda resur-
sen) utgör ett värde för en individ respektive att resursen har ett värde för individen 
även i framtiden. Det kan även innebära ett värde för individen om resursen är 
tillgänglig för kommande generationer (arvsvärden). Om det är troligt att värdet av 
förändringen av den icke-marknadsvara som studien syftar till att värdera utgörs av 
både användarvärden och icke-användarvärden bör urvalet som används för studien 
återspegla en population som representerar både dem som har enbart icke-
användarvärden och dem som har användarvärden. Detta för att studien ska skatta 
det totala ekonomiska värdet av förändringen. En individ kan också tillskriva för-
ändringen både icke-användarvärden och användarvärden. Om en värderingsstudie 
syftar till att värdera exempelvis ett kustområde i en viss kommun är det troligt att 
värdet hos invånarna som bor i eller nära det aktuella området utgörs till största 
delen av användarvärden. Det är tänkbart att även kommunens invånare som bor 
längre bort ifrån kusten sätter ett värde på området trots att de sällan eller aldrig 
besöker det, dessa invånares värde utgörs troligen till största delen av icke-
användarvärden. I en sådan studie kan det vara motiverat att använda ett  
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kommunurval eller till och med länsurval för att fånga upp värderingen hos både 
användare och icke-användare av resursen.  

 
När en värderingsstudie görs undersöks oftast ett litet urval av individer (stickprov) 
av en viss population för att säga något om värderingen hos hela populationen. På 
grund av tids- och budgetrestriktioner är det inte praktiskt möjligt att inkludera en 
hel population i studien. Statistiskt medför detta att det stickprov som används i 
studien bör väljas ut med hjälp av ett sannolikhetsurval, så att urvalssannolikheter-
na är kända för alla individer i populationen. Det är viktigt att tydligt definiera 
populationen eftersom det är relevant att veta för vilken grupp slutsatser kan dras 
från stickprovet. Exempel på sannolikhetsurval är obundna slumpmässiga urval och 
stratifierade urval. Det senare innebär att populationen delats upp i några grupper 
(strata) med olika egenskaper och därefter dras ett slumpmässigt urval ur ett eller 
flera av dessa grupper. Om stickprovet som används i scenariostudien inte väljs ut 
med hjälp av ett sannolikhetsurval, t.ex. genom ett kvoturval eller bekvämlighets-
urval, bör det finnas goda skäl för detta. Se även Naturvårdsverket (2005). 
 
Stickprovsstorleken är en viktig faktor för den statistiska säkerheten i undersök-
ningen. Storleken på populationen har ofta liten betydelse för hur stort stick-
provsurvalet bör vara. En viktig faktor för urvalsstorleken är däremot variansen17 i 
den eller de variabler som undersöks i studien. För att bestämma storleken på 
stickprovet kan antaganden eller skattningar av variansen i en variabel göras. Vari-
ansen kan också bedömas med hjälp av en pilotstudie, se kapitel 8. Om en större 
variation i skattningarna accepteras kan urvalet vara mindre och tvärtom. Kostnad 
för undersökningen är en annan faktor att beakta för att bestämma urvalsstorleken. 
Även undersökningsmetoden påverkar stickprovsstorleken, om t.ex. intervjuer 
används behöver stickprovet troligen inte vara lika stort eftersom metoden innebär 
en högre svarsfrekvens. För en CE-studie kan det finnas särskilda krav på ett visst 
antal svar för att få tillräckligt dataunderlag för analysen vilket därför kan påverka 
stickprovsstorleken för denna typ av studie. Överhuvudtaget kan stickprovet behö-
va vara större om det finns skäl att misstänka att bortfallet blir stort. SCB:s hand-
bok ”Urval – från teori till praktik” (2008) ger goda hänvisningar för att praktiskt 
bestämma ett urval och även exempel på hur urvalsstorlekar kan väljas för olika 
undersökningar.  

 
Vid val av stickprov rekommenderar vi: 

� Att i studiens inledande fas försöka få en uppfattning om medelvärdet och va-
rians för de variabler som är centrala att undersöka (t.ex. betalningsvilja), vil-
ket kan göras genom fokusgrupper eller pilotstudier. 

                                                      
17 Variansen är ett mått på spridningen i en statistisk fördelning. Låt oss i ett enkelt exempel säga att 

den variabel vi vill undersöka är ålder hos individerna i stickprovet. Variansen säger i detta fall något 
om spridningen av åldern hos personerna i stickprovet. 
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� Om inte särskilda skäl finns bör ett sannolikhetsurval användas för stickpro-
vet. 

 

 
 

 
3.2 Val av undersökningsmetod 
För att utföra scenariostudier finns olika metoder att välja mellan. Insamlingen av 
data kan ske med hjälp av intervjuer eller enkäter och dessa kan i sin tur genomfö-
ras som personliga intervjuer eller telefonintervjuer, som postenkäter eller webben-
käter. Metoderna kan också kombineras. Olika för- och nackdelar följer av meto-
derna. Personliga intervjuer och telefonintervjuer ger större möjlighet till förklar-
ingar eftersom respondenten då har möjlighet att ställa frågor. Telefonintervjuer 
ger dock inte möjlighet att använda sig av visuella redskap som bilder eller foton. 
Personliga intervjuer ger goda sådana möjligheter, men är å andra sidan relativt 
dyra att genomföra. Det kan även finnas en risk att intervjuaren påverkar respon-
dentens svar eller att respondenten ger de svar som han/hon uppfattar som önsk-
värda, vilket leder till en snedvridning i resultaten. Dessa problem minskar betyd-
ligt då enkäter används eftersom respondenten inte har direktkontakt med en inter-
vjuare. När undersökningsmetoden väljs är det generellt relevant att tänka på hur 
den valda metoden eventuellt påverkar resultaten såsom betalningsvilja. Postenkä-
ter är ofta billigt i förhållande till andra undersökningsmetoder. För att höja svars-
frekvensen för en postenkät är det viktigt att den är tydlig och enkel eftersom det 
inte finns samma möjlighet för respondenten att ställa frågor. När en enkät används 
är det å andra sidan inte möjligt att kontrollera svarssituationen, om det t.ex. är 
respondentens egna värderingar eller om enkäten diskuteras med andra. Enkäter 
innebär ofta en lägre svarsfrekvens än intervjuer samt att många påminnelser behö-
ver skickas till vissa respondenter. 

 
Att använda webbenkäter blir allt vanligare eftersom de flesta nuförtiden har till-
gång till datorer och internet. Webbenkäter kan utföras på flera sätt, det är vanligt 
att använda en webbpanel för ändamålet. En webbpanel är en grupp individer som 
rekryterats av ett företag för att svara på olika webbenkäter mot en ersättning. Des-
sa paneler kan skapas slumpmässigt genom telefonrekrytering av respondenter som 
sedan inbjuds att svara på olika webbenkäter som företaget tar in från olika kunder. 
En webbpanel kan också rekryteras genom att individer själva får anmäla sitt in-
tresse för att delta i panelen. Risken med sådant självurval (self-selection) är att det 
är personer med starka åsikter eller gott om tid som anmäler sig och att panelen 

Kontrollfrågor för avsnitt 3.1 
1. Vilken är populationen?  
2. Stämmer den definierade populationen med scenariostudiens syfte?  
3. Hur stort bör stickprovet vara med hänsyn till variansen och bortfall?  
4. Hur gjordes urvalet för stickprovet? 
5. Är urvalet ett sannolikhetsurval? Om inte, varför inte? 
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därför inte blir representativ. Problem med självurval kan även finnas med andra 
undersökningsmetoder. Fördelar med att använda en webbpanel är en högre svars-
frekvens eftersom respondenterna rekryterats med syfte att besvara enkäter och att 
det går relativt snabbt att samla in data. Dessutom har företaget som tillhandahåller 
webbpaneler på förhand mycket god information om panelens socio- demografiska 
karaktäristika. Sammanställningen av data förenklas också eftersom den ofta leve-
reras i en datafil från det företag som utför undersökningen. En nackdel med webb-
paneler är att de kan innebära brister i representativiteten vilket i så fall leder till 
snedvridningar i resultaten.  
 
Det finns kulturella och nationella skillnader avseende vilken undersökningsmetod 
som fungerar bäst. Postenkäter kan användas i länder där det finns centrala adress-
register ur vilka det går att göra slumpmässiga urval. Aspekter som läs- och skriv-
kunnighet kan vara viktigt att beakta om enkäter används som undersökningsmetod 
i t.ex. ett land med utbredd analfabetism.  
 
Se följande referenser för fördjupning: Bateman et al. (2002), Dillman (2000), 
Lindhjem och Navrud (2011), SCB (2008) och Trost (2007). 
 

 
 
 
 

Kontrollfrågor för avsnitt 3.2 
1. Hur motiveras valet av undersökningsmetod?  
2. Vilka är för- och nackdelarna med den valda undersökningsmetoden 
med avseende på studiens syfte? 
3. Vad innebär undersökningsmetoden för representativiteten i urvalet? 
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4 Definition av hypotetisk föränd-
ring 
I en värderingsstudie är en central del värderingsscenariet, som beskriver den hypo-
tetiska förändring som är föremål för värderingen. Värderingsscenariet omfattar 
flera olika delar som exempelvis bakgrundsinformation, förutsättningar för att 
förändringen ska äga rum och hur förändringen ska finansieras (se vidare kapitel 5 
om beskrivning av värderingsscenario). I värderingsscenariet är det viktigt att be-
skriva den hypotetiska förändringens effekter för människor men det är av flera 
skäl även önskvärt att uttrycka förändringen i en bestämd enhet som gör skattning-
en generaliserbar och jämförbar. Detta kan göras på flera sätt dels som en kvanti-
tativ (fysisk eller biofysisk) enhet eller kvalitativt t.ex. med hjälp av kvalitetsklas-
ser (se tabell 1). Att uttrycka den hypotetiska förändringen i en kvalitativ eller 
kvantitativ enhet underlättar även statistiska analyser av värderingsresultaten, samt 
möjligheten att koppla en nyttoskattning till en kostnadsskattning, exempelvis som 
ett steg i en samhällsekonomisk konsekvensanalys. 
 
Hos svenska myndigheter finns idag ett stort behov av att ekonomiskt värdera icke-
marknadsvaror såsom förändringar i hälsa, kulturmiljö eller effekter på ekosystem-
tjänster. Dock är det underlag och de resurser som idag finns för detta ändamål 
begränsade. Att utföra värderingsstudier tar en hel del tidsmässiga och ekonomiska 
resurser i anspråk, se vidare kapitel 11 för en översikt. Det är därför önskvärt att de 
värderingsstudier som görs blir användbara även för andra än dem som utfört eller 
upphandlat studien med hjälp av värdeöverföring, jfr avsnitt 2.3.3. En viktig förut-
sättning för att öka generaliseringsmöjligheterna hos en värderingsstudie är att den 
hypotetiska förändring som värderas i studien inte bara kan uttryckas som ett eko-
nomiskt värde baserat på en kvantitativ eller kvalitativ enhet. Det är även en förut-
sättning för att skapa jämförbarhet så att de värderingsstudier som utvecklas kan 
ligga till grund för skapandet av nya monetära schablonvärden för ekonomisk vär-
dering av t.ex. miljöförändringar. En av slutsatserna i Naturvårdsverket (2009b) är 
att det hos svenska myndigheter idag finns ett stort behov av att utveckla ytterligare 
monetära schablonvärden för ekonomisk värdering av miljöförändringar. 
 
Informationen som ges kopplat till värderingsscenariet ska ge respondenten god 
förståelse för ett ämnesområde som han/hon kanske inte känner till från början. 
Detta sätter in värderingen i ett sammanhang men därefter behöver respondenten 
smalna av sitt tänkande igen för att kunna värdera den givna förändringen (för 
exempel se appendix B och punkt 3 i den information som ges efter fråga 15). Att 
försöka uttrycka den förändring som ska värderas i mer konkreta termer kan ofta 
fungera som en tankehjälp för att definiera den hypotetiska förändringen. Beroende 
på sakkunskapen om det aktuella ämnesområdet som utföraren besitter kan det vara 
lämpligt att kontakta expertis på området (exempelvis biologer, kulturgeografer 
eller hälsovetare) för att kunna uttrycka den hypotetiska förändringen i relevanta 
kvantitativa eller kvalitativa termer. Det kan även vara nödvändigt att ta hjälp av 
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sakkunniga för att konstruera värderingsscenariet som helhet. Det är inte ovanligt 
att en förändring som uttrycks i kvalitativa termer exempelvis med hjälp av kvali-
tetsklasser även kan omtolkas i kvantitativa termer av en person som besitter natur-
vetenskaplig sakkunskap. Det kan finnas skäl att uttrycka en förändring kvalitativt 
för att främja förståelsen för förändringen hos respondenten (värderingsscenariets 
begriplighet) men resultaten kan på detta sätt även få en kvantitativ innebörd i ett 
senare skede av analysen.   

 
Tabell 1. Exempel på enheter för att uttrycka hypotetisk förändring. 
Exempel på kvantitativa och kvalitativa enheter: 
Fysiska enheter meter, kubikmeter, kilogram, hektar, ton eller koncentration 
Biofysiska samt andra 
kvantitativa enheter 

antal naturtyper, arter, kulturminnen, besök, fiskedagar, 
döds/sjukdomsfall eller sjukdagar 

Kvalitativa enheter Kvalitetsklasser, exempelvis ekologisk vattenstatus (dålig, låg, 
måttlig, god, hög) beskrivna på ett lämpligt sätt för respondenterna  

 
De enheter som exemplifieras i tabell 1 är generaliserbara respektive jämförbara på 
ett självklart sätt. Att skapa kvalitativa enheter kan uppfattas som svårare än att ta 
fram kvantitativa enheterna. Appendix B ger ett konkret exempel på hur kvalitets-
klasser kan användas. I appendix B värderas ett flertal förbättringar i en kust- och 
skärgårdsmiljö med hjälp av en CE-studie, detta görs med olika beskrivningar och 
enheter på skiftande nivåer. En av dessa enheter är kvalitetsklasser. Kvalitetsklas-
serna beskrivs både kvalitativt (tångbeståndens status) och kvantitativt (siktdjup i 
meter). Foton används för att underlätta respondentens förståelse av de olika kvali-
tetsklasserna. Förändringen ”buller och nedskräpning” i appendix B beskrivs också 
delvis på ett kvalitativt sätt med hjälp av kartor och rekommendationer för bildande 
av hänsynsområde. Nivån för denna förändring är noll eller ett, dvs. antingen bildas 
de beskrivna hypotetiska hänsynsområdena eller så bildas de inte. Fördjupningsbox 
2 ger även exempel på hur ett komplext begrepp som biologisk mångfald kan ut-
tryckas som en enhet i ett värderingsscenario. 
 
Det finns dock faror med att beskriva ett värderingsscenario alltför specifikt, t.ex. 
genom att endast beskriva scenariet med en kvantitativ enhet. Låt säga att en vat-
tenkvalitetsförbättring beskrivs genom att näringsämneskoncentrationen sjunker till 
en viss nivå. Att endast beskriva vattenkvalitetsförbättringen på detta sätt gör för-
visso värderingsscenariet generaliserbart och jämförbart och det kan troligen också 
kopplas till policy på ett relativt enkelt sätt. Men att endast beskriva scenariet som 
en viss koncentration av ett ämne medför också problem. För respondenten kan 
innebörden av en given koncentration av näringsämnen vara svår att relatera till, 
det säger ingenting om vilka effekter en lägre näringsämneskoncentration får för 
henne/honom. En sänkt näringsämneskoncentration medför en rad effekter på det 
marina ekosystemet vilket även påverkar det mänskliga välbefinnandet. Dessa 
effekter måste beskrivas på ett tydligt och enkelt sätt för att respondenten ska kun-
na uppge sin betalningsvilja för den givna hypotetiska förändringen. Att beskriva 
dessa effekter är alltså viktigt för värderingsscenariets relevans men även för gene-
raliserbarheten och jämförbarheten av ett skattat värde. Om ett marint ekosystem 
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på en annan plats kan förväntas reagera annorlunda till följd av en sänkt närings-
ämneskoncentration försvåras troligen möjligheten till generaliserbarhet och jäm-
förbarhet. 
 
Att värderingsscenariet är fullständigt är viktigt. I exemplet med CV-studien som 
utförts för Högarps by i appendix A uttrycks det föreslagna kulturreservatet som är 
föremål för värderingen i hektar. Antalet hektar förklarar dock inte vad upprättan-
det av kulturreservatet i sig innebär. Värderingsscenariet breddas genom att föränd-
ringen 58,6 hektar kulturreservat även förklaras med de specifika kvalitetsförbätt-
ringar som kulturreservatet kommer att innebära för området. Detta gör värde-
ringsscenariet fullständigt. Informationen från en sådan studie kan användas för att 
beräkna det ekonomiska värdet av X antal hektar kulturreservat med dessa egen-
skaper. Ett sådant värde skulle kunna generaliseras för att värdera en liknande åt-
gärd på en annan plats eller jämföras med ett värde som skattats för ett kulturreser-
vat med liknande egenskaper. 
 
Ett värderingsscenario som är alltför allmänt formulerat blir sällan användbart, t.ex. 
ifall en studie syftar till att värdera mindre trafik i ett tätt befolkat samhälle. Ett 
värde baserat på ett värderingsscenario som inte är tydligare uttryckt än ”mindre 
trafik” blir varken generaliserbart eller jämförbart eftersom det är oklart exakt vad 
värderingen omfattar. I detta fall är det troligen relevant att börja med att beskriva 
ramarna för förändringen såsom tidsaspekter, frekvenser samt vilket område det 
gäller. Men detta räcker inte för att respondenten ska kunna förstå och bedöma 
effekterna för henne/honom. Minskad trafik i ett tätt befolkat samhälle omfattar 
troligen både miljö- och hälsoeffekter och kanske även effekter på kulturmiljö. 
Dessa måste tydligt beskrivas så att respondenten exakt vet vad förändringen inne-
bär, vilket ger scenariet relevans. Det är även viktigt för värderingsscenariets poli-
cyrelevans.  
 
I kapitel 7 behandlas olika snedvridningar (bias) i betalningsviljan, vilka t.ex.kan  
uppstå till följd av att värderingsscenariet inte är fullständigt eller tydligt uttryckt. 
Snedvridningar kan t.ex. bero på omfattningseffekter (scope) vilket innebär att 
respondenten värderar en del av ett projekt lika mycket eller mer än projektet som 
helhet. Det ger argument för att presentera scenariet för den hypotetiska föränd-
ringen på ett så heltäckande och tydligt sätt som möjligt. 
 
Gällande värderingsscenariet där den hypotetiska förändringen uttrycks i en kvanti-
tativ eller kvalitativ enhet, rekommenderar vi att följande punkter beaktas: 
 

� Generaliserbarhet – bidrar den valda enheten till att det i studien skattade 
värdet kan användas för att säga något om en liknande förändring på en 
annan plats eller i ett annat sammanhang? 

� Jämförbarhet – bidrar den valda enheten till att det i studien skattade vär-
det kan ligga till grund för ett schablonvärde eller på annat sätt jämföras 
med värden skattade för liknande förändringar?  
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� Policykoppling – ska scenariostudien fungera som ett beslutsunderlag bör 
den valda enheten vara relevant för de riktlinjer, regler eller rekommenda-
tioner som ska utformas. 

� Sakkunskap –det är ofta lämpligt, eller till och med nödvändigt, att kontak-
ta expertis på det aktuella ämnesområdet (exempelvis biologer, kulturgeo-
grafer eller hälsovetare) för att kunna uttrycka den hypotetiska förändring-
en i relevanta kvantitativa eller kvalitativa termer.  

� Relevans –värderingsscenariet bör tydligt redovisar effekter för människan.  
� Fullständighet – förändringarna i värderingsscenariet bör uttryckas konkret 

med hjälp av kvalitativa eller kvantitativa enheter och eventuellt även 
kompletteras med ytterligare förklaringar i kvalitativa eller kvantitativa 
termer så att det är tydligt vad förändringen totalt sett innebär.  

� Begriplighet – respondenten måste förstå beskrivningen av den förändring 
som ska värderas. 

 
Att samtidigt försöka ta hänsyn till samtliga ovanstående punkter kan vara kompli-
cerat och i slutändan bör utformningen av en studie styras av dess syfte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrollfrågor för kapitel 4 
1. Hur uttrycks den hypotetiska förändringen?  
2. Har samtliga ovannämnda punkter beaktats?  
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Fördjupningsbox 2. Biofysiska mått och biologisk mångfald 
Att ekonomiskt värdera biologisk mångfald är ett växande behov hos många myn-
digheter. Biologisk mångfald är ett komplext begrepp och kan därför vara komplice-
rat att rama in i en värderingsstudie. Det kan då underlätta att uttrycka den hypote-
tiska förändringen i kvantitativa termer. Det biofysiska mått som väljs bör vara en 
indikator som uttrycker något om den biologiska mångfalden i stort. Att hitta dessa 
kräver troligen mycket god ekologisk eller biologisk kunskap. De indikatorer som 
används för att följa upp exempelvis miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” är goda 
exempel på kvantitativa mått som troligen fångar in biologisk mångfald.  
 
En indikator för att följa upp delmålet ”Hejda förlust av biologisk mångfald” inom 
nämnda miljömål är häckande fåglar. Om indikatorn står följande på miljömålsrådets 
hemsida (www.miljomal.se): ”Fåglar står högt upp i näringskedjorna och fungerar 
som indikatorer på biologisk mångfald i ett vidare perspektiv än just för gruppen 
fåglar i sig självt. Rika förekomster av fåglar, särskilt av specialiserade arter, tyder 
på att hela ekosystemet som sådant är art- och individrikt och ”vid god hälsa”. Fåglar 
är också lätt- och välstuderade i jämförelse med många andra organismgrupper 
vilket innebär att många ekologiska samband när det gäller fåglar och deras omgiv-
ning är kända.” Antal häckande fåglar/par skulle också relativt enkelt kunna utgöra 
den biofysiska enhet som värderas i en studie. Det är dock viktigt att scenariot ut-
vecklas tydligt i studien så att respondenten är införstådd med att antalet häckande 
fåglar är just en indikator för hur väl ett ekosystem fungerar samt vilka effekter detta 
får för respondenten. Att utforma en värderingsstudie på detta sätt kan även vara 
relevant då kopplingen till policy är mycket tydlig. Att endast värdera biologisk mång-
fald med hjälp av nämnda indikator kommer dock troligen innebära att endast en 
delmängd av värdet av biologisk mångfald fångas in. 
 
Ett annat delmål under miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” som är nära förknippat 
med biologisk mångfald är hållbart nyttjande i ett landskapsperspektiv. Ett landskap 
kan innehålla en mängd ekosystem, processer och naturtyper. Något som skall 
uppnås inom delmålet är att ”Andelen naturtyper i art- och habitatdirektivet som har 
gynnsam bevarandestatus har ökat.”. På Naturvårdsverkets hemsida finns en lista 
över naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 som förekommer i Sverige (se exempel-
vis Löfroth, 1997 för en sådan sammanställning). Ett möjligt värderingsscenario som 
fångar in biologisk mångfald skulle kunna vara att värdera en eller flera av dessa 
naturtyper. Den listning av naturtyper som gjorts enligt habitatdirektivet är mycket 
exakt. Det skulle, med hjälp av ekologisk expertis, troligen gå relativt enkelt att hitta 
ett eller flera konkreta exempel på en eller flera av dessa naturtyper för att kunna 
beskriva den eller dem i ett värderingsscenario. Återigen är det viktigt att även be-
skriva vilka effekterna blir för respondenten. Det biofysiska mått som värderas i en 
sådan studie skulle då bli naturtyp enligt habitatdirektivet. I Naturvårdsverkets 
rapport nr 6342 ”Arbetssätt för biologisk mångfald och andra värden i ett landskaps-
perspektiv- en handledning” står ”För att kunna bevara biologisk mångfald och sam-
tidigt hållbart nyttja naturresurserna behöver ett landskapsperspektiv anläggas. Det 
innebär att ta hänsyn till de sammanhang som arter, naturtyper och ekosystem före-
kommer i, i stället för att se dem som oberoende enheter.” Detta indikerar att värde-
ring av en naturtyp inte kommer att ge något mått på värdet av biologisk mångfald 
utan endast indikera en del av totalvärdet. 
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5 Beskrivning av värderings-
scenario 
Värderingsscenariet utgör kärnan i en scenariostudie och ger allmän information 
om vilken eller vilka icke-marknadsvaror som är föremål för värderingen, hur för-
ändringen ska uppnås och vilka effekter som förändringen resulterar i. Värde-
ringsscenariet följs sedan av en betalningsviljefråga som ger information om re-
spondentens eventuella betalningsvilja för att uppnå förändringen.  

 
Det är relevant för värderingsscenariet att veta vad respondenten anser vara viktigt 
kopplat till den förändring som är föremål för värderingen. Låt oss ta exemplet med 
Högarps by i appendix A där fokus är att värdera inrättandet av ett kulturreservat. 
Antag vidare att en stor närliggande fabrik genom sina utsläpp till luften hotar både 
kultur- och naturvärden i Högarp, exempelvis genom skador på bebyggelsen och 
försämrad biologisk mångfald. Om värderingsscenariet inte innefattar några luft-
kvalitetsförbättringar eller om utsläppen från fabriken i övrigt inte berörs i studien 
kommer det troligen att leda till protestsvar18 eftersom studien missar något som 
starkt påverkar området. I CE-studien i appendix B ingår inte fiske i värderingssce-
nariet. Trots det får respondenten möjlighet att uttrycka sina preferenser kring fiske 
i fråga 5-7 och 14. Detta kan vara ett sätt att undvika protestsvar till följd av att 
viktiga aspekter relaterade till värderingsscenariet utelämnas. För att ta reda på vad 
respondenten anser vara viktigt kopplat till den förändring som är föremål för vär-
deringen kan fokusgrupper användas (se kapitel 8).  
 
Det går dock inte att utgå ifrån att respondenten känner till scenariostudiens äm-
nesområde. Respondenten behöver tillräcklig och relevant information om det 
aktuella området för att kunna ta till sig och ta ställning till ett värderingsscenario 
för att senare kunna besvara frågor om sin betalningsvilja för scenariet. Att ge till-
räcklig, men varken för mycket eller för lite information är en balansgång. Infor-
mationen bör ges på en nivå som kan förstås av samtliga respondenter, oberoende 
av deras förkunskaper. Ofta kan det vara motiverat att ta hjälp av sakkunnig exper-
tis för att få stöd när bakgrundsinformationen formuleras. För att inte riskera att 
styra respondenten är det viktigt att informationen som ges är sakligt objektiv, 
balanserad (för och emot) och neutralt beskriven. Objektivitet är relevant för hela 
studien, även för formulering av frågor och vid bild- och ordval (de bör ej vara 
värdeladdade). Detta är nödvändigt för att fånga in respondentens sanna åsikt och 
betalningsvilja. I appendix A ges ett exempel på hur information kan formuleras 
allmänt om ett område (Högarps by). Informationen om Högarps by är kortfattad 
och beskrivs både i bild (fotografi och kartor) och i text. Eftersom historien är vik-
                                                      
18 Protestsvar innebär att respondenten exempelvis inte accepterar värderingsscenariet eller betal-

ningsinstrumentet. Protestsvar kan fångas upp med hjälp av följdfrågor efter exempelvis betalningsvil-
jefrågan där respondenten får möjlighet att motivera sitt svar (se fråga 11 i appendix A för ett exem-
pel).   
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tig för kulturlandskapet ges information om denna utöver information om hur byn 
ser ut idag. Allmän information ges även om den förändring som är aktuell att 
värdera i studien (kulturreservat). Appendix B ger också ett exempel på informa-
tion om tre problem i kustmiljön; grumligt vatten, algblomningar och buller och 
nedskräpning. Informationen kompletteras även i detta exempel med foton och 
kartor.  
 
En värderingsstudie bör inledas med frågor om respondentens kännedom om det 
aktuella ämnesområdet samt frågor om eventuell anknytning till fallstudieområdet 
om ett sådant ingår i värderingsscenariet. Det är exempelvis intressant att veta om 
respondenten känner till ämnesområdet och hur han/hon nyttjar icke-
marknadsvaran och det eventuella fallstudieområdet. Den kännedom om, anknyt-
ning till och inställning till det aktuella ämnesområdet och/eller fallstudieområdet 
som respondenten lämnat upplysningar om är faktorer som kan förklara storleken 
på hans/hennes betalningsvilja. Dessa inledande frågor fungerar även som en intro-
duktion till det aktuella ämnet. I appendix B följs exempelvis varje informations-
stycke om de olika miljöproblemen av en fråga om respondentens har erfarenhet av 
problemet. Studien inleds även med frågor om respondentens anknytning till det 
aktuella området.  
 
Värderingsscenariet inleds ofta med s.k. attitydfrågor. Det är viktigt att få veta 
något om hur respondenten värdesätter andra samhällstjänster i förhållande till det 
ämnesområde som är föremål för värderingen (se t.ex. fråga 12 i appendix B och 
fråga 3 i appendix A). Det är också intressant att veta om respondenten följer sam-
hällsutvecklingen i allmänhet, exempelvis genom medias rapportering eller om 
han/hon är ideellt eller politiskt engagerad. Exempelvis är en mycket vanlig fråga i 
studier som rör miljöförändringar är om respondenten stödjer eller är engagerad i 
någon miljöorganisation. Dessa svar kan användas för att förklara den betalnings-
vilja som respondenten uppger. Om en person exempelvis anser att infrastruktur-
frågor är väldigt viktiga i samhället kan det förklara varför personen är negativt 
inställd till förslag som i dennes synvinkel bidrar till att försämra möjligheter till 
utbyggnad av infrastrukturen. Det är önskvärt att kunna förklara vad som ligger 
bakom betalningsviljan för att t.ex. kunna utesluta att en utebliven betalningsvilja 
beror på brister i studien (se även kapitel 8 och 10 om testning respektive värde-
ringsfunktion). 
 
Därefter beskrivs den hypotetiska förändring som värderingsscenariet innebär (se 
även kapitel 4). Det kan innebära att ett nytt projekt genomförs, ett nytt system tas i 
bruk eller att ett nytt lagförslag införs. Det kan också vara en eller flera åtgärder 
som exempelvis inrättande av ett reservat, byggande av en ny reningsanläggning 
eller restriktioner som minskade utsläpp eller sänkt hastighet. Hur situationen skul-
le utvecklas utan denna förändring ska tydligt framgå. Detta är det s.k. referensal-
ternativet (kallas ibland nollalternativet), som ofta formuleras som vad som händer 
om allt fortsätter som vanligt. Det är motiverat att ställa frågor om respondentens 
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inställning till den/de förändringar som är aktuella eftersom inställningen till dessa 
kan bidra till att förklara betalningsviljan (se t.ex. fråga 15 i appendix B).  
 
Det som är mest relevant för respondenten är de effekter som den beskrivna för-
ändringen får för henne/honom. De effekter som förändringen får på t.ex. miljö, 
hälsa eller kultur bör därför beskrivas samt effekternas storlek. I detta är även tids-
aspekten central, dvs. när effekterna kan förväntas uppstå och hur långvariga de 
blir. Effekterna kan beskrivas med hjälp av teckningar eller fotografier och kan 
innebära både kvalitativa och kvantitativa beskrivningar, jfr kapitel 4. I exemplet 
med CV-studien av Högarps by (appendix A) innebär värderingsscenariet över-
gripande att Högarps by blir ett kulturreservat. I en tabell beskrivs sedan en rad 
olika förändringar som kulturreservatet innebär samt referensalternativet i förhål-
lande till dessa.  
 
I appendix B används ”siktdjup och blåstångsbestånd”, ”algblomning” och ”buller 
och nedskräpning” som attribut för att beskriva tre kvalitetsförbättringar i kust- och 
skärgårdsmiljön. Attributet ”siktdjup och blåstångsbestånd” beskrivs kvalitativt 
med hjälp av kvalitetsklasser, attributet ”buller och nedskräpning” beskrivs med 
hjälp av hypotetiska hänsynsområden inritade på en karta samt föreskrifter för 
hänsynsområden och attributet ”algblomning” beskrivs som frekvensen av alg-
blomningar (samtliga attribut har förklarats mer utförligt i studien, se appendix B). 
I en CE-studie ställs respondenten inför flera olika valsituationer där nivån på attri-
buten (inklusive ett kostnadsattribut, se avsnitt 2.4.2.2 och 6.2) varieras. I studien i 
appendix B får respondenten ta ställning till sex olika val (se exempelvis fråga 16, 
19 och 22 i appendix B). I varje valsituation beskrivs även referensalternativet, 
detta medför ingen förändring och inte heller någon kostnad. 
 
Av värderingsscenariet bör det även framgå vad leveransvillkoret är, dvs. vilka 
förutsättningar som måste vara uppfyllda för att förändringen ska komma till stånd. 
Leveransvillkoret kan t.ex. vara att den sammanlagda betalningsviljan ska översti-
ga kostnaderna för förändringen eller att en majoritet av de svarande är villiga att 
betala något för förändringen. Dock bör det samtidigt tydligt framgå att undersök-
ningen endast är en studie och att förändringen alltså inte nödvändigtvis kommer 
att genomföras.  Leveransvillkoret kan vara viktigt för att motivera respondenterna 
att medverka i studien. 
 
Därefter bör det även ingå en förklaring av hur projektet eller förändringen ska 
finansieras, det s.k. betalningsinstrumentet. Allmänt förekommande betalningsin-
strument är en skatt, avgift eller betalning till en fond. Det är vanligt att det i studi-
en anges att skatten, avgiften eller betalningen till fonden öronmärks för att finan-
siera förändringen i värderingsscenariet. Valet av betalningsinstrument är viktigt 
eftersom respondenten kan ha preferenser för eller emot detta. Exempelvis kan 
respondenten pga. politiska åsikter har mycket starka preferenser för eller emot att 
förändringen finansieras med en skatt vilket kan leda till både protestsvar, bortfall 
eller påverka betalningsviljan. Vilket betalningsinstrument som är mest lämpligt 
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för studien kan undersökas med hjälp av fokusgrupper och pilotstudier (se kapitel 
8).  
 
Sammanfattningsvis rekommenderar vi att följande delar finns med i ett värde-
ringsscenario: 

� Bakgrundsinformation  
� Referensalternativ 
� Hypotetisk förändring (uttryckt om möjligt, i kvalitativ/kvantitativ enhet) 

samt förklaring av förändringens effekter, bör även innefatta beskrivning av 
åtgärd för att nå förändringen  

� Betalningsinstrument 
� Leveransvillkor 

 

 
 

Kontrollfrågor för kapitel 5 
1. Är informationen och frågorna objektivt formulerade?  
2. Inkluderades frågor som kan användas för att formulera en värderings-
funktion (dvs. en funktion som relaterar betalningsvilja till olika förkla-
rande variabler, se även avsnitt 10.2)?  
3. Finns ovannämnda relevanta delar med i värderingsscenariet? 
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6 Val av betalningsviljefråga 
6.1. Betalningsviljefrågor i CV-studier 
Efter att respondenten har tagit del av värderingsscenariet är det dags att ställa den 
eller de frågor som syftar till att ge information om hans/hennes betalningsvilja. En 
betalningsviljefråga kan ställas på olika sätt. För CV-studier finns tre huvudsakliga 
frågetyper: 
 
Öppen betalningsviljefråga (open-ended). Då får respondenten själv ange sin 
maximala betalningsvilja. För exemplet Högarp i appendix A skulle en sådan fråga 
kunna lyda ”Hur mycket skulle du maximalt vara beredd att betala per månad 
under åren 2010-2029 för att Högarps by skulle bli ett kulturreservat?”. Respon-
denten ges sen möjlighet att ange ett valfritt belopp. 
 
Betalningskort (payment card). Respondenten får välja ett belopp bland ett antal 
givna belopp och kryssa för det belopp som ligger närmast hans/hennes maximala 
betalningsvilja. Som framgår av fråga 10 i appendix A används ibland intervall 
istället för belopp, och ibland ges respondenten även möjlighet att fylla i ett eget 
belopp. 
 
Sluten betalningsviljefråga (discrete/dichotomous choice). Denna frågetyp går ut 
på att respondenten tar ställning till om han/hon är villig att betala ett givet belopp, 
t.ex. ”Skulle du vara beredd att betala 100 kr per månad under åren 2010-2029 för 
att Högarps by skulle bli ett kulturreservat?”. Beloppet i frågan varieras mellan 
respondenterna – slumpmässigt får vissa ta ställning till t.ex. 10 kr per månad, 
andra 50 kr per månad, andra 100 kr per månad, andra 500 kr per månad, osv. De 
belopp som används brukar kallas för ”budvektorn” och vi återkommer nedan till 
hur budvektorn utformas. I vissa varianter av slutna betalningsviljefrågor (double-
bounded dichotomous choice) följs ett ”ja”-svar (”nej”-svar) upp med att respon-
denten även får ta ställning till ett högre (lägre) belopp. 
 
Vilken frågetyp som än används är det lämpligt att inleda med att fråga om respon-
denten överhuvudtaget är villig att betala något för det scenario som just beskrivits, 
jfr fråga 8 i appendix A. På så sätt sorteras de respondenter som har noll i betal-
ningsvilja ut och uppföljningsfrågor kan ställas till dem om varför de inte är villiga 
att betala någonting. För de som är villiga att betala någonting används någon av 
ovanstående tre frågetyper. 
 
Oberoende av frågetyp är det vidare viktigt att det klart och tydligt framgår med 
vilken frekvens betalningen ska ske, t.ex. som ett engångsbelopp, månatligen eller 
årligen. Om det inte rör sig om ett engångsbelopp måste det vidare framgå hur 
länge betalningen ska ske. Vidare ska det framgå vem som ska betala – om det är 
respondenten själv eller om det t.ex. är respondentens hushåll. 
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Vilken frågetyp ska då användas? Nedan följer några för- och nackdelar förknippa-
de med var och en av frågetyperna.  

 
Öppen betalningsviljefråga. Den här frågetypen är i princip allra mest informativ, 
eftersom respondenten upplyser om sin maximala betalningsvilja. Detta är precis 
den upplysning som behövs för värderingsstudien. Det är sedan en smal sak att 
beräkna den genomsnittliga maximala betalningsviljan hos respondenterna som en 
grund för att räkna ut den sammanlagda betalningsviljan. Men det finns dock up-
penbara nackdelar med frågetypen: 

� Det kan vara en svår uppgift för respondenten att ange sin betalningsvilja – 
han/hon kanske inte har någon exakt uppfattning själv om den. Detta kan 
resultera i att många respondenter inte besvarar frågan. 

� Det är enkelt för respondenten att överdriva (eller underdriva) sin betal-
ningsvilja, t.ex. av strategiska skäl. 

 
Betalningskort. I jämförelse med en helt öppen betalningsviljefråga underlättar 
förekomsten av givna belopp eller intervall för respondenten att besvara frågan. 
Nackdelar finns dock: 

� Svaret blir mindre informativt – det är okänt hur långt från det givna be-
loppet eller var i det givna intervallet som den maximala betalningsviljan 
faktiskt befinner sig. Det är därför vanligt att använda förenklande anta-
ganden i analysen, t.ex. att anta att den maximala betalningsviljan faktiskt 
är lika med det belopp som har kryssats för eller, om intervall har använts, 
att den maximala betalningsviljan är lika med mittpunkten i intervallet. 

� Beloppen/intervallen i betalningskortet måste utformas med omsorg, så att 
t.ex. inte alla respondenter kryssar för det högsta beloppet/intervallet. Se 
Rowe et al. (1996) för råd avseende utformningen. 

� Betalningskortets utformning kan i sig påverka betalningsviljan eftersom 
respondenten kan tolka de angivna beloppen/intervallen som en indikation 
på vad som är en ”rimlig” betalningsvilja, t.ex. att det mittersta belop-
pet/intervallet skulle säga något om vad som är populationens genomsnitt-
liga betalningsvilja. Detta är ett exempel på en förankringseffekt – att 
komponenter i undersökningsinstrumentet på ett icke avsett sätt får en 
styrande effekt på respondenternas betalningsvilja.  

 
Sluten betalningsviljefråga. Uppgiften för respondenten blir här allra lättast – allt 
han/hon behöver göra är att svara ”ja” eller ”nej”. Dessutom påminner situationen 
om den allra vanligaste marknadssituationen, nämligen att ta ställning till ett givet 
pris på en vara. Vidare minimeras möjligheten att ange en överdriven (eller under-
driven) betalningsvilja. Å andra sidan finns flera nackdelar med denna frågetyp: 

� Den information som ges av varje enskilt svar blir ännu lägre än för betal-
ningskort, vilket vanligen betyder ett behov av ett relativt stort antal obser-
vationer. Vad som är känt om respondentens maximala betalningsvilja är 
nu endast att den är lägre (vid ”nej”) eller lika med eller högre (vid ”ja”) än 
ett visst belopp. Att med någorlunda säkerhet beräkna en medelbetalningsvilja 
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kräver då att budvektorn är omsorgsfullt utformad, så att andelen ”nej”-
svar är mycket stor för det högsta beloppet i budvektorn respektive mycket 
liten för det lägsta beloppet. Noggranna pilotstudier kan vara ett sätt att 
åstadkomma en välfungerande budvektor. Problemet med liten informa-
tionsmängd kan angripas genom att använda uppföljande bud, men den sta-
tistiska analysen av sådana data är relativt komplicerad, se t.ex. Alberini et 
al. (2004).  

� Förankringseffekter kan uppstå om respondenterna betraktar det angivna 
beloppet som en ”rimlig” betalningsvilja. Slutna frågor som handlar om at-
tityder, åsikter och värderingar ger ofta en överdriven benägenhet hos re-
spondenterna att svara ”ja” (SCB 2001). Detta kan vara en huvudförklaring 
till att slutna betalningsviljefrågor tenderar att ge upphov till en högre me-
delbetalningsvilja än öppna betalningsviljefrågor. 

 
Förekomsten av de här för- och nackdelarna med olika frågetyper gör att valet av 
betalningsviljefråga inte är enkelt. Vi föreslår dock följande rekommendationer: 

� Att enbart använda en öppen betalningsviljefråga bör endast göras när sär-
skilda skäl finns för detta. Ett sådant möjligt skäl är att det finns anledning 
att tro att respondenterna redan i utgångsläget har en god uppfattning om 
sin betalningsvilja. 

� Om betalningskort används bör utformningen av kortet testas i pilotstudier 
så att antalet belopp/intervall och deras storlek blir lagom samt att förank-
ringseffekter minimeras. 

� Om slutna betalningsviljefrågor används måste budvektorn utformas med 
omsorg, vilket kan kräva relativt stora resurser för pilotstudier. Vidare 
måste det finnas tillräcklig kompetens för att klara av analysen av svaren 
på sådana frågor.  

 
 

 
 
 
6.2 Betalningsviljefrågor i CE-studier 
Som framgick av kapitel 5 är betalningsviljefrågan i en CE-studie integrerad i vär-
deringsscenariet genom kostnadsattributet, se även fråga 16, 19 och 22 i appendix 
B för exempel. Precis som för CV-studier krävs noggrannhet i definitionen av 
kostnaden när det gäller vem som ska betala och betalningens frekvens och ut-
sträckning i tiden. För en CE-studie behövs en budvektor och liknande överväganden 

Kontrollfrågor för avsnitt 6.1 
1. Vilka är skälen till valet av betalningsviljefråga?  
2. Om en sluten betalningsviljefråga ska användas, hur har budvektorns 
utformning bestämts?  
3. Om en sluten betalningsviljefråga ska användas, finns tillräcklig kompe-
tens för att analysera svaren på en sådan fråga? 
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som nämndes ovan för slutna betalningsviljefrågor i CV-studier blir därför aktuel-
la. Exempelvis innebär faktumet att respondenten ska göra sina val givet de belopp 
som anges i kostnadsattributet en risk för förankringseffekter. Kostnadsbeloppen 
måste vidare väljas så att de får betydelse för valen – detta kan testas i pilotstudier. 
Se t.ex. Carlsson och Martinsson (2006) rörande utformningen av budvektorn i CE-
studier. 
 
I CE-exemplet i appendix B definierades kostnaden som ett månatligt belopp per 
hushåll som skulle betalas till en statlig fond under åren 2010-2029. I de sex upp-
repade valen (fråga 16, 19, 22, 25, 28 och 31) kombinerades beloppen ihop med 
olika nivåer på de tre miljöattributen med hjälp av en designteknik, jfr avsnitt 
2.4.2.2. Fem olika kostnadsbelopp användes: 0, 20, 100, 500 och 1000 kr/månad. 
En pilotstudie användes för att komma fram till lämpliga belopp. 
 

 
 
 

 
 

Kontrollfråga för avsnitt 6.2 
1. Hur valdes beloppen i kostnadsattributet?  
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7 Metoder för att hantera hypote-
tisk bias 
7.1 Definition av och problem med hypotetisk 
bias 
 
Snedvridningar (eller bias) i resultaten från en värderingsstudie kan uppstå av 
många anledningar. Nedan beskrivs några förklaringar till att snedvridningar upp-
står (se även fördjupningsbox 3). En vanligt förekommande kritik mot scenariostu-
dier är s.k. hypotetisk bias, vilket också beskrivs nedan.  
 
Om intervjuer används som undersökningsmetod så kan detta leda till snedvrid-
ningar eftersom det ökar risken för att respondenten försöker ”svara rätt” på frågan 
istället för att uppge sin faktiska åsikt. Snedvridningar i resultaten kan även bero på 
s.k. ”warm-glow” vilket innebär att respondenten uppger en betalningsvilja för att 
det ger honom/henne välbefinnande att framstå som en ”sympatisk” person. Det 
ökade välbefinnandet uppstår alltså inte till följd av förändringen i värderingssce-
nariet och betalningsviljan som uppges gäller därför inte för förändringen i värde-
ringsscenariet. Strategiskt beteende kan också ge en snedvridning av resultaten. 
Exempelvis kan snålskjutsbeteende (free-riding) innebära att respondenten vill ha 
förändringen i värderingsscenariet men att någon annan ska betala för den. Re-
spondenten uppger en betalningsvilja trots att hon/han egentligen inte vill betala så 
mycket (eller något alls) för att uppnå förändringen. För att minska risken för den-
na typ av strategiskt beteende bör risken för snålskjutsbeteende beaktas t.ex. när 
leveransvillkoret formuleras. Generellt så kan snedvridningar i resultaten uppstå 
som en följd av studiens utformning, det är alltså mycket viktigt att exempelvis 
betalningsviljefrågor, information och värderingsscenario är väl utformade och 
testade.  
 
En vanligt förekommande kritik mot scenariometoder är att studiens resultat kan 
bli snedvridna till följd av metodens hypotetiska karaktär (s.k. hypotetisk bias). 
Eftersom studien innebär en hypotetisk och inte en faktisk marknadstransaktion 
tenderar betalningsviljan att överdrivas (i vissa fall underdrivas). Överdrifter kan 
allmänt förklaras av att ”det är lätt att vara generös när det inte handlar om riktiga 
pengar”.  
 
En överdriven betalningsvilja kan även uppstå om respondenten inte beaktar sin 
(eller sitt hushålls) privata budget (den s.k. budgetrestriktionen) när han/hon uppger 
sin betalningsvilja. Ett tecken på att problem med hypotetisk bias kan föreligga är 
om respondentens betalningsvilja är väldigt hög i förhållande till hans/hennes eller 
hushållets inkomst. 
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7.2 Metoder för att hantera hypotetisk bias 
Två metoder som minskar problemen med hypotetisk bias är s.k. certainty calibra-
tion (säkerhetskalibrering) och användande av cheap talk.  
 
Certainty calibration innebär att betalningsviljefrågan följs av en fråga om hur 
säker respondenten känner sig på sitt svar (ja/nej) eller på den betalningsvilja 
han/hon uppgett. Ofta kan en skala användas som svarsalternativ, t.ex. en skala från 
0 till 10 där ändpunkterna står för ”totalt osäker” och ”totalt säker”. Frågan gör det 
möjligt att t.ex. beräkna total och genomsnittlig betalningsvilja endast med hjälp av 
de respondenter som angett minst en viss säkerhetsnivå.  
 
Cheap talk innebär att respondenten informeras i studien om den hypotetiska situa-
tionen och problem som uppstår till följd utav den. Respondenten ombeds att trots 
detta uppge sin faktiska betalningsvilja samt att tänka på sin (eller eventuellt sitt 
hushålls) ekonomi när betalningsviljan uppges. Se appendix A och informationen 
mellan fråga 7 och 8 för ett exempel på hur ett sådant cheap talk script kan utfor-
mas. I enkäten i appendix A följs betalningsviljefrågan även upp med en fråga där 
respondenten får möjlighet att motivera sin betalningsvilja (fråga 11). Detta kan 
också vara ett sätt att upptäcka eventuell hypotetisk bias eftersom respondenten får 
möjlighet att resonera kring sin betalningsvilja.        
 
Även om dessa metoder används så försvinner inte nödvändigtvis problemen med 
hypotetisk bias helt och hållet men det är troligt att de reduceras.  
 
7.3 Beräkning av betalningsvilja när risk för 
hypotetisk bias föreligger  
En specialstudie av förekomsten av hypotetisk bias har nyligen utförts av Mikael 
Svensson vid Örebro universitet (Naturvårdsverket 2009b). Studien visar att resul-
taten från scenariostudier får en betydande hypotetisk bias om metoder för att redu-
cera denna inte använts. I studien undersöker Svensson tidigare meta-analyser av 
hypotetisk bias samt kompletterar dessa med en uppdaterad översikt av artiklar 
som undersöker hypotetisk bias. Underlaget i Svenssons studie består av ca 40 
publicerade internationella och nationella vetenskapliga artiklar. För studier som 
inte använt metoder för att reducera hypotetisk bias (se avsnitt 7.2) rekommenderar 
Svensson att justera ned betalningsviljan till en tredjedel, dvs. att skattningar från 
studier som inte hanterat hypotetisk bias i studien divideras med 3 (Naturvårdsver-
ket 2009b). Huruvida detta är lämpligt måste bedömas för varje enskild studie 
eftersom den hypotetiska biasen t.ex. påverkas av icke-marknadsvaran i värde-
ringsscenariet och storleken på förändringen. Som nämns i Naturvårdsverket 
(2009b) är det önskvärt att eventuella problem med hypotetisk bias kan hanteras i 
respektive studie så att förfarandet att dividera betalningsviljan med 3 inte blir ett 
vedertaget sätt. Om det blir känt att betalningsviljan justeras ned i analysen skulle 
det kunna leda till att respondenten över tid försöker korrigera sin betalningsvilja 
för detta i studien. Mikael Svenssons studie visar vidare att problemen med hypotetisk 
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bias varken är större eller mindre för studier som värderar miljövaror än för studier 
som värderar andra typer av varor. Inte heller påverkas problem med hypotetisk 
bias av att öppna eller slutna betalningsviljefrågor används. I en scenariostudie som 
utförts efter samtliga gällande rekommendationer för utvecklandet av en sådan 
studie är problemen med hypotetisk bias och andra typer av bias ofta mindre. 

 
 
Vi rekommenderar att inkludera certainty calibration och/eller cheap talk i scena-
riostudien för att reducera problem med hypotetisk bias samt att följa allmänna 
gällande rekommendationer vid utvecklandet av en scenariostudie. 
 

 

 
 

 

Kontrollfrågor för kapitel 7 
1. Har metoder för att reducera hypotetisk bias använts?  
2. Är studien väl utformad och utvecklad enligt gällande rekom-
mendationer?  
3. Har studien testats noggrant för att kontrollera för olika typer av 
snedvridningar (se kapitel 8)? 
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Fördjupningsbox 3. Olika typer av bias 
 
Följande sammanställning av snedvridningar (biases) som uppstår i betalningsvilja som skat-
tats med hjälp av scenariostudier har gjorts av Mitchell and Carson (1989) och presenteras 
bl.a. i Bateman et al. (2002). De delas in i tre huvudkategorier. 
 
Vilseledande svar 
Denna typ av snedvridning uppstår när respondenten uppger en annan betalningsvilja än sin 
faktiska. Här ingår exempelvis strategisk bias och bias till följd av att respondenten vill vara 
tillmötesgående eller medgörlig. Strategisk bias kan innebära att respondenten anger en betal-
ningsvilja som inte motsvarar hans/hennes sanna betalningsvilja för att påverka tillhandahål-
landet av icke-marknadsvaran. Om intervjuer används som undersökningsmetod så kan detta 
leda till snedvridningar eftersom det ökar risken för att respondenten försöker att ”svara rätt” på 
frågan för att vinna status eller anseende hos intervjuaren istället för att uppge sin faktiska 
betalningsvilja. 
 
Underförstådda värden 
Denna typ av snedvridning uppstår när respondenten uppfattar det som att värderingsscenariot 
innehåller information om förändringens eller icke-marknadsvarans sanna värde. Detta kan 
uppstå när respondenten ges ett antal belopp att välja mellan i betalningsviljefrågan (exempel-
vis om betalningskort används i betalningsviljefrågan). Det kan även uppstå om information om 
icke-marknadsvaran även beskriver hur den förhåller sig till andra varor (marknads- eller icke-
marknadsvaror) och respondenten uppfattar det som en jämförelse, vilket kan påverka betal-
ningsviljan.   
 
Felspecificerade scenarier 
Snedvridningar av denna typ uppstår om respondenten inte svarar korrekt på värderingsscena-
riot. I de flesta fall antas detta bero på att scenariot är beskrivet på ett riktigt sätt men att re-
spondenten inte uppfattar det så som det var avsett. Ett undantag är dock om scenariet faktiskt 
är felaktigt formulerat utifrån exempelvis ekonomisk teori eller policy. Snedvridningar inom 
denna grupp kan bero på att respondenten värderar en större eller mindre del av den icke-
marknadsvara eller förändring som avsågs i värderingsscenariot (scope). Respondenten kan 
även värdera icke-marknadsvaran eller förändringen på en annan skala än vad som var avsett 
eller baserat på att sannolikheten för att få icke-marknadsvaran eller förändringen är en annan 
än den avsedda. Denna typ av snedvridningar kan även bero på att sammanhanget för värde-
ringsscenariot uppfattas annorlunda av respondenten än vad som var avsett. Exempel på så-
dana missuppfattningar är om betalningsinstrumentet eller leveransvillkoret missuppfattas eller 
värderas på ett oavsiktligt sätt. Andra exempel är om betalningsviljefrågan missuppfattas och 
inte lyckas fånga in respondentens sanna (och högsta) betalningsvilja för värderingsscenariot 
eller om ordningen på frågorna påverkar respondentens betalningsvilja.        
 
Många problem till följd av dessa snedvridningar kan lösas genom en väl utformad scenario-
studie som har utvecklats enligt gällande rekommendationer och även har testats noggrant (se 
kapitel 8). 
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8 Testning av undersöknings-
instrumentet�
För att försäkra sig om att en scenariostudie uppfyller sitt syfte och ger tillförlitliga 
och robusta resultat är det viktigt att testa undersökningsinstrumentet innan huvud-
studien genomförs. Vanligen innefattar testningen att experter på det som ska vär-
deras får ge synpunkter på undersökningsinstrumentet och att personliga intervjuer 
genomförs med testpersoner ur allmänheten, men vi fokuserar här på två andra 
viktiga sätt att testa, nämligen med hjälp av fokusgrupper och pilotstudier. Delar av 
en studie såsom vissa frågor eller informationsdelar kan testas såväl som hela un-
dersökningsinstrumentet. Det finns då möjlighet att undersöka om respondenten 
förstod och accepterade frågor och information i studien samt om innehållet i stu-
dien uppfattas som relevant och trovärdigt. Fokusgrupper och pilotstudier är vikti-
ga hjälpmedel för att testa och utveckla studiens värderingsscenario, vilket är den 
mest centrala delen för testning.  
 
8.1 Fokusgrupper 
Fokusgrupper är en undersökningsmetod som används för att samla in kvalitativa 
data om ett visst ämne och innebär samtal i en liten grupp som leds av en modera-
tor. Fokusgrupper är främst ett hjälpmedel i den inledande fasen av att utveckla 
scenariostudien. Inför exempelvis en scenariostudie kring inrättande av kulturre-
servat (jfr appendix A) skulle en fokusgrupp kunna användas för att undersöka 
allmänhetens uppfattning om och attityder till kulturmiljöer, kulturvärden och vad 
som är viktigt vid en reservatsbildning. Allmänhetens uppfattning om det aktuella 
ämnesområdet är viktig information inför utformandet av en studie och fokusgrup-
per kan användas för att kontrollera så att avgörande faktorer inte utelämnas vilket 
annars kan leda till protestsvar eller bortfall (se även kapitel 9). Fokusgrupper kan 
även användas för att exempelvis testa formuleringar av frågor för att försäkra sig 
om att frågorna uppfattas som avsett eller för att testa nivån på information som ges 
i studien så att respondenterna får rätt och lättförståelig information.  
 
Fokusgrupper är inte till för att ge statistiskt representativa resultat för populatio-
nen utan för att ge åsikter, idéer, reflexioner och associationer – sådant som hjälper 
en utförare av en värderingsstudie att beakta faktorer som det annars är lätt att bort-
se ifrån. Det kan ändå vara önskvärt att ha en viss spridning på fokusgruppsdelta-
garna så att så många olika åsikter som möjligt fångas in.  Se vidare fördjupnings-
box 4 om rekrytering till och uppläggning av fokusgrupper. 
 
8.2 Pilotstudier 
Ett annat och kompletterande sätt att testa en scenariostudie är med hjälp av pilot-
studier. Det innebär att en version av det färdigutvecklade undersökningsinstru-
mentet testas på ett mindre stickprov av individer. Stickprovet dras lämpligen med 
hjälp av samma urvalsprocedur som för huvudstudien, så att pilotstudien ger resultat 
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som är representativa för den population som ska undersökas. Pilotstudier är an-
vändbara för att testa undersökningsinstrumentet i sin helhet men också för att 
undersöka t.ex. stickprovets representativitet eller svarsfrekvensen/bortfallet. Pilot-
studier kan även användas för att försöka få en uppfattning om medelvärde och 
varians för de variabler som är centrala att undersöka (t.ex. betalningsvilja). Om 
personliga intervjuer används kan testningen användas för att undersöka eventuella 
intervjuareffekter, dvs. om respondenten och dennes svar påverkas av intervjuaren 
(se fördjupningsbox 3). Precis som fokusgrupper kan pilotstudier användas för att 
testa om respondenten förstår och accepterar värderingsscenariet. Pilotstudier an-
vänds även ofta för att få information om betalningsviljan. Om resultaten blir sned-
vridna eller på något sätt missvisande finns möjlighet att justera undersökningsin-
strumentet. I mer avancerade beräkningar kan resultat från pilotstudien också an-
vändas för att se hur väl betalningsviljan kan förklaras av andra upplysningar som 
samlats in i studien genom att skatta en s.k. värderingsfunktion (se även avsnitt 
10.2). Om förklaringskraften hos en skattad modell är låg kan det antingen finnas 
brister i värderingsscenariet eller bero på att viktiga upplysningar som motiverar 
betalningsviljan inte fångats in i studien.  
 
Det är vanligt att pilotstudier används för att testa utformningen av betalningsvilje-
frågan. Testningen kan bland annat gälla utformningen av betalningskort eller vilka 
bud som bör användas i en sluten betalningsviljefråga. Pilotstudier kan även göras 
för att testa det valda betalningsinstrumentet eller för att göra ett omfattningstest 
(scope-test) (se fördjupningsbox 3). Vid test av t.ex. betalningsinstrument eller 
omfattning används ofta ett delat stickprov (split-sample). Låt oss säga att en sce-
nariostudie syftar till att värdera att en given ö i Roslagens skärgård blir naturreser-
vat. Vid ett test av omfattning ställs då hälften av respondenterna i pilotstudiens 
urval inför ett värderingsscenario som exempelvis omfattar att en stor del av 
Roslagens skärgård blir naturreservat medan den andra hälften ställs inför ett vär-
deringsscenario som omfattar enbart den givna ön. Betalningsviljan för dessa två 
förändringar beräknas och om respondenterna är känsliga för omfattningen av vär-
deringsscenariet så bör betalningsviljan för att en stor del av Roslagens skärgård 
blir naturreservat vara högre än betalningsviljan för ett naturreservat på den givna 
ön. Om resultaten inte skiljer sig åt bör värderingsscenariet omformuleras så att det 
tydligt framgår att studien syftar till att värdera en ö som utgör en del av ett större 
skärgårdsområde. Det kan då vara viktigt att påminna respondenten om att han/hon 
kan ha betalningsvilja även för andra områden och miljöförändringar samt att tänka 
på sin budgetrestriktion. Ett delat stickprov kan även användas för att t.ex. under-
söka respondentens inställning till olika betalningsinstrument för att undersöka om 
exempelvis användandet av en skatt eller en fond påverkar betalningsviljan eller 
leder till protestsvar.  
 
För pilotstudien är det vanligt att använda en stickprovsstorlek som är ca 10-20% 
av den storlek som är tänkt att användas för huvudstudien. Hur stort urvalet för 
pilotstudien blir bestäms alltså av urvalet för huvudstudien, men det kan finnas 
andra faktorer som bestämmer storleken för urvalet till pilotstudien som exempelvis 
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om antalet valsituationer i en CE-studie är många och därför kräver en viss storlek 
på urvalet för att få tillräckligt stort underlag för analysen. 

 
8.3 Testning i CE-studier 
CE-studier är mer komplexa till sin karaktär eftersom respondenten måste ta ställ-
ning till flera förändringar med tillhörande kostnader samtidigt. De kräver därför 
generellt mer testning. Även för CE-studier är det viktigt att testa värderingsscena-
riet, t.ex. om respondenten upplever att något centralt attribut utelämnats. Som 
tidigare nämnts kan det leda till protestsvar om studien inte behandlar det som 
respondenten anser vara viktigast relaterat till t.ex. en viss miljökvalitetsförbättring. 
I CE-studien i appendix B om kvalitetsförbättringar i kust- och skärgårdsmiljön 
användes attributen ”siktdjup och blåstångsbestånd”, ”buller och nedskräpning” 
och ”algblomning”. I detta fall skulle respondenten exempelvis även kunna uppfat-
ta fisk som ett viktigt attribut för kvalitet i kust- och skärgårdsmiljön. I studien har 
detta lösts genom att ge respondenten möjlighet att uttrycka sina preferenser kring 
fiske i fråga 5-7 och 14. Information om och lösningar för detta kan inhämtas och 
testas i fokusgrupper och pilotstudier. För en CE-studie är det även relevant att 
testa att respondenten inte felaktigt uppfattar attributen som korrelerade, dvs. att 
det finns ett inbördes beroende mellan attributen och att exempelvis två av dem 
uppstår gemensamt. I studien i appendix B skulle det exempelvis vara relevant att 
testa så att respondenten inte på ett felaktigt sätt uppfattar attributen ”siktdjup och 
blåstångsbestånd” och ”algblomning” som korrelerade. Vidare kan det för en CE-
studie även vara motiverat att testa antalet alternativ i varje valsituation samt om 
antalet valsituationer i studien är lagom många. Ett alltför stort antal alternativ och 
valsituationer bidrar till att studien blir mer krävande för respondenten vilket inne-
bär ökad risk för bortfall. 

 
8.4 Slutsatser 
Det är svårt att säga något generellt om hur mycket testning som krävs för en sce-
nariostudie. Resultat från enskilda fokusgrupper respektive pilotstudier måste ana-
lyseras för att kunna avgöra om vidare testning av studien är nödvändig. Testning 
av en studie är dock av största vikt för att få tillförlitliga och robusta resultat. Ta-
bell 2 nedan ger en översikt över olika områden som kan vara aktuella att testa. 
 
Angående testning av scenariostudier rekommenderar vi: 

� att genomföra fokusgrupper och pilotstudier vid utvecklande av en scenario-
studie  

� att inte genomföra fokusgrupper och pilotstudier kräver särskilda skäl 
� mer omfattande testning för komplexa värderingsscenarier 

 
För exempel på tidsåtgång och kostnad för fokusgrupper och pilotstudier se kapitel 
11.  
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Se följande referenser för fördjupning: Bateman et al. (2002), Champ et al. (2003) 
och Wibeck (2010). 
 
Tabell 2. En översikt över områden som kan vara aktuella att testa genom fokusgrupper 
och/eller pilotstudier. 
Områden att testa  Motiv till testning 
Information Rätt nivå?  

Begriplig? 
Neutral/objektiv? 
Tillräcklig/för lite? 

Värderingsscenario Begripligt? 
Trovärdigt? 
Nås förväntade resultat? 

Betalningsinstrument Protestsvar? 
Påverkas betalningsviljan av olika betalnings-
instrument? 
Är betalningsinstrumentet realistiskt och 
trovärdigt? 

Attribut i CE-studier Är något centralt attribut utelämnat? 
Upplever respondenten felaktigt att attributen 
är korrelerade? 

Omfattning Är respondenten känslig för omfattningen av 
värderingsscenariet? (exempelvis en del 
kontra hela)  

Strategiskt beteende Motiverar respondenten sin uppgivna betal-
ningsvilja alternativt varför han/hon inte har 
någon betalningsvilja? 
Finns skäl att misstänka strategiskt beteende, 
exempelvis pga. leveransvillkoret? 

Betalningsvilja Är resultatet rimligt? 
Betalningsviljans medelvärde? 
Betalningsviljans varians? 

Betalningsviljefrågan Öppen betalningsviljefråga: Framgår det 
tydligt att respondenten ska ange sin maxima-
la betalningsvilja? 
Betalningskort: Är belop-
pen/intervallgränserna lämpliga? 
Sluten betalningsviljefråga: Är budvektorn 
lämpligt utformad? 
Kostnadsattribut: Är budvektorn lämpligt 
utformad? 

Förklaringskraft/värderingsfunktion Kan betalningsviljan förklaras med upplys-
ningar som samlats in i studien? 
Vad har den skattade värderingsfunktionen 
för förklaringskraft? 
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Fördjupningsbox 4. Fokusgrupper 
Det finns företag som är specialiserade på att utföra fokusgrupper och som kan anli-
tas för att genomföra hela eller delar av fokusgruppsarbetet. Nackdelen med detta är 
dock att det är kostsamt. Det krävs en hel del förberedelser (och eventuellt särskild 
utbildning) för att kunna genomföra fokusgrupper på egen hand. 
 
Rekrytering 
Rekryteringen av deltagare till en fokusgrupp sker vanligen i den populationen som 
ska undersökas via annonsering eller per telefon. Rekryteringen av fokusgruppsdel-
tagare kan justeras efter syftet för fokusgruppen men ofta eftersträvas en spridning i 
exempelvis ålder, kön och utbildning för att återspegla så många olika åsikter som 
möjligt. Informationen som fås via en fokusgrupp ska dock inte förväxlas med infor-
mation som fås genom ett slumpmässigt urval av den population som ska undersö-
kas. En lagom storlek på gruppen är 6-8 personer och för att uppnå detta bör 10-12 
personer rekryteras för att kunna täcka upp eventuella bortfall. Vid rekryteringen bör 
syftet med fokusgruppen beaktas så att rätt mängd information lämnas ut. Syftet med 
fokusgruppen får inte förtas av att för mycket information om ämnet lämnas ut i rekry-
teringsskedet. Grundläggande information om deltagarna bör också samlas in vid 
rekryteringen. För att lyckas med rekryteringen bör datum och tid för fokusgruppen 
väljas omsorgsfullt, det är troligt att flest har möjlighet att komma om mötet hålls på 
kvällstid en vardag. Mötet bör inte vara längre än två timmar (utan paus). Även loka-
lens placering påverkar chanserna till rekrytering, den bör ligga centralt och vara lätt 
att ta sig till. Deltagarna bör erbjudas en ersättning för sitt deltagande samt någon 
förtäring vid fokusgruppstillfället. För att få bästa möjliga uppslutning den aktuella 
dagen är en påminnelse via telefon viktig. 
 
Genomförande 
Inför mötet bör en noggrann dagordning utvecklas som ett stöd för moderatorn samt 
för att se till att relevanta delar hinns med. Dagordningen är dock inget som vanligen 
delas ut till fokusgruppsdeltagarna. Förberedelser inför mötet kan även innefatta att ta 
fram bild- eller presentationsmaterial, vid behov kan exempelvis bilder delas ut till 
deltagarna under mötet som ett diskussionsunderlag. Det finns speciellt anpassade 
lokaler att hyra för att hålla fokusgrupper i. Sådana lokaler är vanligen utrustade med 
utrustning för dokumentation (mikrofon och videokamera) och annan utrustning som 
kan behövas för presentationer. Vid mötet bör en moderator och en expert på det 
aktuella ämnesområdet närvara. Experten bör endast ingripa om frågor uppstår som 
riskerar att blockera deltagarnas diskussion. En sekreterare kan också närvara för att 
ta anteckningar som komplement till videoupptagningen, inte sällan finns en ”spegel-
vägg” som sekreteraren kan sitta bakom.  Inledningsvis bör samtliga närvarande få 
presenteras sig, moderatorn ger sedan instruktioner för mötet. En fokusgrupp kan 
behandla många olika teman och ha skiftande syften och att ge en mycket allmän 
inledning till ämnet är oftast bra för att leda in deltagarnas tankar på ämnet. Därefter 
ställs ofta en inledande fråga om ämnesområdet för att fånga in deltagarnas första 
spontana reaktioner på ämnet innan mer specifika frågor ställs (”trattmodellen”). Mo-
deratorns uppgift är att se till att dagordningen klaras av samt att balansera diskus-
sionen. Uppläggningen av fokusgruppen bestäms av dess syfte och kan se ut på 
många sätt. Se även Wibeck (2010) för fördjupning.  
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9 Svarsfrekvens och bortfalls-
analys 
Oavsett datainsamlingsmetod kommer vissa av de utvalda personerna vid ett 
slumpmässigt urval inte att ge några svar alls (objektbortfall).19 För personliga 
intervjuer och telefonintervjuer uppstår problemet att vissa personer inte går att få 
tag på. För postenkäter och webbenkäter gäller att alla som får enkäten inte besva-
rar den. Det här gäller även efter påminnelser (vanligen 2-3 stycken i fallet med 
postenkäter) och trots lockbeten som trisslotter e.dyl. Det är mycket sällsynt att 
svarsfrekvensen överstiger 70 %. Andra tillfrågade avstår från att ge svar på vissa 
frågor (partiellt bortfall).  
 
Det är vanligt att objektbortfallet och det partiella bortfallet leder till att svar på 
betalningsviljefrågan finns från mindre än 50 % av de utvalda. Det här skulle inte 
vara något större problem om skillnaden mellan betalningsviljan hos gruppen re-
spondenter och gruppen icke-respondenter är slumpmässig, eftersom resultat be-
träffande betalningsvilja från gruppen respondenter då kan generaliseras till popu-
lationen. Men det kan inte utan vidare antas att det råder en sådan slumpmässig 
skillnad. Vi rekommenderar därför att en scenariostudie: 

� redovisar objektbortfallet 
� redovisar det partiella bortfallet 
� undersöker eller åtminstone resonerar kring storleken på det systematiska 

fel som bortfallet kan ha fört med sig 
� tar hänsyn till det systematiska felet vid beräkning av medelbetalningsvilja 

och total betalningsvilja 
 
Men hur går det att säga något om storleken på eventuella systematiska fel? Ett 
vanligt problem är att kunskapen om vad som kännetecknar icke-respondenterna är 
liten eller obefintlig just på grund av att det inte har kommit några svar från dem. 
Det är dock ofta relativt enkelt att indirekt konstatera om det finns skillnader mel-
lan respondenterna och icke-respondenterna genom att använda de socio-
demografiska variabler vars värden eventuellt är kända för populationen som hel-
het. Exempelvis kan andelen kvinnor visa sig vara betydligt högre bland respon-
denterna än i populationen som helhet. För att kompensera för detta är det möjligt 
att göra en vägning av data, så att de observationer som gäller män får en större 
vikt, se t.ex. Lundström och Särndal (2001). Om betalningsviljan är slumpmässigt 
relaterad till just kön spelar dock en sådan vägning ingen roll för skattningen av 
medelbetalningsvilja. 

 

                                                      
19  Se t.ex. Biemer och Lyberg (2003) och Svenska Statistikersamfundet (2005) för definitioner och 

rekommendationer beträffande svars- och bortfallsmått. 
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Eftersom det vanligen är information om betalningsvilja som står i centrum för en 
scenariostudie bör därför en vägning ske med avseende på den eller de variabler 
som har betydelse för betalningsviljans storlek. Att skatta en värderingsfunktion, 
dvs. en funktion som relaterar betalningsvilja till olika förklarande variabler (se 
vidare kapitel 10), är ett sätt att utifrån respondenternas svar bedöma vilka dessa 
variabler är. Inkomst kan exempelvis förväntas vara en variabel som påverkar be-
talningsviljan positivt. Vägning med avseende på inkomst kan därför vara aktuell 
om respondenternas inkomst kan konstateras skilja sig åt från populationen som 
helhet. 

 
Somliga systematiska fel kan dock vara svåra att komma åt genom vägning. Det 
kanske finns en skillnad i betalningsvilja mellan respondenter och icke-
respondenter som enbart beror på attityder som inte är korrelerade till socio-
demografiska faktorer. Kanske finns kunskap om dessa attityder för respondenter-
na, men om motsvarande kunskap inte finns om populationen som helhet kan en 
vägning inte ske. 
 
Ovanstående indikerar i vilket fall som helst att det finns möjligheter att angripa de 
problem som systematiska fel kan föra med sig. Vägning är en möjlighet. En annan 
möjlighet är att genomföra en bortfallsundersökning inom vilken några enkla frå-
gor ställs till (ett slumpmässigt urval) icke-respondenter om deras skäl att inte sva-
ra. Ibland kan det vara en fördel att ställa dessa frågor genom att använda en annan 
datainsamlingsmetod, t.ex. genom att ta kontakt per telefon med icke-respondenter 
som tidigare fått en postenkät. En bortfallsundersökning kan exempelvis indikera 
hur stor andel av icke-respondenterna som är genuint ointresserade av icke-
marknadsvaran ifråga och hur stor andel som blev icke-respondenter av andra skäl, 
t.ex. tidsbrist. Sannolikheten torde vara hög att de genuint ointresserade har en 
relativt låg betalningsvilja för en ökad tillgång på icke-marknadsvaran. Vi rekom-
menderar användandet av en bortfallsundersökning för att behandla bortfallspro-
blematiken.  
 
Ytterligare en möjlighet är att med eller utan resultat från en bortfallsundersökning 
åtminstone arbeta med ett eller flera antaganden kring vad som kan vara rimliga 
skillnader mellan respondenternas och icke-respondenternas betalningsvilja. En 
mycket försiktig skattning av icke-respondenternas betalningsvilja är att anta att 
den är lika med noll. Detta leder troligen till att den totala betalningsviljan under-
skattas eftersom det är tänkbart att en del av icke-respondenterna har en positiv 
betalningsvilja men inte svarade i studien på grund av exempelvis tidsbrist. På de 
här sätten kan det gå att skatta en medelbetalningsvilja och total betalningsvilja för 
populationen som tar tillräcklig hänsyn till icke-respondenternas betalningsvilja.  
 
Avslutningsvis ska även påpekas att en skattad värderingsfunktion kan användas 
för att mildra effekterna av partiellt bortfall. Om vissa respondenter inte har besva-
rat själva betalningsviljefrågan men däremot gett svar på de frågor som använts 
som förklarande variabler i värderingsfunktionen kan värderingsfunktionen använ-
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das för att skatta deras betalningsvilja. Detta är ett exempel på s.k. imputering, se 
t.ex. Rubin (1987) och Lundström och Särndal (2001). 
 
 

 
 
 
 

Kontrollfrågor för kapitel 9 
1. Genomför scenariostudien de fyra punkter som nämns i början av kapitel 9? 
2. Verkar det finnas behov av en bortfallsundersökning? Har en sådan i så fall 
genomförts?  
3. Tas hänsyn till icke-respondenterna vid beräkningen av populationens me-
delbetalningsvilja och total betalningsvilja för populationen?  
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10 Grundläggande analys av data 
Att analysera data från en scenariostudie kan ställa stora krav på statistisk och eko-
nomisk kunskap. Hur avancerad analys som krävs beror på hur värderingsfrågan 
formulerats samt vilka krav som ställs på resultaten. I detta kapitel ges en introduk-
tion till grundläggande analys av data och beräkning av betalningsvilja. 
 
10.1 Medelbetalningsvilja eller medianbetal-
ningsvilja? 
Den huvudsakliga analysen i en scenariostudie består vanligen i att beräkna medel-
betalningsvilja och total betalningsvilja. I mer metodorienterade studier kan även 
andra beräkningar vara intressanta. Huruvida medelvärdet eller medianen för betal-
ningsviljan är det relevanta måttet har varit föremål för debatt. Att använda medel-
betalningsvilja är motiverat om studien syftar till att ingå som underlag för en sam-
hällsekonomisk konsekvensanalys. I sådana analyser är det nämligen den totala 
betalningsviljan för samtliga berörda individer som är intressant, den räknas fram 
med hjälp av medelbetalningsviljan. Därför fokuserar vi på beräkningar av medel-
betalningsviljan i det här kapitlet.  
 
Medianbetalningsviljan kan inte användas på samma sätt för att beräkna en total 
betalningsvilja. Att använda medianbetalningsviljan kan ändå vara användbart i 
vissa policysammanhang eftersom medianen ger information om vilket minsta 
belopp som minst hälften av respondenterna är beredda att betala.  
 
Om en öppen betalningsviljefråga har använts är medelbetalningsviljans storlek 
känslig för (höga) extremvärden. Denna känslighet har framförts som motiv till att 
använda sig av medianbetalningsviljan även om målet är att beräkna total betal-
ningsvilja för populationen. Anledningen är att medianbetalningsviljan är mindre 
känslig för förekomsten av (höga) extremvärden. En mer tillfredsställande procedur 
är dock att studera extremvärdena explicit och med motivering sortera bort dem 
som bedöms vara orealistiskt höga. Därefter kan medelbetalningsviljan beräknas 
med hjälp av de kvarvarande observationerna. Det är viktigt att redovisa konfidens-
intervall och standardavvikelser för den beräknade medelbetalningsviljan så att 
osäkerheten kan bedömas. 
 
 
10.2 Värderingsfunktion 
Att skatta en s.k. värderingsfunktion är ett sätt att utvärdera rimligheten i data från 
en scenariostudie. En sådan funktion kan även användas för imputering, jfr kapitel 
9. En värderingsfunktion visar sambandet mellan respondenternas svar på betal-
ningsviljefrågan och olika förklarande variabler, t.ex. socio-demografiska variabler 
eller attityder till icke-marknadsvaran. Värderingsfunktionen kan se lite olika ut be-
roende på hur värderingsfrågan har formulerats. Två exempel: (i) om respondenterna 
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själva har fått ange sin betalningsvilja genom en öppen betalningsviljefråga eller 
betalningskort kan funktionen skattas som en linjär regression20 med betalningsvil-
jan som beroende variabel; (ii) om respondenterna enbart har fått svara ja eller nej 
till ett givet belopp i en sluten betalningsviljefråga, eller ställts inför valsituationer 
som inkluderar ett kostnadsattribut i en CE-studie, blir den beroende variabeln 
vanligen sannolikheten för ett ja-svar och budet/ kostnadsattributet blir en av de 
förklarande variablerna.  
 
Vissa samband är ofta förväntade, som exempelvis ett positivt samband mellan 
inkomst och betalningsvilja. Om budet/kostnadsattributet ingår som en förklarande 
variabel i värderingsfunktionen så är ett förväntat resultat att det påverkar sanno-
likheten att svara ja negativt. Om de förväntade sambanden inte uppträder ger det 
viktig information om en eventuell felspecifikation av funktionen. En felspecifika-
tion kan bero på att valet av statistisk modell eller urvalet av förklarande variabler 
har varit olämpligt. En värderingsfunktion kan också vara användbar vid försök att 
generalisera värderingsstudiens resultat till andra sammanhang.  
 
Ett vanligt problem med värderingsfunktioner är att deras samlade förklaringskraft 
(mätt som exempelvis justerat R2)21 är svag. Även om den samlade förklaringskraf-
ten bör vara statistiskt signifikant (dvs. en nollhypotes om att alla koefficienter för 
de förklarande variablerna är lika med noll ska kunna förkastas på en signifikans-
nivå � 10%), går det inte att säga hur hög förklaringskraften bör vara. Ett minimi-
krav bör dock vara att den samlade förklaringskraften redovisas. 
 
10.3 Beräkning av medelbetalningsvilja 
 
10.3.1 Öppen betalningsviljefråga 
För att beräkna medelbetalningsviljan när en öppen betalningsviljefråga används 
krävs ett antagande om betalningsviljan hos icke-respondenter. Beroende på om 
och hur en eventuell bortfallsanalys utformas så kan information om icke-
respondenternas betalningsvilja finnas tillgänglig, i annat fall får ett antagande om 
detta göras. Ett mycket restriktivt antagande är att sätta icke-respondenternas betal-
ningsvilja till noll. De som inte har svarat i studien kan ha många skäl till detta 
(tidsbrist, studien upplevs som ofullständig/komplicerad etc.) men det behöver inte 
betyda att icke-respondenterna inte har någon betalningsvilja för värderingsscena-
riet.  
 
Medelbetalningsviljan för en öppen betalningsviljefråga baseras på betalningsviljan 
för gruppen respondenter (som är uppdelad på respondenter med och utan  
                                                      
20 Linjär regression är en metod för att undersöka hur väl insamlad data bidrar till att förklara exempel-

vis betalningsvilja. 
21 R2 (eller förklaringsgraden) är ett mått i procent som, i detta fallet, uttrycker hur väl de variabler som 

inkluderats i värderingsfunktionen bidrar till att förklara betalningsviljan.  
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betalningsvilja för värderingsscenariet) och icke-respondenter (som karaktäriseras 
av den betalningsvilja som antagits för gruppen). Storleken på de respektive grup-
perna kommer alltså att påverka medelbetalningsviljan. Se fördjupningsbox 5 för 
beräkning av total betalningsvilja. 
 
10.3.2 Betalningskort 
Att beräkna medelbetalningsviljan när betalningskort använts kan göras på samma 
sätt som för öppen betalningsviljefråga. Som nämnts tidigare kan betalningsvilje-
frågan formuleras så att respondenten får välja mellan olika belopp och kryssa för 
det belopp som ligger närmast hans/hennes maximala betalningsvilja. För att kunna 
beräkna medelbetalningsviljan baserat på denna information krävs antagande som 
exempelvis att den angivna betalningsviljan är respondentens maximala betal-
ningsvilja. Respondenten kan ha en betalningsvilja som ligger mellan två belopp på 
betalningskortet och antas då välja det som ligger närmast men under den sanna 
betalningsviljan. Detta kan leda till att medelbetalningsviljan underskattas i analy-
sen. Om betalningsviljefrågan formulerats så att respondenten får ange sin betal-
ningsvilja i ett intervall kan en intervallmitt bestämmas så att medelbetalningsviljan 
kan beräknas på samma sätt som för en öppen betalningsviljefråga. Även detta kan 
medföra en över- eller underskattning av betalningsviljan.       
 
10.3.3 Sluten betalningsviljefråga  
När en sluten betalningsviljefråga använts är den information som respondenten 
uppgett binär, dvs. ett ja eller ett nej. För att kunna analysera denna information 
krävs antingen ett antagande om betalningsviljans fördelning (exempelvis att den är 
normalfördelad) eller användandet av en s.k. icke-parametrisk metod.22  
 
En modell som kan antas för att beräkna betalningsviljan när beloppet eller kost-
nadsattributet ingår som en förklarande variabel och som bidrar till att förklara 
sannolikheten för ett visst val (exempelvis att svara ja till ett givet belopp eller 
kostnadsattribut) är en random utility model (RUM). Modellen innebär att vi kän-
ner till ungefär vad som bidrar till respondentens välbefinnande men vi vet inte 
exakt vilket värde han/hon sätter på olika komponenter som bidrar till välbefinnan-
det. I värderingsfunktionen försöker vi inkludera de variabler som vi tror kan för-
klara det aktuella valet som respondenten ställs inför i scenariostudien. Värderings-
funktionen kan sedan skattas som t.ex. en s.k. conditional logit model där koeffici-
enten som skattas för kostnadsattributet kan användas för att beräkna medelbetal-
ningsviljan för värderingsscenariet.  
 
10.3.4 CE-studier  
Med CE-metoden kan den marginella betalningsviljan beräknas för varje nivå som 
ett attribut kan anta. Vanligen görs detta när attributet mäts och beskrivs med hjälp 

                                                      
22 Parametriska metoder bygger på antaganden om vilken statistisk fördelning som en stokastiskvaria-
bel följer, t.ex. en normalfördelning. För icke-parametriska metoder behövs inga sådana antaganden. 
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av en kvantitativ och kontinuerlig skala. Låt oss säga att endast siktdjup är ett av 
attributen och att detta mäts i meter. Om de olika nivåerna för siktdjup är 1, 2, 3 
respektive 4 meter kan den marginella betalningsviljan för en siktdjupsförbättring 
per meter beräknas. En medelbetalningsvilja för ickemarginell förändring kan ock-
så beräknas vilket t.ex. kan innebära en siktdjupsförbättring med 4 meter.  
 
CE-studier innebär en relativt komplicerad dataanalys. Med hjälp av de skattade 
parametrarna kan nivån på ett attribut varieras och effekten på kostnadsattributet 
kan analyseras för att beräkna den marginella betalningsviljan för förändringen. 
Den marginella betalningsviljan antas ofta vara konstant när den skattas för ett 
attribut i en CE-studie. Detta innebär att en förändring värderas lika mycket oavsett 
om exempelvis siktdjupet förbättras från en till två meter eller från tre till fyra me-
ter. Att skatta medelbetalningsviljan för respektive attribut påminner mycket om 
proceduren för att skatta medelbetalningsviljan vid en sluten betalningsviljefråga. 

 
10.4 Rekommendationer 
Vid analys av data från scenariostudier rekommenderar vi:  

 
� att konfidensintervall och standardavvikelser redovisas så att osäkerheten i 

medelbetalningsviljan kan bedömas. Den undre respektive övre konfidens-
intervallgränsen kan vara användbar i t.ex. en känslighetsanalys i en sam-
hällsekonomisk konsekvensanalys. 

� att undersökningsinstrumentet redovisas i sin helhet och att det även anges 
vilket år datainsamling ägde rum. Detta ökar användbarheten av studiens 
resultat eftersom det då blir tydligt för andra hur studien lagts upp och ex-
empelvis kan nya beräkningar göras för andra syften om det är känt vad 
som ligger bakom resultaten.  

� att redovisa antagen medelbetalningsvilja för icke-respondenter, detta är en 
central information för att öka användbarheten och generaliserbarheten hos 
studiens resultat.  

� att det tydligt framgår hur medelbetalningsviljan har beräknats, och dessut-
om bör det gå att följa beräkningen av total betalningsvilja för populatio-
nen steg för steg. Av denna beräkning ska framgå t.ex. hur protestsvar och 
icke-respondenter har hanterats. Se fördjupningsbox 5 för ett enkelt exem-
pel. 

� att förklaringskraften hos värderingsfunktionen redovisas. Detta är viktigt 
för att bedöma osäkerheten i resultaten. 

 
 

 
 
 

Kontrollfråga för kapitel 10 
1. Har rekommendationerna i avsnitt 10.4 beaktats vid dataanalysen? 
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Fördjupningsbox 5. Från medelbetalningsvilja till total betalningsvilja 
 
Nedan ges ett fiktivt exempel på hur medelbetalningsviljan kan aggregeras till hela 
populationen, detta innebär att vi beräknar det ekonomiska värdet av värderingssce-
nariot för hela populationen baserat på de uppgifter som samlats in i studien och som 
baseras på ett stickprov av populationen. Alla siffror som används i detta exempel är 
påhittade och är därför inget representativt exempel för exempelvis svarsfrekvens 
eller andel icke-respondenter. 
 
Antag att följande uppgifter gäller för en CV-studie: 
Urval: 750 personer 
Population: 12 000 personer  
Svarsfrekvens: 45.3 %, vilket motsvarar 340 personer 
Andel icke-respondenter: 54.7 %, vilket motsvarar 410 personer 
 
För de 340 personer som svarade gällde följande: 

- Var andel individer med positiv betalningsvilja 75 % vilket motsvarar 255 per-
soner. Medelbetalningsviljan för dessa är 260 kronor. 

- Var andelen som uppgav 0 i betalningsvilja 25 % vilket motsvarar 85 perso-
ner.  

 
För att kunna beräkna den totala betalningsviljan behöver vi anta något om betal-
ningsviljan för icke-respondenter. Som tidigare nämnts är 0 kronor i betalningsvilja för 
denna grupp ett restriktivt antagande, vi skulle också kunna anta t.ex. hälften av den 
skattade medelbetalningsviljan (130 kronor i detta fall). Det kan finnas skäl för att 
välja något av dessa antaganden för icke-respondenters betalningsvilja, eller något 
helt annat. 
 
Låt oss anta att 25 % av icke-respondenterna liknar respondenterna med positiv 
betalningsvilja och har 260 kronor i betalningsvilja och att 75 % av icke-
respondenterna är helt ointresserade av värderingsscenariot och har 0 kronor i betal-
ningsvilja. 
 
Medelbetalningsviljan för undersökningspopulationen per månad kan därmed beräk-
nas till: 
260 * 0,25 * 0,547 + 0 * 0,75 * 0,547 + 260 * 0,453 * 0,75 +0* 0,453 * 0,25 = 123,9 
kronor 
 
Notera att betalningsviljan uppgavs per månad per person och den årliga totala be-
talningsviljan för undersökningspopulationen är därför: 
123,9 * 12 * 12 000 = 17,8 miljoner kronor  
     
I vissa studier kan protestsvaren utskiljas och om protesterna är fundamentala så kan 
motsvarande andel räknas bort från populationen när den totala betalningsviljan 
beräknas.   
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11 Resursåtgång för en scenario-
studie 

Som ett stöd vid upphandling av en scenariostudie ger detta kapitel ungefärliga 
indikationer på hur stora resurser i form av tidsåtgång som en scenariostudie vanli-
gen medför, baserat på vissa antaganden om studiens utformande. Dessutom ges 
exempel på kostnadsposter utöver arbetstid. Vi antar att en CV-studie respektive en 
CE-studie ska utföras med start 1 januari. Resursåtgången är delvis beroende på 
valet av datainsamlingsmetod. Eftersom postenkäter och webbenkäter är de meto-
der som vanligen används i Sverige ges indikationer för båda dessa metoder. För 
att få bästa möjliga svarsfrekvens på webb- eller postenkäten bör det beaktas när på 
året studien skickas ut. Industrisemester, jul och andra perioder som omfattar eller 
ligger i nära anslutning till storhelger, skollov och semestrar är bra att undvika. 
Kostnad, tidsåtgång och tidtabell är samma för CE och CV samt för webbenkät och 
postenkät om inget annat anges i tabell 3. Vidare antar vi att scenariostudien inne-
fattar: 

- ett fokusgruppsmöte 
- en pilotstudie med två påminnelser, som sammanlagt antas ge 50 re-

spondenter 
- en bortfallsundersökning 
- en huvudstudie med tre påminnelser, som sammanlagt antas ge 500 

respondenter 
- en grundläggande dataanalys med beräkning av medelbetalningsvilja 

och totalbetalningsvilja 
Dessutom antas att den konsult som ansvarar för genomförandet av studien huvud-
sakligen utför samtliga av dessa moment och att en webbpanel används. Observera 
att detta endast är ett exempel på uppläggningen av en studie. 
 
Som framgår av tabell 3 har en studie som utförs som en webbenkät en kortare 
tidtabell än motsvarande studie som utförs som en postenkät. Detta beror på att 
svarstiden blir kortare då en webbpanel används samt att registrering av data inte 
behövs eftersom data vanligen sammanställs av det program som enkäten pro-
grammeras i.  
 
Tabell 3 indikerar vidare att ca 300-350 arbetstimmar behövs för att utföra CV-
studien i exemplet, dvs. en kostnad på 300-350 tkr om konsultens timtaxa är 1000 
kr. Till dessa kostnader ska läggas de kostnadstyper som exemplifieras i tabellens 
fjärde kolumn. För CE-studien i exemplet tillkommer ytterligare 30 arbetstimmar 
på grund av den extra komplexitet som en CE-studie vanligen medför.  
 
Vid upphandling av en scenariostudie rekommenderar vi att följande krav ställs 
på anbuden. Anbudslämnaren bör kunna uppvisa: 

- Dokumenterad erfarenhet av att utföra scenariostudier 
- Tillgång på expertis inom scenariostudiens ämnesområde 
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- Förslag till uppläggning av studien 
- Referenser  

 
Innan en upphandling görs, beakta kontrollfrågorna från avsnitt 2.3.3, dvs. finns det 
goda skäl att använda en scenariometod istället för någon annan värderingsmetod 
eller bör värdeöverföring användas istället? Har alternativen till att använda en 
scenariometod utretts? 
 
Något omformulerade finns även kontrollfrågorna från vägledningens kapitel och 
avsnitt inkluderade i tabell 4 för att i ett upphandlingsförfarande ge stöd kring vik-
tiga moment i studiens utförande. Gå även gärna tillbaka till de kapitel och avsnitt 
som dessa frågor hör samman med för mer information och mer detaljerade frågor. 
 
Tabell 3. Exempel på arbetsmoment, tidsåtgång, tidtabell och kostnad för en CV-studie 
respektive CE-studie som genomförs som webbenkät och postenkät. 

Arbetsmoment Ungefärlig tidtabell Ungefärlig tidsåt-
gång  

Exempel på 
viktiga kost-
nadstyper som 
tillkommer 
utöver arbete 

Förberedelser (informationsin-
hämtning om det aktuella äm-
net, val av undersökningsmetod 
och urval för undersökningen, 
diskussion med uppdragsgiva-
ren) 

Start 1 januari 40 timmar  

Utveckling av undersökningsin-
strumentet (formulering av 
frågor, definition av hypotetisk 
förändring, formulering av 
värderingsscenario, val av 
betalningsviljefråga mm.) 

Mitten av januari 60 timmar för CV-
studie 
80 timmar för CE-
studie 

 

Ett fokusgruppmöte (förberedel-
ser, rekrytering, utförande, 
utvärdering) 

Slutet av februari 
(Obs! Undvik sport-
lovet för mötesda-
tum och rekrytering) 

30 timmar Kostnad för 
rekrytering (t.ex. 
via annons 
och/eller telefon) 
Ev. kostnad för 
moderator (om 
inte konsulten 
har denna 
kompetens) 
Lokalhyra 
Ersättning och 
förtäring till 
deltagare 

Eventuell omarbetning av frågor 
(justering av enkät) 

Början av mars 10 timmar  

Pilotstudie (urval, tryckning av 
enkät, utskick, påminnelse, 
utdrag ur adressregister alterna-
tivt programmering av webben-
kät och utdrag ur adressregister 
eller användande av webbpa-
nel, två påminnelser för både 
post- och webbenkät) 

Utskick mitten av 
mars 

10 timmar för 
postenkät 
40 timmar för 
webbenkät (inklu-
derar programme-
ring av enkäten) 

Kostnad för 
utdrag ur 
adressregister 
Kostnad för 
tryckning 
Portokostnader 
för utskick och 
svarspost 
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Kostnad för 
mjukvara för 
programmering 
av webbenkät  
Kostnad för 
webbpanel 

Registrering och analys av 
pilotstudiedata 

Tidigast i mitten av 
april för postenkät 
och slutet av mars 
för webbenkät 

20 timmar för 
postenkät 
10 timmar för 
webbenkät 

 

Eventuell omarbetning av frågor 
(justering av enkät) 

Slutet av april för 
postenkät och 
början av april för 
webbenkät 

10 timmar  

Huvudstudie (tryckning av 
enkät, utskick, påminnelse, 
utdrag ur adressregister alterna-
tivt korrigering av programme-
rad webbenkät och utdrag ur 
adressregister eller användande 
av webbpanel, tre påminnelser 
för både post- och webbenkät) 

Utskick mitten av 
maj för postenkät 
(Utskicket bör göras 
i god tid innan 
midsommar och 
skolavslutningar), 
mitten av april för 
webbenkät. 

40 timmar för 
postenkät 
10 timmar för 
webbenkät (givet 
att inga större 
förändringar i 
programmeringen 
behövs) 

Kostnad för 
utdrag ur 
adressregister 
Kostnad för 
tryckning 
Portokostnader 
för utskick och 
svarspost 
 
Kostnad för 
webbpanel: 

Registrering av data (gäller 
endast för postenkät) 

Slutet av juni för 
postenkät 

40 timmar   

Analys av data Början av juli för 
postenkät, början av 
maj för webbenkät 

30 timmar för CV-
studie 
40 timmar för CE-
studie 

 

Bortfallsundersökning (formule-
ring av frågor, programmering 
av enkät (endast webbenkät), 
utskick, registrering (endast 
postenkät) och analys av data) 

Bör läggas efter 
industrisemestern 
tidigast i mitten av 
augusti för posten-
kät, mitten av maj 
för webbenkät  

20 timmar för 
postenkät 
20 timmar för 
webbenkät  

Kostnad för 
tryckning 
Portokostnader 
för utskick och 
svarspost 
 
Kostnad för 
webbpanel 

Rapportering Början av septem-
ber för postenkät, 
slutet av juni för 
webbenkät 

40 timmar  

 
 
Tabell 4. Kontrollfrågor från vägledningen relaterade till de olika arbetsmomenten 

Arbetsmoment Frågor Relaterat av-
snitt eller kapi-
tel i vägled-
ningen 

Förberedelser (informationsinhämtning 
om det aktuella ämnet, val av under-
sökningsmetod och urval för undersök-
ningen, diskussion med uppdragsgiva-
ren) 

Finns det goda skäl att använda en 
scenariometod istället för någon 
annan värderingsmetod eller vär-
deöverföring?  
Har alternativen till att använda en 
scenariometod utretts? 

Avsnitt 2.3.3, 
2.4.2 och 3.2 
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Vilken scenariometod verkar lämp-
ligast att använda? 
Hur motiveras valet av undersök-
ningsmetod? 
Vilka är för- och nackdelarna med 
den valda undersökningsmetoden 
med avseende på studien syfte? 
Vad innebär undersökningsmeto-
den för representativiteten i urva-
let? 
Är urvalet ett sannolikhetsurval? 
Om inte, varför inte? 

Formulering av frågor, definition av 
hypotetisk förändring, formulering av 
värderingsscenario, val av betalnings-
viljefråga mm. 

Verkar den planerade studien och 
undersökningsinstrumentet ha de 
delar som brukar ingå i en scena-
riostudie? Om inte, vilka är skälen 
till detta? 
Hur uttrycks den hypotetiska för-
ändringen? Beakta även rekom-
mendationerna i slutet av kapitel 3.  
Är informationen och frågorna 
objektivt formulerade? 
Inkluderades frågor som kan an-
vändas för att formulera en värde-
ringsfunktion (se även avsnitt 
10.2)?  
Finns ovannämnda relevanta delar 
med i värderingsscenariet? 
Vilka är skälen till valet av betal-
ningsviljefråga? 
Om en sluten betalningsviljefråga 
ska användas, hur har budvektorns 
utformning bestämts?  
Om en sluten betalningsviljefråga 
ska användas, finns tillräcklig 
kompetens för att analysera svaren 
på en sådan fråga? 
Om en CE-studie utförs: Hur valdes 
beloppen i kostnadsattributet? 
Har metoder för att reducera hypo-
tetisk bias använts? 

Avsnitt 2.4.1, 
6.1, 6.2,  
kapitel 5 och 7 
 

Fokusgrupper (förberedelser, rekryte-
ring, utförande, utvärdering) 

Beakta tabell 2 i kapitel 8 Kapitel 8 

Eventuell omarbetning av frågor (ju-
stering av enkät) 

  

Pilotstudie (urval, tryckning av enkät, 
utskick, påminnelse, utdrag ur adress-
register alternativt programmering av 
webbenkät och utdrag ur adressregis-
ter eller användande av webbpanel, två 
påminnelser för både post- och webb-
enkät) 

Vilken är populationen? 
Stämmer den definierade popula-
tionen med scenariostudiens syfte? 
Hur stort bör stickprovet vara med 
hänsyn till variansen och bortfall? 
Hur gjordes urvalet för stickprovet? 
Beakta tabell 2 i kapitel 8 

Avsnitt 3.1 och 
kapitel 8 

Registrering och analys av pilotstudie-
data 

  

Eventuell omarbetning av frågor (ju-
stering av enkät) 

  

Huvudstudie (tryckning av enkät, ut-
skick, påminnelse, utdrag ur adressre-
gister alternativt programmering av 

Vilken är populationen? 
Stämmer den definierade popula-
tionen med scenariostudiens syfte? 

Avsnitt 3.1 och 
kapitel 7. 
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webbenkät och utdrag ur adressregis-
ter eller användande av webbpanel, tre 
påminnelser för både post- och webb-
enkät) 

Hur stort bör stickprovet vara med 
hänsyn till variansen och bortfall? 
Hur gjordes urvalet för stickprovet? 
Har metoder för att reducera hypo-
tetisk bias använts? 
Är studien väl utformad och utveck-
lad enligt gällande rekommendatio-
ner? 
Har studien testats noggrant för att 
kontrollera för olika typer av sned-
vridningar? 

Registrering av data (gäller endast för 
postenkät) 

  

Analys av data Genomför scenariostudien de fyra 
punkter som nämns i början av 
kapitel 9? 
Verkar det finnas behov av en 
bortfallsundersökning? Har en 
sådan i så fall genomförts? 
Tas hänsyn till icke-respondenterna 
vid beräkningen av populationens 
medelbetalningsvilja och total 
betalningsvilja för populationen? 
Har rekommendationerna i avsnitt 
10.4 beaktats vid dataanalysen? 

Kapitel 9 och 
avsnitt 10.4 

Bortfallsundersökning (formulering av 
frågor, programmering av enkät (en-
dast webbenkät), utskick, registrering 
(endast postenkät) och analys av data) 

 Kapitel 9 

Rapportering   
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Appendix A. Exempel 1 på under-
sökningsinstrument 
I rapporten används nedanstående exempel på ett undersökningsinstrument som har 
använts för en scenariostudie. Studien gällde det ekonomiska värdet av ett förslag 
att inrätta Högarps by i Småland som ett kulturreservat och genomfördes av Enve-
co Miljöekonomi AB på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. För detaljer om studi-
en, se Riksantikvarieämbetet (2010). 
 
CV-metoden användes och undersökningsinstrumentet utformades som en posten-
kät. Huvudstudien genomfördes under september-oktober 2009, då undersöknings-
instrumentet skickades till 1000 slumpmässigt utvalda vuxna (18-75 år) invånare i 
Hultsfreds och Vetlanda kommuner. Huvudstudien hade bl.a. föregåtts av en pilot-
studie under juli-augusti samma år. 
 
Som framgår av följande sidor bestod undersökningsinstrumentet dels av ett följe-
brev, vars baksida innehöll information om Högarps by, och dels av ett 8-sidigt 
frågeformulär. Respondenterna ombads fylla i frågeformuläret och sedan skicka 
tillbaka det i ett bifogat portofritt svarskuvert. 
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Appendix B. Exempel 2 på un-
dersökningsinstrument 
Detta appendix innehåller ett undersökningsinstrument som användes inom forsk-
ningsprogrammet PlusMinus (http://plusminus.slu.se) för att skatta betalningsviljan 
för marina miljöförbättringar i ett kustområde sydväst om Stockholm, se även Öst-
berg et al. (2010, 2011). Studien genomfördes som ett samarbete mellan Avdel-
ningen för miljöstrategisk analys (fms) vid Kungl. Tekniska Högskolan, Enveco 
Miljöekonomi AB och Institutionen för skogsekonomi vid Sveriges Lantbruksuni-
versitet. 
 
Den här studien använde sig av CE-metoden. Datainsamlingen genomfördes som 
en webbenkät administrerad av undersökningsföretaget Norstat. (Appendixet redo-
visar dock enkäten som en pappersenkät.) En representativt utformad webbpanel 
rekryterad av Norstat gavs möjlighet att besvara enkäten. Respondenterna var totalt 
ca 600 personer boende i södra delen av Stockholms län samt i Trosa kommun i 
Södermanlands län. Huvudstudien genomfördes under hösten 2009 och hade före-
gåtts av fokusgruppmöten och en pilotstudie. 
 
Som framgår av undersökningsinstrumentet ställdes varje respondent inför sex 
olika valsituationer, se fråga 16, 19, 22, 25, 28 och 31. I varje valsituation fick 
respondenten välja mellan tre olika alternativ. A-alternativen var konstanta och lika 
med dagens situation och 0 kr i kostnad för hushållet. I B- och C-alternativen varie-
rades nivåerna på attributen utifrån resultatet från den designteknik som användes. 
I appendixet redovisas de valsituationer som hälften av respondenterna ställdes 
inför. Den andra hälften fick också ta ställning till sex olika valsituationer, men 
med andra kombinationer på attributnivåerna i B- och C-alternativen än de som 
redovisas nedan. 
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�

En bättre kust- och skärgårdsmiljö 
– vad betyder det för dig? 

 

 
�
�
�
�
� �

�

Observera!�

Många av enkätens frågor handlar om vattnen mellan Södertälje och 
Landsort, se kartan. Men enkäten är även till för dig som inte känner till det 
här området – dina svar är lika viktiga! 

Om någon fråga är svår att besvara exakt, försök svara ungefärligt. 

BI-F-1 
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DIN ANKNYTNING TILL OMRÅDET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hur många av årets dagar brukar du vistas i området åtminstone under en liten stund 

av dagen? 

Svara med antal dagar eller kryssa i rutan framför ”noll dagar”. 

Svar: Ungefär _______ till _______ dagar per år 

� Noll dagar per år 

 

2. Brukade du vistas i området under din uppväxt? 

� Ja, oftare än jag gör nuförtiden 

� Ja, ungefär lika ofta som jag gör nuförtiden 

� Ja, men mer sällan än jag gör nuförtiden 

� Nej 

 

 

 

 

 

3. Var i området brukar du oftast vistas? 

Markera på vilka vatten och stränder du 

oftast brukar vistas genom att sätta 

ett eller flera kryss på kartan här bredvid. 

 

� Med ”området” menar vi vattnen mellan Södertälje och Landsort och dess stränder. 

� När du besvarar frågorna om hur du vistas i området, svara utifrån hur det har brukat 
vara under de senaste 5 åren. 

Om du har svarat ”noll dagar per år” på fråga 1, 

gå framåt till sidan 5. Om inte, gå till fråga 3. 
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4. Vad brukar du göra när du vistas i området? Sätt ett eller flera kryss.

� Arbeta 

� Vara i den bostad där jag bor 

permanent 

� Vara i eget fritidshus 

� Vara i släktingars eller bekantas 

fritidshus 

� Vara i hyrd stuga 

� Campa (i t.ex. husvagn eller tält) 

� Segla 

� Åka motorbåt med motor på 

under 10 hk 

� Åka motorbåt med motor på  

minst 10 hk 

� Åka vattenskoter 

� Åka vattenskidor 

� Ro eller paddla 

� Vindsurfa eller surfa 

� Bada 

� Sola 

� Promenera, vandra eller jogga 

� Fågelskåda 

� Dyka eller snorkla 

� Grilla 

� Åka skridskor eller skidor 

� Fiska 

� Annan aktivitet � Ange vilken: 

__________________________

__________________________ 

 

 

 

5. Vilket/vilka redskap använder du då du fiskar i området? Sätt ett eller två kryss. 

� Handredskap (t.ex spö, dörj) 

� Andra redskap än handredskap (t.ex. nät, bur, ryssja, tina) 

 

6. Vilken av följande former av fiske anser du att du i huvudsak bedriver? Sätt ett kryss. Om 

du svarat Fritdsfiske, markera också vilken typ av fritidsfiske du i huvudsak bedriver 

� Fritidsfiske 

� Rekreationsfiske 

� Sportfiske 

� Husbehovsfiske 

� Yrkesfiske 

Om du har kryssat i rutan för ”fiska”, gå till fråga 5. Om inte, gå till sidan 5.
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7. Hur många av årets dagar brukar du fiska i området åtminstone en liten stund av dagen? 

Svar: Ungefär ________ till _________ dagar per år 

 

8. Finns det något eller några andra vattenområden i närheten (mindre än ca 20 minuters 

bilfärd längre bort) förutom vattnen mellan Södertälje och Landsort som du lika gärna åker 

till eller skulle kunna tänka dig att åka till? Sätt ett kryss. 

� Nej 

� Ja, 1-2 stycken 

� Ja, 3-5 stycken 

� Ja, fler än 5 stycken 

 
OM DAGENS KUSTMILJÖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grumligt vatten 
 
Grumligt vatten betyder att siktdjupet är litet. I grumligt vatten får blåstången svårare att 
överleva. Stora bestånd av blåstång är därför ett tecken på god vattenkvalitet.  
 
Grumligt vatten beror på stora utsläpp av näringsämnena kväve och fosfor. Vattenkvaliteten 
kan delas in i fem klasser utifrån bl.a. hur siktdjupet upplevs och hur växtligheten ser ut. 
 
Nedan visas exempel på hur vattnet kan se ut vid olika kvalitetsklasser. I textrutorna beskrivs 
vad som gäller för varje kvalitetsklass. Du kommer sedan behöva denna information för att 
komma vidare.  

Läs nedan om tre problem i kustmiljön:  
� grumligt vatten 
� algblomningar 
� buller och nedskräpning 
 
Efter varje problem följer en fråga som du ska besvara. 

FAKTARUTA: SIKTDJUP 
Siktdjupet mäts på sommaren genom att en vit skiva förs 
ned i vattnet, och djupet där den inte längre syns registreras. 
Hur många meter som siktdjupet upplevs vara vid bad etc. 
kan dock skilja sig från detta.  
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Vattenkvalitetsklasserna benämns i turordning: Mycket låg – Låg – Måttlig – God – Mycket 
god. 
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Nuläget för vattenkvaliteten mellan Södertälje och Landsort. I kartan visas nuläget för olika 
delar av området. 
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9. Har du själv upplevt grumligt vatten i kustmiljön? Sätt ett eller flera kryss. 

� Ja, i vattnen mellan Södertälje och Landsort 

� Ja, någon annanstans längs den svenska kusten 

� Ja, vid annan kust än den svenska 

� Nej 

 

Algblomningar 

 
Höga halter av näringsämnen leder till blomning av blågröna alger (även kallade 
cyanobakterier). Vissa algblomningar uppstår i skärgården och andra till havs. Med vindarna 
kan de driva in till stränderna. Algblomning är otrevligt vid bad och kan även ge besvär 
såsom klåda. Vissa algblomningar ger upphov till gifter med skadlig påverkan på fisk och 
andra havsdjur. De kan också vara farliga för husdjur. 
 
Nuläget för vattnen mellan Södertälje och Landsort: Varje sommar finns en hög risk för EN 
storskalig algblomning. Om det blir en algblomning som drabbar just vattnen mellan 
Södertälje och Landsort beror på många faktorer som är ganska oförutsägbara. Det har 
bland annat betydelse om det blir en varm sommar samt hur vindarna blåser. 
 
 

 
Algblomning vid Rangstabadet, Sorunda. 
 
 
10. Har du själv upplevt algblomningar i kustmiljön? Sätt ett eller flera kryss. 

� Ja, i vattnen mellan Södertälje och Landsort 

� Ja, någon annanstans längs den svenska kusten 

� Ja, vid annan kust än den svenska 

� Nej 
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Buller och nedskräpning 
 
Somliga upplever att exempelvis motorbåtstrafik orsakar mycket buller i kustmiljön och att 
folk skräpar ned för mycket i vattnet och vid stränderna.  
 
Nuläget för vattnen mellan Södertälje och Landsort: Myndigheterna har inte gjort några 
stora åtgärder för att minska buller och nedskräpning i just de här vattnen. 
 
 

 
 
 
 
11. Har du själv upplevt problemet med buller och nedskräpning i kustmiljön? Sätt ett eller 

flera kryss. 

� Ja, i vattnen mellan Södertälje och Landsort 

� Ja, någon annanstans längs den svenska kusten 

� Ja, vid annan kust än den svenska 

� Nej 

 

 

Foto: Franeker/IMARES Foto: Fredrik Berlin
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DIN INSTÄLLNING TILL KUSTMILJÖN

 
12. Hur viktig tycker du att den svenska kust- och havsmiljön är i jämförelse med andra 

samhällsfrågor som exempelvis hälso- och sjukvård, barnomsorg, utbildning och 

arbetsmarknad? Sätt ett kryss. 

� Mycket viktigare 

� Viktigare 

� Lika viktig 

� Mindre viktig 

� Mycket mindre viktig 

� Vet ej 

 

13. Följer du det som rapporteras om dagens miljösituation i Sveriges kust- och 

havsområden? Sätt ett eller två kryss. 

� Ja, genom medlemskap i någon miljöorganisation 

� Ja, på annat sätt, nämligen __________________ 

� Nej 

 

14. Rangordna följande möjliga miljöförbättringar i vattnen mellan Södertälje och Landsort 

efter hur viktiga du tycker att de är i förhållande till varandra.  

Skriv 1 framför den miljöförbättring du tycker är allra viktigast, 2 framför den näst 

viktigaste, osv.  

____ Större siktdjup och därmed större blåstångsbestånd 

____ Färre algblomningar 

____ Mindre buller 

____ Mindre nedskräpning 

____ Större fiskbestånd 

____ Bevarat strandskydd 

____ Annat: ______________________________________________________ 

____ Annat: ______________________________________________________ 
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HUR STÄLLER DU DIG TILL ÅTGÄRDER FÖR ATT FÅ EN 
BÄTTRE MILJÖ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärd 1: Minska utsläpp av näringsämnen 
 
Problemen med grumligt vatten och algblomningar kan minska om utsläppen av 
näringsämnen minskar. Området mellan Södertälje och Landsort påverkas mycket av utsläpp 
från bl.a. Himmerfjärdsverket, som är ett stort reningsverk som tar emot avloppsvatten från 
cirka 250 000 personer.  
 
Antag att det 2010 med t.ex. ny teknik går att minska utsläppen från Himmerfjärdsverket 
och andra kommunala reningsverk runt vattnen mellan Södertälje och Landsort.  

För vattenkvaliteten kan åtgärden ge något av följande resultat: 
� Som idag: Ingen förändring av nuläget. 
� En klass bättre: Vattenkvaliteten blir en klass bättre i varje del av området. 
� Två klasser bättre: Vattenkvaliteten blir två klasser bättre i varje del av området. 

Med hjälp av olika åtgärder är det möjligt att förbättra kustmiljön i vattnen mellan 
Södertälje och Landsort. Nedan presenteras två möjliga åtgärder som vi ber dig ta 
ställning till: (1) minska utsläpp av näringsämnen och (2) bilda hänsynsområden.  

Senare tar du ställning till om resultaten är värda pengarna det kostar att genomföra 
åtgärderna. 
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Åtgärd 1, minska utsläpp av näringsämnen
 
Vad händer om åtgärder införs för att förbättra vattenkvaliteten? 
 
Här visas återigen bilder med den nuvarande vattenkvaliteten i olika delar av 
området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På nästkommande sidor visas vad som händer om åtgärder införs som förbättrar 
vattenkvaliteten med en respektive två klasser. 
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Åtgärd 1, minska utsläpp av näringsämnen
 
Vad händer om åtgärder införs för att förbättra vattenkvaliteten? 
 
Utvecklingen till följd av en kvalitetsförbättring, EN KLASS 
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Åtgärd 1, minska utsläpp av näringsämnen
 
Vad händer om åtgärder införs för att förbättra vattenkvaliteten? 
 
Utvecklingen till följd av en kvalitetsförbättring, TVÅ KLASSER 
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För algblomningar kan åtgärden ge något av följande resultat:
� Som idag: Ingen förändring av nuläget, dvs. hög risk för en storskalig algblomning 

varje sommar. 
� Var 3:e sommar: Hög risk för en storskalig algblomning var tredje sommar. 
� Var 10:e sommar: Hög risk för en storskalig algblomning var tionde sommar. 

 
 
 
 
 
 
 
Antag dessutom följande: 
� Åtgärderna börjar få effekt efter 1-3 år. 
� Resultaten märks i stort sett bara i vattnen mellan Södertälje och Landsort. Effekterna 

för andra kust- och havsområden blir mycket små.  
� Om åtgärderna inte vidtas kan situationen förväntas förbli som idag. 
 

Åtgärd 2: Bilda hänsynsområden 

I hänsynsområden uppmanas besökarna att: 
 
a. Hålla låg fart, högst 5 knop. 
b. Använda motorn så lite som möjligt och 

undvika tomgångskörning. 
c. Inte köra jolle eller gummibåtar med 

utombordare i onödan. 
d. Undvika att åka vattenskoter eller ägna 

sig åt annan bullrande vattenlek. 
e. Dämpa musik. 
f. Inte orsaka svall för förtöjda båtar 

eller badande. 
g. Inte skräpa ned. 
h. Inte släppa ut toalettavfall i vattnet. 
 
I samband med att hänsynsområdena bildas 
placeras miljöstationer ut på lämpliga platser 
och möjligheter att ta hand om toalettavfall 
införs. 

FAKTARUTA: SIKTDJUP OCH ALGBLOMNINGAR
Blågröna alger/cyanobakterier har förmåga att i viss mån kompensera sig för 
minskade utsläpp genom att utnyttja luftens kväve. Därför är det inte säkert att det 
går att få både ökat siktdjup och färre algblomningar samtidigt. 
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Åtgärd 2: Bilda hänsynsområden 

Antag att det 2010 kan bildas 3 stycken hänsynsområden i vattnen mellan Södertälje 
och Landsort på de platser som är markerade i rött på kartan.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För buller och nedskräpning kan något av följande 
uppstå: 

� Som idag: Hänsynsområdena bildas inte, och det blir därför inte mindre buller och 
mindre nedskräpning i dessa områden. Situationen förblir ungefär som den är idag. 

� Mindre buller och mindre nedskräpning: Hänsynsområdena bildas, och det blir därför 
mindre buller och mindre nedskräpning i dessa områden. Hänsynsområdena får full 
effekt efter 1-3 år. 

 
FAKTARUTA: HÄNSYNSOMRÅDEN 
Hänsynsområden bildas av länsstyrelsen. I Stockholms skärgård finns för närvarande 
hänsynsområden vid Huvudskär (i Haninge kommun) och Stora Nassa (i Värmdö kommun). 
Hänsynsområden finns även i Bohusläns skärgård. Hänsynsområden bygger på frivillighet, vilket 
bedöms vara tillräckligt för att de ska få effekt. OBS. De här hänsynsområdena har inte 
föreslagits av Länsstyrelsen, utan är endast föremål för undersökning i detta forskningsprojekt. 
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15. Hur ställer du dig till att hänsynsområden inrättas enligt kartan? Sätt ett kryss. 

� Mycket positiv 

� Positiv 

� Vet ej/har ej tagit ställning 

� Negativ 

� Mycket negativ 

 

Finansiering av minskade utsläpp och hänsynsområden 
(åtgärd 1 och 2) 

Antag att åtgärderna finansieras genom en avgift som invånarna i Stockholms och 
Södermanlands län under åren 2010-2029 betalar till en statlig fond. Avgiften öronmärks så 
att du kan vara säker på att den finansierar just de här åtgärderna. Åtgärderna vidtas om 
deras värde för befolkningen kan bedömas vara större än kostnaderna. 

Hur skulle du välja mellan olika alternativ? 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan beskrev vi hur åtgärderna kan ge olika resultat. På var och en av följande sex sidor ställs du 
inför ett val mellan tre olika alternativ (A, B och C). Alternativ A är alltid lika med dagens situation 
utan någon avgift och utan åtgärder. Alternativ B och C består av olika resultat av åtgärderna och en 
avgift som ditt hushåll skulle bli tvunget att betala per månad under åren 2010-2029. 

� Du ska tänka dig att du har möjlighet att välja mellan de här alternativen och du ska kryssa för 
det alternativ som du då skulle välja. 

� Du ska göra de sex valen oberoende av varandra. När du gör t.ex. val nr 2 ska du alltså inte 
jämföra med val nr 1. 

� När du gör vart och ett av dina val, antag att inget annat förändras än det som är beskrivet i 
alternativen. Tänk alltså bara på de resultat som finns beskrivna. 

� Vi har använt en särskild metod för att variera avgiftens storlek och resultaten i alternativen. 
Ibland varierar avgiftens storlek på ett sätt som du kanske inte tycker är realistiskt. Men vi ber 
dig ändå att välja alternativ utifrån vad som står i alternativen. På så sätt hjälper du oss att 
förstå vad du värderar och tycker är viktigt. 

� Erfarenheter från liknande studier visar att folk tenderar att svara en sak men i verkligheten 
skulle de kanske göra något annat. Till exempel att man anger en lägre summa pengar än vad 
man egentligen skulle vilja betala, t.ex. noll kronor. Vi tror att detta bland annat kan bero på att 
man tycker att man t.ex. har rätt till att ha en bra vattenkvalitet. Andra kanske svarar en högre 
summa än vad de egentligen vill betala. Vi vill inte att du tänker på detta sätt när du besvarar 
våra frågor, utan svara utifrån vad du faktiskt är beredd att betala. Det kan säkert finnas andra 
orsaker till att man svarar som man gör. Om du har några tankar kring detta så skriv gärna detta 
i slutet av den här enkäten. 
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Val nr 1 

16. Vilket av nedanstående alternativ skulle du välja? Sätt ett kryss. 

  �  Jag skulle välja 
alternativ 1A  

 

 �  Jag skulle välja 
alternativ 1B 

 

 �  Jag skulle välja 
alternativ 1C 

 

  Alternativ 1A  Alternativ 1B  Alternativ 1C 

Siktdjup och 
blåstångsbestånd 

Som idag Som idag En klass bättre 

Algblomning Som idag Var 10:e sommar Som idag 

Buller och 
nedskräpning 

Som idag Som idag Mindre buller och 
mindre 
nedskräpning 

Kostnad för ditt 
hushåll 

0 kr/månad 20 kr/månad 100 /mån
ad 

 

17. Om alternativ 1B ovan skulle bli verklighet, skulle det påverka hur ofta du vistas i 
området, dvs. jämfört med ditt svar på fråga 1? 

� Ja, jag skulle vistas mer i området, ungefär _____ till _____ fler dagar per år 

� Ja, jag skulle vistas mindre i området, ungefär _____ till _____ färre dagar per år 

� Nej 

� Vet ej 

 

18. Om alternativ 1C ovan skulle bli verklighet, skulle det påverka hur ofta du vistas i 
området, dvs. jämfört med ditt svar på fråga 1? 

� Ja, jag skulle vistas mer i området, ungefär _____ till _____ fler dagar per år 

� Ja, jag skulle vistas mindre i området, ungefär _____ till _____ färre dagar per år 

� Nej 

� Vet ej 
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Val nr 2 

19. Vilket av nedanstående alternativ skulle du välja? Sätt ett kryss. 

  �  Jag skulle välja 
alternativ 2A  

 

 �  Jag skulle välja 
alternativ 2B 

 

 �  Jag skulle välja 
alternativ 2C 

 

  Alternativ 2A  Alternativ 2B  Alternativ 2C 

Siktdjup och 
blåstångsbestånd 

Som idag Två klasser bättre En klass bättre 

Algblomning Som idag Var 10:e sommar Var 3:e sommar 

Buller och 
nedskräpning 

Som idag Mindre buller och 
mindre 
nedskräpning 

Som idag 

Kostnad för ditt 
hushåll 

0 kr/månad 500 kr/månad 100 /mån
ad 

 

20. Om alternativ 2B ovan skulle bli verklighet, skulle det påverka hur ofta du vistas i 
området, dvs. jämfört med ditt svar på fråga 1? 

� Ja, jag skulle vistas mer i området, ungefär _____ till _____ fler dagar per år 

� Ja, jag skulle vistas mindre i området, ungefär _____ till _____ färre dagar per år 

� Nej 

� Vet ej 

 

21. Om alternativ 2C ovan skulle bli verklighet, skulle det påverka hur ofta du vistas i 
området, dvs. jämfört med ditt svar på fråga 1? 

� Ja, jag skulle vistas mer i området, ungefär _____ till _____ fler dagar per år 

� Ja, jag skulle vistas mindre i området, ungefär _____ till _____ färre dagar per år 

� Nej 

� Vet ej 
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Val nr 3 

22. Vilket av nedanstående alternativ skulle du välja? Sätt ett kryss. 

 �  Jag skulle välja 
alternativ 3A  

 

�  Jag skulle välja
alternativ 3B 

 

�  Jag skulle välja 
alternativ 3C 

 

 Alternativ 3A Alternativ 3B Alternativ 3C 

Siktdjup och 
blåstångsbestånd 

Som idag Som idag Två klasser bättre 

Algblomning Som idag Var 3:e sommar Som idag 

Buller och 
nedskräpning 

Som idag Som idag Mindre buller och 
mindre 
nedskräpning 

Kostnad för ditt 
hushåll 

0 kr/månad 1000 kr/månad 500 /mån
ad 

 

23. Om alternativ 3B ovan skulle bli verklighet, skulle det påverka hur ofta du vistas i 
området, dvs. jämfört med ditt svar på fråga 1? 

� Ja, jag skulle vistas mer i området, ungefär _____ till _____ fler dagar per år 

� Ja, jag skulle vistas mindre i området, ungefär _____ till _____ färre dagar per år 

� Nej 

� Vet ej 

 

24. Om alternativ 3C ovan skulle bli verklighet, skulle det påverka hur ofta du vistas i 
området, dvs. jämfört med ditt svar på fråga 1? 

� Ja, jag skulle vistas mer i området, ungefär _____ till _____ fler dagar per år 

� Ja, jag skulle vistas mindre i området, ungefär _____ till _____ färre dagar per år 

� Nej 

� Vet ej 
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Val nr 4 

25. Vilket av nedanstående alternativ skulle du välja? Sätt ett kryss. 

  �  Jag skulle välja
alternativ 4A  

 

�  Jag skulle välja
alternativ 4B 

 

�  Jag skulle välja 
alternativ 4C 

 

  Alternativ 4A  Alternativ 4B  Alternativ 4C 

Siktdjup och 
blåstångsbestånd 

Som idag Två klasser bättre Som idag 

Algblomning Som idag Som idag Var 3:e sommar 

Buller och 
nedskräpning 

Som idag Som idag Mindre buller och 
mindre 
nedskräpning 

Kostnad för ditt 
hushåll 

0 kr/månad 100 kr/månad 500 /mån
ad 

 

26. Om alternativ 4B ovan skulle bli verklighet, skulle det påverka hur ofta du vistas i 
området, dvs. jämfört med ditt svar på fråga 1? 

� Ja, jag skulle vistas mer i området, ungefär _____ till _____ fler dagar per år 

� Ja, jag skulle vistas mindre i området, ungefär _____ till _____ färre dagar per år 

� Nej 

� Vet ej 

 

27. Om alternativ 4C ovan skulle bli verklighet, skulle det påverka hur ofta du vistas i 
området, dvs. jämfört med ditt svar på fråga 1? 

� Ja, jag skulle vistas mer i området, ungefär _____ till _____ fler dagar per år 

� Ja, jag skulle vistas mindre i området, ungefär _____ till _____ färre dagar per år 

� Nej 

� Vet ej 
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Val nr 5 

28. Vilket av nedanstående alternativ skulle du välja? Sätt ett kryss. 

  �  Jag skulle välja 
alternativ 5A  

 

 �  Jag skulle välja 
alternativ 5B 

 

 �  Jag skulle välja 
alternativ 5C 

 

  Alternativ 5A  Alternativ 5B  Alternativ 5C 

Siktdjup och 
blåstångsbestånd 

Som idag En klass bättre Två klasser bättre 

Algblomning Som idag Var 10:e sommar Som idag 

Buller och 
nedskräpning 

Som idag Mindre buller och 
mindre 
nedskräpning 

Som idag 

Kostnad för ditt 
hushåll 

0 kr/månad 500 kr/månad 1000 måna
d 

 

29. Om alternativ 5B ovan skulle bli verklighet, skulle det påverka hur ofta du vistas i 
området, dvs. jämfört med ditt svar på fråga 1? 

� Ja, jag skulle vistas mer i området, ungefär _____ till _____ fler dagar per år 

� Ja, jag skulle vistas mindre i området, ungefär _____ till _____ färre dagar per år 

� Nej 

� Vet ej 

 

30. Om alternativ 5C ovan skulle bli verklighet, skulle det påverka hur ofta du vistas i 
området, dvs. jämfört med ditt svar på fråga 1? 

� Ja, jag skulle vistas mer i området, ungefär _____ till _____ fler dagar per år 

� Ja, jag skulle vistas mindre i området, ungefär _____ till _____ färre dagar per år 

� Nej 

� Vet ej 
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Val nr 6 

31. Vilket av nedanstående alternativ skulle du välja? Sätt ett kryss. 

  �  Jag skulle välja 
alternativ 6A  

 

�  Jag skulle välja 
alternativ 6B 

 

�  Jag skulle välja 
alternativ 6C 

 

  Alternativ 6A  Alternativ 6B  Alternativ 6C 

Siktdjup och 
blåstångsbestånd 

Som idag En klass bättre Två klasser bättre 

Algblomning Som idag Var 3:e sommar Var 10:e sommar 

Buller och 
nedskräpning 

Som idag Mindre buller och 
mindre 
nedskräpning 

Som idag 

Kostnad för ditt 
hushåll 

0 kr/månad 1000 kr/månad 20 r/månad 

 

32. Om alternativ 6B ovan skulle bli verklighet, skulle det påverka hur ofta du vistas i 
området, dvs. jämfört med ditt svar på fråga 1? 

� Ja, jag skulle vistas mer i området, ungefär _____ till _____ fler dagar per år 

� Ja, jag skulle vistas mindre i området, ungefär _____ till _____ färre dagar per år 

� Nej 

� Vet ej 

 

33. Om alternativ 6C ovan skulle bli verklighet, skulle det påverka hur ofta du vistas i 
området, dvs. jämfört med ditt svar på fråga 1? 

� Ja, jag skulle vistas mer i området, ungefär _____ till _____ fler dagar per år 

� Ja, jag skulle vistas mindre i området, ungefär _____ till _____ färre dagar per år 

� Nej 

� Vet ej 
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34. Tänk nu tillbaka på det du har svarat tidigare i enkäten. Var du beredd att betala något 
eller inte beredd att betala något för minskade utsläpp och/eller bildande av 
hänsynsområden? 

� Jag var alltid beredd att betala 

� Jag var aldrig beredd att betala 

� Jag var beredd att betala i vissa fall men inte i andra 

 

35. Varför var du villig att betala för dessa åtgärder? Markera det eller de alternativ som 
stämmer bäst för dig. 

� Egna natur- och rekreationsupplevelser i vattenområdena 

� Andra, nu levande människor kan få glädje av vattenområdena 

� För kustmiljöns egen skull 

� Framtida generationer kan få glädje av vattenområdena 

� Kustmiljön ger oss mat 

� Andra motiv, nämligen: _________________ 

 

36. Varför var du inte villig att betala för dessa åtgärder? Markera det eller de alternativ 
som stämmer bäst för dig. 

� Det behövs inga hänsynsområden 

� Den nuvarande vattenkvaliteten är acceptabel 

� Den nuvarande situationen vad gäller algblomningar är acceptabel 

� Det är fel att jag ska behöva betala 

� Åtgärderna verkar inte trovärdiga 

� Kostnaderna borde täckas av befintliga skatter 

� Jag anser mig inte ha råd 

� De vattenområden som studien omfattar är ointressanta för mig 

� Jag har fått för lite information 

� Andra motiv, nämligen: ____________________ 
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AVSLUTANDE ALLMÄNNA FRÅGOR

37. Vilket är ditt kön? 

� Kvinna 

� Man 

 

38. Vilket år är du född? Svar: _____________________ 

 

39. I vilket land föddes du? Svar: _________________________________________ 

 

40. I vilket land föddes din mor? Svar: _____________________________________ 

 

41. I vilket land föddes din far? Svar: ______________________________________ 

 

42. Var bor du idag? 

� På landsbygden eller i en ort med färre än 200 invånare 

� I en ort med 200 – 10 000 invånare 

� I en ort med 10 001 – 50 000 invånare 

� I en ort med 50 001 – 180 000 invånare 

� I Stockholms kommun 

 

43. Hur många personer, inklusive dig själv, bor det i ditt hushåll? Ange antal personer. 

Svar: _______ barn 0-12 år 

_______ ungdomar 13-17 år 

_______ vuxna 18 år eller äldre (glöm inte att räkna med dig själv) 

 

44. Vilken utbildning har du? Kryssa i en eller flera rutor.  

� Obligatorisk skola (t.ex. grundskola, folkskola eller motsvarande) 

� Yrkesutbildning (t.ex. yrkesskola, fackskola eller motsvarande) 

� Gymnasieutbildning (även t.ex. realexamen, folkhögskola eller motsvarande) 

� Universitet eller högskola 
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45. Ungefär hur stor är ditt hushålls totala inkomst per månad efter skatt? Räkna med alla 
inkomstkällor, inklusive t.ex. barnbidrag, a-kassa, studiemedel, pension, osv. Skriv in 
beloppet eller kryssa i en ruta nedan. 

Svar: _________________________________ kr per månad 

� Lägre än 10 000 kr 

� 10 000 – 19 999 kr 

� 20 000 – 29 999 kr 

� 30 000 – 39 999 kr 

� 40 000 – 49 999 kr 

� 50 000 – 59 999 kr 

� 60 000 – 69 999 kr 

� 70 000 – 79 999 kr 

� 80 000 kr eller mer 

 

 

SYNPUNKTER OCH TILLÄGG 

Använd gärna detta utrymme för dina eventuella synpunkter och tillägg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Ekonomisk värdering 
med scenariometoder 
En vägledning som stöd för 
genomförande och upphandling

GErda KinEll och TorE SödErqviST

Under en längre tid har det, främst i forskarvärlden, genom-

förts scenariostudier för att ekonomiskt värdera olika typer av 

miljöförändringar. Studierna använder sig av scenariometoder 

för ekonomisk värdering – ofta används benämningar som 

betalningsviljestudier, contingent valuation, choice experiments 

och stated preference methods för den här typen av studier och 

metoder. Det finns dock ett stort behov av att göra scenariostu-

dier också i myndighetsvärlden. För att underlätta framtagandet 

av scenariostudier har Naturvårdsverket tagit initiativ till denna 

vägledning som stöd för genomförande och upphandling av 

sådana studier. 

Vägledningen är relativt kortfattad och koncentrerar sig på 

att ge rekommendationer när det gäller särskilt viktiga moment i 

utformningen och genomförandet av en scenariostudie. Slutmå-

let med vägledningen är att den ska ge myndigheter ett gemen-

samt och transparent underlag för att kunna beställa eller utföra 

scenariostudier på angelägna områden. Att scenariostudier 

genomförs på ett enhetligt sätt är en fördel eftersom det skapar 

jämförbarhet mellan studier. Studierna kan sedan användas t.ex. 

i samhällsekonomiska konsekvensanalyser för att belysa nyttan 

av olika åtgärdsförslag. 

Vägledning har huvudsakligen finansierats av Miljömåls-

rådet och det analytiska arbetet med rapporten har utförts av 

Enveco Miljöekonomi AB i dialog med ett flertal andra myndig-

heter, på uppdrag av Naturvårdsverket.
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