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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Syftet med denna studie är att undersöka attityder till den svenska vargstammen i Sverige 

samt att undersöka betalningsviljan för att bevara denna djurart. Ett ytterligare syfte med 

denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar betalningsviljan. Metoden som 

användes i denna studie för att uppnå målet är ”Contingent Valuation Method” (CVM). En 

enkät delades ut i tre städer: Arboga, Stockholm och Luleå. I enkäten presenterades ett 

hypotetiskt scenario för respondenterna, där det framgår att den nuvarande vargstammen är 

ineffektiv för en långsiktigt och hållbar överlevnad. Respondenterna skulle ta ställning till en 

rovdjurspolitik som i sin tur skulle skydda vargen på långsikt genom en ekonomiskt 

bidragande till en sådan politik. Resultatet visade att majoriteten i Stockholm var för att 

implementera projektet medan Luleå och Arboga hade lägst stöd för implementeringen.  Den 

genomsnittliga betalningsviljan var 269 kronor för städerna. Det visades också att 

respondenter från Stockholm hade en högre genomsnittlig betalningsvilja jämfört med Arboga 

och Luleå.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTACT 

 

 

 

 

The main purpose of this study is to investigate the attitude of the Swedish wolves in Sweden 

by examining the willingness to pay to preserve this species. An additional purpose of this 

study is to investigate the characteristics and factors that affect the willingness to pay. The 

method used in this study to achieve the objective is "Contingent Valuation Method". A 

survey that was distributed in three cities: Arboga, Stockholm and Luleå. The survey 

presented a hypothetical scenario for the respondents, which showed that the current wolf 

population was ineffective for long-term and sustainable survival. Respondents would take a 

stand for a conservation predator policy that would in turn protect this species in the long run 

through a financial contribution to this project. The result showed that the majority in 

Stockholm were to implement this project while Luleå and Arboga had the lowest support for 

this implementation. The mean willingness to pay was 269 kronor for the entire population. It 

was also shown that Stockholm had a higher average willingness to pay compared to Arboga 

and Luleå. 
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KAPITEL 1 

INTRODUKTION 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Vargen tillhör de stora rovdjuren och har funnits i Sverige under längre tid men är 

utrotningshotad. Efter 1850 sjönk antalet vargar dramatiskt till ungefär 10 vargar i hela 

Skandinavien, vilket berott på att vargstammen jagats hårt under flera år. Det utgjorde en 

varningssignal som ledde till att vargen blev fredad år 1966. År 1983 lyckades vargen 

återkolonisera sig i Sverige och antalet individer började öka. Idag uppskattas antalet vargar 

till 340 individer (Naturvårdsverket 2017). 

Den svenska rovdjurspolitiken har sin grund i det beslut som riksdagen beslutade år 2001 där 

syftet var att se till att rovdjur, inklusive varg, på sikt ska existera i den svenska naturen och 

att dessa arter kan röra sig fritt (Regeringens proposition 2012/13:191). 

I regeringens proposition beskrivs att Sverige nu står inför andra uppgifter då landet har klarat 

av den första uppgiften, det vill säga att bevara rovdjuren. I praktiken betyder det att landet 

ska utarbeta ett nytt politiskt system, genom olika politiska åtgärder som tillåter en hållbar 

förvaltning av de större rovdjuren, där vi får en lämplig bevarandestatus samtidigt som hänsyn 

tas till de som bor i regioner där rovdjursexistensen anses vara hög. Fortsättningsvis 

diskuteras etappmål för varg istället för miniminivåer, på grund av vargstammen ännu inte 

hade nått de minimum mål som satts upp för deras tillväxt och överlevnad. När vargstammen 

når detta specifika mål, då den säkrar överlevnad kommer en ny uppskattning göras av 

stammens framtida utveckling och de kommande förvaltningsplanerna (Regeringens 

proposition 2012/13:191). 

En hållbar rovdjurspolitik resulterar i att ekonomiska intressen kan komma att ställas i 

motsatta riktningar. En huvudfråga är bevarande värdet av vargstammen gentemot 

kostnaderna som vargar orsakar. Kostnaderna kan delas in i direkta kostnader och indirekta 

kostnader. De direkta kostnaderna omfattar exempelvis angrepp på människor, tamdjurskötsel 

och fäbodbruk (Viltskadecenter 2006). De indirekta kostnaderna kan exempelvis vara 
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förlorade intäkter eftersom boskap kan uppleva stress där rovdjur existerar, vilket i slutändan 

resulterar mindre avkastning. En annan indirekt kostnad är människors oro samt minskat 

jaktmöjlighet av vissa djurarter. Fallande mark- och fastighetspriser på de områden där 

koncentrationen av vargrevir är hög, utgör också en av de indirekta kostnaderna som individer 

i dessa områden får stå för (SLU 2015). 

En viktig notering här är att antal vargar år 2004 uppskattades till 58–72 individer enligt 

Wabakken m.fl., (2004) medan idag beräknas antal vargar till mer än 340 individer enligt 

Naturvårdsverket (2017). Ökningen i antal vargar utgör grunden samt anledningen till att 

utföra denna studie för att se om något i attityden gentemot varg har förändrats hos 

individerna.  

I regeringens proposition diskuteras även att vargen bidrar till samhällsnyttor och inte bara 

samhällskostnader. Enligt propositionen kan kännedomen i sig om att vargen existerar i 

Sverige vara en form av nytta. Människor tenderar i allmänhet att uppskatta och därmed 

eftersträva ett hållbart antal rovdjur inklusive varg, där de har möjlighet att uppleva dessa 

arter i deras riktiga miljö under de kommande åren. I propositionen uppskattas de 

välfärdseffekter vargar generar till ungefär 13–14 miljarder kronor. Där noteras också att 

summan inte kan reflektera hela bilden, på grund av att betalningsviljeundersökningarna är 

flera år gamla och mycket har förändrats sedan dess, med tanke på ökning i antal vargar i 

landet (Regeringens proposition 2012/13:191). 

Vargexistensen främjar den biologiska mångfalden enligt Ripple och Bescha (2011) som 

pekar på att vargåterkoloniseringen i Yellowstone gav oväntade konsekvenser. I början av 

återkoloniseringen jagade vargarna hjortar och detta ledde till att antalet hjortar sjönk snabbt. 

Med tiden ändrade hjortarna i Yellowstone sitt betesbeteende och sökte annat betesområde för 

att undvika att vara ett lätt byte för vargar. En konsekvens av minskningen i antal hjortar är att 

nya växtarter började födas på nytt. Växter som asp, pilträd och buskar började växa igen och 

detta skapade en levnadsmiljö som var gemensam för olika fågelarter att leva i. Ökningen i 

vegetationen i denna del av Yellowstone skapade också en levnadsmiljö som var gynnsam för 

djurarter som exempelvis bävrar. Bävrarna började bygga dammar och det skapade i sin tur 

goda levnadsförutsättningar för andra djurarter såsom uttrar, bisamråttor, örnar, korpar, 

kaniner samt reptiler. Studien förmedlar även att den ökade vegetation minskade erosionen 

och allt det i sin tur berodde på vargexistensen. Det vill säga, vargarna omvandlade den 

fysiska geografin i området.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka nuvarande attityd gentemot varg i Sverige och 

betalningsviljan för att bevarandet av varg. Den senaste undersökningen angående 

betalningsviljan för vargar genomfördes år 2004 av Broberg och Brännlund (2008a & b), där 

en CVM undersökning implementerades och betalningsviljan uppskattades vara mellan 309 – 

360 kronor. Under denna tid beräknades antalet vargar till att vara mellan 58–72 individer och 

idag estimeras antalet vargar till drygt 340 individer. Där med är det intressant att se vilken 

riktning betalningsviljan har utvecklats under dessa år om den har förändrats. Med andra ord 

är det intressant att undersöka nuvarande betalningsviljans storlek givet ökningen i antal 

vargar de senaste åren. En frågeställning som denna studie därmed ska försöka besvara är, hur 

mycket det svenska folket är beredda att betala för vargexistensen i landet, med tanke på de 

olika kostnaderna samt nyttor som vargen bidrar? En annan frågeställning är att se med hur 

mycket betalningsviljan har ökat/minskat jämfört med tidigare enkätundersökningarna från 

2004.  

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen genomfördes i mindre skala med hänsyn till begränsad tid och resurser, där 

jämförbarhet önskas uppnås mellan tre städer i Sverige: Arboga, Stockholm och Luleå.  

Bakgrunden till att genomföra undersökningen i de tre utvalda städerna är att dels den 

geografiska spridningen i landet och dels skillnaden i vargförekomst mellan städerna. Arboga 

ligger i Västmanland och vargen förekommer i stor skala. Vargförekomsten i Stockholm samt 

Luleå är sällan eller inträffar någon enstaka gång medan det är vanligare i Arboga. Att sträva 

efter en större spridning samt stor variation bland populationen utgör en anledning till att välja 

just de tre städerna. De tre städerna tillhör olika län i landet, vilket även kan bidra till att 

ungefärlig bild att representera den allmänna omfattningen i fråga.  
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1.4 Disposition  

Studien består av sju kapitel där introduktionen är det första kapitlet som beskriver 

bakgrunden till studien, syftet, avgränsning samt definition av viktiga förkortningar som 

användes under studien. Kapitel två belyser tidigare studier och forskning som är relevant för 

rapporten. Syftet med kapitlet är att ge läsaren kunskap om hur den allmänna bilden av 

vargexistensen beskrivits och analyserats under tidigare år. I kapitel tre beskrivs den 

teoretiska bakgrunden samt den metod som används för att uppnå rapportens syfte. Kapitel 

fyra behandlar den empiriska modellen med tillhörande variabler som senare ska testas. I 

kapitel fem beskrivs tillvägagångsättet för datainsamlingen samt deskriptiv statistik. 

Resultatet presenteras i kapitel sex. Diskussion, slutsatser samt föreslag på framtida forskning 

redogörs för i kapitel sju. 

1.5 Definition av förkortningar.  

CVM: Contingent Valuation Method = Betingad värdering eller hypotetisk värdering 

WTP: Willingness to Pay = Betalningsvilja 

WTA: Willingness to Accept = Villighet att acceptera  



5 
 

KAPITEL 2 

LITTERATURÖVERSIKT 

 

 

 

 

I detta kapitel presenteras tidigare nationalekonomiska studier och forskning gällande 

vargproblematiken i Sverige. Hur stor betalningsvilja svenska folket haft i tidigare 

undersökningar för att bevara vargstammen i landet samt vilka faktorer som ligger bakom det 

diskuteras. Inledningsvis presenteras forskning som förklarar vilket förhållande som 

människorna förbinder vargen som ett rovdjur. Därefter följs det upp av tidigare studier som 

undersökt storleken på betalningsviljan för att bevara varg baserat på ”Contingent Valuation 

Method” (CVM). Tidigare forskning inkluderar vetenskapliga studier som har undersökt 

attityder samt värderat vargexistensen. 

2.1 Sökstrategi  

Studierna har hittats med hjälp av Google och Google Scholar, genom direktkontakt med 

forskare från Umeå universitet samt kontakt med en jaktvårdskonsulent från jägareförbundet i 

Dalarna. 

2.2 Tidigare forskning 

I studien skriven av Loomis och White (1996), hävdar författarna att det uppstår flera olika 

typer av nyttor eller fördelar när vi skyddar de hotade och utrotningshotade arterna. 1 Studien 

beskriver djurartens existensvärde, det vill säga att själva vetenskapen att vargen existerar gör 

att individer känner sig tillfredsställda, trots att de aldrig kanske kommer vara i kontakt med 

en varg. Det ger en möjlighet för nästkommande generation att ha möjlighet att få uppleva 

denna art i dess naturliga miljö. Författarna nämner också att vissa hotade och 

utrotningshotade arter kan ingå i tillverkningsprocessen av läkemedel. I studien ges 

information om att CVM är en metod som kan användas för att få uppskattningar av det totala 

ekonomiska värdet av arter som är hotade och utrotningshotade (Loomis och White, 1996). 

                                                            
1 Begreppet hotade arter syftar på de arter som har kritiskt antal individer och om ingen nödvändigt åtgärd vidtas 

omedelbart kan det riskera att gå över till att bli utrotningshotad art, det vill säga att arten hamnar i ett nödläge. 

Konsekvensen av utrotningshot är att arten kan försvinna från existensen.  
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En CVM studie av Boman och Bostedt (1999) undersökte vilka fördelar det finns av att 

bevara vargen i den svenska faunan. Studien hade som avsikt att uppskatta individernas 

betalningsvilja för att bevara vargen som art i landet. Enkäten skickades ut i slutet av 1993 

och början av 1994 till slumpmässigt utvalda individer via e-mejl till 2500 personer där åldern 

låg mellan 17 och 74 år och svarsfrekvensen uppgick till 61 %. Enkäten bestod av totalt 20 

frågor och de tillfrågade ställdes inför olika höga bud där de endast kunde svara ja eller nej. 

Författarna använde två former av frågor diskreta val (DC) och öppna frågor (OE). DC-frågan 

innehöll fem olika prisnivåer 20, 100, 500, 1500 och 5000 SEK i kombinationen med fyra 

olika nivåer av vargpopulation 25, 100, 700, 1000 vargar. Frågorna av typen OE innehöll 

frågor om informanternas maximala betalningsvilja som deltagarna kunde tänka sig betala där 

antal vargar fördubblades. En slutsats som forskarna kom fram till var att det inte skedde 

någon förändring av betalningsviljan med antal vargar. Den genomsnittliga betalningsviljan 

för frågorna med DC–format låg mellan 700 och 1000 SEK samt medianen för 

betalningsviljan låg mellan 100 och 200 SEK. I dagens penningvärde blir genomsnittliga 

betalningsviljan enligt DC-formatet 907 och 1294 SEK samt medianen blir 129 och 259 SEK. 

2 Forskarna i studien översätter detta resultat till att folk värderar vargstammens bevarande i 

fauna i sig och inte hur stor själva vargstammen är. Med det menas att individerna tar hänsyn 

till de fördelarna som vargen bidrar med och förutom existensvärde kan det finnas flera 

kategorier som innehåller direkta och indirekta nyttor av att vargen finns i sin naturliga miljö 

(Boman och Bostedt, 1999). 

I en vetenskaplig studie som utfördes av Ericsson och Heberlein (2003) analyserades 

relationen mellan erfarenhet, kunskap samt individernas inställning gentemot vargar. Syfte 

med denna studie var att undersöka attityden bland människor som har blivit utsatta för olika 

effekter av att vargen har återkoloniserat sig i Sverige. Datainsamlingen skedde genom e-

postenkäter som skickades ut till 2216 deltagare mellan december 2000 och februari 2001 och 

hade en svarsfrekvens på 78%.  Artikelförfattarna förklarar hur viktigt det är att ta hänsyn till 

de olika effekterna som påverkar människornas liv på grund av återkolonisering av 

vargreviren. Resultatet från undersökningen visade att människor med erfarenheter kopplat till 

varg såsom jägare, har en mer negativ attityd till varg. Det påpekas att attityden kan förändras 

över tid och att attityden är relaterad till hur stor vargstammen är i landet. Författarna menar 

även att ju högre utbildningsnivå desto positivare inställning till vargar kan skapas då 

                                                            
2 http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/ 
 

http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/
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utbildningen är viktig i den meningen att den utgör en förvandlingspunkt från den negativa 

inställningen. I artikeln nämns det två faktorer som kan motverka den framtida restaureringen 

av vargstammen som analysen förslår. Första faktorn är att negativ publicitet kan påverka 

attityden hos individer som inte känner sig positiv till vargexistensen. Den andra faktorn visar 

att människor med vargerfarenhet tenderar att ha en mer negativ inställning till varg jämfört 

med resterande befolkning. Slutligen anger författarna Ericsson och Heberlein (2003) att 

tillväxten av antal vargar i landet, särskilt för landsbygden, kan leda till en ökning i antal 

människor med negativ inställning till varg.  

Karlsson och Sjöström (2007) har också undersökt människors attityder gentemot vargar. 

Syftet med denna studie var att undersöka om avståendet till vargrevir utgör en avgörande 

faktor som påverkar attityden hos individer gentemot vargar. För att undersöka det använder 

författarna multiregression ”an ordered probit model” med både de socioekonomiska 

variablerna och information om respondenternas närmaste avstånd till vargområden. Individer 

som levde i och nära vargområden hade en negativ inställning gentemot vargar jämfört med 

individer som levde långt ifrån vargområden. I modellen som författarna använder, inkluderas 

personliga egenskaper som tycks ha stor påverkan på människornas attityd såsom ålder, kön, 

utbildningsnivå och inkomst. Författarna använder sig av tre oberoende variabler: De 

socioekonomiska variablerna som beskriver antal utomhusaktiviteter, exempelvis jakt och 

fiske och variabler som reflekterar avståndet mellan individer och vargreviren. Studien 

inkluderar så kallad dummy-variabler som är begränsade till städerna Stockholm, Göteborg 

och Malmö. Studien inkluderade dummy-variabler för storstäder eller landsbygd inuti 

vargreviren. Datainsamlingen genomfördes år 2004 med 2455 enkätsvar, vilket gav en 

svarsfrekvens på 61 %. Resultatet från enkäten visade att det finns en markant skillnad i 

attityden mellan människor som bor inom vargreviren och resterande delarna av landet. 

Författarnas slutsats är att närheten till ett vargrevir hade signifikant påverkan på attityden och 

att ju längre individen är från vargområden desto starkare positiv attityd finns det till 

vargreviren. En annan slutsats är att indirekta erfarenheter kan påverka attityden genom 

kontakten med andra människor eller genom media. Jägare som äger jakthund har mer negativ 

attityd än jägare utan jakthund. I artikeln påpekas också att den positiva attityden hos 

människor kommer att sjunka när det skapas ett vargrevir nära deras områden (Karlsson och 

Sjöström, 2007). 
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Broberg och Brännlund (2008a & b) utförde en studie baserat på en enkätundersökning. 

Undersökningen skickades ut via mejl med svarsrespons på 2455 av 4050 svenskar mellan 18 

och 84 år. Syftet var att se närmre på betalningsviljan för att skapa och bevara livskraftiga 

rovdjursstammar i den svenska faunan, genom att analysera de olika bakomliggande 

faktorerna som påverkar storleken på betalningsviljan. För att beräkna det använder 

författarna sig av CVM och antar en hypotetisk marknad för rovdjurspolitiken för att göra det 

möjligt för respondenterna att lägga ett pris för utbudet, det vill säga, för en rovdjurspolitik 

som bevarar varg. Författarna uppskattar betalningsviljan genom att respondenten får avgöra 

först om hen vill bidra med att betala, det vill säga har en betalningsvilja.  Det näst kommande 

steget avgör hur mycket individen är villig att bidra med, om hen visat sig ha en positiv 

betalningsvilja. Resultatet visar att majoriteten som var redo att finansiera ett sådant projekt 

bodde i stora städer medan de som hade låg eller ingen betalningsvilja var från områden där 

vargen fanns. Betalningsviljan för deltagare låg mellan 273–318 SEK per år under en 

femårsperiod, vilket i 2017 års penningvärde motsvarar 315–366 SEK3. Resultatet var knutet 

till flera faktorer såsom bosättningsområde, ålder, utbildning, medlem i miljövänliga 

organisationer och om respondenten var djurägare. Slutligen benämner författarna Broberg 

och Brännlund (2008a & b) att det nuvarande ersättningssystemet inte har varit effektivt på att 

uppfylla målen och hävdar att det behövs ett effektivare ersättningssystem.  

Enligt en rapport av Ericsson m.fl., (2008) Wolves as a Symbol of People´s Willingness to pay 

for Large Carnivore Conservation användes en e-mejl-enkätundersökning baserad på CV-

metoden för att fråga människor som är bosatta i rovdjursområden om deras betalningsvilja 

för att nå den nationella gränsen som är uppsatt av Riksdagen. Under år 2004 uppskattades 

antalet vargar upp till 70 stycken i hela landet, vilket var mycket färre än det uppsatta 

nationella målet på 200 vargar. I studien undersöktes 69 kommuner mellan 9 mars och 1 april 

2004 där högsta svarsfrekvensen kom från områden där rovdjurstätheten anses vara hög 

Resultatet visade att 33,8 procent av respondenterna var beredda att delta i finansieringen för 

att öka antalet rovdjur inklusive varg. En tydlig slutsats författarna diskuterar är att 

betalningsviljan var som lägst i de områden där vargen fanns och i de områden där 

vargstammen växer som mest. Den genomsnittlig betalningsvilja för vargar låg mellan 388 

och 639 SEK, vilket i 2017 års penningvärde motsvarar 447–736 SEK4, där Jämtland hade 

                                                            
3 http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/ 
 
4 http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/ 

 

http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/
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lägst betalningsvilja. Författarna använder begreppet NIMBY5 för att beskriva 

rovdjurproblematiken där den förklarar beteendet hos människor som bor i rovdjurområden 

och som inte är villiga att delta på finansieringsprojekt för varg eller andra rovdjursarter 

(Ericsson m.fl., 2008).  

I en annan vetenskaplig studie som utfördes via Umeå universitet av Bostedt m.fl., (2008) 

beräknades den lägsta legala betalningsviljan (MLW) för bevarande av de stora rovdjuren. 

Datainsamlingen gjordes genom en e-mejl-enkätundersökning. Tillvägagångssättet för att 

åstadkomma en skattning av hur stor den minsta betalningsviljan var gick till genom att 

författarna estimerade första halvan av det högsta medelvärdet som respondenterna av enkäten 

hade angett i undersökningen.  Enligt författarna låg MLW mellan 63 och 135 SEK, vilket i 

2017 års penningvärde motsvarar 65–139 SEK, där den lägsta summan kom från Jämtland 

och den högsta summan kom från resten av landet. Resultatet visade också att Västernorrland 

hade 100 kr MLW, vilket blir 111 kronor i dagens penningvärde, vilket utgör det högsta 

värdet av alla rovdjurområden. Estimeringen av data visade även att MLW korrelerar med 

variabler som ålder och utbildningsnivå (Bostedt m.fl., 2008).  

I en studie om den allmänna attityden och vargars framtid i Sverige av Heberlein och Ericsson 

(2008) försöker författarna beskriva vilka faktorer som påverkar inställningen hos 

människorna gentemot vargar. Författarna börjar med att notera att ett ökat antal vargar i ett 

specifikt område kan omvandla en positiv attityd till negativ, trots att vargfrågan har starkt 

stöd hos svenskarna. Om en negativ händelse inträffar som orsakas av varg kan det också leda 

till en omvandling mot negativ inställning. Stödet för varg hos jägare har sjunkit dramatiskt 

under åren efter att antalet vargar ökat i landet. Det spelar en viktig roll för avgörande av 

inställningen till varg om individen bor i en storstad eller på glesbygden, där storstadsinvånare 

har starkare stöd till varg jämfört med glesbygden. Utbildning är, enligt författarna är en 

viktig aspekt som anses vara tillämplig för att hantera och lösa de olika samhällsproblemen. 

Det bör samtidigt satsas mer på annat än bara på utbildning för att skapa mer positiv attityd 

till varg. Sist noterar författarna att vargfrågan har lett till skapande av en stämning där 

individer på glesbygden upplever maktlöshet i det att storstäder har dominerat deras liv. 

Glesbygdens befolkning menar att invånare som bor i storstäder och som har en mer positiv 

                                                            
5  NIMBY står enligt Hermansson (2007) för "Not in my backyard", det vill säga "inte på min bakgård" 

Begreppet strävar efter en beskrivning av beteende där den ena sida att vissa individer kan kännas själviska 

genom att de accepterar tillämpningen av en specifik sak som inte berör deras liv direkt medan å andra sida finns 

det andra människor som påverkas negativt av denna tillämpning. 
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inställning till varg bestämmer att Sverige ska ha varg, men samtidigt tas det ingen hänsyn till 

befolkningens oro i glesbygden av att ha varg i deras närhet (Heberlein och Ericsson 2008). 

I en studie från december 2011 analyseras hur den människliga rädslan av de stora rovdjuren 

påverkar deras betalningsvilja att bevara dessa arter. Studien är baserad på samma 

enkätundersökning som utfördes av Umeå universitet år 2004. Analysen visade att det finns 

en tydlig påverkan av rädsla på betalningsviljan. Författarna poängterar också för att kunna 

skapa en stark och hållbar bevarandestatus bör det inkluderas i beräkningarna de känslor som 

finns hos människorna i landet gentemot de stora rovdjuren. I artikeln diskuteras också fler 

aspekter som anses vara viktigt för utformning av en hållbar förvaltning och bevarande 

system för rovdjuren, såsom om individen är jägare och äger en jakthund, är tamdjursägare 

samt avståndet till vargreviren (Johansson m.fl., 2012). 

Jacobs m.fl., (2014) beskriver i en rapport om vilken roll negativa respektive positiva känslor 

hos individerna spelar in för avgörandet till vilken inställning mot varg individen har. Studien 

är baserad på ett experiment där deltatagare var holländska och kanadensiska 

universitetsstudenter.  Författarna antog att beroende variabler representerades av glädje, 

rädsla, överraskning, ilska, avsky, sorg, intresse, medan de oberoende variablerna omfattade 

(acceptability of lethal control of wolves) vilket delades in i val av tre alternativ, "närvaro av 

varg, varg dödar får, varg dödar människan". Slutresultatet visar att samhället är uppdelat i 

olika inriktningar där vissa individer upplever rädsla för varg medan andra individer känner 

avsky av (lethal control) av varg.  Författarna Jacobs m.fl., (2014) påpekar att holländska 

studenter som inte hade någon erfarenhet kopplat till varg angav högre indikator på glädje 

gentemot varg jämfört med de kanadensiska studenterna.  

Det finns därmed studier som visar den viktiga rollen av vargen för det biologiska livet. I en 

vetenskaplig studie av Ripple och Beschta (2011) gällande vilken effekt vargåterkomsten har 

för den biologiska mångfalden, visar att vargexistensen i ett visst område kan påverka och 

gynna miljön. Experimentet bygger på att studera effekterna på miljön efter 15 år av 

återkoloniseringen av vargen i Yellowstone, USA. Resultatet visade att vargen gynnade vissa 

djurarter såsom bäver och bison samt växtarter som under tidigare period var sällsynta. En 

generell slutsats av studien är att vargpredationen har lett till att vissa betesdjur har ändrat sitt 

betesmönster, dock nämns i studien att älgstammen sjönk efter vargetableringen (Ripple och 

Beschta 2011). 
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2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Författare och publiceringsår Titel Syfte Resultat 

Loomis och White (1996)  Economic 

benefits of rare 

and endangered 

species: 

summary and 

meta-analysis 

Undersöka vilka 

fördelar finns av att 

skydda hotade och 

utrotningshotade 

arter.  

Att en viss art 

existerar i 

miljön och kan 

bidra till något 

positivt, vilket 

skapar en 

tillfredsställelse 

hos vissa 

människor.   

Boman, M och Bostedt, G 

(1999) 

Valuing the wolf 

in Sweden: Are 

benefits 

contingent upon 

the supply? 

Vilka fördelar finns 

det av att bevara 

varg i Sverige. 

Folk värderar 

vargstammens 

bevarande i 

fauna och inte 

hur stor 

vargstammen är. 

Ericsson G och Thomas, A 

Heberlein (2003) 

Attitudes of 

hunters, locals, 

and the general 

public in 

Sweden now 

that the wolves 

are back 

Studera effekten på 

människor av 

vargåterkolonisering 

i landet. 

Utbildning gör 

att individer 

känner sig mer 

positiva till 

varg. Ju fler 

vargar existerar 

i landet desto 

mer negativ 

inställning till 

varg skapas 

fram.  

Karlsson, J., och Sjöström, M., 

(2007) 
Human attitudes 

towards wolves, 

a matter of 

distance 

Undersöka om 

avståndet till 

vargreviren avgör en 

viktig aspekt för 

attityd utformning. 

Ju närmare 

individen 

befinner sig till 

vargreviren 

desto mer 

negativ 

inställning. 

Jägare med 

hund tenderar 
att ha negativ 

inställning till 

varg. 
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Författare och publiceringsår Titel Syfte Resultat 

Broberg, T., och Brännlund, 

R., (2008a & b) 

On the value of 

large predators 

in Sweden: A 

regional 

stratified 

contingent 

valuation 

analysis. 

Betalningsviljan 

för att skapa och 

bevara 

livskraftiga 

rovdjursstammar 

i den svenska 

faunan. 

Beräkna 

betalningsviljan 

WTP, för att skapa 

och bevara 

livskraftiga 

rovdjursstammar 

baserat på olika 

egenskaper.  

Betalningsviljan 

uppskattades till 

309–360 kr. 

 

Ericsson, G., Bostedt G., och 

Kindberg, J., (2008) 

Wolves as a 

Symbol of 

People´s 

Willingness to 

pay for Large 

Carnivore 

Conservation. 

Undersöka 

betalningsviljans 

storlek för 

människor inom 

rovdjursområden för 

att nå gränsen av 

antal rovdjur som 

Riksdagen hade 

bestämt.   

Undersökningen 

visade att 

betalningsviljan 

låg mellan 440 

och 724 kronor. 

Områden där 

vargen växer 

snabbt tenderar 

betalningsviljan 

vara lägre, 

NIMBY. 

Bostedt, G., Ericsson, G., och 

Kindberg, J., (2008) 

Contingent 

values as 

implicit 

contracts: 

estimating 

minimum legal 

willingness to 

pay for 

conservation of 

large carnivores 

in Sweden 

Att räkna ut den 

minsta 

betalningsviljan 

(MLW) för att 

bevara de stora 

rovdjuren.  

Minsta 

betalningsviljan 

låg mellan 62 

och 133 kronor. 

Utbildnings- och 

åldersvariablerna 

var signifikanta 

relaterad till 

summan ovan.  

Heberlein, A Thomas., och 

Ericsson, G., (2008) 

Public attitudes 

and the future of 

wolves Canis 

lupus in 

Sweden. 

Beskriva faktorer 

som påverkar 

attityden till vargen.  

Utbildning är en 

viktigt variabel 

men det bör 

satsas mer på 

annat än den. 

Öka kontakten 

mellan 

glesbygden och 

resten av landet 

för att skapa mer 

acceptans för 

vargen i landet.   
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Författare och 

publiceringsår 

Titel Syfte Resultat 

Johansson, M., 

Sjöström, M., 

Karlsson, J., och 

Brännlund, R., 

(2012) 

Is Human Fear 

Affecting Public 

Willingness to pay 

for the Management 

and Conservation of  

Large Carnivores?         

Analysera hur 

rädslan påverkar 

storleken på 

betalningsviljan för 

att bevara rovdjuren, 

inklusive vargen. 

Slutresultatet visade 

att det finns samband 

mellan rädslan och 

betalningsviljan, 

WTP.  

Jacobs, H Maarten., 

Vaske, J Jerry., 

Dubois, S., och 

Fehres, P., (2014) 

More than fear: role 

of emotions in 

acceptability of 

lethal control of 

wolves 

Studera effekten av 

de positiva 

respektive negativa 

känslorna för att 

avgöra inställning 

till varg.  

Mindre erfarenhet 

kopplat till varg tyder 

på mer positiv 

inställning till varg 

och vice versa. 

Ripple, J., William 

och Beschta, L., 

Robert (2011) 

Trophic cascades in 

Yellowstone: The 

first 15 years after 

wolf reintroduction. 

Studera effekten på 

miljö och andra arter 

av 

vargåterkolonisering 

efter 15 år i 

Yellowstone, USA 

Studien visade att 

återföring av varg 

kan främja den 

biologiska 

mångfalden.  
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2.4 Litteraturdiskussion  

Baserat på ovanstående forskning kan det dras flera slutsatser gällande vargexistensen i 

landet. Människor i landet är uppdelade i tre grupper gällande inställningen till varg, där 

första gruppen representeras av folk som bor på landsbygden och som får olika former av 

skador orsakade av varg. Den andra gruppen är individer som bor i stora städer och som 

tycker att vargen har rätt att existera i landet. Den tredje gruppen är individer som är likgiltiga 

till denna problemställning men som kan ändra sin attityd om någon form av skada skulle 

uppstå i sin närhet.  

En vanlig metod som den tidigare litteraturen använt sig av för att mäta betalningsviljan hos 

individerna är CV-metoden. Den senaste undersökningen gällande attityden samt 

betalningsviljans storlek för att bevara vargstammen i Sverige är fler år gamla. Därför blir det 

nu intressant att undersöka problemställningen ännu en gång för att se om någon förändring 

har inträffat hos individer med tanke på att antal vargar i Sverige har mer än fördubblats. 

Majoriteten av studier inom detta område handlar om hur utbildningsnivån påverkar attityden 

hos individerna. Den litterära genomgången ovan fokuserar på att undersöka hur kontakten 

mellan glesbygden och resten av landet på lång sikt kan påverka attityden hos individer och 

därmed betalningsviljan. 

Det är relevant och intressant att genomföra en ny undersökning för att se om någon 

förändring har skett i människors attityder. En annan frågeställning är att undersöka 

nuvarande betalningsviljans storlek, med tanke på att vargstammen har ökat kraftigt under de 

senaste åren i landet. Undersökningen kommer att baseras på en hypotetisk situation där 

respondenterna får ta ställning till hur de ser på vargfrågan. 

Detta faktum leds till frågeställningen om ett ökat antal vargar har lett till en negativ attityd? 

Eller, har attityden ändrats från att vara negativ till att bli positiv?  
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KAPITEL 3 

TEORETISK BAKGRUND OCH METOD 

 

 

 

 

Syftet med detta kapitel är att ge en presentation av den bakomliggande teorin för 

betalningsviljan för miljövaror samt bevarande av hotade och utrotningshotade djurarter. I 

detta kapitel kommer först en genomgång av tillvägagångsättet för miljövärdering samt de 

faktorer som förväntas ha inflytande vid värderingen av miljön. En grafisk genomgång 

kommer att visas av betalningsviljan baserat på indifferenskurvor samt hur högre nyttonivå 

kan uppnås. 

Senare i detta kapitel kommer det att ske en genomgång av CVM, där det kommer att 

diskuteras vilka styrkor och svagheter denna metod har i jämförelse till alternativa metoder. 

Detta kapitel innehåller också en beskrivning av var enkätundersökningen är utförd och vilka 

justeringar som har tillförts den ursprungliga enkäten för att vara mer anpassad till nuvarande 

studie. Slutligen går detta kapitel genom två ekonometriska modeller: en probitmodell och en 

linjärregression. 

3.1 Contingent Valuation 

CV-metoden är en värderingsmetod för miljövaror som eftersträvar att avslöja den tillfrågade 

individen om vad den är villig att betala (WTP) eller vad den är villig att acceptera (WTA) i 

kompensation. CVM mäter både användarvärden och icke användarvärden. Denna metod 

används för att komma fram till hur människor värderar ett visst miljöprojekt, alltså 

förändringen i välfärden innan ett projekt inleds. CVM uppskattas genom betalningsviljan, 

som används för att avslöja hur många kronor en viss individ är villig att betala för 

tillämpningen av ett projekt. En annan väg att mäta CV är WTA, det vill säga hur mycket 

individen kan acceptera som kompensation om ett projekt skulle etableras. Det antas att 

individer med positiv inställning till vargar kommer att värdera vargstammen mera utifrån 

nyttan djurarten skapar och bidrar med, istället för risken. Individer som värderar 

vargstammen mera utifrån risken kommer inte ha någon betalningsvilja. Betalningsviljan 

kommer att antas vara noll för de individer som är emot implementering av rovdjurspolitiken 
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för att bevara vargstammen i Sverige. Denna studie kommer att lägga tyngden och fokus vid 

att endast undersöka den positiva betalningsviljan att bevara vargstammen i Sverige samt se 

om betalningsviljans storlek har förändrats över tid. Om individer har en i överlag positiv syn 

gällande vargexistensen kan det antas att dessa individer har positive betalningsvilja, medan 

om individer har överlag negativ syn gällande vargexistensen, kommer dessa individer inte att 

ha någon betalningsvilja. Motståndare till implementering av bevarande av vargstammen kan 

uttrycka sig genom att ange att de är emot implementering för bevarande av vargstammen 

men inte i termer av villighet att acceptera, WTA (se bilaga 1 fråga 17). Givet fördelar och 

risker med vargexistensen, exempelvis rollen som vargen spelar i ekosystemet, vargangrepp 

på både tamdjuren och vilda djur och kostnader som vargen medför, anses dessa vara 

miljövaror och i viss utsträckning externa effekter. Dessa miljövaror bör identifieras med 

beaktande av individernas preferenser (Perman m.fl., 2011). 

3.2 Miljövärdering 

För att denna studie ska kunna värdera miljön, inklusive miljövaror såsom vargar, kommer det 

vara viktigt att ha vissa utgångspunkter som spelar en avgörande roll i värderingen. De tre 

utgångspunkterna är: kollektiva varor, externa effekter och total ekonomiskt värde.  

3.2.1 Kollektiva varor  

Kollektiva varor är varor som är tillgängliga för alla individer och som är omöjligt att 

exkludera eller utestänga från att konsumera. Kollektiva varor kännetecknas även av ”icke-

rivalitet”, det vill säga, en individs konsumtion påverkas inte av att andra individer 

konsumerar samma vara. Nyttan är därmed konstant och oberoende av antal konsumenter. 

Exempel på kollektiva varor är ozonskiktet och vargexistensen i vildmarker, där om en 

individ vill och är för implementering av vargstammen men som samtidigt inte vill visa någon 

betalningsvilja då den låter andra individer betala för denna miljövara (Naturvårdsverket 

2017; Perman m.fl., 2011). 

3.2.2 Externa effekter 

Externa effekter innebär en sidoeffekt av konsumtion eller produktion av en viss 

produkt/tjänst eller bieffekten för existensen av en viss djurart såsom varg. Externa effekter är 

med andra ord att individens välfärd kan påverkas på grund av konsumtionen/produktionen av 

en viss vara eller på grund av återkolonisering av en viss djurart i ett land. Externa effekter 

kan vara positiva eller negativa beroende på utfallet och på den berörda individen 

(Naturvårdsverket 2017). Negativa externa effekter innebär att det uppstår en minskning i 

nytta hos individer som lider av en etablering av ett visst projekt. Tamdjursägare är ett 
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exempel på sådan grupp som blir utsatt för negativa externa effekter av vargåterkolonisering i 

Sverige då deras tamdjur blir utsatta för angrepp av vargar, vilket leder till att deras privata 

kostnader ökar och i sin tur samhällets kostnader ökar på sikt. Å andra sidan existerar positiva 

externa effekter av vargexistensen då den främjar den biologiska mångfalden, vilket 

miljöorganisationer samt andra miljödrivna grupper använder som argument för 

vargetableringen.  

3.2.3 Total ekonomiskt värde 

Totalt ekonomiskt värde (TEV) är ett begrepp som påpekar det värde eller nyttan som 

individen härleder eller får av en naturresurs och hur denna nytta eller detta värde kan 

fluktuera om ett visst projekt etableras. Det kan handla om ett fiskeställe på fjällen, existensen 

av en djurart eller rekreationsvärde av en sjö exempelvis. 

 

 

Figur 1: Total ekonomiskt värde 

Källa: Perman m.fl., (2011) 
 

Uppdelning av detta begrepp framgår enligt grafen ovan, där det totala ekonomiska värdet blir 

uppdelat i användarvärden och icke-användarvärden.  Användarvärden delas upp i direkta, 

indirekta och alternativa värden. Icke-användarvärden delas upp i arvs- och existensvärden.  

Med direkta användarvärden menas att individen får en direkt nytta av konsumtion av en 

naturresurs, exempelvis nyttan av havslaxfiske eller avverkning av en skog medan indirekta 

användarvärden syftar på den nytta som individen erhåller indirekt från naturresurser som 

vattenfall och ”naturlig” solenergi. Alternativvärde handlar tillexempel om betalningsviljan 

Total ekonomiskt värde

Användar

värden

(Förbrukningsbara)

Direkta värden

Indirekta värden

Alternativ värden

Icke
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som en viss individ är beredd att betala i syfte att skydda nuvarande naturresurser för framtida 

användningar. Icke användarvärden delas upp i två varianter, det första är existensvärden 

vilket representerar värdet eller nyttan som individen upplever av att ha vetenskap om att en 

viss djurart existerar trots att denna individ aldrig har sett denna art tidigare, exempelvis 

elefant, blåval och varg. Arvsvärden är tillexempel att bevara dessa hotade och 

utrotningshotade arter och göra det möjligt för nästkommande generationer att uppleva dessa 

arter i deras riktiga miljöer (Perman m.fl., 2011). 

3.3 Betalningsviljan 

Betalningsviljan är den summan som individen är beredd att betala i syfte att implementera ett 

nytt projekt för att sedan få någon form av nytta, med andra ord är att uppskatta olika 

miljöförändringar ekonomiskt, det vill säga i monetära termer. Betalningsviljan förklaras 

grafiskt enligt nedan.  

 

Figur 2 Mäta förändringen i välfärden för en miljövara 

Källa: Perman m.fl., (2011) 

Om vi börjar med att anta att e representerar miljövaror och djurarter som exempelvis 

regnskog eller varg, y är inkomsten, och individens nytta kan beskrivas genom 

indifferenskurvorna U. Det som syns från grafen är att nyttan stiger hos individen när vi går åt 

höger, med andra ord nyttan blir större ju längre bort en individ kommer ifrån origo. Låt oss 

anta att individen befinner sig i ursprungspunkten A, vilket visar att individen har följande 

uppsättning: e0 vilket är mängden miljövaror givet en inkomst på y0 där nyttan representeras 

genom punkt A på indifferenskurvan U0. Utfallet vid ökat utbud av miljövaror från e0 till e1 
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blir att individen kommer att uppleva en högre nyttonivå, det vill säga, resultatet av ökningen 

representeras av punkt B på U1. För att individen ska kunna känna samma nyttonivå och 

samtidigt konsumera mer enheter av miljövaror kommer denna individ att vara tvungen att ge 

upp en del av konsumtion av privata varor. I figuren ser vi att individens högsta 

betalningsvilja representeras av BC för ökningen av erbjudna miljövaror (Perman m.fl., 2011). 

3.4 Contingent Valuation Method 

Vid värdering av kollektiva varor finns två huvudsakliga inriktningar för miljövärdering: 

direkta och indirekta metoder. Den direkta metoden (stated-preference) går ut på att 

informationssökare ber respondenterna att avslöja sina preferenser. Den indirekta metoden 

bygger på att be respondenterna att avslöja sina preferenser för en specifik vara i stället för 

alla varor där observationen är den dominerande egenskapen. Fördelen med direkt metod är 

att den bidrar till möjlig estimering av respondenternas preferenser innan någon förändring 

sker eller ett visst projekt etableras. Enligt Ericsson m.fl., (2008) är CVM den mest använda 

metoden för att värdera existensvärden av vilda arter. En annan fördel är att metoden anses 

vara flexibel vilket gör det möjligt att värdera nästan allting. En svaghet som kan uppstå inom 

denna modell är att individen som visar sin betalningsvilja vid undersökningen kan ändra sin 

betalningsviljas storlek när det faktiskt är dags att betala den summa som individen har lovat 

att betala, eftersom respondenten anger vad denne är villig att betala och inte vad denne 

faktiskt betalar. Denna svaghet är relaterad till olika egenskaper där exempelvis individen inte 

är tillräckligt bekant med varan som ska värderas i undersökningen eller att individen psykiskt 

mår bättre av att ange hög betalningsvilja för miljövaror.  

En annan metod som mäter nytta är valexperiment (CE) som är en hypotetisk metod och 

betraktas som ett alternativ för CV-metoden. Metoden går ut att be respondenterna att göra val 

baserat på ett hypotetiskt scenario istället för att låta respondenterna uttrycka sig direkt i 

monetära termer som i CVM. I undersökningen beskrivs alla alternativ noggrant och sedan 

låts respondenterna välja de alternativ som passar bäst för dem, exempelvis frågas 

respondenterna om de föredrar alternativ 1 framför alternativ 2, eller alternativ 2 framför med 

1. CE-metoden var applicerad på en studie som genomfördes av Han S-Y m.fl, (2010) för att 

uppskatta betalningsviljan för den koreanska långsvansad goralen, vilket är en hotad djurart. I 

den nuvarande studien kommer CE att förkastas och istället används WTP eftersom denna 

studie baseras på en enkätundersökning som använde WTP som undersökningsmetod.   
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CVM som nämnts tidigare tar den raka vägen och går ut på att fråga individerna om deras 

betalningsvilja. Metoden användes av Boman och Bostedt (1999), Broberg och Brännlund 

(2008a & b), Ericsson m.fl., (2008), och Bostedt m.fl., (2008) för att mäta betalningsviljan för 

bevarande av varg i Sverige.  

Den senaste undersökningen som genomfördes vid Umeå universitet angående 

betalningsviljan för att bevara varg i Sverige baserat på CVM genomfördes år 2004 vilket är 

ganska länge sedan, där en del har förändrats sedan dess, exempelvis ökningen i 

vargstammens storlek de senaste åren.  

I denna studie kommer samma metod att användas för att mäta betalningsviljan nu år 2017. 

När CVM-undersökningar byggs finns det två olika strukturer som enkätskapare kan använda 

för att ta reda på betalningsviljan. Antingen används betalningsviljan (WTP) eller villighet att 

acceptera (WTA). Med WTP menas hur mycket individen är villig att betala för en viss vara 

medan WTA hur mycket en individ är beredd att acceptera i kompensation för en viss 

förändring. Nästa steg är att respondenten avslöjar sin betalningsvilja i monetära termer och 

genom detta kan det senare fånga in användar- och icke-användarvärden för en viss vara eller 

för en viss förändring (Perman m.fl., 2011).  

Enligt Bostedt, (1997) kan det vara svårt att hitta en direkt översättning till CVM men enligt 

honom är närmaste översättning en hypotetisk värdering eller betingad värdering. Vidare 

förklarar författaren att denna metod används för att värdera bevarandet av miljöresurser och 

detta sker genom att enkätskapare skapar en hypotetisk marknad och sedan beskrivs en 

förändring som kan ske på denna miljövara. Bostedt nämner också att den monetära termen 

som används för att mäta förändringar på naturresurser kan betraktas som praktisk då det ges 

möjlighet att jämföra summan som forskaren får i förhållande till kostnaderna. 

I boken Perman m.fl., (2011) talas det om att individer som svarar på betalningsviljan WTP 

blir begränsade av sina inkomster medan individer som svarar på WTA har inga liknande 

begränsningar och att enligt teorin förutspå att WTA borde överstiga WTP med en viss 

summa. Boken talar om att valet mellan WTP och WTA avgörs av äganderätten. Om 

äganderätten definieras som nuvarande nivå av miljökvalitet bör förbättringar uppskattas med 

hjälp av WTP och när det gäller reducering av miljökvalitet går istället uppskattning via 

WTA.  
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CVM är en användbar metod som ger möjligheten att uppskatta varor som inte existerar på 

marknaden. Inom denna metod kan enkätskapare använda sig av två frågetyper vilka är: 

öppen och sluten frågetyp. I den öppna frågetypen begärs individen visa den maximala 

summan som vederbärande är villiga att betala medan individer i den slutna frågetypen ställs 

individen inför olika bud eller alternativ där individen avgör vilka bud/alternativ som 

accepteras eller avslås (Ericsson m.fl., 2008; Loomis och White 1996). Den öppna frågetypen 

var en känd metod fram till 1980 och uppfattningen var att genom denna typ av frågor kunde 

informationssökare få effektivare hantering av små som stora detaljer jämfört med den slutna 

frågetypen, som anses som en alternativ metod. Öppna-frågor innebär att respondenterna får 

möjlighet att uttrycka sig fritt men detta kan upplevas som en nackdel då den försvårar 

svarsmöjligheterna för respondenter och detta kan kännas komplicerat eftersom varken 

utgångspunkt eller ledtråd existerar (Kriström, 1996). Det innebär att det i slutändan kan 

resultera i färre individer som deltar i undersökningen. 

Slutna frågor bygger på att individen får acceptera eller avvisa olika påståenden genom att 

bocka för lämpliga alternativ. Detta gör att metoden liknar en marknad där köpare av varor 

och tjänster antigen accepterar eller avvisar de utbjudna varorna med ett givet pris. En nackdel 

som tas upp är att slutna frågor ger högre skattningar än öppna frågor (Kriström, 1993; Sund, 

B 2010).  

För att uppfylla syftet i denna rapport kommer WTP att användas. En nackdel som uppstår när 

informationssökare använder CVM är att individerna blir tillfrågade om vad de är villiga att 

betala och inte vad de faktiskt betalar. Det som kan hända är att exempelvis individ A anger 

hög betalningsvilja för etableringen av ett visst projekt men när projektet väl etableras kan det 

uppstå ett läge där individ A betalar en mycket lägre summa än vad som den hade angett 

tidigare.  

Det finns tre olika vägar som informationssökare kan använda sig av för att genomföra CV-

undersökning. Perman m.fl., (2011) nämner ansikte till ansikte-, mejl- och telefonintervju som 

metod. Med ansikte till ansikte menas det att som informationssökare ska du möta de personer 

du intervjuar för att få informationen som efterfrågas. Det finns flera fördelar med en sådan 

typ som exempelvis hög svarsrespons, flexibilitet gällande insamlingen av information. 

Nackdelen är dock att metoden kan betraktas som kostsam. Mejlundersökningstypen innebär 

att informationssökare skickar ut undersökningen genom mejl till väljarna som sedan ska 

svara på enkäten. Metoden anses vara sparsam då allting sker via mejl vilket innebär att 
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transportkostnaden minimeras kraftigt. En nackdel kan vara att svarsresponsen blir låg jämfört 

med andra metoder, vilket bidrar till att informationsbrist kan uppstå, samtidigt som 

informationssökare inte har kontroll över vilka som svarar på frågorna, vilket kan skapa 

identitetskontrollproblem. Sista undersökningstypen är att informationssökare genomför sin 

undersökning över telefon, vilket anses vara någorlunda billigt och kan erbjuda hemliga 

samtal vid behov på grund av sekretsskäll. Metoden kan ge begränsad möjlighet att få till 

omfattande information och informationsbrist kan eventuellt uppstå enligt Perman m.fl., 

(2011). Datainsamling i denna studie kommer att ske genom att använda metoden ansikte till 

ansikte. 

3.5 CVM, WTP och existensvärde   

CVM är en metod som nämnts tidigare för att mäta och värdera miljöförändringar med hjälp 

av WTP/WTA. Tidigare har CVM varit en känd metod för att mäta nyttjande av en miljövara 

t.ex. rekreationsvärden. Synen på CMV:s användningsområde började öka med tiden eftersom 

behovet av en mätningsmetod för att mäta existensvärden av hotade och utrotningshotade 

djurarter varit efterfrågade. När det väl har uppskattat ett värde för en viss djurart kan det 

exempelvis hjälpa myndigheter att utforma en skadeståndsprocess för att sedan ersätta 

djurägare som blir utsatta för rovdjursangrepp.  

Loomis och White (1996) talar i sin rapport mer om CVM och den hypotetiska marknaden för 

hotade och utrotningshotade arter för att sedan härleda betalningsviljan WTP. Enligt 

författarna består den hypotetiska marknaden av tre steg: första steget handlar om en 

beskrivning av dessa arter som ska värderas i frågan och livsmiljöer för att bevara dessa arter. 

Andra steget brukar handla om hur individen ska bidra med summan, exempelvis genom 

inkomstskattehöjningar eller att betala till en viss fond. Tredje steget omfattar vilken form av 

enkät undersökaren ska använda sig av för att respondenter ska visa sin WTP, med andra ord 

tillvägagångsätten för datainsamlingen.  
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3.6 Utformning av enkätundersökning 

Syftet med enkätundersökningen är att studera vilka faktorer och egenskaper som påverkar 

individernas attityder till varg samt att beräkna nuvarande betalningsviljan för bevarande av 

varg. 

Enkäten baseras och utformas till en stor del efter en tidigare enkätundersökning som 

genomfördes av SCB via Umeå universitet år 2004 då en betalningsviljestudie var ämnad att 

mäta betalningsviljan för att bevara de fyra stora rovdjuren (björn, varg, lo och järv) i Sverige. 

Enkäten byggs även upp med stöd av (Perman m.fl., 2011).  

Enkätens struktur är uppbyggd enligt fölande:  

 Informationsbladet består av följande: 

 En kort beskrivning om varg sedan 1970 och det efterföljs av en 

sammanfattande tabell om totala antal vargar i förhållande till antal andra 

djurarter.  

 En beskrivning av den tidigare lagstiftningen från år 2001 och målet Sverige 

skulle uppnås under kommande åren efter 2001.   

 En beskrivning om vad som krävs för att uppnå målet, det vill säga ha stark 

genetisk variation och frisk vargstam.  

 Enkäten involverar en fråga om betalningsviljan WTP för att bidra och finansiera 

bevarandet av varg enligt den nya rovdjurspolitiken. 

  Enkäten innehåller frågor om socioekonomiska egenskaper som styr betalningsviljan 

och som anses betydelsefulla för attityden gentemot varg.   

Enkäten börjar med socioekonomiska frågor såsom ålder, kön och inkomst. Det följs av tolv 

frågor om skogsvanor, attityd till miljön, attityd till rovdjuren, erfarenhet av rovdjur, rädsla 

för rovdjur och så vidare. Därefter förekommer en betalningsviljefråga där respondenterna 

avgör om de är för implementering av rovdjurspolitiken som är beskrivet i frågan. Om 

individen accepterar bidragande till detta i rovdjurspolitiken får denna svara ytterligare på en 

fråga som handlar olika summor som individen kan välja emellan. När en individ inte 

accepterar tillämpningen av rovdjurspolitiken få denna hoppa över till fråga nummer 17, där 

individen får möjlighet att argumentera och motivera varför vederbörande avvisade 

implementering av rovdjurspolitiken. Enkäten avslutas med frågor såsom uppväxtområde, 

utbildningsnivå, sysselsättning och antal barn hemma. Med uppväxtområde menas var 
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individen är uppvuxen, exempelvis om individen är uppväxt i en storstad, en liten stad eller på 

landsbygden. 

Betalningsviljefrågan i enkätundersökningen lyder: ”Tänk dig att minimigränsen som 

Riksdagen satt upp tidigare, det vill säga 200, är ineffektiv på grund av att vi inte får 

tillräcklig genetisk variation och att riksdagen bestämmer att öka minimigränsen till 500 

vargar för att försäkra långsiktig överlevnad i Sverige. Att genomföra riksdagens nya 

rovdjurspolitik kostar. Skulle du kunna tänka dig att bidra ekonomiskt till en sådan 

rovdjurspolitik genom en ökad skatt eller avgifter?” De som svarade ”nej” fick hoppa över 

fråga 16 och istället besvara fråga 17. De som svarade ”ja” fick sedan besvara följande fråga: 

”Nedan finns ett antal olika nivåer på en årlig skatt att betala under 5 år för att genomföra 

Riksdagens bevarandeprojekt. Markera för varje belopp hur säker du känner dig på att betala 

detta”. Tio belopp, från 10 till 10 000 kronor6 kombinerat med fem osäkerhetsnivåer7 följdes i 

en tabell därefter.   

Multiple-bounded är en format som kommer att användas i nuvarande studie för att ta i 

beräkningarna den osäkerheten som de tillfrågade i enkäten kan uppleva med antagande att 

respondenten i enkäten för första gången värderar samt uppskattar en sådan typ av varor och 

tjänster (Welsh och Poe 1998). Användning av Multiple bounded-formatet bidrar till att 

underlätta estimeringsprocessen. Formatet användes av (Broberg, T., och Brännlund, R. 

2008a & b). Formatet visas i ett exempel nedan: 

 

Jag är 

beredd att 

som en årlig 

skatt betala  

 

Betalar helt 

säkert  

 

Betalar 

troligen  

 

Osäker  

 

Betalar 

troligen 

inte  

 

Betalar helt 

säkert inte  

 

10 kr per år  

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

……..      

10 000 kr 

per år 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

                                                            
6 De tio beloppen var sorterat enligt följande: 10, 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 samt 10 000. 

7 De svarande kunde kryssa i mellan fem olika säkerhetsnivåer: ”betalar helt säkert”, ”betalar troligen”, ”osäker”, 

” betalar troligen inte”, ”betalar helt säkert inte”.  
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De två alternativen ”betalar helt säkert” och ”betalar troligen” anses som ”ja” och de tre sista 

alternativen ”Osäker”, ” Betalar troligen inte” och ” Betalar helt säkert inte” anses som ”nej”. 

Om respondenten kryssar i att vara helt säker på att betala 100 kronor då antas 

betalningsviljan för denna individ hamna mellan 100 och 200 kronor, det vill säga det högre 

beloppet i betalningsintervallet (Welsh och Poe 1998). Broberg och Brännlund (2008 a & b) 

antar i sin studie att de två första alternativen räknas som ”ja” medan de tre sista som ”nej”.  I 

denna studie kommer att samma antagande antas för att kunna nå jämförbarhet med vad 

författarna Broberg och Brännlund (2008 a & b) hade kommit fram till i sin studie.  Under 

nuvarande studie fokuseras det på att räkna ut betalningsviljan genom två olika metoder. Den 

första metoden är att beräkna den genomsnittliga betalningsviljan genom att beräkna 

medelvärdet av det högsta belopp som respondenterna anger i ”betalar helt säkert” samt 

"betalar troligen”. Den andra metoden är att beräkna medianen för betalningsviljan.  

3.7 Existerar betalningsviljan? 

För att kunna estimera om en viss individ är för eller emot rovdjurspolitiken behövs en 

uppskattning av en probitmodell, det vill säga en probitregression. Den brorende variabeln 

kommer att anta 1 och 0, där 1 representerar individer som accepterar ett deltagande för 

rovdjurspolitiken samt bidrar ekonomiskt medan 0 talar om att individen är emot 

rovdjurspolitiken och inte heller villig att bidra ekonomiskt till den. En probitregression med 

flera förklarande variabler kan representeras enligt följande:  

Pr (Y= 1|X1, X2, …, Xk) = Ф (B0 + B1X1 + B2X2 +…+ BkXk)                  (1) 

Ф representerar den kumulativa fördelningsfunktionen av standard normalfördelning medan 

X1, X2… Xk representerar de förklarande variablerna.  Modellen kommer att bäst förklaras 

genom att beräkna sannolikheten och effekten av en förändring i en förklarande variabel.  

Sannolikheten att Y = 1 givet att värdet av X1, X2…Xk estimeras genom att först räkna ut z-

värdet z = B0 + B1X1 + B2X2 +…+ Bk Xk och sedan leta efter z-värde i 

normalfördelningstabellen (Stock och Watson 2014). 

3.8 Vilka egenskaper avgör betalningsviljans storlek? 

Det finns olika faktorer som tidigare studier har tagit upp och som spelar en avgörande roll för 

betalningsviljan för att bevara vargstammen. Dessa faktorer har en viktig roll att påverka 

attityden hos individerna men som dessutom lägger mera vikt vid bestämningen av storleken 

på betalningsviljan. Estimeringen av vilka faktorer som påverkar attityden samt 

betalningsviljans storlek bestäms med hjälp av linjärregression. Estimeringen kommer att 
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baseras på en multipel regression. Den generella modellen för linjärregression beskrivs nedan. 

Modellen används när det existerar mer än två förklarande variabler och därför blir denna 

metod i nuvarande studie användbar genom att den innehåller flera förklarande variabler. Den 

generella modellen nedan innehåller Yi ,vilket representerar den beroende variabeln och Xi1, 

Xi2… representerar de oberoende variablerna, det vill säga de förklarande variablerna medan 

n representerar antal observationer i modellen (Dougherty, 2007). 

Yi=B1+ B2 X2i+B3 X3i+…+ BKXki + ui       Där i=1, 2…, n                  (2) 

3.9 Den aggregerade betalningsviljan 

Tillvägagångssättet för estimeringen av den aggregerade betalningsviljan sker genom att 

multiplicera den relevanta populationen med den genomsnittliga betalningsviljan (Bostedt 

m.fl., 2008). Beräkningen av den genomsnittliga betalningsviljan sker genom att välja det 

maximala beloppet varje individ har angett i enkäten delat med det totala antalet 

observationer. När beräkningen av den genomsnittliga betalningsviljan har genomförts är det 

inte säkert att resultatet blir ett representativ för den svenska befolkningen i åldrarna 16 till 82 

år. Resultatet kan spegla den allmänna bilden i Arboga, Stockholm och Luleå men samtidigt 

kanske inte är representativt för hela Sverige, något som bör noteras. Nästa steg blir att 

multiplicera den genomsnittliga betalningsviljan med totala populationen i åldern mellan 16 

och 82 år, vilket år 2017 var 7 781 348 invånare (www.scb.se). Givet att den beskrivna 

rovdjurspolitiken i enkäten handlar om att det kommer att sträcka sig under fem år, måste den 

totala betalningsviljan multipliceras med fem år. I slutet kommer det att vara nödvändigt att 

beräkna den aggregerade betalningsviljan med hänsyn till diskonteringsräntan på två procent 

eftersom individens deltagande i rovdjurspolitiken kommer att innebära kontinuerliga 

framtida betalningar och värdet av dessa inbetalningar diskonteras över tiden.  

 

 

 

 

 

http://www.scb.se/
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KAPITEL 4 

EMPIRISK MODELL 

 

 

 

 

Attityden till vargstammen bestäms av ett antal faktorer och dessa avses fångas i 

undersökningsprocessen i denna studie för att möjliggöra en förklarning till individernas 

betalningsvilja. Förklaringsfaktorerna som ingår i studien visas nedan. Efter beskrivningen av 

dessa faktorer kommer det att skapas två ekonometriska modeller som visar tillvägagångsättet 

för respektive skattning och värdering.  

Ålder(Age): I flera studier har respondenternas ålder visat sig vara en viktig aspekt när det 

gäller attityden till varg och betalningsviljan. Olika studier (se exempelvis Bostedt, m.fl., 

2008; Heberlein och Ericsson, 2008), har visat att attityden hos äldre individer är förknippad 

med negativ inställning till varg, vilket då förklaras av flera aspekter såsom tidigare negativa 

inlärning som äldre fick lära sig, det vill säga, att de äldre levde i en levnadsmiljö som 

avvisade tanken om vargexistensen.  

Kön(Gender) Broberg, T och Brännlund R., (2008a & b) visar i sin rapport att 

betalningsviljan för bevarande av varg i landet var större hos män än kvinnor, med andra ord 

var kvinnor mindre benägna att delta i ett finansieringsprojekt genom att betala en viss summa 

för att bevara vargstammen medan män var mer benägna att betala för att bevara 

vargstammen i landet. Samma resultat visas av Ericsson, och Heberlein, (2003), där kvinnor 

som grupp anses ha en mer negativ inställning till varg. 

Inkomst (Income): När en individ bestämmer sig och visar en positiv betalningsvilja kommer 

den summa som individen är villig att betala, att dras från inkomsten. Individen betalar denna 

summa i syfte att få någon form av nytta och här behöver det inte vara fysisk nytta utan det 

kan även vara en form av psykologisk nytta. En eventuell situation som kan uppstå hos en 

respondent med låg inkomst är att trots att de har hög betalningsvilja att bevara vargstammen i 

Sverige kan de på grund av sin låga inkomst inte betala denna summa som de är benägna att 

ge. Broberg (2010) tar upp effekterna som bildas av inkomstensstorlek och dess påverkan på 

betalningsviljan för rovdjursbevarande, inklusive varg. Han kom fram till att respondenter 
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med låg inkomst var mer benägna att betala en väsentlig del av sin inkomst för att bevara 

dessa djurarter. Enligt Broberg och Brännlund (2008a & b) var betalningsviljan positivt 

korrelerad med inkomsten. Inkomstfaktorn anses ha stort inflytande över betalningsviljans 

storlek och därför bör den inkluderas i undersökningen.  

Utbildningsnivå (Edu221): I flera studier som har utförts inom detta område tas utbildningens 

betydelse upp. Flera av dessa studier har kommit fram till att utbildningsnivån utgör en viktig 

aspekt när det gäller betalningsviljan, då majoriteten av undersökningarna visar att individer 

med hög utbildningsnivå tenderar att ha mer positiv attityd till varg och även en hög 

betalningsvilja jämfört med lågutbildade individer. Exempel på sådana studier är Ericsson och 

Heberlein, (2003) som redan här har tagits upp under litteraturöversiktsdelen, där författarna 

noterar att genom utbildning kan det skapas en positiv stämning i samhället för vargexistensen 

i landet. Bostedt m.fl., (2008) fann ett signifikant samband mellan utbildningsnivå och 

”minimum legal willingness to pay” (MLW). 

Jägare (Hunter20): Att vara jägare har i flera fall förknippats med en negativ attityd till varg 

enligt flera studier. Exempel på sådana studier är Ericsson, G och Heberlein, T, (2003) där 

jägare som har störst erfarenhet av varg kännetecknas av att ha mest negativ attityd till varg. 

Heberlein och Ericsson (2008) visar i sin rapport att flera jägare var för 

vargåterkoloniseringen men deras attityd förändrats märkbart efter vargetableringen. I en 

ytterligare studie om denna faktor kom Karlsson och Sjöström (2007) fram till att jägare med 

jakthund hade mera negativ attityd till varg jämfört med jägare utan jakthund. Det på grund av 

att jakthundarna har blivit utsatta för vargangrepp där flera stycken jakthundar har dödats eller 

skadats. 

Bosatt med jägare (AnnJag20): Människor som bor med jägare tenderar att ha lägre 

betalningsvilja till att bevara varg enligt Broberg T och Brännlund R (2008a & b), då detta 

kan förklaras utifrån en rädsla som denna människa upplever genom ens anhörig kan bli utsatt 

för fara under jakt då vargattacker kan ske.  

Medlem i miljöorganisationer (Gron20): Positiv attityd till varg kan ofta relateras till 

medlemskapet i de olika miljöorganisationerna. Forskning har visat att om individen är 

medlem i sådana organisationer är det mer sannolikt att individen har positiv attityd till varg 

och sedan är mer villig att betala för att bevara denna djurart.  Broberg och Brännlund (2008a 

& b) kom fram till att medlemskapet i sådana organisationer kan förutsäga vilken riktning 
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attityden kommer att luta åt. Exempel på sådana miljöorganisationer är Världsnaturfonden 

(WWF), Svanen och Naturskyddsföreningen.  

Avståndet till vargrevir (BoSt, BoAr, BoLu): I flera studier har vikten lagts vid att försöka 

studera om avståndet till vargreviren är en viktig faktor för attityden och betalningsviljans 

storlek. Ericsson och Heberlein, (2003) kom fram till att det finns ingen signifikant 

förklarning gällande inställning till varg mellan storstäder och landsbygden. Karlsson och 

Sjöström (2007) kom dock fram till att individer som bor på landsbygden och som har varg i 

närheten hade mer negativ attityd till varg medan storstadsinvånarna hade mer positiv attityd 

till vargexistensen.  

Utformning av probitmodellen, som senare ska användas i denna studie för att testa om en 

individ är för eller emot implementering av rovdjurspolitiken, beskrivs nedan. Modellen 

skapas med hjälp av ekvation 1 (se Kapitel 3.7), där den allmänna modellen redogörs. Den 

beroende variabeln Y är PROBWTPvarg, där 1 representerar om en individ är för 

implementering av rovdjurspolitiken medan 0 representerar individer som är emot 

implementeringen av detta projekt. De oberoende variablerna består av ett antal faktorer (se 

bilaga 3 för utförlig beskrivning av varje faktor). Det illustreras enligt följande: 

PROBWTPVarg= β1 +  β2AGE +  β3GENDER +  β4INCOME +  β5BARN + β6VAXTUPP0 +

 β7VAXTUPP4 +  β8HUND20 +  β9HUNDJA20 +  β10TAMDJUR2 +  β11GRON +

 β12HUNTER20 + β13ANNJAG20 +  β14EDU221 +  β15BOST +  β16BOAR +  β17BOLU 

Utformning av linjärregression som senare ska testas i denna studie för att avgöra vilka 

faktorer som påverkar individernas betalningsvilja för rovdjurspolitiken beskrivs nedan. 

Betalningsviljan WTPvarg skapas med hjälp av den allmänna modellen som beskrivs i ekvation 

2 (se Kapitel 3.8). Nedan beskrivs en linjär ekvation baserad på de faktorer som anses haft 

mest påverkan inom detta forskningsområde. Syftet med att testa dessa faktorer igen är att se 

om något har förändrats under de senaste åren. Betalningsviljan är en funktion av dessa 

faktorer, med andra ord storleken på betalningsviljan avgörs genom fluktuationer av 

faktorerna nedan (se bilaga 3 för utförligt beskrivning av varje faktor). Det illustreras enligt 

följande:  

WTPVarg= β1 +  β2AGE + β3GENDER +  β4INCOME +  β5BARN +  β6VAXTUPP0 +

 β7VAXTUPP4 +  β8HUND20 +  β9HUNDJA20 +  β10TAMDJUR2 +  β11GRON +

 β12HUNTER20 + β13ANNJAG20 +  β14EDU221 +  β15BOST +  β16BOAR +  β17BOLU 
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KAPITEL 5 

EMPIRISK DATA 

 

 

 

 

Syftet med denna del är att beskriva och analysera det empiriska datamaterial som samlats in 

med hjälp av den för studien genomförda enkätundersökningen. 

5.1 Datainsamling 

Studien baserar datamaterialet på en enkätundersökning som genomfördes i tre olika städer; 

Luleå, Stockholm och Arboga. Anledningen till att dessa städer valdes, är dels för att 

vargförekomsten skiljer sig åt mellan städerna och dels på grund av den geografiska 

spridningen i landet. I Arboga, som ligger i Västmanland, förekommer vargen ganska ofta. 

Luleå är en strategisk plats eftersom det ligger i närheten till Finland, varifrån vargar 

eventuellt kan vandra in till Sverige och skapa allvarliga skador på renar. Det som bör noteras 

här är att renägarna har rätt att skyddsjaga vargen när den kommer in i skötselområden. 

Därför blir det intressant att inkludera Luleå med i undersökningen då Luleå är en del av stora 

Norrland. Orsaken att Stockholm inkluderas är att förekomsten av varg sällan sker eller 

existerar inte alls. Detta är intressant då vi vill fånga in stockholmarnas attityd till varg.  

Enkätutformningen inspireras av en undersökning som genomfördes vid Umeå universitet år 

2004. I den undersökningen inkluderades ytterligare tre stora rovdjur (björn, lo och järv) och 

två WTP-frågor. I denna aktuella enkätundersökning valdes att fokusera endast på varg och 

betalningsviljan för att bevara denna djurart.  

Enkäten delades ut i Luleå mellan 24 och 25 mars (fredag-lördag) på eftermiddagarna, med 

syfte att försöka fånga in så stor spridning av individer som möjligt. Under dessa dagar 

inträffade ett stort evenemang i Luleå centrum vilket underlättade insamlingen av data. 

Enkäten delades ut i Stockholm dagen efter, söndagen den 26 mars. Här valdes att dela ut 

enkäten i olika caféer då det var enklast att få tag på individer från olika målgrupper. Helger 

utgör en fördel för enkäter då populationen består till stor sannolikhet av olika målgrupper 

såsom studenter, sysselsatta, arbetslösa, pensionärer… vilket leder till att informationssökare 

lyckas fånga in en bra variation. Enkäten delades ut i Arboga först till två skolor: Stureskolan 
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där endast lärarna fick delta på undersökningen och Vasagymnasiet där både lärare och elever 

från årskurs tre fick svara på enkäten. Sedan delades resterande enkäter ut bland andra 

verksamheter i orten och i centrum under flera dagar. Den bakomliggande orsaken till att 

utdelningen av enkäten i Arboga var annorlunda än i Luleå och Stockholm är på grund av 

svårigheten av att få individer att delta i undersökningen och att befolkningstätheten i Arboga 

är lägre än de andra två städerna. Antalet enkäter var enligt följande: Luleå (66), Stockholm 

(66) och Arboga (66), det vill säga totalt 198 enkäter. Den totala antal enkäter är ganska låg 

och detta beror delvis på det begränsade tidsutrymmet för studien. En förbättring som skulle 

förstärka resultatets kvalitet är att öka antal utdelade enkäter för att få en mer omfattande och 

därmed en mer representativ bild. En annan eventuell förbättring att förstärka denna studie 

skulle var att inkludera någon stad i Dalarna i undersökningen, eftersom vargexistensen är 

högre i detta område än i Arboga. Syftet med att dela ut lika stort antal enkäter i respektive 

stad är att se hur attityden till vargen ser ut i dessa tre städer och samtidigt är det lättare att 

uppnå jämförbarhet.  

5.2 Deskriptiv datastatistik 

 

Tabell 1: Översikt över populationen i enkäten 

*Källa: SCB 

** Ekonomifakta.se  

 

Respondenternas ålder och inkomst var ganska lika med den svenska populationen medan 

andelen kvinnor blev överrepresenterad jämfört med andelen män som blev 

underrepresenterad. Samtidigt var andelen individer med universitetsbakgrund 

överrepresenterad. En förklarning till varför andelen respondenter blev för hög är att allt fler 

jobb kräver högre utbildningsnivå samt att utdelning av enkäten i de två skolorna i Arboga 

ledde till att andelen respondenter med universitetsutbildning blev överrepresenterad. Det kan 

Variabel Enkäten Sveriges population 

Genomsnittlig ålder 39,7 41,20 (2016) * 

Andel män 42,42 % 50,13 % (2016) * 

Genomsnittlig 

månadsinkomst 

22 475 22 766 (2016) * 

Andel respondenter med 

universitetsutbildning 

58 % 39,8 % (2016) ** 
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innebära att det kan finnas risk att resultatet inte kan representera den allmänna bilden för hela 

landet.  

5.2.1 Inställning till vargexistensen i Sverige bland respondenterna 

I enkäten inkluderades en fråga där respondenterna skulle ange vilka skäl för och emot 

förekomsten av varg i Sverige. Respondenterna fick möjlighet att kryssa för flera olika 

alternativ både för och emot. Resultatet visas nedan i Tabell 2 och 3. 

Tabell 2: Motiv för vargexistensen i Sverige 

Alternativ Antal % 

Jag vill att vargen ska finnas i Sverige, även om jag aldrig 

kommer att se någon varg ute i naturen 

125 63 

Vi i Sverige bör ta vår del av ansvaret för att bevara varg 119 60 

Jag tycker att framtida generationer skall få uppleva 

vargar i naturen  

96 48 

Vargen kan ha en positiv effekt på andra djurarter, t.ex. 

asätare 

85 43 

Vargen kan vara positivt för turistnäringen 76 38 

Vargen kan påverka stammarna av t.ex. älg och rådjur 75 38 

Vi har ingen rätt att bestämma över andra arters existens 68 34 

Försiktighetsprincipen, det är svårt att förutsäga 

effekterna av utrotning av varg 

66 33 

Jag vill ha möjlighet att se varg 57 29 

Vargen kan utgöra en jaktlig resurs 28 14 

 

Det som går att avläsa från Tabell 2 är att en stor grupp av respondenterna, 63 procent tycker 

att vargen ska finnas i den svenska faunan även om möjligheten att observera denna aldrig 

kommer att inträffa. 60 procent tycker att Sverige bör ta ansvaret och bevara denna djurart.       

48 procent anser att nuvarande generation ska ge möjlighet för de kommande generationerna 

att uppleva vargen i naturen. Värt att notera är att endast 44 procent (Tabell 6) vill vara med 

och bidra till rovdjurspolitiken medan i denna fråga har 63 procent svarat att vargen ska finnas 

i Sverige. Det kan bero på att respondenter med låg inkomst tyckte att de inte hade råd, men 

som ändå håller helt med om vargexistensen i svensk fauna. Det kan också bero på Free-rider 

problemet8. Att vargen gynnar den biologiska mångfalden tror 43 procent på, respondenterna 

                                                            
8 Free-rider problemet betyder i svenska fripassagerare. Begreppet syftar på individer som inte betalar för en 

allmän vara eller tjänst eftersom andra individer står för betalningen/kostnaden, där tillgången till den allmänna 

varan eller tjänsten går ej att övervaka eller utesluta någon från att konsumera denna vara eller tjänst.  



33 
 

tycker att varg spelar en positiv roll genom att främja levnadsmöjligheter för andra djurarter. 

Bland respondenterna tycker endast 14 procent att vargar utgör en möjlighet för jakt.   

Tabell 3: Skäl emot vargexistensen i Sverige 

Alternativ Antal % 

Varg kan orsaka för stora skador på tamdjur (nöt, får, 

häst, get) 

122 62 

Varg kan orsaka för stora skador på renar 90 45 

Varg orsakar lidande för tamdjur/ vilda djur som blir 

angripna 

74 37 

Risken för vargangrepp på människor 61 31 

Varg hotar jakten med lös hund i Sverige 50 25 

Dagens rovdjurspolitik har inte tillräckligt folkligt stöd 

för vargar            

36 18 

Kostnader för ersättningar, stängsling, forskning, 

inventering och administration blir för stora 

34 17 

Varg kan föra med sig sjukdomar och parasiter från 

andra länder 

30 15 

Konkurrens med jägarna om det jaktbara viltet, t.ex. älg 

och rådjur 

23 12 

Varg finns i andra länder 11 6 

 

Det som framgår av Tabell 3 är skälen emot vargexistensen i Sverige. 62 procent tycker att 

vargen bidrar till olika typer av skador på tamdjur. I jämförelse med antalet nej-sägare till 

rovdjurspolitiken 56 procent (Tabell 6) syns det tydligt att en stor grupp av respondenter som 

angav ett ja till rovdjurspolitiken och håller med om att vargen utgör en omfattande skada på 

andra djuren. 45 procent att vargexistensen kan leda till omfattande skador på renar om 

vargarna sprider sig i större skala och kommer in i renskötselområden. 37 procent tycker att 

vargen bidrar till lidande för såväl vilda djurarter som tamdjur. 31 procent anser att risken för 

vargangrepp på människor kan inträffa. Jakten som bedrivs med lös hund kan hotas enligt 25 

procent av respondenterna eftersom risken att vargen går till attack mot hundar är stor. Endast 

6 procent är emot vargexistensen i Sverige. 

 

Respondenterna fick ta direkt ställning till vargexistensen genom att de fick svara på en fråga 

där de tillfrågades om vilken utveckling av vargstammen de skulle föredra där de bor. 

Resultatet visas i Tabell 4.  
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Tabell 4: Individens inställning till dagens svenska vargstam 

Vilken utveckling av vargstammen skulle du föredra där du 

bor? 

 (%) 

Försvinner  6 

Minskar betydligt  2 

Minskar Något  6 

Förblir som idag 18 

Ökar något 10 

Ökar betydligt   4 

Vet ej 18 

 

 

Antal respondenter som svarade på denna fråga var 126 av totalt 198 eftersom de 

respondenter som angett att varg inte existerar där de bor fick hoppa över denna fråga. Den 

slutsats som kan dras utifrån tabellen är att majoriteten tycker att vi bör antigen behålla antal 

vargar som det är idag eller låta antal vargar öka.    

 

En annan fråga som respondenterna fick svara på handlade om acceptansen för vargexistens i 

de områden där respondenterna lever i.  

 

Tabell 5: Dagens acceptans till vargstammen i bosättningsområden 

Stad Ja, 

absolut 

       % 

Ja, 

kanske 

% 

Nej, 

helst 

inte % 

Nej, 

absolut 

inte % 

Vet ej  

% 

Totalt antal 

observationer 

Stockholm 42,4 31,8 15,1 6 4,5 66 

Arboga 21,2 25,7 34,8 10,6 7,5 66  

Luleå 30,3 25,7 24,2 9 10,6 66 

 

Det tydliga mönstret som syns från tabellen är att områden där varg förekommer ofta, som i 

Arboga, har lägre acceptans för vargexistensen där de bor än områden där vargen sällan eller 

aldrig förekommer som läget är i Stockholm exempelvis.   

 

Resultatet från enkäten visar att 44 procent av de tillfrågade är villiga att finansiera kostnaden 

för rovdjurspolitiken, medan de resterande 56 procenten anger att de inte är beredda att 
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finansiera detta projekt. Det som kan utläsas från Tabell 6 är att respondenterna i Stockholms 

stad har 53 procent angett att de är beredda att delta på finansieringsprojektet för att bevara 

vargstammen i landet, medan 47 procent var emot ett sådant projekt. I Arboga var den 

allmänna bilden något annorlunda. 41 procent angav ett ja medan den 59 procent svarade nej. 

Den allmänna bilden i Luleå avviker markant från Stockholm, medan den är mer 

överensstämmande med Arboga då endast 39 procent är med på att delta på sådan finansiering 

medan majoriteten med 61 procent angav ett nej. 

Tabell 6: Finansieringen av rovdjurspolitiken 

Stad Ja(Antal)/ % Nej(Antal)/ % Total 

Stockholm 35 (53,03%) 31 (46,96%) 66 observationer 

Arboga 27 (40,90%) 39 (59,09%) 66 observationer 

Luleå 26 (39,39%) 40 (60,6%) 66 observationer 

Totalt antal 

observationer 

88 (44,44%) 110 (55,55%) 198 observationer 

 

Det är uppenbart från enkätsvaren att det finns en attitydskillnad hos respondenterna i de olika 

städerna. I Stockholm var flera på Ja-sidan än Nej-sidan, det vill säga att flera var villiga att 

betala och finansiera rovdjurspolitiken. I Arboga och Luleå var befolkningen mer på Nej-sida 

än Ja-sidan, med andra ord mer negativa till rovdjurspolitiken. Arboga ligger i Västmanland 

län där förekomsten av varg är stor, vilket leder till att flera ansluter sig till tanken om att 

vargen kan hota det vardagliga livet plus att rykten om att vargen bidrar till omfattande skador 

på olika håll. I Luleå och Arboga är bilden ganska lika där cirka 40 respondenter av 66 inte är 

positiva till att finansiera rovdjursprojektet. I Stockholm är bilden en annan. Det kan förklaras 

utifrån att Luleå tillhör till Norrbotten där renskötselområden existerar runt omkring. Det vill 

säga, att själva hotet om vad varg i denna del av landet kan utsätta rennäringen för, kan ha 

betydelse för utfallet. 

 

Respondenterna som inte vill delta i finansiering av rovdjurspolitiken fick en möjlighet att 

uttrycka om varför de inte accepterade ett sådant projekt. Det som bör noteras här är att vissa 

individer kryssade i två alternativ istället för ett alternativ. Det fanns nämligen i 

frågeformuläret ingen begränsning om hur många kryss man fick fylla i.   
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Tabell 7: Orsaker bakom att inte finansiera rovdjurspolitiken 

Orsaker bakom att inte finansiera rovdjurspolitik Antal svar för 

varje alternativ 

Inkomsten inte är tillräckligt stor/har inte råd 32 

Jag är nöjd med antal vargar vi har idag 29 

Vargen orsaker höga kostnader 22  

Jag är inte intresserad av frågor som rör vargexistensen 27  

Jag är inte intresserad av miljöfrågor  9 

Annat* 14 

 

Det framgår av Tabell 7 är att merparten av de respondenter som inte visade någon 

betalningsvilja till projektet, är att de anser sig inte ha tillräckligt hög inkomst för att delta. En 

stor grupp tycker att de antal vargar som finns i dag är lämplig och att det inte behövs någon 

ökning av antal vargstammen. Under kategorin ”Annat” anger flera individer att skatten är för 

hög, andra individer angav att staten bör finansiera projektet utifrån nuvarande skatten och att 

den bör finnas med redan i budgeten medan andra individer angav att de inte är bekanta med 

ämnet i frågan. 
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KAPITEL 6 

RESULTAT 

 

 

 

 

I syfte att estimera betalningsviljan används, en så kallad binär probitmodell. Modellen 

används i syfte att undersöka vilka faktorer eller egenskaper som avgör om individen har 

någon betalningsvilja eller inte. Den beroende variabeln antar 1 för de individer som har 

angett att de har positiv betalningsvilja och 0 för de individer som anger att de inte har någon 

betalningsvilja. Resultatet visas genom presentation av två modeller: probitregression och 

linjärregression. De två modellerna används i syfte att undersöka om respondenten är beredd 

att delta i rovdjurspolitiken genom ekonomisk bidragande eller inte. När det gäller tolkningen 

av probitmodellen kommer det enbart att fokuseras på tolkningen av koefficienternas tecken, 

med andra ord talar tecknet om för oss vilken typ av påverkan varje variabel har på 

sannolikheten om en individ är beredd att delta i finansiering av rovdjurspolitiken. 

Anledningen att fokus ligger endast på tecknet och inte siffran är på grund av att nuvarande 

studie syftar att undersöka vilka variabler har positiv eller negativ effekt på betalningsviljan. 

Den andra modellen som ska estimeras är linjärregression. När en sådan estimering tas fram 

kommer det att vara möjligt att beskriva betalningsviljan för de individer som har visat 

positivt intresse för bidragande till rovdjurspolitiken.  

Vid beräkningen av betalningsviljans storlek användas samma metod som Bostedt m.fl., 

(2008) använde i sin studie för att estimera betalningsviljans storlek. Metoden bygger på att 

beräkna medelvärdet för betalningsviljan genom att betrakta det högsta beloppet som 

individerna i fråga har angett maximalt belopp som de är villiga att bidra med. Enligt multiple 

bounded har individen möjlighet att välja mellan fem olika osäkerhetsnivåer och givet vårt 

antagande blir Ja-svaren när en respondent kryssar i de första två alternativen. Ett exempel är 

att om individen kryssar i ”betalar helt säkert” upp till 200 kronor och sedan kryssar i 400 

kronor som ”betalar troligen” då antas att individens maximala betalningsvilja är 400 kronor. 

Nästa steg är att räkna ut den genomsnittliga betalningsviljan genom att räkna ut medelvärdet. 
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6.1 Perfekt multikollinaritet 

Vid estimeringen av probitmodellen inträffade ett ekonometriskt problem vilket kallas för 

perfekt multikollinaritet. Grunden till detta problem är att vid inmatning av data inkluderades 

tre dummy-variabler för de tre städerna till referenskategorin. Enligt Dougherty, (2007) 

resulterade inkluderingen av de tre städerna i två konsekvenser. Den första var att det var 

omöjligt att räkna samt omöjligt att tolka regressionens koefficienter. Koefficienten b1 är en 

enkel uppskattning ”basskattningen” av skärningspunkten inteceptet, och koefficienterna av 

dummy-variablerna är uppskattning av ökningen i skärningspunkten från basnivån. Men fallet 

är annorlunda för närvarande då ingen definition av vad som är basen, något som leder till att 

tolkningen inte fungerar. Den andra konsekvensen är att proceduren för att beräkna 

regressionens koefficienter kommer att brytas ner och regressionsprogrammet sändera ett fel-

meddelande.  Om det antas att det finns ett m i dummykategorin och målet är att definiera 

variablerna D1,,,,Dm , sedan i själva observationen i,   

 

∑ 𝐷𝑗𝑖 = 1

𝑚

𝑗=1

 

 

Eftersom en dummyvariabel kommer att vara lika med 1 och resterande observationer 

kommer att vara lika med noll, men skärningspunkten B1 är den produkten av parametern B1 

och en special variabel som är värderat till 1 i alla observationer. Det som händer här att 

summan av dummyvariablerna för alla existerande observationer är lika med den speciella 

variabel och en har en exakt linjärrelation bland variablerna i regressionen. Det skapar en så 

kallad perfekt multikollinearitet. Regressionen lider av ett sådant problem när det uppstår hög 

korrelation mellan två eller flera av de oberoende variablerna. Multikollinearitet kan undvikas 

genom att utesluta en av de variablerna vid körning av regressionen. I det nuvarande fallet 

uteslöts variabel BoLu från regressionen, det vill säga individer som bor i Luleå och endast 

användes de andra två variablerna som representerade individerna som bor i Stockholm och i 

Arboga. Regressionens konstant blev BoLu:s koefficient. Beräkningen av BoAr:s och BoSt:s 

koefficienter gjordes genom att addera deras koefficienter med regressionens konstant. 

(Dougherty, 2007) 
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6.2 Probitestimering  

Probitestimering i Tabell 7 beskriver om en slumpmässigt utvald respondent är benägen att 

bidra till rovdjurspolitiken.  Det är statistiskt säkerställt att en individ som bor i Luleå är 

mindre benägen att bidra till rovdjurspolitiken. Sannolikheten att en individ bidrar ekonomiskt 

till rovdjurspolitiken är högre om den äger en hund som inte används för jakt jämfört med om 

hunden används för jakt. Det är också statistiskt säkerställt att en slumpmässigt utvald individ 

som är medlem i någon form av miljöorganisation har högre sannolikhet att bidra till 

rovdjurspolitiken. Sannolikheten att en slumpmässigt utvald individ bidrar till 

rovdjurspolitiken ökar om individen bor med en jägare jämfört om individen själv är jägare. 

Utifrån regressionen går det också att utläsa att sannolikheten att bidra till rovdjurspolitiken 

blir lägre när individer äger tamdjur. 

 

Tabell 7: Probitestimering för sannolikheten att iaktta en positiv betalningsvilja  

    

Konstant – 0,83769** 

(0,34675) 

Bor i Stockholm – 0,56657(0,27710) 

Ålder 0,01155 (0,00716) Bor i Arboga – 0,90922 

Kön – 0,20643 (0,20629) Bor i Luleå – 0,83769** 

Inkomst – 0,97755D-05 

(0,8805D-05) 

R-squared  0,0930204 

Barn 0,11667(0,19863) Log likelihood – 122,83095 

uppvuxen i storstad 0,20671(0,26794) uppvuxen på 

Landsbygden 

0,09539(0,27521) 

Hundägare 0,50945**(0,23126) Jakthund ägare – 0,06001(0,53831) 

Äger tamdjur – 0,06700(0,37521) Medlem i en 

miljöorganisation 

0,83399**(0,38384) 

Jägare – 0,20440(0,44046) Bor med jägare 0,82890**(0,39931) 

Universitetsutbildning 0,28750(0,20858) 

Signifikansnivå: *= 10 %, **= 5 % och ***= 1 %. Inom parantes är det standardavvikelse, 

siffran utanför parentesen representerar koefficienterna. Om en individ i enkäten anger att 

man är villig att finansiera projektet för att bevara varg då får den beroendevariabeln 

nummer 1 och om den anger att en individ ej är villig att finansiera detta projekt då få den 

beroendevariabeln nummer 0.  

 

Enligt regressionen ovan har individer som är uppväxta i storstad högre betalningsvilja än 

individer som är uppväxta på landsbygden. Universitetsutbildning ökar sannolikheten att en 
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individ bidrar till rovdjurspolitiken jämfört med om en individ endast med grundskole- eller 

gymnasieutbildning.    

 

6.3 Linjärregression 

En linjärregression är något som beskriver fördelningen mellan de tre olika städerna, 

Stockholm, Arboga och Luleå. Ingen signifikansnivå existerar i någon av de tre städerna och 

därmed inte heller statistiskt säkerställda, med andra ord att betalningsviljan korrelerar 

positivt med de tre variablerna men ingen statistisk signifikansnivå. Det framgår av tabellen 

att regressionen har en förklaringsgrad9 på 0,06941, vilket i nuvarande situationen anses 

förklaringsgraden vara väldigt lågt. Det är statistiskt säkerställt om en individ förknippas med 

positiv betalningsvilja om denne är medlem i en miljöorganisation. Enligt resultatet korrelerar 

betalningsviljan positivt om individen är kvinna, har barn hemma, uppvuxen i storstad, 

uppvuxen på landsbygden, är jägare eller äger tamdjur. Betalningsviljan kolorerar negativt 

med ålder, om individen äger en hund, äger hund som används för jakt, bor med jägare, om en 

individ äger tamdjur eller har universitetsutbildning. Den låga förklaringsgraden samt att den 

låga statistiska signifikansen bland förklaringsvariablerna innebär att vi bör tolka resultatet 

med viss försiktighet. Att valet ändå fallit på denna modell beror på önskan om jämförbarhet 

med tidigare studier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Förklaringsgraden eller R-square vilket betyder andelen förklarad variationen och som ligger mellan 0 och 1. 

Det mäts i procent där ju närmare 1 desto bättre förklarning regressionen får.   
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Tabell 8: En linjärregressions modell för betalningsviljan 

    

Konstant 41,7865(295,3233) Bor i Stockholm 76,2467(240,8324) 

Ålder -7,39810 (6,06838) Bor i Arboga 158,817(208,8562) 

Kön  259,979(174,0927) Bor i Luleå 4,59887(48,88154) 

Inkomst 0,01095(0,00749) R-Square    0,06941      

Barn 177,952(169,7092) F (16,180)       1,6664 

uppvuxen i storstad 140,632(228,8931) Root MSE  1054,1841     

uppvuxen på 

landsbygden 

145,962(234,1529) Hundägare -46,2764(196,1204) 

Jakthund ägare –87,0027(429,7713) Äger tamdjur -159,335(320,6618) 

Är medlem i 

miljöorganisation  

580,485*(302,0703) Jägare 8,70759(353,4610) 

Bor med jägare –40,0727(329,4726) Universitetsutbildning -194,447(176,2875) 

Signifikansnivå: *=10 % **= 5 % och ***= 1 %. Koefficienter utanför parantes och 

standardavvikelse inom parantes.  

 

6.4 Estimeringen av betalningsviljans storlek  

Estimeringen av betalningsviljan beräknades utifrån medelvärdet och medianen. I nedre 

grafen visas den totala betalningsviljan samt en jämförelse mellan de tre städerna i förhållande 

till storleken på betalningsviljan. Beräkningen kommer endast att baseras på medelvärdet för 

betalningsviljan.  

Tabell 9: Beräkningen av betalningsviljan 

Enkäten Medelvärdet WTP Medianen WTP 

Stockholm 423 10 

Arboga 284 0  

Luleå 99 0  

WTP för hela 

populationen  

269 0  

 

Medelvärdet för betalningsviljan för hela populationen blir 269 kr per år, under fem års tid för 

att genomföra Riksdagens bevarandeprojekt. Det tydliga mönstret visar att Stockholm är den 

ledande staden som har högst betalningsvilja med 423 kronor per år. Arboga ligger på andra 
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plats med 284 kronor medan Luleå hamnar på tredje plats med 99 kronor. Den aggregerade 

betalningsviljan för hela landet estimeras till 10 063 454 116 kronor. (se bilaga 2 för utförlig 

uträkning). 

Nu kommer en kort repetition från litteraturöversiktskapitlet för att kunna se förändringen 

från tidigare studier jämfört med nuvarande studie.  Den nuvarande genomsnittliga 

betalningsviljan för hela landet kännetecknas av en stor minskning jämfört med tidigare 

studier. Boman och Bostedt (1999) visar i sin studie att den genomsnittliga betalningsviljan 

låg mellan 907 och 1294 kronor medan medianen låg mellan 129 och 259 kronor.  En annan 

studie som utfördes av Ericsson m.fl., (2008) visar att betalningsviljan låg mellan 447 och 736 

kronor. En ytterligare studie som utfördes av Broberg T. och Brännlund R. (2008a & b) visar 

att betalningsviljan låg mellan 315 och 366 kronor och den aggregerade betalningsviljan var 

12 096 370 770–14 054 830 800 kronor. Det bör noteras att denna studie implementerade 

samma enkätundersökning som Broberg T. och Brännlund R. (2008a & b) använde i sin 

studie. Det kan i sin tur ge extra möjlighet att göra en jämförelse med nuvarande studie. 

Slutligen uppskattades den genomsnittliga betalningsviljan av Bostedt m.fl., (2008) genom 

undre gräns till 63 och 135 kronor där författarna noterar att den lägsta betalningsviljan endast 

var 111 kronor i västra Norrbotten. Alla belopp i nuvarande studie är justerade enligt 

konsumentprisindex då flera studier är flera år gamla. 
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KAPITEL 7 

DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

 

 

 

Syftet med detta kapitel är att belysa och diskutera det resultatet av denna studie. Huvudsyftet 

med studien var att undersöka betalningsviljans storlek för att bevara vargen i Sverige samt 

vilka egenskaper eller faktorer som påverkar denna betalningsvilja hos individer i Sverige. 

Fokus i denna studie ligger i att undersöka betalningsviljan i de tre städerna: Arboga, Luleå 

och Stockholm, med totalt 198 observationer.  

 
Andelen av den totala populationen som visade positiv betalningsvilja och ville bidra 

ekonomiskt för att finansiera rovdjursprojektet för att bevara varg är 44 procent medan 56 

procent av population visade inget stöd till detta projekt. Det var mest individer i Stockholm 

som visade villighet att bidra till att bevara vargen där ja-sägare utgjorde 53 procent av det 

totala antalet observationer i Stockholm. Den allmänna bilden var något annorlunda i Arboga 

där Nej-sägare dominerade med 59 procent. Slutligen hamnar Luleå på den tredje platsen där 

Ja-sägare utgjorde endast 39 procent. Det allmänna stödet till rovdjurspolitiken hade ökat om 

urvalet inte hade inkluderat individer under 18 år då flera i denna åldersgrupp inte har råd 

med att finansiera ett sådant projekt men som skulle bidra ekonomiskt om inkomstsituationen 

hade varit annorlunda.  En förklarning till varför betalningsviljan skiljer sig mellan de tre 

städerna kan förklaras utifrån NIMBY.  I praktiken betyder det att individer som bor i stora 

städer inte tar hänsyn till individer som bor i närheten där varg förekommer och samtidigt inte 

tar hänsyn till dess nyttominskning på grund av vargexistens i närheten. Ett exempel på det är 

då tamdjuren blir utsatta för olika former av hottillstånd, såsom angrepp på lamm, hästar eller 

att djuren får stresstillstånd när vargar existerar i närheten vilket kan påverka produktionen 

negativt. Det som bör noteras här trots att 56 procent inte vill bidra ekonomiskt till ett sådant 

projekt, har resultatet visat (se Tabell 2) att en stor majoritet av respondenterna tycker att 

vargen ska finnas i svensk fauna, trots sannolikheten för observera denna djurart inte kommer 

att inträffa. Trots att vi har 44 procent som är villiga att bidra ekonomiskt till detta projekt, har 

vi också en stor majoritet (se Tabell 3) som är överens om att vargen orsakar höga kostnader. 
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En slutsats som rapporten visar är att en någorlunda stor grupp av de individer där vargen 

förekommer tycker att antalet varg varken ska öka eller minska.   

Den genomsnittliga betalningsviljan bland svenskar mellan 16 och 82 år estimerades till ett 

årligt belopp på 269 kronor och som skulle omfatta fem år. Den aggregerade betalningsviljan 

uppskattades till drygt 10 miljarder kronor. Rankningen efter storleken på betalningsviljans 

storlek mellan de tre städerna ledde till att Stockholm kom med det högsta beloppet där 

genomsnittliga betalningsviljan hamnade över 400 kronor medan den genomsnittliga 

betalningsviljan i Luleå inte passerade 100 kronor. Medianen för hela populationen blev 0 

eftersom flera individer var emot bidragande till rovdjurspolitiken. Vid en jämförelse för de 

tre städerna tillsammans blir medianen 10 kronor för Stockholm och 0 kronor för Arboga och 

Luleå. 

Därmed kan vi se en sjunkande utvecklingstrend för betalningsviljan i Sverige. Under 1999 

uppskattades betalningsviljan till 907–1294 kronor och medianen låg mellan 129 och 259 

medan i denna studie blir betalningsviljan endast 269 kronor och medianen blir 0. Givet att 

nuvarande studie bygger på en enkätundersökning som Broberg och Brännlund (2008a & b) 

använde kan vi jämföra resultaten. Broberg och Brännlund kom fram till att den aggregerade 

betalningsviljan låg mellan cirka 12 och 14 miljarder kronor medan i den denna studien 

uppskattas den aggregerade betalningsviljan till cirka 10 miljarder kronor. Observera dock att 

olika studier använder olika sätt för att mäta betalningsviljan. Exempelvis estimeras 

betalningsviljan i en del studier genom att använda undre eller övre gräns. Det som också är 

också viktigt att notera är att det finns olika tillvägagagångsättet att räkna ut betalningsviljan. 

Det påvisar att betalningsviljestorleken skiljer sig åt beroende på vilken metod forskaren 

använder sig av vid estimeringen. Exempelvis kan beräkningen av betalningsviljan ske genom 

att estimera medelvärdet av betalningsviljan medan andra studier kan använda en övre eller 

undre gräns för att räkna ut den genomsnittliga betalningsviljan.  

Uppskattningen av betalningsviljan behöver inte vara den riktiga betalningsviljan som speglar 

den sanna bilden. Estimeringen av betalningsviljan kan ske genom olika tillvägagångsätt givet 

de olika tolkningar som används för uppskattningen. Enligt Perman m.fl., (2011) kan 

respondenten ange en hög betalningsvilja men som i praktiken kanske inte skulle accepteras 

som trovärdig. På grund av att det finns inget verkligt hinder som gör att individen visar den 

sanna betalningsviljan som den är beredd att bidra med. Det är därför viktigt att inte skapa 

framtida planer baserat på en enda tolkning av sådana typer av studier. Det på grund av 
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förändringen i individens beteende när det hypotetiska projektet blir aktuellt eller verkligt 

resultatet kan skilja sig åt.  

För att minimera risken att en individ anger en viss nivå av betalningsviljan som inte 

representerar den sanna betalningsviljan hos denna person bör man studera resultaten utifrån 

olika typer av tolkningar. Det som kan tolkas annorlunda i vårt fall är att Ja-sägare begränsas 

från att inkludera ”betalar helt säkert” och ”betalar troligen” till endast ”betalar helt säkert”. 

En sådan typ av begränsning hjälper tolkare att minimera risken att en individ sätter ett högre 

belopp i betalningsviljan än vad den verkligen är.  

Betalningsviljan att finansiera projektet för att bevara rovdjuren korrelerade negativt med 

ålder, universitetsutbildning, om en individ äger en hund, om en individ äger hund för 

jaktsyfte, om en individ äger tamdjur eller om en individ bor med jägare. Kön, inkomst, om 

en individ har barn, uppvuxen i stor stad, uppvuxen på landsbygden, medlem i någon form av 

miljöorganisation eller är jägare korrelerade därmed positivt med betalningsviljan. Slutsatsen 

som kan härledas till de socioekonomiska egenskaperna är att flera individer som är aktiva 

inom miljösektorn tenderar till att påverka betalningsviljan positivt. 

En generell slutsats från denna studie visar att stödet till vargexistensen i Stockholm är 

någorlunda högre än i Arboga och Luleå. Den marginella skillnaden mellan de två städerna 

och Stockholm kan minskas genom att garantera någon form av ett effektivt 

kompensationssystem till de individer som blir utsatta för vargangrepp. En annan metod för 

att öka framtidens acceptans för vargexistens i Sverige är att satsa på barnen redan från 

grundskolan där de får lära sig att vargen alltid har tillhört svensk fauna och att vi därför bör 

bevara denna djurart. Stödet till detta resonemang hittas i fråga 17 i enkäten där flera individer 

upp till 25 år ville att vargen ska finns i svensk fauna men samtidigt var deras ekonomiska 

förmåga begränsat till studiebidrag exempelvis. En ökad acceptans hos barnen idag kan leda 

till positiva effekter i kommande generationer.  

En potentiell framtidsforskning i detta ämne kan vara att på en internationell nivå undersöka 

olika faktorer som påverkar attityden till vargstammen för att sedan jämföra länderna med 

varandra. En sådan typ av forskning kan ge oss möjlighet att se hur synen på just denna fråga 

ser ut i olika länder och om det finns någon lösning i andra länder som skulle kunna överföras 

till Sverige för att minimera tvisten mellan olika befolkningsgrupper.  
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 År 1970 klassades varg i Sverige som en akut hotad djurart. Spridningen av de 

stora rovdjuren, bland annat varg, har ökat i Sverige den senaste tiden. Enligt 

Naturvårdverkets inventeringsresultat från vinter 2015-våren 2016 uppskattades 

antal vargindivider till 340 i hela landet.  

Vargpopulationen i förhållande till andra djurarter: 

Djurart Antal individer 

Älg 300 000 

Vildsvin 200 000 

Räv 150 000 

 

 År 2001 lagstiftade Sveriges Riksdag om en ny rovdjurspolitik. Lagen innebar 

att staten ska se till att antalet individer av djurarterna; varg, björn, lo och järv, 

ska finnas i tillräckligt stort antal för att dessa arter ska kunna klara sig från 

utrotning och samtidigt kunna sprida sig i flera områden. Riksdagen lagstiftade 

om att miniminivån för antal vargar i Sverige ska vara 200 vargindivider.  

 För en hållbar vargstatus i Sverige krävs att vi tillåter nytt vargblod att komma 

in från andra länder. På så sätt säkerställer vi en stark genetisk variation och 

frisk vargstam.  

 

BILAGOR 

Bilaga 1 

Attityder till den svenska vargstammen 

Enkäten syftar till att undersöka svenska folkets attityder till vargen. Du är en av de personer 

som blivit utvald att medverka i undersökningen. Ditt deltagande är betydelsefullt oavsett vad 

du tycker om varg. Dina svar är anonyma.  

LÄS DETTA INNAN DU SVARAR PÅ FRÅGORNA 
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1. Ålder: ____ 

 

 

2. Kön:                      Man [ ] Kvinna [ ]  Annat [ ] 

 

 

3. Din inkomst efter skatt per månad (inklusive bidrag som exempelvis barnbidrag, 

bostadsbidrag etc.): 

 

[ ]  0 – 10 000              [ ] 40 000 – 50 000 

      

            [ ] 10 000 – 20 000      [ ] 50 000 – 60 000 

      

[ ] 20000 – 30 000      [ ] 60 000 eller mer 

   

            [ ] 30 000 – 40 000 

 

4. Ungefär hur många gånger per år brukar du vistas ute i naturen, under ett år? (Kryssa i 

ett alternativ för varje aktivitet) 

 Aldrig 1 till 10 

gånger 

11 till 50 

gånger 

51 till 

100 

gånger 

Mer än 

100 

gånger 

Plockar bär och svamp [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Motionerar (löpträna, cykla, 

orientera, skidar etc.) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Fiskar [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Utflykt (vandring, bad, 

picknick etc.) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Arbetar [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Jagar [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Annat (ange vilket nedan) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

Annat: _______________________________________ 

 

5. Hur orolig är du för att möta främmande människor när du är ute i naturen? 

Inte alls orolig Lite orolig Ganska orolig Mycket orolig 

[ ] [ ] [ ] [ ] 
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6. Hur orolig är du för att möta varg när du vistas i naturen? 

Inte alls 

orolig 

Lite orolig Ganska 

orolig 

Mycket 

orolig 

Varken 

Eller 

Vet ej 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

7. Har du sett vargen i vilt tillstånd i Sverige? 

Aldrig En gång Flera gånger 

[ ] [ ] [ ] 

 

8. Skulle du med egna ögon vilja se en varg i vilt tillstånd i Sverige? 

 

Ja, absolut Ja, kanske Nej, helst inte Nej, absolut 

inte 

Vet ej 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

9. Hur viktigt är det för dig att vargen finns i Sverige? Även om du kanske aldrig 

kommer att få se varg i Sverige har du kanske en åsikt. 

Mycket viktigt Ganska viktigt Spelar ingen 

större roll 

Helt oviktigt Vet ej 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
 

    

 

10.  Finns varg i närheten av platsen där du bor? 

Finns ej där jag bor  [ ]   Gå till fråga 12 

Förekommer ibland  [ ] 

Fast förekomst   [ ] 

Vet ej   [ ] 

11.  Vilken utveckling av vargstammen skulle du föredra där du bor? 

Försvinner  [ ]   Vet ej  [ ] 

Minskar betydligt  [ ] 

Minskar något  [ ] 

Förblir som idag  [ ] 

Ökar något  [ ] 

Ökar betydligt  [ ] 
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12. Vilka skäl för och emot tycker du att det finns när det gäller att ha varg i Sverige? 

(Sätt ett kryss där du tycker att påstående stämmer) 

MOTIV FÖR VARGEXISTENS I SVERIGE 

       Jag vill ha möjlighet att se varg.     [ ] 

       Jag vill att vargen ska finnas i Sverige, även om jag aldrig kommer  [ ] 

       att se någon varg ute i naturen.                         

  

       Vi i Sverige bör ta vår del av ansvaret för att bevara varg.   [ ] 

       Vargen kan påverka stammarna av t.ex. älg och rådjur.   [ ] 

       Vargen kan ha en positiv effekt på andra djurarter, tex asätare.                   [ ] 

       Vargen kan utgöra en jaktlig resurs.    [ ] 

      Vargen kan vara positivt för turistnäringen.   [ ]  

      Jag tycker att framtida generationer skall få uppleva   [ ] 

      vargar i naturen.  

 

       Försiktighetsprincipen, det är svårt  att förutsäga                 [ ] 

      effekterna av utrotning av varg.  

    

       Vi har ingen rätt att bestämma över andra arters existens.   [ ] 

          Annat skäl FÖR: _____________________ 

 

SKÄL EMOT VARGEXISTENS I SVERIGE  

       Varg kan orsaka för stora skador på tamdjur (nöt, får, häst, get). [ ]                            

       Varg kan orsaka för stora skador på renar.                    [ ] 

        Risken för vargangrepp på människor.    [ ]                  

       Konkurrens med jägarna om det jaktbara viltet, tex älg och rådjur.  [ ] 

       Varg hotar jakten med lös hund i Sverige.                   [ ] 

       Kostnader för ersättningar, stängsling,    [ ] 

       forskning, inventering och administration blir för stora.  

 

       Dagens rovdjurspolitik har inte tillräckligt                   [ ] 

       folkligt stöd för vargar.   
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      Varg orsakar lidande för tamdjur/ vilda djur som blir angripna.   [ ]                      

      Varg kan föra med sig sjukdomar och parasiter från andra länder.                               

      [ ]   

      Varg finns i andra länder.     [ ] 

Annat skäl EMOT: _____________________ 

 

13. Hur stor oro skulle du känna för din egen eller din familjs säkerhet utomhus om du 

visste att den fanns varg i närheten av platsen där du bor? 

Mycket stor 

oro 

Ganska stor oro Inte speciellt 

stor oro 

Ingen oro alls Vet ej 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

14. Kan du acceptera att det finns eller kommer att finnas vargar i närheten av platsen där 

du bor? 

Ja, absolut Ja, kanske Nej, helst inte Nej, absolut 

inte 

Vet ej 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

  

 

15.  Tänk dig att minimigränsen som Riksdagen satt upp tidigare, det vill säga 200, är 

ineffektiv på grund av att vi inte får tillräcklig genetisk variation och att riksdagen 

bestämmer att öka minimigränsen till 500 vargar för att försäkra långsiktig överlevnad 

i Sverige. Att genomföra riksdagens nya rovdjurspolitik kostar. Skulle du kunna tänka 

dig att bidra ekonomiskt till en sådan rovdjurspolitik genom en ökad skatt eller 

avgifter? 

Ja [ ]  Nej [ ] Vid Ja-svar  besvara fråga 16  

och vid Nej  besvara fråga 17   
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16.  Nedan finns ett antal olika nivåer på en årlig skatt att betala under 5 år för att 

genomföra Riksdagens bevarandeprojekt. Markera för varje belopp hur säker du 

känner dig på att betala detta.   

Jag är 

beredd att 

som en årlig 

skatt betala  

 

Betalar helt 

säkert  

 

Betalar 

troligen  

 

Osäker  

 

Betalar 

troligen 

inte  

 

Betalar helt 

säkert inte  

 

10 kr per år  

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

50 kr per år  

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

100 kr per 

år  

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

200 kr per 

år  

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

400 kr per 

år  

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

800 kr per 

år  

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

1 500 kr per 

år  

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 000 kr per 

år  

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5 000 kr per 

år  

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

10 000 kr 

per år 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

 

17. Du som inte vill delta på finansiering för denna nya rovdjurspolitik, vad beror det på? 

[ ]     Inkomsten inte är tillräckligt stor/ har inte råd       

[ ]     Jag är nöjd med det antal vargar vi har idag    

[ ]     Vargen orsakar höga kostnader                                                     

[ ]     Jag är inte intresserad av frågor som rör vargexistensen      

[ ]     Jag är inte intresserad av miljöfrågor        

Annat: __________________ 

 

18. Antal barn i hemmet? Flera val är möjliga  

[ ]    Inga barn i hemmet 
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          [ ]    Barn under 7 år  

[ ]    Barn mellan 8–12 år 

[ ]    Barn mellan 13–17 år 

[ ]    Barn 18 år eller äldre 

19. Var växte du upp? 

[ ]    Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö, eller storstad i annat land) 

[ ]    Ort med 10 000 – 150 000 invånare 

[ ]    Ort med 2 000 – 10 000 invånare 

[ ]    Ort med färre än 2000 invånare 

[ ]    På landsbygden 

[ ]    Har flyttat ofta mellan orter med olika stor befolkning.  

 

20.   Vilka av nedanstående påstående stämmer på dig och ditt hushåll? (Kryssa i de 

alternativ som stämmer in på dig) 

 

[ ]     I mitt hushåll finns det hund som inte används för jakt. 

[ ]     I mitt hushåll finns det hund som används för jakt. 

[ ]     Mitt hushåll har tamdjur (får, häst, ko, get) 

[ ]     Jag är medlem i naturvårdsorganisation (svenska Naturskyddsföreningen  

        Världsnaturfonden, Greenpeace eller liknande) 

[ ]     Jag eller någon i mitt hushåll är medlem i sameby 

[ ]     Jag eller någon i mitt hushåll är renägare 

[ ]     Jag är jägare 

[ ]     I mitt hushåll finns någon annan som jagar 

[ ]     Inget av de uppräknade alternativen  

 

21. Vilken utbildning har du? 

[ ]     Grundskola, folkskola, realskola 

[ ]     Gymnasium, yrkesskola 

[ ]     Universitet, högskoleutbildning eller annan.   

 

22. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

[ ]     Yrkesverksam 

[ ]     Arbetssökande 

[ ]     Föräldraledig 

[ ]     Studerande  

[ ]     Deltar i arbetsmarknadsåtgärder 

[ ]     Hemarbetande  

[ ]     Har sjuk- eller aktivitetsersättning  

[ ]     Långtidssjukskriven 

[ ]     Pensionerad 

[ ]     Annat  
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Bilaga 2 

Enligt statistiken från (scb.se) är totala befolkningen i Sverige år 2016 mellan 16–82 år 

7 781 348 invånare. I syfte för att estimera den totala betalningsviljan multipliceras den 

genomsnittliga betalningsviljan med antal individer i landet år 2016.  

Totala betalningsviljan= 269 * 7 781 348   (A) 

                = 2 093 182 612 kronor 

Den beräknade genomsnittliga betalningsviljan för människor mellan 16–82 år i hela landet 

estimeras till 269 per år, under femårsperiod. Nu är det intressant att räkna ut den aggregerade 

betalningsviljan för hela denna period. Tillvägagångsättet för att estimera det är att 

multiplicera den totala betalningsviljan i A med fem år.  

Den aggregerade betalningsvilja= 2 093 182 612 * 5 år 

          = 10 465 913 060 kronor  (B) 

Givet att detta projekt kommer att sträcka sig under fem år kommer det att vara nödvändigt att 

se till att den aggregerade betalningsviljan diskonteras. Tillvägagångsättet sker genom att 

estimera den aggregerade betalningsviljan med diskonteringsränta, i beräkningen antas att 

diskonteringsränta är 2 procent. I tabell nedan presenteras lösning. 

K0= An/(1+r) n                         (C)

       

Tabell 1: Justerad belopp enligt diskonteringsränta på två procent 

År Summan Belopp efter justering 

1 2 093 182 612 2 093 182 612 

2 2 093 182 612 2 052 139 816 

3 2 093 182 612 2 011 901 780  

4 2 093 182 612 1 972 452 726 

5 2 093 182 612 1 933 777 182 

Totalt 10 465 913 060 10 063 454 116 

 

Beräkningen av aggregerade betalningsviljan med hänsyn till diskonteringsränta på 2 procent 

ger 10 063 454 116 kronor.   
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Bilaga 3  

 

Ord förklarning: 

AGE= Ålder 

GENDER= Kön 

INCOME= Inkomst 

BARN= Barn 

VAXTUPP0= Om en individ är uppväxt i en storstad. 

VAXTUPP4= Om en individ är uppväxt på landsbygden. 

HUND20= Om en individ äger en hund som inte används för jakt. 

HUNDJA20= Om en individ äger en hund som används för jakt. 

TAMDJUR2= Om en individ äger tamdjur. 

GRON= Om en individ är medlem i en miljöorganisation. 

HUNTER20= Om en individ är jägare. 

ANNJAG20= Om en individ bor med en annan som jagar. 

EDU221= Om en individ har högskoleutbildning eller universitetsutbildning. 

BOST= Om en individ bor i Stockholm. 

BOAR= Om en individ bor i Arboga. 

BOLU= Om en individ bor i Luleå. 

 


