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SAMMANFATTNING 
 

 

 

 

Syftet med studien är att, med hjälp av metoden contingent valuation (CV), undersöka 

betalningsviljan (willingness to pay, WTP) för en reducerad risk att drabbas av mag- och 

tarmsjukdomar på grund av förorenat dricksvatten i Skellefteå kommun. Studien 

undersöker också sambandet mellan WTP och tidigare erfarenheter av förorenat 

dricksvatten. Respondenterna fick besvara en sluten och en öppen WTP-fråga för ett 

föreslaget projekt. WTP varierar mellan 39 – 67 kronor per månad utöver den nuvarande 

avgiften för vatten och avlopp (VA-taxan). De variabler som förklarar individuella 

skillnader i WTP är budnivån, upplevd dricksvattenkvalitet, huruvida personen blev 

drabbad vid tidigare utbrottet, om konsumtionsbeteendet har förändrats, ålder, inkomst 

och hushåll med barn. Resultaten visar att de respondenter som drabbats vid ett tidigare 

utbrott är mindre benägna att acceptera en högre kostnad. Ett förändrat 

konsumtionsbeteende visar däremot att respondenter i genomsnitt har en högre WTP för 

en minskad risk av mag- och tarmsjukdomar. 

  



ABSTRACT 
 

 

 

 

The purpose of the study is to examine the willingness to pay (WTP) for a reduced risk 

of gastrointestinal diseases due to contaminated drinking water in the municipality of 

Skellefteå using the contingent valuation method (CV). The study also examines the 

relationship between WTP and previous experiences of contaminated drinking water. The 

respondents answered to a closed and an open WTP question for a proposed project.  WTP 

varies between SEK 39 – 67 per month in addition to the current fee on water and 

wastewater. The variables that explain individual differences in WTP are the bid level, 

experienced drinking water quality, impact of the previous outbreak, changed 

consumption behavior, age, income and households with children. The results show that 

respondents affected by the previous outbreak are less likely to accept a higher cost. 

Respondents who changed their consumption behavior want, on average, pay more for a 

reduced risk of gastrointestinal diseases.  
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KAPITEL 1 – INTRODUKTION 

 

 

 

 

1.1 Problemdiskussion 

Jordens klimat har ständigt varierat och det är inte ovanligt att en kall vinter följs av ett 

år med en mildare vinter. Den globala uppvärmningen som pågår idag sker dock i snabb 

takt vilket innebär att livet på jorden inte hinner återhämta och anpassa sig till de nya 

förhållandena. Detta resulterar i att glaciärer smälter, havsnivåer höjs, översvämningar 

blir allt vanligare och temperaturrekord slås allt oftare. Vissa platser drabbas av extrema 

mängder nederbörd medan andra tvingas hantera extrem torka (Naturskyddsföreningen, 

2016). 

 

Klimatförändringarna har olika effekter på olika platser. I Sverige väntas höjda 

medeltemperaturer och mer extremt väder i form av ökad nederbörd och översvämningar 

(Madsen m.fl., 2014). De sydöstra delarna av landet kan däremot drabbas av torka under 

sommarhalvåret. Dessa klimatförändringar har redan idag en negativ påverkan på 

ytvattenkvaliteten och tillgången på grundvatten och sätter därmed press på 

övervaknings- och reningsteknik på de svenska vattenverk som idag inte är anpassade till 

effekterna av klimatförändringarna (Bergh, 2015; Totalförsvarets forskningsinstitut, 

2012). 

 

Socialstyrelsen (2009) rapporterar att parasiter, bakterier och virus (smittämnen) orsakar 

mag- och tarmsjukdomar och utgör de största hoten mot dricksvattnet. Varje år rapporteras 

i genomsnitt fyra dricksvattenburna utbrott i Sverige som drabbar mellan 100 och 100 000 

personer, men de flesta utbrotten är små och får därför ingen större uppmärksamhet. Exakt 

vad som orsakar dessa utbrott är oftast okänt, dels på grund av att det är svårt att identifiera 

smittkällor i vatten och dels på grund av att vattenprover tas alltför sent i samband med ett 

utbrott (Socialstyrelsen, 2009). Säve-Söderbergh m.fl. (2017) har konstaterat att de 

säkerhetsåtgärder som används på vissa svenska vattenverk idag inte är tillräckliga för att 

eliminera risken för mag- och tarmsjukdomar. Samtidigt menar Widerström m.fl. (2014) 

att risken, för framförallt parasiter, kan minskas genom en förbättrad kontroll av 
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råvattenkvalitet, genom att använda flera barriärer som tar bort eller inaktiverar alla 

grupper av smittämnen och genom att installera UV-anläggningar. 

 

Det senast uppmärksammade utbrottet av förorenat dricksvatten i Sverige inträffade i 

Skellefteå år 2011. Dricksvattnet smittades av parasiten cryptosporidium och ungefär 

20 000 invånare blev magsjuka efter att ha druckit det förorenade vattnet 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Utbrottet i Skellefteå är det näst största i Sverige sett till 

antalet drabbade1. Efter utbrottet har kommunen investerat i UV-anläggningar som är en 

effektiv reningsteknik som tar bort smittämnen som parasiter, bakterier och virus (I. 

Ismail, personlig kommunikation, 1 mars 2018; Totalförsvarets forskningsinstitut, 2012). 

UV-anläggningar finns dock inte installerade på alla vattenverk vilket innebär att risken 

för ett vattenburet utbrott i det kommunala dricksvattnet kvarstår (Socialstyrelsen, 2014). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka invånarna i Skellefteå kommuns betalningsvilja (WTP) 

för att reducera risken för samtliga invånare att drabbas av mag- och tarmsjukdomar på 

grund av förorenat dricksvatten. Studien syftar även till att undersöka sambandet mellan 

WTP och tidigare erfarenheter av förorenat dricksvatten. Till sist mynnar studien ut i en 

diskussion där aggregerad WTP jämförs med investerings- och driftskostnader av UV-

anläggningar. 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie avgränsas till invånarna i Skellefteå kommun med kommunalt dricksvatten 

eftersom Skellefteå tidigare drabbats av ett parasitutbrott i det kommunala dricksvattnet. 

Eftersom studien avser undersöka skillnader i WTP beroende på om en individ drabbades 

eller inte vid det tidigare utbrottet krävs en population med tidigare erfarenheter av 

förorenat dricksvatten. Skellefteå valdes framför Östersund på grund av geografisk närhet 

till författarna. Som nämns i syftet avgränsas studien också till att endast undersöka WTP 

för att minska riskerna att bli magsjuk av att dricka kranvatten. Denna avgränsning 

motiveras av att magsjuka är den största hälsorisken med förorenat dricksvatten 

(Socialstyrelsen, 2009). 

1 Det största, kända utbrottet i Sverige inträffade år 2010 i Östersund. 27 000 invånare smittades då av 

parasiten cryptosporidium efter att ha druckit förorenat dricksvatten (Folkhälsomyndigheten, 2016). 
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1.4 Metod 

Metoden som valts för att besvara syftet är contingent valuation (CV) som mäter det totala 

ekonomiska värdet av en hypotetisk förändring i miljökvalitet. En enkät har utvecklats där 

det hypotetiska scenariot som presenteras innebär att Skellefteå kommun investerar i UV-

anläggningar på samtliga vattenverk, vilket resulterar i att risken att bli magsjuk av 

dricksvattnet elimineras för samtliga invånare i kommunen. Respondenterna får därefter 

svara på om de är villiga att betala en given summa för projektet eller inte och i så fall hur 

mycket de som mest är villiga att betala utöver sin nuvarande vattenräkning (VA-taxan). 

 

Enkäten skickades ut till 1200 invånare i Skellefteå kommun och den består av tre delar. 

Den inledande delen innehåller information om att klimatförändringarna kommer påverka 

råvattenkvaliteten i framtiden och därmed öka kraven på reningsprocessen. Därefter följer 

frågor om hur respondenten upplever sin dricksvattenkvalitet följt av frågor om utbrottet i 

Skellefteå år 2011. I den andra delen presenteras fakta och statistik om genomsnittliga VA-

taxor för dricksvatten i Skellefteå kommun, följt av det hypotetiska scenariot. Sedan får 

respondenten besvara både en sluten och en öppen fråga om sin WTP. Den sista delen i 

enkäten undersöker respondentens socioekonomiska egenskaper. 

 

1.5 Studiens disposition 

Denna studie är indelad i åtta kapitel. Det kommande kapitlet beskriver 

bakgrundsinformation om dricksvattnet och förklarar hur vattnet renas på ytvattenverk 

respektive grundvattenverk samt information om vattenverk och reningsteknik i Skellefteå 

kommun. I kapitel tre presenteras tidigare forskning som är relevant för denna studie. I 

kapitel fyra och fem redovisas det teoretiska ramverket och valda metoder som besvarar 

denna studies syfte. Deskriptiv statistik och resultat presenteras i kapitel sex och i kapitel 

sju förs en diskussion om studiens resultat, begränsningar och aggregerad WTP. 

Avslutningsvis presenteras de viktigaste slutsatserna i kapitel åtta. 
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KAPITEL 2 – FRÅN RÅVATTEN TILL DRICKSVATTEN 

 

 

 

 

I det här kapitlet definieras begreppen ytvatten och grundvatten och det redogörs för 

klimatförändringarnas påverkan på råvattenkvaliteten. Det ges en översiktlig 

presentation av de olika stegen i reningsprocessen för ytvatten respektive grundvatten 

och avslutningsvis presenteras fakta om vattenverken i Skellefteå kommun. 

 

2.1 Grundvatten och ytvatten 

Det finns en begränsad mängd råvatten på jorden. Råvattnet kommer inte att ta slut, men 

det bildas heller inget nytt. 97 procent av råvattnet är ytvatten som finns i exempelvis hav 

och sjöar, två procent består av is och en procent utgörs av grundvatten som finns djupt 

nere i marken (Skellefteå kommun, 2016). En fjärdedel av det svenska dricksvattnet 

utgörs av grundvatten som är naturligt rent medan en fjärdedel utgörs av konstgjort 

grundvatten2. Hälften av dricksvattnet kommer från ytvatten som i sin naturliga form är 

mer förorenat än grundvatten (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 

Temperaturförändringar och ökad nederbörd förväntas leda till en ökad mängd 

grundvatten i norra Sverige medan de sydöstra delarna väntas få en minskad tillgång på 

grundvatten. Höjda grundvattennivåer, som förväntas i norra Sverige, är inte alltid 

positivt. När grundvattnet stiger sker förvisso en utspädning av smittämnen men om det 

stiger så mycket att det närmar sig markytan kommer vattnet att fånga upp lagrade 

tungmetaller som finns i de översta markskikten (Sveriges geologiska undersökning, 

u.å.). Ett problem med för höga grundvattennivåer är att det är väldigt kostsamt och 

tidskrävande att rena medan alltför låga grundvattennivåer kan leda till vattenbrist 

(Sandviken energi, 2017). 

 

2 Ytvatten infiltreras till en sandfylld bassäng där vattnet långsamt rinner genom sandlagret så att 

smittämnen och andra partiklar filtreras bort eller bryts ner. Denna teknik används när det inte finns 

tillräckligt med grundvatten (Folkhälsomyndigheten, 2015). 
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Kraftigt regn och översvämning leder till en ökad risk för att ytvattnet blir förorenat av 

bland annat parasiter, bakterier och virus. När vattenledningssystemet blir överbelastat av 

den ökade nederbörden riskerar avloppsvatten att rinna ut i sjöar och åar nära intag till 

kommunala vattenverk (Bernes, 2016). Detta ställer i framtiden högre krav på 

reningsprocessen av ytvatten och bättre övervakning av vatten- och avloppssystemen för 

att minska de hälsorisker som klimatförändringarna utgör. Att producera dricksvatten från 

ytvatten är dock redan idag en komplicerad och kostsam process (Svenskt vatten, 2016). 

 

2.2 Förorenat vatten och reningsprocessen 

Avloppsvatten eller smutsigt ytvatten som tränger in i dricksvattensystemet har 

identifierats som den vanligaste orsaken till att dricksvatten förorenas. Att detta kan ske 

beror på brister i vattenverkets konstruktion eller reningsprocess. Andra vanliga orsaker 

till att dricksvattnet förorenas är översvämningar, algblomning och avrinning från 

soptippar och industrier. Det förekommer även fall där oavsiktliga korskopplingar, det vill 

säga ihopkoppling av avloppsledning med dricksvattenledning, har kunnat identifieras 

som utbrottets orsak (Socialstyrelsen, 2009). 

 

De vanligaste smittämnena i det kommunala dricksvattnet i Sverige är parasiter, bakterier 

och virus. Dessa ger ofta magsjukeliknande symptom som diarré, illamående, kräkningar 

och feber. Arsenik, uran och mangan är giftiga metaller som kan förekomma i 

dricksvattnet via förorenat grundvatten. Höga halter av dessa ämnen är dock väldigt 

ovanliga i kommunala vatten men förekommer ibland i enskilda vattentäkter, exempelvis 

brunnar (Socialstyrelsen, 2009). 

 

De steg som generellt krävs för att rena ytvatten respektive grundvatten framgår i tabell 

1. Dricksvatten från ytvattenverk som brister i kvalitet beror oftast på otillräcklig 

desinfektion (steg 6) och förorenat vatten från vattenverk med konstgjort grundvatten 

beror oftast på att filtreringstiden är för kort (steg 3) eller att det saknas desinfektion där 

behov finns (steg 5). Om grundvattnet behöver desinficeras eller inte beror bland annat 

på klimat och rådande väderförhållanden. Vid extremt väder i form av nederbörd ökar 
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risken för ytvattenpåverkat grundvatten3 vilket i sin tur leder till en ökad risk för bristande 

dricksvattenkvalitet. Detta indikerar att det i framtiden kan komma att krävas ett eller 

flera reningssteg även på grundvattenverk. Ytvatten är däremot mer känsligt för ökade 

nederbördsmängder då det innebär en ökad halt av smittämnen som många av dagens 

reningsprocesser inte är anpassade till. 

 

År 2010 förorenades det kommunala dricksvattnet i Östersund av parasiten 

cryptosporidium. Vid utbrottet använde sig det drabbade vattenverket av desinfektion 

med ozon och klor, men dessa reningstekniker har låg effektivitet mot parasiter 

(Socialstyrelsen, 2014). En reningsteknik som blivit allt vanligare i desinfektionssteget är 

UV-rening som förhindrar att smittämnen förökar sig. Att desinficera med UV-ljus är en 

effektiv metod så länge råvattnet inte är alltför grumligt då det kan leda till att UV-ljusets 

strålar har svårt att tränga igenom. Denna risk är större vid användandet av ytvatten än 

grundvatten (Totalförsvarets forskningsinstitut, 2012). 

 

Tabell 1. Reningsprocessen steg för steg 

 Ytvattenverk Grundvattenverk 

Steg 1 Upptagning av vatten Pumpning från brunn 

Steg 2 Silning Luftning 

Steg 3 Kemisk rening Snabbfiltrering 

Steg 4 Snabbfiltrering Justering av surhetsgrad 

Steg 5 Långsamfiltrering Eventuell desinfektion 

Steg 6 Desinfektion med klor/ozon och/eller UV-ljus  

Steg 7 Justering av surhetsgrad  

Källa: Totalförsvarets forskningsinstitut (2012). 

 

3 Konstgjort grundvatten får normalt räknas som naturligt rent om uppehållstiden i steg 3 uppgår till minst 

14 dagar (Livsmedelsverket, 2010). Vid kraftigt regn och översvämningar ökar trycket och uppehållstiden 

blir därför kortare. Vattnet ska därför klassas som ytvattenpåverkat grundvatten (Livsmedelsverket, 2014). 
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2.3 Rening och övervakning i Skellefteå kommun 

I Skellefteå kommun finns det idag 27 vattenverk som förser invånarna med dricksvatten 

(Skellefteå kommun, 2017). Det största vattenverket, Abborren, är det enda ytvattenverket 

i kommunen. Utöver detta finns även ett vattenverk som kombinerar yt- och grundvatten 

medan resterande vattenverk är grundvattenverk. Kommunen använder sig av UV-

desinfektion på elva av sina vattenverk (I. Ismail, personlig kommunikation, 1 mars 2018). 

 

Enligt I. Ismail (personlig kommunikation, 1 mars 2018) planerar kommunen för en ny 

vattenförsörjning som ska ersätta ytvattenverket Abborren, trots att UV-rening används. 

Det nya vattenverket kommer använda sig av grundvatten och konstgjort grundvatten. 

Anledningen till att kommunen väljer att ersätta ytvattenverket är för att de är medvetna 

om klimatförändringarnas negativa effekter och vill minska risken för klimatpåverkat 

ytvatten. Vad gäller övriga vattenverk konstaterar I. Ismail (personlig kommunikation, 1 

mars 2018) att kommunen inte planerar att investera i UV-rening på resterande verk i 

dagsläget men att målet är att UV-rening ska finnas på alla vattenverk så småningom.  

 

Rening med UV-ljus kan till skillnad från klor eller ozon inaktivera samtliga smittämnen 

(Socialstyrelsen, 2014). Trots att UV-rening kan vara bristfällig om vattnet är alltför 

grumligt har det konstaterats att den risken är liten på grundvattenverk (Totalförsvarets 

forskningsinstitut, 2012). Om Skellefteå kommun skulle investera i UV-anläggningar på 

samtliga vattenverk innebär det i sin tur att risken för bristfällig UV-rening i Skellefteå är 

liten och därför antas i denne studie att risken för mag- och tarmsjukdomar närmar sig noll 

vid investeringar i UV-anläggningar. 

 

Som nämns i avsnitt 2.2 är risken för ytvattenpåverkat grundvatten mindre än risken för 

förorenat ytvatten, men med rådande klimatförändringar kan det ändå konstateras att 

risken för ytvattenpåverkat grundvatten existerar och förväntas öka över tid 

(Totalförsvarets forskningsinstitut, 2012). Av denna anledning avser denna studie 

undersöka hur mycket invånarna är villiga att betala för att risken ska elimineras, både 

idag och i framtiden. Avsikten med detta kapitel har därför varit att förtydliga att det finns 

en risk att drabbas av mag- och tarmsjukdomar genom dricksvattnet, oavsett om 

dricksvattnet kommer från ytvatten- eller grundvattenverk. Det här innebär att det finns en 

risk att bli magsjuk genom dricksvattnet från majoriteten av kommunens vattenverk, men 

risken är liten (Socialstyrelsen, 2014).  
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KAPITEL 3 – LITTERATURÖVERSIKT 

 

 

 

 

I det här kapitlet redogörs för tidigare litteratur som använt metoderna contingent 

valuation (CV) och choice experiment (CE) för att undersöka olika aspekter av 

dricksvattenproblem och hälsorisker. Vidare förs en diskussion om likheter och skillnader 

mellan studierna, dess resultat samt vad denna studie förväntas bidra med på området. 

 

3.1 Tidigare litteratur 

De CV-studier som presenteras i det här avsnittet har alla samma syfte, att undersöka 

WTP för förbättrad dricksvattenkvalitet och därmed reducerade hälsorisker (Chatterjee 

m.fl., 2017; Jianjun m.fl., 2016; Tanellari m.fl., 2015; Kwak m.fl., 2013; Vásquez m.fl., 

2009; Genius m.fl., 2008; Jordan och Elnagheeb, 1993). 

 

De datainsamlingsmetoder som använts i tidigare litteratur är face-to-face intervjuer 

(Jianjun m.fl., 2016; Kwak m.fl., 2013; Vásquez m.fl., 2009; Genius m.fl., 2008), mail- 

eller postenkäter (Tanellari m.fl., 2015; Jordan och Elnagheeb, 1993) och 

telefonintervjuer (Chatterjee m.fl., 2017). Alla dessa studier har på ett eller annat sätt 

använt sig av slutna frågor. Vásquez m.fl. (2009) och Genius m.fl. (2008) använde sig av 

en kombination genom att börja med att ställa en sluten fråga om WTP följt av en öppen 

fråga om respondentens maximala WTP för det föreslagna projektet. Jianjun m.fl. (2016) 

motiverar valet av slutna frågor med att det är enklare för respondenten att svara på och 

Chatterjee m.fl. (2017) menar att respondenter lättare kan relatera till slutna WTP-frågor 

eftersom de flesta privata varor på marknaden har ett fast pris. För att bestämma nivån på 

budet har tidigare litteratur (Chatterjee m.fl., 2017; Kwak m.fl., 2013; Vásquez m.fl., 

2009) testat sina enkäter i fokusgrupper och pilotstudier. 

 

Tidigare CV-studier som mätt WTP för förbättrad dricksvattenkvalitet har genomförts i 

bland annat USA (Chatterjee m.fl., 2017; Tanellari m.fl., 2015; Jordan och Elnagheeb, 

1993) Mexiko (Vásquez m.fl., 2009), Kina (Jianjun m.fl., 2016), Sydkorea (Kwak m.fl., 

2013) och Grekland (Genius m.fl., 2008). Resultaten från samtliga studier har visat en 

positiv WTP för förbättrad dricksvattenkvalitet. Resultaten skiljer sig åt beroende på var 
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studien genomfördes och det beror bland annat på att förutsättningarna för rent 

dricksvatten är olika i olika länder. Hur författarna valt att formulera WTP-frågan och 

presentera sina resultat skiljer sig också åt vilket gör att det är svårt att jämföra och dra 

slutsatser. Jianjun m.fl. (2016) och Vásquez m.fl. (2009) diskuterade sina resultat utifrån 

WTP som procent av hushållens inkomst och uppgick till 0,3 procent respektive 1,8–7,55 

procent. Kwak m.fl. (2013) och Genius m.fl. (2008) redovisade WTP som procent av 

hushållens vattenräkning och den uppgick till 36,6 procent respektive 17,67 procent. 

Chatterjee m.fl. (2017) och Jordan och Elnagheeb (1993) presenterade WTP som dollar 

utöver hushållens vattenräkning och det resulterade i en WTP på 6,22 dollar respektive 

10 dollar. Kwak m.fl. (2013) visade att en hög andel respondenter i Pusan, Sydkorea, inte 

hade någon WTP för förbättrad dricksvattenkvalitet över huvud taget. Gemensamt för 

dessa CV-studier är att det generellt fanns en positiv WTP för förbättrad 

dricksvattenkvalitet. 

 

Tidigare CE-studier har syftat till att undersöka WTP för reducerade hälsorisker och 

skador på egendom orsakade av avloppsläckage (Veronesi m.fl., 2014) samt reducerade 

risker av vattenburna utbrott orsakade av parasiter, bakterier och PFAS4 (Häggquist, 

2017). I dessa CE-studier har författarna använt sig av mailenkäter. Veronesi m.fl. (2014) 

jämförde WTP för att minska läckage av avloppsvatten på tre olika platser och kunde 

sedan dra slutsatsen att WTP var högst för den plats med högst risk för människors hälsa 

jämfört med risker som har större påverkan på egendom. Häggquist (2017) jämförde 

riskpreferenser i fem svenska kommuner och kunde sedan konstatera att WTP var högst 

för en riskreducering av PFAS och lägst för parasiter. Noterbart är att Skellefteå var den 

kommun i Häggquists studie som hade lägst WTP för en reducerad risk av parasiter i 

dricksvattnet trots det dricksvattenburna utbrottet av parasiten cryptosporidium år 2011. 

Häggquists studie är den enda som uppskattat WTP för dricksvattenrelaterade problem i 

Sverige. 

 

 

4 PFAS (perfluorerade alkylsyror) är syntetiskt framställda kemikalier som bland annat används i 

impregneringsmedel för kläder, rengöringsmedel och ytbehandlingar av livsmedelsförpackningar. PFAS är 

extremt svårnedbrytbara och har visat sig ha negativa hälsoeffekter hos djur. Det finns idag liten kunskap 

om effekterna på människor men det är konstaterat att dricksvatten och livsmedel är de största källorna till 

att vi får i oss dessa kemikalier (Naturvårdsverket, 2017). 
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Tidigare litteratur har även undersökt hur olika socioekonomiska faktorer påverkat WTP. 

Inkomst är den variabel som haft signifikant betydelse för Jianjun m.fl. (2016), Veronesi 

m.fl. (2014), Kwak m.fl. (2013), Vásquez m.fl. (2009) och Genius m.fl. (2008) och 

inkomsten visade sig ha ett positivt samband med WTP. Andra socioekonomiska variabler 

som undersökts är bland annat kön, ålder, utbildningsnivå, familjestruktur och förtroende 

för myndigheter. Genius m.fl. (2008) och Jordan och Elnagheeb (1993) konstaterade att 

WTP var högre för kvinnor än för män, vilket inte var fallet i Kwak m.fl. (2013) där istället 

män hade högre WTP än kvinnor. Även variabeln för ålder gav varierande resultat. Äldre 

respondenter hade i genomsnitt högre WTP i Vásquez m.fl. (2009) men lägre i Kwak m.fl. 

(2013) och Jordan och Elnagheeb (1993). Hög utbildningsnivå hade överlag en positiv 

påverkan på WTP (Chatterjee m.fl., 2017; Jianjun m.fl., 2016; Veronesi m.fl., 2014; 

Jordan och Elnagheeb, 1993) bortsett från Kwak m.fl. (2013) där bristen på statistisk 

signifikans förklarades av att högutbildade ansåg att de redan betalat höga skatter och var 

därför inte villiga att betala mer. Familjestrukturen, det vill säga antalet barn i hushållet, 

påverkade WTP positivt (Chatterjee m.fl., 2017; Genius m.fl., 2008) och förtroendet för 

myndigheter visade sig också ha en signifikant påverkan på WTP (Chatterjee m.fl., 2017). 

Tanellari m.fl. (2015) undersökte vilka faktorer som påverkade konsumenters WTP för 

förbättrad dricksvattenkvalitet och kunde konstatera att WTP påverkades av respondentens 

riskuppfattning, hur informationen i enkäten presenterades och om respondenterna läst 

vattenverkets årsredovisning. 

 

Tabell 2. Sammanfattning av tidigare studier 

Författare År Syfte Metod Resultat 

Chatterjee m.fl. 2017 

WTP för förbättrad 
dricksvattenkvalitet i 
Jacksonville, Florida, 
USA. 

CV 
Telefonintervjuer 

Medelvärdet av WTP 
uppgår till 6,22 dollar. 

Häggquist 2017 

WTP för reducerad 
risk av vattenburna 
utbrott orsakade av 
parasiter, bakterier 
och PFAS. 

CE 
Mailenkäter 

WTP är högst för en 
riskreducering för 
PFAS och lägst för 
parasiter. 
Skellefteå har lägst 
WTP för att minska 
förekomsten av 
parasiter i 
dricksvattnet. 
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Jianjun m.fl. 2016 
WTP för förbättrad 
dricksvattenkvalitet i 
Songzi, Kina. 

CV 
Face-to-face-
intervjuer 

Medelvärdet av WTP 
uppgår till 0,3 procent 
av hushållens 
inkomst. 

Tanellari m.fl. 2015 

Undersöka vilka 
faktorer som påverkar 
WTP för förbättrad 
dricksvattenkvalitet i 
Virginia och 
Maryland, USA. 

CV 
Mailenkäter 

WTP påverkas av 
respondentens 
riskuppfattning, 
informationen i 
enkäten och om 
respondenterna läst 
vattenverkets 
årsredovisning. 

Veronesi m.fl. 2014 

WTP för reducerade 
miljö- och hälsorisker 
orsakade av läckage 
av avloppsvatten i 
Schweiz. 

CE 
Mailenkäter 

71 procent av 
respondenterna var 
villiga att betala för 
den händelse med 
högst hälsorisk. 

Kwak m.fl. 2013 
WTP för förbättrad 
dricksvattenkvalitet i 
Pusan, Sydkorea. 

CV 
Face-to-face-
intervjuer 

WTP uppgår till 36,6 
procent av den 
genomsnittliga 
vattenräkningen. 
71,8 procent hade inte 
någon WTP över 
huvud taget. 

Vásquez m.fl. 2009 
WTP för förbättrade 
vattentjänster i Parral, 
Mexiko. 

CV 
Face-to-face-
intervjuer 

WTP uppgår till 1,8–
7,55 procent av 
inkomsten. 

Genius m.fl. 2008 

WTP för att i 
framtiden undvika 
vattenbrist och 
förbättra 
dricksvattenkvaliteten 
på Kreta, Grekland. 

CV 
Face-to-face-
intervjuer 

Medelvärdet av WTP 
uppgår till 17,67 
procent extra av den 
genomsnittliga 
vattenräkningen. 

Jordan och 
Elnagheeb 1993 

WTP för förbättrad 
dricksvattenkvalitet i 
Georgia, USA. 

CV 
Mailenkäter 

Medelvärdet av WTP 
uppgår till 10 dollar 
per månad utöver den 
dåvarande 
vattenräkningen. 
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3.2 Slutsatser baserade på tidigare litteratur 

Sammanfattningsvis har tidigare studier använt sig av stated preference-metoder för att 

uppskatta ett monetärt värde på kvalitetsproblemet. Metoderna som använts är både CV 

(Chatterjee m.fl., 2017; Jianjun m.fl., 2016; Tanellari m.fl., 2015; Kwak m.fl., 2013; 

Vásquez m.fl., 2009; Genius m.fl., 2008; Jordan och Elnagheeb, 1993) och CE (Häggquist, 

2017; Veronesi m.fl., 2014). CV-studierna har undersökt WTP för förbättrad 

dricksvattenkvalitet medan CE-studierna har undersökt WTP för reducerade hälsorisker 

kopplade till dricksvatten och WTP för reducerade skador på miljö och egendom. 

 

Orsaken till den bristande dricksvattenkvaliteten på olika platser runt om i världen har 

varierat och berott på bland annat nitrater (Jordan och Elnagheeb, 1993), arsenik (Genius 

m.fl., 2008), smittämnen och PFAS (Häggquist, 2017). 54 procent av respondenterna 

visade en positiv WTP för projektet som förslogs i Jianjun m.fl. (2016) och majoriteten av 

de respondenter som inte hade någon WTP alls hade inte råd att betala något extra utöver 

den dåvarande vattenräkningen. Kwak m.fl. (2013) visade också att en hög andel 

respondenter inte hade någon WTP över huvud taget och detta kunde till viss del förklaras 

av att respondenterna inte trodde att dricksvattenkvaliteten kunde förbättras genom det 

föreslagna projektet. Det här understryker hur viktigt det är att det hypotetiska scenariot är 

trovärdigt för respondenten (Perman m.fl., 2011). Resultaten från samtliga studier har dock 

visat en positiv WTP för förbättrad dricksvattenkvalitet och därmed en reducerad risk för 

skada på både miljö och hälsa. 

 

De variabler som visade sig vara statistiskt signifikanta i majoriteten av studierna var 

inkomst, kön, ålder, utbildningsnivå och familjestruktur. Tanellari m.fl. (2015) kunde även 

konstatera att den information som respondenterna fick ta del av i enkäten påverkade 

resultatet. Positiv information om rådande vattenkvaliteten hade en negativ påverkan på 

WTP medan negativ information hade en positiv påverkan på WTP. Tanellari m.fl. (2015) 

visade därmed att WTP för ett förbättringsförslag påverkas av vilken typ av information 

som presenteras i enkäten. Kwak m.fl. (2013) konstaterade att både låg utbildningsnivå 

och hög inkomstnivå hade en positiv påverkan på WTP. Vad som bör noteras är att en hög 

inkomstnivå i regel grundar sig i en hög utbildningsnivå (allt annat lika). Detta motstridiga 

resultat kan till viss del förklaras av att studien syftade till att uppskatta hushålls WTP och 

inte individuella personers, samtidigt som variabeln för utbildning endast undersöktes för 

respondenten och inte för samtliga i hushållet. 
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3.3 Bidrag till forskningen 

Förutsättningarna för rent dricksvatten är i många länder annorlunda än i Sverige. Det 

innebär att resultaten från denna studie inte förväntas likna resultaten från tidigare studier. 

I exempelvis Songzi, Kina, kokar 95 procent av befolkningen sitt vatten och 

medelinkomsten är mycket lägre än i Sverige (Jianjun m.fl., 2016). I Sverige är det möjligt 

att dricka vatten direkt ur kranen och risken att bli sjuk av dricksvattnet är idag liten, även 

om den existerar. I framtiden förväntas dricksvattenkvaliteten försämras och därmed ökar 

risken för att människor blir utsatta för bakterier och parasiter genom dricksvattnet 

(Totalförsvarets forskningsinstitut, 2012). Denna studie syftar till att undersöka WTP för 

att dricksvattnet ska vara säkert att dricka i framtiden samtidigt som studien undersöker 

WTP för reducerade hälsorisker idag. Detta skiljer sig från majoriteten av den tidigare 

litteraturen där syftet varit att uppskatta WTP för att över huvud taget kunna dricka vattnet 

utan att själv behöva rena det först. 

 

CE-studien av Häggquist (2017) visar att det finns en positiv WTP för reducerade 

hälsorisker genom dricksvattnet i fem olika kommuner i Sverige. Häggquist drar slutsatsen 

att invånarna har högst WTP för PFAS där hälsoriskerna är osäkra. Idag finns det endast 

svaga samband om hur dessa kemikalier påverkar människors hälsa (Naturvårdsverket, 

2017). År 2014 genomfördes en undersökning i syfte att mäta halterna av PFAS i vattnet. 

Endast två procent av proverna innehöll halter som översteg Livsmedelverkets 

rekommendationer (Holmström m.fl., 2014). Studien av Häggquist (2017) belyser 

individers riskuppfattning för PFAS men eftersom det endast råder svaga och osäkra 

samband med hänsyn till hälsoaspekter så är det diskutabelt om dessa kemiska ämnen ska 

utgöra en grund för framtida investeringsbeslut (Bateman m.fl., 2002). Häggquist (2017) 

är den enda studien i Sverige som mätt WTP för en reducerad risk av bakterier, parasiter 

och PFAS till följd av klimatförändringar. Det finns med andra ord endast liten kunskap 

om hur mycket Sveriges invånare är villiga att betala för en vattenkvalitet som de flesta 

tar för givet idag. 

 

Till skillnad från Häggquist (2017) tillämpas istället CV-metoden för att göra en mer 

ingående undersökning i en stad som tidigare drabbats av ett dricksvattenburet utbrott. För 

att besvara syftet är en CV-studie mer lämplig än en CE-studie eftersom det hypotetiska 

scenariot presenterar en heltäckande lösning som eliminerar risken att bli magsjuk av att 
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dricka kranvattnet (Hanley m.fl., 1998). Häggquist (2017) har undersökt WTP för att 

reducera risken av olika smittämnen var för sig. Till skillnad från Häggquist syftar denna 

studie till att undersöka invånarnas WTP för åtgärder som reducerar risken att bli magsjuk, 

oavsett vilket smittämne det rör sig om. När individer värderar hälsorisker associerade 

med dricksvatten antas att det inte görs någon skillnad mellan risker för olika smittämnen. 

Individers riskvärdering för ett specifikt ämne behöver inte heller vara förenlig med 

sannolikheten att bli smittad och det är därför intressant att undersöka den totala WTP per 

individ för en riskreducering av det vanligaste hälsoproblemet associerat med dricksvatten, 

nämligen magsjuka. Detta är ännu inte forskat på i Sverige och därför avser denna studie 

bidra med ökad kunskap på området. 
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KAPITEL 4 – TEORI 

 

 

 

 

I det här kapitlet redogörs för teorier som är centrala för denna studie. De teorier som 

presenteras nedan beskriver hur WTP uppskattas med grund i ekonomisk nyttoteori, vilka 

restriktioner som finns för WTP och hur värdet av en miljövara kan delas upp i 

användarvärden och icke-användarvärden. 

 

4.1 Compensating surplus 

Compensating surplus (CS) har sin grund i nyttoteori och syftar till det monetära värdet 

som en individ antingen behöver betala eller bli kompenserad med för att nå sin 

ursprungliga nyttonivå efter en förbättring eller försämring i antingen kvantitet eller 

kvalitet hos en viss vara5. Figur 1 visar att vid en miljöförbättring når en individ en högre 

indifferenskurva (U1) och nyttan ökar (punkt 2). Vid en miljöförsämring sker det 

omvända och individens nytta minskar. Vid en given kvantitets- eller kvalitetsnivå 

kommer det lodräta avståndet mellan de två indifferenskurvorna (punkt 2 till punkt 3) 

visa individens högsta betalningsvilja (WTP) eller minsta kompensationskrav (WTA) för 

förändringen i miljövarans kvantitet eller kvalitet. Om individen betalar eller 

kompenseras med detta belopp i monetära termer skulle nyttan vara oförändrad jämfört 

med det initiala läget (Perman m.fl., 2011). 

 

  

5 Det monetära värdet kan även uppskattas för en utebliven miljöförbättring eller för en utebliven 

miljöförsämring men teorin kallas då för equivalent surplus (Perman m.fl., 2011). 
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Figur 1. Compensating surplus vid en miljöförbättring 

Källa: Perman m.fl. (2011). 

 

Ett vanligt antagande är att individer är berättigade till den nuvarande kvantiteten eller 

kvaliteten på miljön. Ur den aspekten föredras WTP-frågor vid en förbättring och WTA-

frågor vid en försämring men i praktiken används WTP-frågor i större utsträckning. Det 

beror på att WTP begränsas av individens disponibla inkomst, vilket minskar risken för 

överdrivna svar (Perman m.fl., 2011). 

 

Denna studie använder WTP-frågor för att uppskatta det monetära värdet för en 

reducering av risken för mag- och tarmsjukdomar orsakade av förorenat dricksvatten. Ett 

alternativ hade varit att undersöka WTA för att acceptera en högre risk att bli magsjuk av 

att dricka det förorenade dricksvattnet. Detta skulle i så fall mätas genom en hypotetisk 

reducering av vattenräkningen. Det är dock inte troligt att kommunen skulle erbjuda 

invånarna en reducering vid ett nytt utbrott i det kommunala dricksvattnet eftersom det 

inte utgick någon sådan för de drabbade invånarna år 2011. En WTA-fråga skulle därför 

sannolikt upplevas som orealistisk och riskera att skapa missnöje hos respondenterna då 

det saknas trovärdighet för en sådan reducering av vattenräkningen. 

 

4.2 Budfunktionen och betalningsviljans restriktioner 

Det hypotetiska scenariot i denna studie föreslår investeringar i UV-anläggningar som 

skulle minska risken för mag- och tarmsjukdomar. Bateman m.fl. (2002) menar att risken 

att bli smittad kan idag antas vara Q0 och om investeringen implementeras reduceras 

risken till Q1. Genom undersökningen avslöjar respondenten sin högsta WTP för den 

reducerade hälsorisken. Den indirekta nyttofunktionen (V) beskriver den högsta nyttan 
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som respondenten kan erhålla från sin disponibla inkomst (Y) givet priser på andra varor 

(P) och risken för mag- och tarmsjukdomar (Q). Vidare antas att både demografiska och 

ekonomiska faktorer (S) påverkar respondentens nytta. Respondentens indirekta 

nyttofunktion kan definieras på följande sätt: 

 

 V(Y, P, S, Q) (1) 

 

Vid en reducerad risk (från Q0 till Q1) för mag- och tarmsjukdomar, allt annat lika, antas 

den erhållna nyttan för respondenten öka så att följande förhållande gäller: 

 

 V(Y, P, S, Q0) < V(Y, P, S, Q1) (2) 

 

När en respondent besvarar WTP-frågorna antar Bateman m.fl. (2002) att individen 

jämför den reducerade risken för mag- och tarmsjukdomar (Q1) med risken idag (Q0). Vid 

antagandet om allt annat lika ökar nyttan när hälsorisken minskar och det är därför rimligt 

att anta att respondenten kan tänka sig att avstå en del av inkomsten för att ta del av den 

reducerade risken. Genom att utgå från den reducerade risken (reducerad till Q1) och 

tidigare diskussion i figur 1 kan det konstateras att respondenten som högst kan avstå C 

kronor så att nyttan inte understiger den initiala nyttonivån (med risken Q0). Notera att C 

är samma sak som respondentens maximala WTP och CS. Ekvationen kan därmed skrivas 

om på följande sätt: 

 

 V(Y, P, S, Q0) = V(Y− C, P, S, Q1) 

 

(3) 

C är även en funktion av andra parametrar som antas förklara respondentens maximala 

WTP. Ekvation (3) kan skrivas om och definierar därmed budfunktionen: 

 

 C = C(Q0, Q1, Y, P, S) (4) 

 

I avsnitt 4.1 beskrevs att WTP är begränsad till respondentens disponibla inkomst. Det 

betyder att respondentens WTP inte kan vara oändligt hög. Denna restriktion inkluderas 

i budfunktionen så att följande förhållande gäller: 
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 C(Q0, Q1, Y, P, S) = WTP ≤ Y (5) 

 

Det är heller inte rimligt att respondenten väljer att avstå från hela sin inkomst för att 

reducera risken för mag- och tarmsjukdomar eftersom skatt, kostnader för boende, 

försäkringar och dylikt också ska betalas. Respondentens utgifter per månad är, förstås, 

okända och det är heller inte möjligt att veta hur hög den disponibla inkomsten är för varje 

respondent. 

 

Det är rimligt att anta att WTP inte kan ta negativa värden i denna studie. Utan en sådan 

restriktion skulle respondenten vilja erhålla en kompensation (WTA) vid en reducerad 

hälsorisk, vilket inte är sannolikt. Budfunktionen begränsas enligt följande: 

 

 0 ≤ C(Q0, Q1, Y, P, S) = WTP ≤ Y (6) 

 

Budfunktionen har nu två begränsningar, WTP kan inte vara negativ och WTP kan heller 

inte överstiga respondentens disponibla inkomst (Bateman m.fl., 2002). Därmed finns två 

möjliga utfall i denna studie: 

 

1. Respondenten ser den reducerade risken som en förbättring → WTP > 0 

2. Respondenten är indifferent till den reducerade risken → WTP = 0 

 

4.3 Totala ekonomiska värdet  

Det totala ekonomiska värdet (TEV) mäter den totala nyttan som en individ upplever av 

en viss miljövara. TEV karaktäriseras av både användarvärden och icke-användarvärden 

som i sin tur kan delas upp i ytterligare delar. I användarvärden ingår direkta värden, 

indirekta värden och potentiell användning. Möjlighet till framtida värden kan inkludera 

både användar- och icke-användarvärden och innebär ett bevarande av miljön i sig eller 

miljön som tjänst för framtida generationer. I icke-användarvärden ingår också 

existensvärden och altruistiska motiv. 
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Figur 2. Totala ekonomiska värdet 

Källa: Perman m.fl. (2011). 

 

Det är rimligt att utgå från att kranvatten och dess kvalitet till största del består av 

användarvärden som exempelvis värdet av att kunna använda vattnet som dricksvatten, 

vid personlig hygien och i matlagning. Med det sagt utesluts inte att det finns icke-

användarvärden av betydelse, till exempel hos invånare med altruistiska motiv. På de 

vattenverk där UV-anläggning redan är installerat finns ingen risk att drabbas av mag- 

och tarmsjukdomar (Totalförsvarets forskningsinstitut, 2012). De invånare i kommunen 

som får sitt dricksvatten från ett sådant vattenverk kan ändå ha en positiv WTP om de 

själva tillmäter ett värde i att andra invånare, genom investeringar på övriga vattenverk, 

får ta del av en reducerad hälsorisk6. 

 

  

6 Andreoni (1990) menar att altruistiska motiv kan tolkas som ett användarvärde då en individ upplever 

ökad nytta av att andra får det bättre. I denna studie definieras altruistiska motiv som ett icke-användarvärde 

i form av osjälviskt beteende. 

19 
 

                                                           



KAPITEL 5 – METOD 

 

 

 

 

I det här kapitlet motiveras valet av metod och det redogörs för för- och nackdelar med 

denna. Vidare diskuteras enkäten, val av datainsamlingsmetod och format för WTP-

frågan. Till sist presenteras hur datamaterialet analyseras och vilka modeller som 

används i denna studie. 

 

5.1 Motivering till val av stated preference-metod och contingent valuation 

Det finns olika metoder för att värdera miljövaror och dessa grundar sig antingen på 

angivna preferenser (stated preferences, SP) eller observerade preferenser (revealed 

preferences, RP). Metoder som ingår i RP kan endast mäta användarvärden medan SP 

kan mäta både användarvärden och icke-användarvärden. SP kan därmed mäta det totala 

ekonomiska värdet vilket är en fördel eftersom icke-användarvärden ofta är betydelsefulla 

(Perman m.fl., 2011). Som tidigare nämnts i avsnitt 4.3 inkluderar möjliga icke-

användarvärden i denna studie altruistiska motiv gällande andra invånares möjlighet till 

minskade hälsorisker genom dricksvattnet. 

 

Valet av miljövärderingsmetod (RP eller SP) är beroende av hur väl marknaden kan 

tillgodose nödvändig information om miljövaran som avses att värderas. Om värdet på 

miljövaran kan utläsas från individers beteenden på den faktiska marknaden kan RP-

metoden vara att föredra. Vid avsaknad av marknad eller när beteendet inte kan utläsas 

från marknaden används i stor utsträckning SP-metoden (Bateman m.fl., 2002).  

 

Enligt SP-metoden utgörs total WTP för en miljövara av dess marknadspris och 

konsumentöverskott (Bateman m.fl., 2002). Invånarna i Skellefteå kommun betalar i 

genomsnitt 3,25 öre (lägenhet) respektive 3,7 öre (hus) per liter vatten som de förbrukar 

(Svenskt vatten, 2017a). Priset som invånarna möter per liter vatten är därmed nära noll 

och eftersom literpriset är konstant kan heller inte individers preferenser utläsas från 

marknadspriset. Detta gör det omöjligt att uppskatta konsumentöverskottet för bättre 

dricksvattenkvalitet och därmed minskad risk för mag- och tarmsjukdomar, vilket innebär 

att total WTP inte kan utläsas från individers beteenden på marknaden. Till denna studie 
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är därför SP-metoden mer lämplig för att kunna uppskatta total WTP för reducerade 

hälsorisker genom det kommunala dricksvattnet. 

 

Inom SP-metoden är contingent valuation (CV) och choice experiment (CE) de mest 

använda metoderna och båda kan mäta WTP7 (Perman m.fl., 2011). Det är vanligt att det 

uppstår skillnader mellan svaren från undersökningen och hur individen faktiskt skulle 

agera i verkligheten. Detta kallas för hypothetical bias och riskerar att förekomma i både 

CV- och CE-studier (Perman m.fl., 2011). Den hypotetiska karaktären inom SP-metoden 

är dock det enda sättet att kunna uppskatta värden på förändringar som inte aktualiserats. 

CV-studier brukar vanligtvis användas när helheten av ett miljöprojekt ska värderas till 

skillnad från i CE-studier där syftet istället ligger på att uppskatta delar, eller attribut, som 

tillsammans beskriver det föreslagna projektet (Perman m.fl., 2011; Bateman m.fl., 

2002). Att installera UV-anläggningar på alla kommunala vattenverk innebär att risken 

att drabbas av magsjuka reduceras helt. Med den föreslagna investeringen kan därmed 

risken inte variera. Därför använder denna studie CV-metoden eftersom den metoden är 

bäst lämpad för den miljövara som avses att värderas. 

 

5.2 Att genomföra en CV-studie 

En CV-studie avser mäta individers preferenser för en eller flera miljövaror. I 

undersökningen presenteras ett hypotetiskt scenario som vanligtvis beskriver en 

miljöförbättring. Respondenten besvarar de frågor som ställs och avslöjar därmed sin 

högsta WTP för det föreslagna projektet. När respondenten besvarar frågorna kan det 

totala ekonomiska värdet fångas, det vill säga både användarvärden och icke-

användarvärden (Perman m.fl., 2011).  

 

Ett beslut som behöver tas i en CV-studie är hur WTP-frågorna ska formuleras. Det finns 

ett flertal olika sätt att uppskatta WTP som skiljer sig åt beroende på om frågorna är öppna 

eller slutna (Perman m.fl., 2011). Öppna frågor ger respondenten möjlighet att själv 

avslöja sin högsta WTP vilket gör att risken för anchoring bias elimineras då inget ledande 

bud presenterats. Metoden med öppna frågor ger ett varierat datamaterial och därför är 

resultatet från undersökningen givande ur ett statistiskt perspektiv. Nackdelarna med 

7 Metoderna kan också mäta WTA (Perman m.fl., 2011). Resterande del av studien utgår från en 

miljöförbättring med WTP. 
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öppna frågor är att de kan upplevas svåra att svara på, vilket kan leda till att en hög andel 

inte vill delta i studien (Perman m.fl., 2011). Den frågeformulering som är vanligast i CV-

studier är slutna frågor som rekommenderas av NOAA-panelen (Arrow m.fl., 1993) och 

som har använts av bland annat Jianjun m.fl. (2016), Kwak m.fl. (2013) och Genius m.fl. 

(2008). Respondenterna blir presenterade ett bud som de antingen accepterar eller nekar 

(single-bounded) och det kan även tillkomma följdfrågor där antingen ett lägre eller högre 

bud presenteras beroende på vad respondenten svarade på det första budet (double-

bounded). Dessa ”take-it-or-leave-it-frågor” rekommenderas av två anledningar. För det 

första är det enkelt att svara på i jämförelse med öppna frågor och det minskar risken för 

extrema svar. För det andra är det lättare att relatera till denna typ av frågeformat eftersom 

de flesta privata varor och tjänster på marknaden har ett givet pris som respondenten får 

ta ställning till, antingen betala eller avstå. Till skillnad från öppna frågor kan en specifik 

WTP inte identifieras för varje respondent, utan slutsatser kan endast dras för om en 

respondents WTP ligger över eller under det givna budet. Detta skapar problem i studier 

med endast slutna frågor eftersom urvalet då behöver vara stort och buden behöver variera 

för att resultaten ska bli robusta (Perman m.fl., 2011; Bateman m.fl., 2002). 

 

Den här studien använder en kombination av en sluten fråga (single-bounded) och en 

öppen fråga. Detta tillvägagångssätt har i tidigare studier använts av Vásquez m.fl. (2009) 

och Genius m.fl. (2008) där den slutna frågan presenterades först och följdes sedan av 

den öppna frågan. Fördelen med en sådan kombination är att resultatet blir mer varierat 

och det blir enklare för respondenten att besvara den öppna frågan när ett tidigare bud har 

presenterats (Perman m.fl., 2011). Det är också möjligt att identifiera respondenter som 

uppger en WTP som är positiv men som är lägre än det givna budet, istället för att anta 

att WTP är noll vilket vanligtvis görs i studier med endast slutna frågor (Perman m.fl., 

2011). Som tidigare nämnts är slutna frågor den vanligaste frågeformuleringen i CV-

studier. Denna studie genomförs under en snäv tidsram och med knappa resurser vilket 

gör det svårt att få in tillräckligt många svar och därmed tillräckligt med information för 

att endast använda slutna frågor. Samtidigt finns en medvetenhet om att anchoring bias 

kan uppstå när budet i den slutna frågan kan bli ledande när den öppna frågan ska 

besvaras. Buden i tidigare studier (Jianjun m.fl., 2016; Kwak m.fl., 2013; Genius m.fl., 

2008) har varierat och bestått av fem, tio respektive tre olika nivåer. Denna studie 

använder, som Genius m.fl. (2008), tre olika nivåer på budet i den slutna frågan. Antalet 
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observationer som förväntats i denna studie ligger även i linje med antalet från Genius 

m.fl. (2008), som uppgick till ungefär 300 stycken. 

 

5.2.1 Datainsamlingsmetod 

Tidigare litteratur har använts sig av olika metoder för insamling av datamaterial. Face-

to-face-intervjuer rekommenderas av Arrow m.fl. (1993) och användes av exempelvis 

Jianjun m.fl. (2016), Kwak m.fl. (2013), Vásquez m.fl. (2009) och Genius m.fl. (2008). 

Fördelarna med personliga intervjuer är att svarsfrekvensen i jämförelse med andra 

tillvägagångssätt ofta blir hög, men metoden är samtidigt kostsam och tidskrävande 

(Perman m.fl., 2011). Samtidigt menar Perman m.fl. (2011) att det finns risk för 

interviewer bias som innebär att respondenten besvarar frågorna utifrån vad denne tror 

att intervjuaren vill höra. Telefonintervjuer har använts av exempelvis Chatterjee m.fl. 

(2017) och är en relativt billig metod. En nackdel är att informationen som kan delges 

under intervjun är begränsad och det är inte möjligt för respondenten att ta del av bilder 

(Perman m.fl., 2011). Mailenkäter och postutskick är de billigaste metoderna och har 

använts av Tanellari m.fl. (2015) och Jordan och Elnagheeb (1993). Perman m.fl. (2011) 

menar att nackdelen med att samla information genom mail och post är att 

svarsfrekvensen ofta blir låg och att det är omöjligt att kontrollera vem som svarat på 

enkäten. Det finns även risk för self selection-bias som innebär att endast de som känner 

starkt för ämnet väljer att svara på enkäten (Perman m.fl., 2011). 

 

Enkäten i denna studie skickades ut som en mailenkät eftersom detta är mindre 

tidskrävande jämfört med övriga metoder. Den skickades ut till kommunanställda, företag 

i kommunen och till studenter på grund av god tillgång till maillistor. Tidigare studier som 

jämfört val av datainsamlingsmetod i CV-studier visar att valet av metod kan påverka 

resultaten. Mannesto och Loomis (1991) har jämfört mailenkäter och face-to-face-

intervjuer. Resultaten visade att respondenterna som svarade på mailenkäter hade en lägre 

WTP. Å andra sidan konstaterar Maguire (2009), som genomfört en liknande studie, att 

mailenkäter leder till en högre WTP jämfört med face-to-face-intervjuer. Dessa studier 

drar därmed olika slutsatser av hur vald metod påverkar respondentens WTP och därför 

blir slutsatsen att resultaten från tidigare studier om vilken metod som är mest lämplig inte 

är entydiga. Valet av insamlingsmetod ger inte ett slumpmässigt urval av populationen och 

svaren från enkäten representerar inte alla invånare i Skellefteå kommun med kommunalt 

dricksvatten. 
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5.2.2 Enkät 

Enkäten består av tre delar vilket rekommenderats av Perman m.fl. (2011). Samma 

struktur användes av Kwak m.fl. (2013) när författarna undersökte WTP för förbättrad 

dricksvattenkvalitet i Pusan, Sydkorea.  Enkäten i denna studie består i huvudsak av slutna 

frågor och flervalsfrågor. Bateman m.fl. (2002) menar att öppna frågor bör undvikas i 

mailenkäter eftersom respondentens svar sällan är välutvecklade och det är även 

tidskrävande att koda om datamaterialet. 

 

I enkäten får respondenten information om statistik för antalet dricksvattenburna utbrott 

i Sverige per år och hur många som drabbas för att få en uppfattning om hur vanligt (eller 

ovanligt) det är att ett utbrott inträffar. Vidare beskrivs att parasiter, bakterier och virus 

är det största hotet mot dricksvattnet men det poängteras att symptomen av mag- och 

tarmsjukdomar är ofarliga för friska människor. Därefter nämns att klimatförändringarna 

förväntas påverka dricksvattenkvaliteten och att vissa av dagens vattenverk inte är 

utrustade för att hantera nederbördsmängder utöver det normala. Tanellari m.fl. (2015) 

fann i sin studie att formuleringen av informationen i enkäten påverkade respondenternas 

WTP. Avsikten har därför varit att beskriva informationen enkäten på ett sakligt sätt, utan 

att varken förstora eller förminska problemet. Efter denna information följer fakta om 

dricksvattenutbrottet i Skellefteå år 2011. 

 

Enkätens första del avser fånga respondenternas uppfattning om dricksvattenkvaliteten 

idag och hur oroliga de är för ett nytt utbrott. Frågorna ska även ge information om hur 

respondenterna eventuellt drabbades vid det tidigare utbrottet och om deras beteende har 

förändrats sedan dess. Dessa variabler ska användas för att undersöka om det finns något 

samband mellan WTP och tidigare erfarenheter av förorenat dricksvatten samt fånga 

respondenternas attityder. Tidigare studier har visat att osäkerhet kring 

dricksvattenkvalitet och de som inte drack kranvatten i genomsnitt haft en högre WTP 

men också att WTP varit lägre för de som upplevde klorlukt från sitt dricksvatten (Kwak 

m.fl., 2013; Genius m.fl., 2008; Jordan och Elnagheeb, 1993). I den första delen av 

enkäten får respondenterna också svara på hur oroliga de är över att dricksvattnet ska 

förorenas igen. Om en respondent anger att den inte alls är orolig, men ändå visar sig ha 

en hög WTP, kan detta vara ett resultat av ett icke-användarvärde i form av altruistiska 

motiv som redogjordes för i avsnitt 4.3. 
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I den andra delen av enkäten presenteras först statistik som beskriver hur mycket ett 

genomsnittligt hushåll betalar i månaden för sin vattenförbrukning. Sedan presenteras det 

hypotetiska scenariot. I en CV-studie är det avgörande att det hypotetiska scenariot 

uppfattas som trovärdigt och att konkreta åtgärder som syftar till att förbättra 

miljökvaliteten presenteras (Perman m.fl., 2011). Det hypotetiska scenariot innehåller en 

beskrivning av hur kvaliteten på miljövaran avses förbättras om projektet genomförs 

(Perman m.fl., 2011; Bateman m.fl., 2002). Det hypotetiska scenariot beskrivs enligt 

följande: 

 

”Kommunen har möjlighet att investera i UV-anläggningar på alla kommunala 

vattenverk, det skulle göra att risken att drabbas av magsjuka av att dricka 

kranvatten helt elimineras för samtliga invånare. Kommunen kan finansiera en 

sådan investering i UV-anläggning genom att höja avgiften för vatten och 

avlopp (VA-taxan) som betalas av invånarna. Vi undrar om du skulle vara 

villig att stödja sådana investeringar i UV-anläggningar på samtliga 

kommunala vattenverk och hur mycket du i så fall är villig att betala extra i 

VA-taxa per månad. Ditt bidrag skulle oavkortat gå till dessa investeringar 

som, om de genomförs, skulle innebära att förekomsten av parasiter, bakterier 

och virus i dricksvattnet försvinner helt för alla som har kommunalt vatten i 

Skellefteå kommun.” 

 

Betalningsmedlet i studien innebär en höjning av den nuvarande vattenräkningen som 

direkt betalas av husägare och indirekt av lägenhetsinnehavare med kommunalt 

dricksvatten. Tidigare studier som använt samma betalningsmedel är Chatterjee m.fl. 

(2017), Häggquist (2017), Jianjun m.fl. (2016), Tanellari m.fl., (2015), Kwak m.fl. 

(2013), Vásquez m.fl. (2009), Genius m.fl. (2008) och Jordan och Elnagheeb (1993). Det 

är viktigt att betalningsmedlet uppfattas som trovärdigt även om scenariot som 

presenteras är hypotetiskt (Perman m.fl., 2011). En höjning av vattenräkning för att 

uppskatta förbättrad dricksvattenkvalitet anses av Perman m.fl. (2011) vara ett lämpligt 

betalningsmedel. 
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Efter att respondenten fått information om det hypotetiska scenariot presenteras den första 

WTP-frågan. Denna fråga är sluten och respondenten kan välja mellan att acceptera budet 

eller neka budet: 

 

Är du villig att betala 40/60/80 kr8 extra i VA-taxa per månad för att 

kommunen ska vidta föreslagna åtgärder? 

� Ja 

� Nej 

 

Vidare ställs en öppen fråga som undersöker respondentens högsta WTP: 

 

Oavsett vad du svarade på den tidigare frågan, hur mycket är du som mest 

villig att betala extra i VA-taxa per månad?  

____________________ 

 

Efter WTP-frågorna följer en fråga som vänder sig till dem som inte hade någon WTP. 

Syftet med denna fråga är att avgöra vilka av respondenterna som faktiskt inte har någon 

WTP (true zeros) och vilka som har en positiv WTP men ändå väljer att svara noll (protest 

zeros) (Bateman m.fl., 2002).  

 

Den sista delen av enkäten undersöker socioekonomiska faktorer som förväntas kunna 

bidra till att förklara individuella skillnader i WTP. Frågorna inkluderar variabler som 

exempelvis kön, ålder, utbildningsnivå, antal boende i hushållet och inkomst som visat 

sig vara statistiskt signifikanta i tidigare studier (se kapitel 3). Samtliga variabler mäts på 

individnivå förutom inkomsten. Detta motiveras utifrån att vattenräkningen betalas per 

hushåll och inte per person. De altruistiska motiven kan till viss del fångas även här då 

respondenten får svara på var i Skellefteå kommun denne är bosatt. Det största 

vattenverket i kommunen, Abborren, förser stora delar av Skellefteå tätort med 

dricksvatten och reningen sker genom UV-ljus. Respondenter som anger att de bor i 

Skellefteå tätort, där risken att bli magsjuk genom dricksvattnet antas vara noll, men ändå 

uppger en positiv WTP kommer sannolikt ha altruistiska motiv. 

8 Enkäten skickades ut i tre olika versioner där budnivån varierade mellan 40, 60 och 80 kronor i urvalet. 

Samma respondent fick alltså endast ta del av en av dessa budnivåer. 
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5.2.3 Fokusgrupp och one-to-one-intervjuer 

Bateman m.fl. (2002) understryker att en enkät ska testas för att försäkra att den är enkel 

för respondenterna att förstå och att ingen viktig fråga saknas. Det finns flera olika sätt 

att testa enkäter och metoderna som användes i denna studie var fokusgrupper och one-

to-one-intervjuer. I fokusgrupper deltar flera personer och för tillsammans en diskussion 

som ofta ger nya insikter som kan förbättra enkätens innehåll. I one-to-one-intervjuer får 

respondenten besvara enkäten för att efteråt ge återkoppling som avser förbättra enkätens 

kvalitet (Bateman m.fl., 2002). 

 

I fokusgruppen deltog fem personer. Deltagarna var inte insatta i ämnet så till en början 

diskuterades hälsoriskerna med det kommunala dricksvattnet i allmänhet och sedan 

presenterades problemet. Deltagarna fick olika frågeställningar att diskutera och 

fokusgruppen ansåg att det var nödvändigt att få ta del av information om det tidigare 

utbrottet i Skellefteå och hur många som blev drabbade. De tyckte att det är viktigt att 

kranvattnet ska vara säkert att dricka men var inte oroliga för ett nytt dricksvattenburet 

utbrott. Trots det tyckte de att kommunen bör investera i bättre reningsteknik och att det 

är staten eller kommunen som bör finansiera detta. När de tillfrågades om hur mycket de 

själva skulle kunna tänka sig att betala upplevde dem att det var svårt att svara på. Efter 

att genomsnittliga kostnader för vatten och avlopp presenterats kunde de till slut ange att 

en höjning på mellan 200 och 300 kronor var rimligt. De motiverade sin WTP med att det 

är viktigt att alla invånare i kommunen har samma kvalitet på dricksvattnet. Deltagarnas 

maximala WTP uppgick till 500 kronor. Det upplevdes dock som att deltagarna 

påverkades av varandra när de alla uppgav samma maximala WTP.  

 

Efter fokusgruppen genomfördes one-to-one-intervjuer i två omgångar. I den första 

omgången deltog fem personer där respondenten fick besvara enkäten utan att ta del av 

någon information annan än den som framgick i enkäten. I denna omgång ingick endast 

den öppna WTP-frågan för att ge en ungefärlig uppskattning på vilken nivå budet till den 

slutna frågan skulle uppgå till. Efter att respondenten besvarat frågorna fördes en 

diskussion med respondenten om hur frågorna i enkäten uppfattades, om informationen i 

enkäten var tillräcklig eller för lång, om ytterligare svarsalternativ eller frågor borde 

läggas till eller tas bort och om det hypotetiska scenariot var trovärdigt. Samtliga 

deltagare ansåg att enkäten var lätt att förstå och tyckte inte att det saknades någon fråga 
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eller något svarsalternativ. De upplevde dock att det var svårt att besvara den öppna WTP-

frågan vilket motiverar kombinationen av en sluten och en öppen fråga. Deltagarna angav 

att de var villiga att betala mellan fem kronor och 120 kronor extra per månad för att 

kommunen ska investera i UV-anläggningar på de vattenverk som idag saknar sådan 

teknik. 

 

I den andra omgången av one-to-one-intervjuer deltog elva personer. Upplägget var 

likadant som i den första omgången, men nu inkluderades också den slutna frågan. Budet 

uppgick till 60 kronor vilket var medianen från den första omgången. Tio av deltagarna 

accepterade budet och en deltagare nekade budet. Deltagarnas svar från den öppna frågan 

varierade mellan 30 kronor och 150 kronor per månad. De som deltog i denna omgång 

hade synpunkter och förbättringsförslag på enkäten. Två av deltagarna önskade mer 

information om utbrottet i Skellefteå år 2011 eftersom de själva inte kom ihåg vilken 

månad dricksvattnet förorenades och hur länge utbrottet pågick. Två deltagare gav förslag 

på en alternativ formulering på fråga ett (se bilaga 1) och frågan ändrades från ”får du ditt 

dricksvatten från Skellefteå kommuns vattenverk” till ”får du ditt dricksvatten från något 

av Skellefteå kommuns vattenverk”. En av deltagarna ifrågasatte varför respondenten 

skulle betala en given summa varje månad och menade att investeringarna snarare är en 

engångskostnad. Informationen i enkäten uppdaterades så att det framgick att höjningen 

av VA-taxan både kommer finansiera investeringar och täcka driftskostnader. En annan 

deltagare uppfattade fråga åtta som en fråga som endast de som accepterade budet i fråga 

sju skulle besvara. Texten till fråga åtta uppdaterades med ett förtydligande om att denna 

fråga ska besvaras av alla, oavsett om budet i fråga sju accepterats eller nekats. En 

deltagare besvarade fråga åtta som det totala denne var villig att betala per månad. Ordet 

”extra” i samma fråga ändrades till fet stil för att förtydliga att den marginella summan 

efterfrågas, inte den totala. Tre deltagare ansåg att det skulle finnas ett ”annat”-alternativ 

på frågan som undersökte respondentens kön. Alternativet på den frågan ändrades från 

”vill inte svara” till ”annat”. Till sist föreslog en deltagare en omformulering av frågan 

för hushållets inkomst så att respondenten istället får uppge sitt hushålls ungefärliga 

månadsinkomst. Ordet ”hushållets” i den frågan skrevs också om till fet stil.  

 

Resultatet från båda omgångarna av one-to-one-intervjuerna visade att WTP varierade 

mellan fem kronor och 150 kronor per månad. Vid en jämförelse av omgångarna kan det 

konstateras att deltagarna som endast svarade på den öppna WTP-frågan i genomsnitt 

28 
 



uppgav en lägre WTP. Detta resultat är i enlighet med Bateman m.fl. (2002) som antytt 

att öppna frågor vanligtvis ger en lägre WTP jämfört med slutna. Det är också möjligt att 

det funnits en risk för ”yea-saying9” framförallt i den andra testomgången, som är ett 

problem vid face-to-face-intervjuer. Den deltagare som nekade budet på 60 kronor ville 

motivera sitt val trots att det inte efterfrågades. En slutsats blir därför att resultatet från 

fokusgrupper och one-to-one-intervjuer kan vara en överskattning av WTP. I den slutliga 

versionen av enkäten förväntas problemet med ”yea-saying” inte vara lika stort eftersom 

enkäten skickats ut via mail och respondenterna varit anonyma. Kanninen (1993) 

rekommenderar att den slutna frågans bud varken ska vara extremt lågt eller extremt högt. 

Efter att ha samlat alla observationer från one-to-one-intervjuerna uppgår den nedre 

kvartilen till 60 kronor, medianen till ungefär 80 kronor och den övre kvartilen till 100 

kronor. Buden i den slutna frågan valdes dock till 40 kronor, 60 kronor och 80 kronor i 

denna studie. Detta motiveras av diskussionen med ”yea-saying” och att den procentuella 

höjningen av vattenräkningen annars blir mycket hög. Om respondenten har en högre 

eller lägre WTP än det föreslagna budet kan detta ändå fångas upp av den öppna 

följdfrågan. 

 

5.3 Modellspecifikation 

Följande avsnitt är centrala för analysen av datamaterialet. Avsnitt 5.3.1 och 5.3.2 

beskriver hur medelvärde och median beräknas för den slutna respektive öppna frågan. 

Bateman m.fl. (2002) föreslår tekniken ”Kaplan-Meier product limit estimator”. Denna 

teknik är icke-parametrisk och uppskattar överlevnadsfunktionen för WTP-frågorna i 

studien. Analysen uppskattar sannolikheten för att ett högre bud eller en högre angiven 

WTP ”överlever”. I avsnitten beskrivs också ett alternativt sätt att presentera 

datamaterialet genom ovan nämnda modell. Avsnitt 5.3.3 beskriver valet av 

regressionsmodeller som syftar till att undersöka faktorer som förväntas förklara 

individuella skillnader i WTP. 

 

5.3.1 Betalningsvilja för den slutna frågan 

Datamaterialet från en sluten fråga ger binära värden för WTP (Bateman m.fl., 2002). 

Som figur 3 visar och i jämförelse med öppna frågor avslöjar respondenten inte sin exakta 

9 Respondenten väljer att acceptera budet för att göra intervjuaren nöjd (Perman m.fl., 2011; Bateman m.fl., 

2002). 
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WTP (så länge WTP inte uppgår till det föreslagna budet). Informationen från en sluten 

fråga är därmed begränsad och kompletteras i denna studie med en öppen fråga. 

 

Figur 3. WTP sluten fråga 

Källa: Bateman m.fl. (2002). 

 

Att analysera slutna frågor är mer komplicerat än att analysera öppna frågor (Bateman 

m.fl., 2002). För slutna, single-bounded-frågor är det vanligt att det föreslagna budet 

varierar i undersökningen, vilket buden också gör i denna studie. Dessa bud benämns som 

Bj (j = 1, 2, … J). I modellen antas också en budnivå B0 som innebär att respondenten får 

ta del av den reducerade risken utan någon kostnad. I avsnitt 4.2 konstaterades att ett 

sådant bud skulle föredras framför alla andra budnivåer (Bateman m.fl., 2002). 

 

Formen på överlevnadsfunktionen för den slutna frågan skiljer sig från den öppna 

eftersom informationen är begränsad och WTP-svaren inte tillåts variera i lika stor 

utsträckning. Denna analys, från Bateman m.fl. (2002), sammanfattas enligt följande: 

 

1. Antalet respondenter i urvalet är N. Urvalet delas in i undergrupper efter vilken 

nivå på budet de besvarade i undersökningen. De respondenter som fick ta del av 

budet Bj benämns Nj. 

2. Antalet respondenter som accepterar budet Bj antas ha en WTP högre eller lika 

med Bj. Dessa respondenter benämns som nj. 

3. Estimeringen av överlevnadsfunktionen uppskattas vid varje budnivå (Bj) och 

räknas ut enligt följande formel: 

 

 S��Bj� =
nj
Nj

     j = 0 till J (7) 
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Ekvation (7) beskriver att antalet respondenter som accepterat budet Bj divideras med de 

respondenter som fick ta del av budet (Nj). Detta ger sannolikheten att en WTP högre 

eller lika med Bj ”överlever” (Bateman m.fl., 2002). Ekvation (7) beräknar alltså andelen 

som accepterat det föreslagna budet per budnivå. 

 

För att beräkna medianen används överlevnadsfunktionens generella form: 

 

 S(z;∙) = 1 − F(z;∙) (8) 

 

I ord beskriver ekvationen ovan ”sannolikheten att WTP är högre än ett specifikt värde är 

lika med ett minus sannolikheten att WTP är mindre än ett specifikt värde”. Medianen 

utgör det värde på WTP där sannolikheten att ett högre bud ”överlever” (eller inte 

överlever) är precis 50 procent. 

 

 S(z;∙) = F(z;∙) = 0,5 (9) 

 

Medianen (C�) beräknas genom den inversa överlevnadsfunktionen enligt följande formel: 

 

 C� = S−1(0,5) = F−1(0,5) (10) 

 

För att beräkna medelvärdet (C�) för den slutna frågan används denna formel: 

 

 
C� = � S�

J

j=1

�Bj��Bj − Bj−1� 
 

(11) 

 

Ekvation (11) beskriver att medelvärdet beräknas av summan av alla sannolikheter för 

varje givet bud, multiplicerad med differensen mellan det givna budet (Bj) och det lägre 

budet (Bj-1). För det lägsta budet i undersökningen finns inget lägre bud och istället 

multipliceras sannolikheten att budet ”överlever” med budets nivå. 
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5.3.2 Betalningsvilja för den öppna frågan 

Datamaterialet vid öppna frågor ger kontinuerliga värden för WTP (Bateman m.fl., 2002). 

Linjen i figur 4 illustrerar alla möjliga värden som WTP kan ta och går från noll till den 

disponibla inkomsten. 

 

Figur 4. WTP öppen fråga 

Källa: Bateman m.fl. (2002). 

 

Estimeringen av överlevnadsfunktionen enligt Kaplan-Meier kan sammanfattas enligt 

följande för det kontinuerliga datamaterialet: 

 

1. Datamaterialet från N respondenter består av J värden för WTP som är noll eller 

högre. 

2. Samtliga J värden för WTP rangordnas från det lägsta värdet till det högsta. Varje 

specifikt värde benämns Cj (j = 0 till J) och C0 kommer, givet att det finns 

respondenter som inte har någon WTP alls, vara noll och CJ representerar det 

högsta värdet för WTP i undersökningen. 

3. Vanligtvis är J mindre än N och det beror på att flera respondenter ofta uppger 

samma nivå på WTP. Om så inte är fallet kommer J vara lika med N. 

4. hj benämns som antalet respondenter med en WTP på Cj. 

5. Följande funktion beskriver antalet respondenter med en WTP som högre än Cj: 

 

 
nj = � hk

J

k=j+1

 
 

(12) 

 

6. För att uppskatta överlevnadsfunktionen för varje specifikt (Cj) används följande 

ekvation: 
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 S��Cj� =
nj
N

      j = 0 till J (13) 

 

Ekvation (13) kan vid första anblick se identisk ut med ekvation (7) för den slutna frågan. 

Ena skillnaden är att antalet som uppger en högre WTP än Cj (nj) istället divideras med 

totala antalet observationer i studien (N). Den andra skillnaden är att här mäts 

sannolikheten för att WTP är högre än varje specifikt värde på WTP från den öppna 

frågan, inte sannolikheten är att WTP är högre än det givna budet i den slutna frågan. För 

CJ (högsta WTP i undersökningen) kommer sannolikheten att en högre WTP ”överlever” 

vara noll som förklaras av att ingen respondent uppgett en högre angiven WTP (Bateman 

m.fl., 2002). 

 

För att beräkna medelvärde och median för det kontinuerliga datamaterialet kommer den 

aritmetiska formeln att användas för medelvärdet och medianen fås genom att först 

rangordna samtliga värden på WTP och ta ut värdet i mitten. Medelvärde och median för 

den öppna respektive slutna frågan kommer inte att sammanfalla eftersom 

överlevnadsfunktionen och därmed sannolikheterna inte är desamma för de olika 

frågeformaten (Bateman m.fl., 2002). 

 

5.3.3 Val av regressionsmodell 

Hur hög WTP blir förväntas förklaras av respondentens attityd till ämnet, 

socioekonomiska och ekonomiska faktorer (Perman m.fl., 2011). WTP är i denna studie 

den beroende variabeln och värdet bestäms inom modellen, till skillnad från förklarande 

variabler (som ovan nämnda faktorer) vars värden bestäms utanför modellen. Genom 

regressionsanalys kan slutsatser dras för om de förklarande variablerna kan förklara 

individuella skillnader i WTP eller inte (Dougherty, 2016). De ekonometriska analyserna 

i denna studie har valts efter de två typer av datamaterial som samlats in i undersökningen. 

Det kontinuerliga datamaterialet analyseras genom tobitmodellen och det binära 

datamaterialet genom logitmodellen. Logit har tidigare använts av Jianjun m.fl. (2016) 

för att den är enklare att använda än den snarlika probitmodellen. Perman m.fl. (2011) 

menar att modellerna är så pass lika att det sällan spelar någon roll vilken som används. 
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De regressionsmodeller som används i denna studie är parametriska och antar en specifik 

fördelning för WTP10. Nedan beskrivs de två modellerna mer detaljerat. 

 

Logitmodellen är lämplig att använda vid analysering av binärt datamaterial (Dougherty, 

2016). Modellen analyserar sannolikheten att respondenten accepterar budet, vilket 

inträffar om den förväntade nyttan av den reducerade risken för mag- och tarmsjukdomar 

överstiger den föreslagna kostnaden (Perman m.fl., 2011).  

 

 Pi = E(Y = 1|Xi) = β1 + β2Xi (14) 

 

Ekvation (14) beskriver den teoretiska modellen för att en respondent accepterar budet 

där β2Xi är en vektor av alla förklarande variabler och dess lutningskoefficienter. 

 

Tobitmodellen kombinerar probitanalys och regressionsanalys och anses vara lämplig att 

använda när det finns ett stort antal noll-bud (Gujarati, 2003). För denna studie innebär 

det att för den del av urvalet som har en positiv WTP är både den beroende variabeln och 

de förklarande variablerna observerbara, men för de som saknar WTP kan endast de 

förklarande variablerna observeras. Om datamaterialet analyserats genom OLS skulle 

systematiska skevheter (bias) uppstå, även om endast urvalet med en positiv WTP 

analyseras (Dougherty, 2016; Gujarati, 2003). Tobitmodellen beskrivs enligt följande: 

 

 Yi = β1 + β2Xi + ui   om högra sidan är större än 0 (15) 

 

Modellen i ekvation (15) beskriver att den beroende variabeln (WTP) förklaras av 

interceptet, β2Xi (en vektor av alla förklarande variabler och dess lutningskoefficienter) 

och feltermen som antas vara normalfördelad (Dougherty, 2016). Ekvation (15) gäller 

endast när den högra sidan är större än noll, vilket sker om WTP är positiv (Gujarati, 

2003). Om det kriteriet inte håller kommer den beroende variabeln (WTP) vara noll 

(Gujarati, 2003). 

 

  

10 Att utgå från en specifik fördelning kan vara ett orimligt antagande (Perman m.fl., 2011). Att använda en 

icke-parametrisk regressionsmodell är dock utanför syftet med denna studie. 
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KAPITEL 6 – DATA OCH RESULTAT 

 

 

 

 

I det här kapitlet presenteras den insamlade datan och det förs en diskussion kring urvalet 

och dess egenskaper i förhållande till populationen. Sedan redogörs för attityder och 

inställningar till dricksvattenkvaliteten och det tidigare vattenburna utbrottet. 

Överlevnadsfunktion, medelvärde och median för den slutna respektive öppna WTP-

frågan beräknas och avslutningsvis presenteras den ekonometriska analysen. 

 

6.1 Urvalet 

Enkäten mailades ut mellan den 15:e mars och den 29:e mars år 2018 och administrerades 

genom programmet EvaSys som tillhandahölls av Luleå tekniska universitet. Eftersom 

budnivåerna varierade i studien krävdes tre olika länkar till webbenkäten. Den enda 

skillnaden mellan de olika versionerna var att budet på fråga sju (se bilaga 1) varierade, 

övrig information och frågor var identiska. Totalt skickades enkäten till 1200 personer. 

Av dessa skickades 800 till kommunanställda, 189 till studenter vid Campus Skellefteå 

och resterande till olika företag i Skellefteå kommun. Påminnelser skickades ut ett par 

dagar efter första utskicket. Totalt svarade 271 personer på enkäten, vilket gav en 

svarsfrekvens på 23 procent. 25 enkätsvar exkluderades eftersom de respondenterna 

angav att de inte får sitt dricksvatten från något av Skellefteå kommuns vattenverk. De 

respondenter som uppgett att de bor i lägenhet men inte vet om de har kommunalt 

dricksvatten har inte exkluderats från studien eftersom lägenhetsinnehavare betalar VA-

taxan indirekt genom hyran. Därför gjordes antagandet att dessa har kommunalt 

dricksvatten. Ett enkätsvar exkluderades på grund av att de öppna frågorna besvarats på 

ett oseriöst sätt med formuleringar som saknade koppling till den ställda frågan. Detta 

gav totalt 245 användbara observationer. 

 

I tabell 3 presenteras svarsfördelningen för den fråga i enkäten som ställdes till 44 

respondenter som angav att de inte hade någon WTP. Eftersom frågan ställdes som en 

flervalsfråga där flera svar kunde anges registrerades totalt 51 svar och i tabellen 

presenteras fördelningen. Respondenterna hade även möjlighet att utveckla sina svar 

genom att välja ett åttonde alternativ kallat ”annat”. En individ som valt alternativ 4 och 
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5 tillade även följande: ”Jag tror att överdriven renlighet kan leda till känslighet och 

därmed större problem i det långa loppet. Det som inte dödar härdar så att säga”. En annan 

individ var av åsikten att investeringar i UV-anläggningar bör läggas till i den befintliga 

budgeten medan ett flertal menade att reducerade hälsorisker genom dricksvatten kan nås 

genom effektiviseringar och omfördelningar av skatteintäkter. Svarsalternativ 6 och 7 

syftade till att fånga protestsvar och därför exkluderades sju enkätsvar där minst ett av 

dessa alternativ angivits. Det här innebar att det slutliga urvalet bestod av 238 

observationer. 

 

Tabell 3. Anledningar till att respondenten inte har någon WTP 

Om du inte är villig att betala något extra alls per månad, vad beror detta på (du kan 

välja flera alternativ)? 

1 Jag har inte råd 4 % 

2 Jag betalar redan tillräckligt mycket 28 % 

3 
Jag tror inte att det behövs mer investeringar i 

reningstekniker och övervakningssystem 
16 % 

4 Jag är inte orolig för att bli magsjuk 20 % 

5 
Jag är inte orolig för kvaliteten på mitt dricksvatten 

och vill inte betala för andra 
18 % 

6 
Jag anser att rent dricksvatten är en rättighet, det ska 

inte invånarna behöva betala för 
10 % 

7 
Jag behöver mer tid/information för att kunna besvara 

frågan 
6 % 

 

I tabell 4 presenteras statistik över ett antal socioekonomiska faktorer för urvalet i 

jämförelse med populationen. Medelåldern liknar Skellefteå kommuns och intervallet för 

hushållets inkomst sammanföll med populationens. Antal kvinnor och antal med examen 

från högskola eller universitet var dock överrepresenterade i urvalet. En möjlig förklaring 

till att urvalet hade en högre utbildningsnivå kan bero på att enkäten skickats ut till 

anställda inom kommunen (bortsett från studenter vid Campus, Skellefteå). I urvalet ingår 

därför inga respondenter som exempelvis är arbetslösa, föräldralediga eller pensionärer. 
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Det är också möjligt att enkäten mailats ut till yrken som generellt kräver utbildning från 

universitet eller högskola. 

 

Tabell 4. Statistik över urvalet 

Variabel Urval Skellefteå kommun 

Ålder (medelvärde) 40,8 år 43,3 år (2017)*  

Andel kvinnor 55,5 % 49,3 % (2017)* 

Hushållets månadsinkomst 40 000 – 49 999 kr 47 650 kr (2016)* 

Andel med examen från 
högskola/universitet 59,2 % 28,5 % (2016)* 

* Källa: SCB.se11 

 

6.2 Respondenternas attityder och inställningar 

En av enkätens frågor syftade till att undersöka hur respondenten upplevde sin nuvarande 

dricksvattenkvalitet. Det kan konstateras att de flesta respondenter anser att de har en bra 

dricksvattenkvalitet. 75 procent svarade mycket god eller god och endast sju procent 

svarade dålig eller mycket dålig. 18 procent ansåg sin dricksvattenkvalitet vara varken 

var god eller dålig. 

 

En annan av enkätens frågor syftade till att undersöka hur respondenterna drabbades vid 

det tidigare utbrottet. 88 procent av respondenterna uppgav att de bodde i Skellefteå 

kommun vid utbrottet i april 2011. Av dessa uppgav 31 procent att de själva eller någon 

annan i hushållet drabbades av magsjuka. 54 procent svarade att de blev begränsade i 

vardagen genom att inte kunna dricka kranvatten på arbetet eller skolan, att de kokade 

vattnet eller hämtade vatten från andra. 14 procent svarade att de inte drabbades alls och 

en procent svarade ”annat” på frågan. Av de som svarade annat var det några som uppgav 

att de köpte flaskvatten. 

 

På frågan om respondentens beteende förändrats sedan utbrottet uppgav 83 procent att de 

inte förändrat sitt beteende alls. 18 procent uppgav att de inte dricker lika mycket 

11 Tabellen illustrerar ett exempel där det bor två vuxna per hushåll. Medelinkomsten per person i Skellefteå 

kommun har därför multiplicerats med två. 
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kranvatten som tidigare eller att de idag är mer uppmärksamma på smak eller lukt. Endast 

en procent uppgav att de inte dricker kranvatten alls idag. 

 

På frågan om hur orolig respondenten är för ett nytt utbrott svarade 41 procent att de inte 

alls är oroliga och 32 procent att de endast är lite oroliga. Fem procent svarade att de var 

mycket orolig eller ganska orolig medan 22 procent uppgav sig vara varken eller. Det är 

alltså en relativt hög andel som angett att de inte alls är oroliga för ett nytt utbrott, men 

som framgår av figur 5 har också många respondenter som inte alls var oroliga angett att 

de har en WTP. Detta kan jämföras med de som faktiskt var oroliga. Dessa individer är 

inte villiga att betala mer än de som inte känner någon oro. De individer som inte är 

oroliga för ett nytt vattenburet utbrott borde inte ha någon WTP om de endast utgår från 

sin egen nytta. Detta skulle därför kunna tyda på ett icke-användarvärde i form av 

altruistiska motiv. 

Figur 5. WTP och graden av oro för nytt utbrott 

 

Respondenterna fick även svara på var de var bosatta. Även här var syftet att fånga upp 

osjälviskt beteende. Av figur 6 framgår att många respondenter som bor i Skellefteå tätort 

har en WTP, trots att risken att smittas av magsjuka genom dricksvattnet är mycket liten 

i de centrala delarna av staden. Samtidigt är det dessa individer som angett de högsta 
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värdena på WTP. Därför kan detta också vara ett tecken på altruistiska motiv som ingår i 

det totala ekonomiska värdet (TEV) i form av ett icke-användarvärde. 

Figur 6. WTP och var respondenten är bosatt 

 

6.3 Estimering av WTP 

6.3.1 Överlevnadsfunktionen för den slutna frågan  

I figur 7 presenteras överlevnadsfunktionen för den slutna frågan. Y-axeln mäter 

sannolikheten för att ett specifikt bud överlever och x-axeln mäter WTP i svenska kronor. 

Buden i denna studie uppgick till 40, 60 respektive 80 kronor. Om en respondent 

accepterat det givna budet uppgår dennes WTP till budets nivå och om budet nekats 

uppgår WTP till noll kronor. Enligt figuren kan det konstateras att sannolikheten att en 

respondent accepterar ett bud som överstiger noll kronor uppgår till 66 procent, vilket är 

samma sak som att ett bud högre än noll kronor överlever. Sannolikheten för att ett bud 

högre än 40 kronor överlever uppgår till 42 procent respektive 20 procent för ett bud 

högre än 60 kronor. Eftersom 80 kronor är den högsta budnivån i denna studie är 

sannolikheten att ett högre bud överlever noll. Detta resultat är i enlighet med vad som 
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kan förväntas eftersom sannolikheten för överlevnad rimligtvis avtar med nivån på 

budet12. 

Figur 7. Överlevnadsfunktionen för den slutna frågan 

 

I tabell 5 presenteras svaren för den slutna WTP-frågan. Enligt tabellen kan det 

konstateras att ju högre kostnad för det föreslagna projektet i det hypotetiska scenariot 

desto färre respondenter accepterar budet. Medelvärdet per budnivå13 har beräknats enligt 

ekvation (7) och (13) i kapitel 5. Urvalets medelvärde sammanfaller med varje budnivås 

medelvärde dividerat med tre och beräknas enligt bilaga 2. Beräkningen av medianen per 

budnivå och för hela urvalet återfinns där sannolikheten att ett bud överlever (eller inte 

överlever) är precis 50 procent. Eftersom fler än hälften av respondenterna accepterat 

budet, och eftersom respondenterna endast kunde välja att acceptera eller neka, så 

sammanfaller medianen med budets nivå. Medianen för hela urvalet utläses grafiskt i 

figur 7 och uppgick till 40 kronor. Respondenterna i Skellefteå kommun, enligt den slutna 

WTP-frågan, är i genomsnitt villiga att betala 39 kronor extra per månad för att minska 

risken för magsjuka genom det kommunala dricksvattnet. 

 

12 En giltig överlevnadsfunktion ska vara fallande. Det innebär att sannolikheten att ett högre bud 

”överlever” rimligtvis minskar. Om detta inte håller kan problemet hanteras med hjälp av PAVA-tekniken 

(pooled adjacent violators algorithm) (Bateman m.fl., 2002). 
13 För att beräkna medelvärdet per budnivå har andelen ja-svar per bud (ekvation 7) multiplicerats med 

budets nivå (ekvation 13) (Bateman m.fl., 2002). 
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Tabell 5. Svarsfördelning över den slutna WTP-frågan 

 Observationer Andel ja-svar Medelvärde Median 

Urval 1 79 75 % 30 40 

Urval 2 80 65 % 39 60 

Urval 3 79 60 % 48 80 

Hela urvalet 238 66 % 39 40 

 

6.3.2 Överlevnadsfunktionen för den öppna frågan 

I figur 8 visas överlevnadsfunktionen som baserats på varje respondents individuella svar 

från den öppna WTP-frågan. Y-axeln visar sannolikheten för ett specifikt värde på WTP 

och x-axeln visar WTP uttryckt i svenska kronor. Sannolikheten att en respondent uppger 

en WTP som överstiger noll kronor är 85 procent och för 50 kronor är sannolikheten för 

en högre angiven WTP 52 procent. I figuren kan det även utläsas att flest respondenter 

uppgav en WTP på 100 kronor (65 stycken). Vid en WTP på 100 kronor har sannolikheten 

för en högre angiven WTP reducerats till tio procent. För det högsta värdet på WTP i 

urvalet (350 kronor) är sannolikheten att en respondent uppger en högre WTP noll. 

Figur 8. Överlevnadsfunktionen för den öppna frågan 

 

I tabell 6 presenteras svaren för den öppna WTP-frågan. Det kan konstateras att 

medelvärde och median ökade med den slutna frågans budnivå. Detta kan tyda på 

anchoring bias, alltså att budet i den slutna frågan varit ledande och påverkat 
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respondentens svar på den öppna frågan. För hela urvalet var respondenterna i genomsnitt 

villiga att betala 67 kronor extra per månad för att reducera risken för mag- och 

tarmsjukdomar och medianen uppgick till 60 kronor. I urvalet finns tre utstickande svar 

på den öppna WTP-frågan. Två av dessa uppgav att de maximalt var villiga att betala 300 

kronor extra per månad och en uppgav 350 kronor på samma fråga. Dessa har inte 

exkluderats från studien vid uppskattning av medelvärde och median eftersom dessa svar 

ändå anses vara rimliga. Trots att dessa svar bedöms som rimliga påverkar de medelvärdet 

och därför ger medianen en mer rättvis bild över hur mycket invånarna i Skellefteå 

kommun är villiga att betala för investeringar i UV-anläggningar på samtliga kommunala 

vattenverk. 

 

Tabell 6. Svarsfördelning över den öppna WTP-frågan 

 Observationer Medelvärde Median Minimum Maximum 

Urval 1  79 54 50 0 200 

Urval 2  80 72 60 0 350 

Urval 3  79 76 80 0 200 

Hela urvalet 238 67 60 0 350 

 

6.4 Ekonometriska analyser och resultat 

Den ekonometriska analysen av vilka faktorer som förklarar individuella skillnader i 

WTP för den slutna respektive den öppna frågan har gjorts i programmet Nlogit. 

Majoriteten av variablerna i denna studie är kategoriska och därför krävdes en omkodning 

till dummyvariabler utifrån referenskategorier (Dougherty, 2016). För att kunna hantera 

flervalsfrågorna i enkäten var det även nödvändigt att göra om varje svarsalternativ till en 

egen variabel.  

 

I de ekonometriska analyserna i nästkommande två avsnitt har variabler valts utifrån de 

frågor som varit specifika för Skellefteå kommun i kombination med variabler som varit 

statistiskt signifikanta i tidigare forskning. Variabeln för om respondenten drabbades på 
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något sätt14 vid utbrottet är en av tre variabler som är specifika för denna studie och just 

denna variabel syftar till att besvara ett av studiens syften. Variabeln mäter alltså om det 

är någon statistiskt signifikant skillnad i WTP mellan de som drabbades vid utbrottet år 

2011 och de som inte drabbades alls. Nästföljande variabel syftar till att förklara 

skillnader i WTP om respondenten förändrat sitt beteende genom att antingen inte dricka 

kranvatten alls idag, inte dricka lika mycket kranvatten idag eller om denne är mer 

uppmärksam på smak och lukt skiljer sig från de som inte förändrat beteendet alls. Den 

sista studiespecifika variabeln undersöker respondentens riskuppfattning och oro för ett 

nytt dricksvattenburet utbrott. De socioekonomiska variablerna har valts med stöd av 

resultaten från tidigare forskning som redogörs för i kapitel 3. 

 

6.4.1 Logitanalys (den slutna frågan) 

I tabell 7 presenteras resultaten från estimeringen av logitmodellen för den slutna frågan. 

I denna regression sattes den beroende variabeln som ett om respondenten accepterat 

budet och som noll om respondenten nekat budet. Budets nivå (kostnad) inkluderades 

som en förklarande variabel och var negativ och statistiskt signifikant på fem procents 

nivå vilket innebär att ju högre budnivå desto lägre är sannolikheten att respondenten 

accepterar budet. Två av de tre parametrarna för de variabler som undersökt beteende och 

attityder till det tidigare utbrottet i Skellefteå visade sig vara statistiskt signifikanta på 

minst fem procents signifikansnivå. Det kan konstateras att de som drabbades på något 

sätt vid det tidigare dricksvattenburna utbrottet generellt var mindre benägna att acceptera 

budet, de stöttade med andra ord inte det föreslagna projektet i samma utsträckning som 

de som inte drabbades vid utbrottet. Den andra variabeln som var statistiskt signifikant 

var om respondenten förändrat sitt konsumtionsbeteende sedan det tidigare 

dricksvattenburna utbrottet. Om respondenten på något sätt förändrat sitt beteende (dvs. 

antingen inte dricker kranvatten alls, dricker mindre kranvatten eller om denne är mer 

uppmärksam på smak, lukt etc.) var denne i genomsnitt mer benägen att acceptera budet 

för att minska risken för mag- och tarmsjukdomar jämfört med de som inte förändrat sitt 

beteende alls. Hur orolig respondenten är för ett nytt utbrott var endast signifikant på 

ungefär elva procents nivå och kan tolkas som att ju mer orolig respondenten är för ett 

nytt utbrott, desto större är sannolikheten att budet accepteras. 

14 Respondenten fick antingen själv magsjuka, någon annan i respondentens hushåll blev magsjuk och/eller 

upplevde respondenten begränsningar i vardagen på grund av kokningsrekommendationerna. 
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Av de socioekonomiska parametrarna var endast ålder och hushållets inkomst statistiskt 

signifikanta på fem respektive tio procents nivå. Äldre respondenter var i genomsnitt mer 

benägna att acceptera budet och det kan också konstateras att hushåll med högre inkomst 

accepterade budet i större utsträckning. Övriga socioekonomiska variabler var inte 

statistiskt signifikanta och kan därför inte förklara variationen i sannolikheten för att en 

respondent ska acceptera budet. De socioekonomiska variablerna som inte visade sig vara 

signifikanta har testats att exkluderas från modellen, men påverkade inte den statistiska 

signifikansen för övriga variabler. De variabler som är statistiskt signifikanta har varit 

stabila över olika specifikationer. 

 

Tabell 7. Logitanalys för den slutna frågan 

Variabel Koefficient z Sannolikhet |z|>Z* 

Konstant -1,05422 -0,83 0,4042 

Kostnad -0,01963** -2,07 0,0385 

Upplevd dricksvattenkvalitet 0,17762 1,00 0,3187 

Drabbad vid tidigare utbrott -0,00163*** -2,84 0,0045 

Förändrat beteende sedan 

utbrottet 
1,36253** 2,57   0,0101 

Oro för nytt utbrott 0,28316 1,58 0,1136 

Ålder 0,02539** 2,11 0,0350 

Kvinna 0,24848 0,81 0,4202 

Högskole-/universitetsutbildning -0,28863 -0,91 0,3617 

Hushållets inkomst 0,14667* 1,75 0,0805 

Antal personer i hushållet -0,17393 -0,93 0,3504 

Barn 0,49359 1,01 0,3134 

Chi2 (χ2) 33,48359 (11)   

* = Signifikant på 10 % nivå, ** Signifikant på 5 % nivå, *** = Signifikant på 1 % nivå 
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För att undersöka logitmodellens förklaringsgrad har testet ”likelihood ratio statistic” 

använts. Testet undersöker om de förklarande variablerna ökar förklaringsgraden och 

motsvarar ett F-test (Gujarati, 2003). Enligt nollhypotesen är alla lutningskoefficienter lika 

med noll medan mothypotesen säger att minst en av lutningskoefficienterna är skild från 

noll. Om nollhypotesen kan förkastas innebär detta att en eller flera av de förklarande 

variablerna förbättrar modellen. Från regressionen jämförs chi2-värdet (χ2) med kritiska 

värdet utifrån antalet frihetsgrader. Chi2-värdet uppgick till 33,48 med elva frihetsgrader. 

Nollhypotesen kan förkastas på 0,1 procents signifikansnivå vilket innebär att minst en av 

de förklarande variablerna är skild från noll. 

 

6.4.2 Tobitanalys (den öppna frågan) 

I tabell 8 presenteras regressionen för den öppna frågan. Till skillnad från logitanalysen 

sattes istället angiven WTP från den öppna frågan som den beroende variabeln i denna 

regression. Hur respondenten upplevde sin dricksvattenkvalitet har en generell, positiv 

inverkan på WTP, ju högre respondenten upplevde sin kvalitet desto mer är denne i 

genomsnitt villig att betala. Den andra variabeln som är statistiskt signifikant, men på en 

procents nivå, var om respondenten förändrat sitt konsumtionsbeteende sedan det tidigare 

dricksvattenburna utbrottet. Om respondenten på något sätt förändrat sitt beteende är 

denne i genomsnitt villig att betala mer för att minska risken för mag- och tarmsjukdomar 

jämfört med de som inte förändrat sitt beteende alls. Det kan inte konstateras att det är 

någon skillnad i WTP beroende på om respondenten drabbades på något sätt vid det 

tidigare utbrottet. Koefficienten var endast signifikant på ungefär 16 procents nivå. 

 

Bland de socioekonomiska variablerna kan det endast konstateras att hushåll med barn i 

genomsnitt uppger en högre WTP än hushåll utan barn. Koefficienten för utbildningsnivå 

är negativ och signifikant, dock endast på ungefär tolv procents nivå. Detta indikerar att 

högutbildade generellt uppger en lägre WTP i jämförelse med respondenter med lägre 

utbildning. Liksom för den slutna frågan har de socioekonomiska variablerna som inte är 

signifikanta testats att exkluderas för att undersöka om den statistiska signifikansen för 

de kvarvarande parametrarna skulle förändras, dock utan resultat. 
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Tabell 8. Tobitanalys för den öppna frågan 

Variabel Koefficient z Sannolikhet |z|>Z* 

Konstant -6,87534 -0,23 0,8194 

Upplevd dricksvattenkvalitet 10,8150**       2,23 0,0259 

Drabbad vid tidigare utbrott -0,01866 -1,40 0,1616      

Förändrat beteende sedan 

utbrottet 
39,9080*** 3,29 0,0010 

Oro för nytt utbrott 6,05573 1,28 0,2009 

Ålder 0,25882 0,77 0,4395 

Kvinna 4,89951 0,58 0,5643 

Högskole-/universitetsutbildning -13,6554 -1,57 0,1153 

Hushållets inkomst 1,81479 0,79 0,4278 

Antal personer i hushållet -6,47246 -1,22 0,2221 

Barn 22,3431* 1,66 0,0960 

* = Signifikant på 10 % nivå, ** Signifikant på 5 % nivå, *** = Signifikant på 1 % nivå 

 

Tobitmodellen har testats för heteroskedasticitet15. Konsekvenserna av att en modell lider 

av heteroskedasticitet är att koefficienterna blir ineffektiva och att standardfelen beräknas 

på fel sätt. Detta leder till att statistiska tester som z-test eller F-test inte är tillförlitliga 

(Dougherty, 2016). Endast en liten skillnad kunde utläsas vilket tyder på att modellen inte 

lider av heteroskedasticitet. 

 

6.4.3 Slutsatser baserade på de ekonometriska analyserna 

I logitanalysen var den beroende variabeln om respondenten accepterade budet eller inte 

medan den beroende variabeln i tobitanalysen var angiven WTP från den öppna frågan. 

Koefficienten för upplevd dricksvattenkvalitet visade sig vara positiv och statistiskt 

signifikant i tobitanalysen men inte i logitanalysen. De tre variabler som är specifika för 

15 Innebär att variansen hos feltermen (u) inte är konstant för varje observation (Dougherty, 2016). 
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denna studie är om en respondent drabbades vid det tidigare utbrottet, har förändrat sitt 

beteende sedan utbrottet och oro för ett nytt utbrott. I analysen för den slutna frågan var 

två av tre av dessa variabler statistiskt signifikanta på minst fem procents nivå, medan 

endast en av tre variabler var statistiskt signifikant i tobitanalysen. Från logitanalysen kan 

det konstateras att det är skillnad i WTP beroende på om respondenten drabbades vid det 

tidigare utbrottet. I analysen för den öppna frågan har denna koefficient samma tecken 

(negativ) som för den slutna frågan men är endast signifikant på ungefär 16 procents nivå. 

Den variabel som var statistiskt signifikant i båda analyserna var om respondenten 

förändrat sitt konsumtionsbeteende sedan det tidigare dricksvattenburna utbrottet. Båda 

analyserna visade med andra ord att en respondent som förändrat sitt beteende är mer 

villig att acceptera en högre kostnad för att eliminera riskerna för mag- och 

tarmsjukdomar jämfört med en respondent som inte förändrat sitt beteende. Hur orolig 

respondenten uppgav sig vara för ett nytt utbrott var inte statistiskt signifikant i någon av 

analyserna. 

 

Logitanalysen visade att ålder och hushållets inkomst hade en signifikant påverkan på 

respondentens benägenhet att acceptera budet. I tobitanalysen visade resultaten att hushåll 

med barn generellt uppgav en högre WTP. I kapitel 7 förs en diskussion kring möjliga 

förklaringar till resultaten och varför så få av de socioekonomiska variablerna var 

statistiskt signifikanta i denna studie. Det förs dock ingen jämförande diskussion mellan 

logit- och tobitanalysen då den slutna frågan och den öppna frågan har analyserats var för 

sig. 
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KAPITEL 7 - DISKUSSION 

 

 

 

 

I det här kapitlet diskuteras studiens resultat och begränsningar. Avslutningsvis förs en 

diskussion där aggregerad WTP jämförs med investerings- och driftskostnader av UV-

anläggningar. 

 

7.1 Resultat i förhållande till tidigare forskning och litteratur 

Sammantaget visar resultaten att det finns en acceptans och vilja att minska risken för 

mag- och tarmsjukdomar för alla invånare i Skellefteå kommun genom investeringar i 

UV-anläggningar på de vattenverk som idag saknar sådan teknik. 66 procent av alla 

respondenter accepterade budet i den slutna WTP-frågan, oavsett budets nivå. Kostnaden 

som respondenterna fick ta ställning till i den slutna frågan var statistiskt signifikant och 

visar på att acceptansen för att reducera risken för mag- och tarmsjukdomar minskar om 

den föreslagna höjningen av VA-taxan ökar. Detta resultat är i enlighet med ekonomisk 

teori och Kaplan-Meiers överlevnadsfunktion som utgår ifrån att andelen som accepterar 

ett bud, eller kostnad, rimligtvis minskar när kostnaden ökar (Bateman m.fl., 2002). 

Slutna frågor ger begränsad information från ett analytiskt perspektiv (Bateman m.fl., 

2002) och det kan konstateras att buden i den slutna frågan sattes för lågt eftersom fler än 

hälften av alla respondenter accepterade buden. Om urvalet varit större hade fler 

budnivåer varit optimalt för att kunna fånga upp respondenter som var villiga att betala 

mer än 80 kronor extra per månad för en reducerad risk. Genomsnittlig WTP för den 

slutna frågan uppgick till 39 kronor per månad och medianen till 40 kronor. Detta är lägre 

än för den öppna frågan och det beror på att respondenten begränsas till budnivåerna, men 

också att det finns risk att anchoring bias påverkat respondentens angivna WTP i den 

öppna frågan. Medelvärde och median för den öppna frågan uppgick till 67 kronor 

respektive 60 kronor per månad. Generellt finns en WTP hos invånarna i kommunen för 

att minska risken för ett nytt dricksvattenburet utbrott, trots att risken för ett nytt utbrott 

är liten (se kapitel 2). 

 

I tabell 9 presenteras WTP som andel av VA-taxan utifrån estimerad median. Medianen 

representerar urvalet bättre av två anledningar. Medianen, till skillnad från medelvärdet, 
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är inte lika känslig för extrema resultat och utifrån acceptans visar medianen vad fler 

respondenter anser (Perman m.fl., 2011). Den estimerade medianen för den öppna frågan 

uppgår till 60 kronor extra per månad och motsvarar 13 procent (hus) respektive 17 

procent (lägenhet), vilket i genomsnitt är 15 procent av den genomsnittliga VA-taxan i 

Skellefteå kommun. För den slutna frågan motsvarar 40 kronor extra per månad nio 

procent (hus) och elva procent (lägenhet) vilket i genomsnitt är tio procent av VA-taxan. 

En tidigare studie på området i Sydkorea (Kwak m.fl., 2013) resulterade i en WTP på 37 

procent av VA-taxan och i Grekland (Genius m.fl., 2008) 18 procent. Det bör dock 

noteras att förekomsten av förorenat vatten är större i dessa länder än i Sverige vilket gör 

att resultaten inte är helt jämförbara. 

 

Tabell 9. WTP som andel av VA-taxan 

 Median 
Andel av VA-

taxan hus 

Andel av VA-

taxan lägenhet 

Genomsnittlig andel 

av VA-taxan 

Slutna frågan 40 9 % 11 % 10 % 

Öppna frågan 60 13 % 17 % 15 % 

 

Resultaten från den slutna frågan visar att de individer som drabbades vid det 

dricksvattenburna utbrottet år 2011 generellt är mindre benägna att acceptera det 

föreslagna budet. Detta resultat var inte förväntat, men heller inte överraskande och liknar 

resultatet från Häggquist (2017), som fann att invånare i Skellefteå kommun hade en lägre 

WTP för att minska förekomsten av parasiter i dricksvattnet jämfört med andra svenska 

kommuner. En möjlig förklaring till att de drabbade är mindre benägna att acceptera en 

ökad månadskostnad kan vara att de redan upplevt konsekvenserna av ett utbrott. Med 

andra ord, de vet vad som kan förväntas om ett nytt vattenburet utbrott skulle inträffa 

igen. Övriga respondenter, det vill säga de som inte drabbades på något sätt, kan därmed 

endast anta eller gissa hur det är att koka eller hämta dricksvatten under sex månaders tid 

i kombination med att eventuellt drabbas av magsjuka. Det är möjligt att respondenterna 

besvärades som mest vid utbrottets början men att de efter en tid blev vana med den nya 

vardagen. Om utbrottet endast pågått under en kortare tidsperiod är det möjligt att 

resultatet skulle vara annorlunda. 
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De respondenter som angett att de på något sätt förändrat sitt beteende sedan det tidigare 

utbrottet är i genomsnitt mer villiga att acceptera budet och uppgav en högre WTP än de 

respondenter som inte förändrat sitt beteende. Denna variabel är alltså statistiskt 

signifikant i båda analyserna på fem respektive en procents signifikansnivå. Flest 

respondenter (36 stycken) uppgav att de, sedan utbrottet, är mer uppmärksamma på 

exempelvis vattnets smak och lukt. Några av respondenterna har genomgått större 

konsumtionsförändringar sedan utbrottet genom att antingen minska sin 

dricksvattenkonsumtion eller att inte dricka kranvatten alls idag. Något tydligt samband 

mellan de som förändrat sitt beteende och om dessa drabbades vid utbrottet kunde inte 

utläsas. Av de som förändrat sitt beteende var det några som inte drabbades alls, några 

som upplevde begränsningar i vardagen på grund av kokningsrekommendationerna och 

några som själva blev sjuka eller att någon annan i hushållet drabbades av smittan. Från 

både den slutna och den öppna frågan kunde det inte visas att respondentens oro för ett 

nytt utbrott kunde förklara variationen i WTP. Dock kunde det konstateras att de som 

förändrat sitt beteende är generellt mer oroliga för ett nytt utbrott än de respondenter som 

inte förändrat sitt konsumtionsbeteende. Trots att frågorna om konsumtionsbeteende och 

oro för ett nytt utbrott syftat till att mäta olika saker kan respondentens riskbenägenhet ha 

fångats i båda frågorna. En möjlig förklaring är att den förhöjda månadskostnaden i stor 

utsträckning kan ses som en försäkring för att reducera risken för mag- och 

tarmsjukdomar. Från mikroekonomisk teori kan det konstateras att riskaversa individer 

generellt väljer en försäkring framför situationer som medför risker än individer som är 

riskneutrala eller riskälskare (Snyder och Nicholson, 2012).  

 

Resultatet från den öppna frågan visar också att dricksvattenkvaliteten har betydelse för 

hur mycket respondenten är villig att betala för en reducerad hälsorisk. Ju bättre 

respondenten upplever sin dricksvattenkvalitet desto mer är denne villig att betala extra 

per månad. Detta resultat är i enlighet med Kwak m.fl. (2013) och Genius m.fl. (2008). 

Författarna (Kwak m.fl., 2013; Genius m.fl., 2008) har gett en möjlig förklaring till detta 

något oväntade resultat, de hävdar att det kan bero på att de respondenter som upplever 

sin drickskvalitet som sämre inte tror att kvaliteten kan förbättras om investeringarna 

realiseras. Syftet med denna studie har dock inte varit att undersöka WTP för en generellt 

förbättrad dricksvattenkvalitet som syftet varit i tidigare studier, utan att undersöka WTP 

för reducerade hälsorisker. Förbättrad dricksvattenkvalitet och reducerade hälsorisker hör 

förstås ihop, men inriktningen i tidigare litteratur har syftat till investeringar som gör 
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vattnet drickbart vilket inte överensstämmer med den föreslagna investeringen i denna 

studie. På grund av detta är studierna inte helt jämförbara då respondenterna besvarat 

olika slags WTP-frågor, de har med andra ord tillfrågats att betala för olika slags 

investeringar. Denna studie har inte gett respondenten möjlighet att motivera sin WTP 

och orsaken till detta resultat är därför okänd. Detta diskuteras mer utförligt i avsnitt 7.2.2. 

 

Av de socioekonomiska variablerna kunde det endast konstateras att äldre respondenter 

och högre inkomst ökade sannolikheten för att respondenten skulle acceptera budet 

(slutna frågan) och att hushåll med barn i genomsnitt uppgav en högre WTP (öppna 

frågan). Äldre respondenter är i genomsnitt mer villiga att acceptera budet, samma 

resultat fann Vásquez m.fl. (2009), medan andra studier (Kwak m.fl., 2013; Jordan och 

Elnagheeb, 1993) fann att yngre respondenter i genomsnitt accepterade budet i större 

utsträckning. En möjlig förklaring till att äldre har en högre WTP i denna studie är att 

yngre invånare i större utsträckning bodde hemma hos sina föräldrar vid det tidigare 

utbrottet. Respondenter födda år 1992 eller senare studerade fortfarande på gymnasiet 

eller grundskolan och hade sannolikt inte eget hushåll vid tiden för utbrottet. Det är rimligt 

att tro att dessa inte upplevde konsekvenserna av utbrottet på samma sätt som äldre 

respondenter. Hushåll med högre inkomst är också mer benägna att acceptera budet i 

jämförelse med låginkomsthushåll. Detta resultat är också i linje med tidigare forskning 

(Jianjun m.fl., 2016; Veronesi m.fl., 2014; Kwak m.fl., 2013; Vásquez m.fl., 2009; Genius 

m.fl., 2008) och motiveras även av respondentens budfunktion som redogjordes för i 

avsnitt 4.2. Respondentens WTP utgörs av den del av inkomsten som denne är villig att 

avstå från för att ta del av den reducerade risken. Vid antagandet om allt annat lika så har 

höginkomsttagare möjlighet att avstå en större del av inkomsten än låginkomsttagare, 

vilket förklarar det positiva sambandet mellan hushållens inkomst och WTP. Slutligen 

visar resultaten att hushåll med barn i genomsnitt uppger en högre WTP och detta 

samband har också påvisats i tidigare studier (Chatterjee m.fl., 2017; Genius m.fl., 2008). 

Det är möjligt att altruistiska motiv även återfinns hos föräldrar. Osjälviska beslut hos 

föräldrar för att minska risken för hälsorisker hos sina barn har tidigare bekräftats av 

Dickie och Gerking (2007) och är en möjlig förklaring till varför WTP i genomsnitt är 

högre för hushåll med barn under 18 år. Även om endast enstaka socioekonomiska 

variabler visade sig vara statistiskt signifikanta i denna studie bör det noteras att tidigare 

forskning på området gjorts i länder med helt andra förutsättningar för rent dricksvatten 
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än i Sverige. I studien av Häggquist (2017) var inte någon av de socioekonomiska 

variablerna statistiskt signifikanta. 

 

Det finns resultat i denna studie som tyder på att invånarnas värdering av säkert 

dricksvatten inkluderar icke-användarvärden och då främst altruistiska motiv. Flera 

respondenter (41 procent) uppgav att de inte alls var oroliga för ett nytt dricksvattenburet 

utbrott. Av dessa uppgav 80 procent ändå en positiv WTP baserat på svaren från den 

öppna WTP-frågan. Eftersom dessa respondenter uppgett att de själva inte alls är oroliga 

för ett nytt utbrott är det rimligt att tolka detta som altruistiska motiv. Av de som bor i 

Skellefteå tätort var det 84 procent som uppgav en positiv WTP. Risken att drabbas av 

mag- och tarmsjukdomar antas vara noll för majoriteten av invånarna som bor i tätorten 

eftersom dricksvattnet kommer från vattenverket Abborren. Av informationen i enkäten 

framgick det dock inte tydligt att Abborren har en UV-anläggning installerad (detta 

diskuteras i avsnitt 7.2.2). När enkäten testades uppgav några respondenter att de var 

medvetna om att Abborren hade UV-anläggning installerad. Det är dock inte rimligt att 

anta att alla individer är medvetna om vilka reningstekniker som finns på sitt vattenverk. 

Om respondenten haft kunskap om att UV-anläggning finns installerad men ändå uppgett 

en WTP tyder detta på altruistiska motiv, dock är det omöjligt att kontrollera för 

bakomliggande motiv i efterhand. Sammantaget är det dock möjligt att vissa respondenter 

själva tillmäter ett värde av att andra invånare i kommunen får ta del av en reducerad 

hälsorisk. 

 

7.2 Studiens begränsningar 

7.2.1 Urvalet 

En viktig begränsning i denna studie är att urvalet inte är slumpmässigt och att vissa 

samhällsgrupper i urvalet antingen är överrepresenterade eller underrepresenterade. I 

urvalet är antal med högskole- eller universitetsutbildning och antal kvinnor 

överrepresenterade, medan äldre respondenter är något underrepresenterade (eftersom 

inte pensionärer ingår). Pensionärer, arbetslösa och sjukskrivna har inte haft möjlighet att 

delta i undersökningen eftersom enkäten skickats ut till anställda på Skellefteå kommun, 

övriga företag inom kommunen och studenter på Campus Skellefteå. Detta påverkar den 

externa validiteten i studien och gör att resultaten från undersökningen inte kan 

generaliseras för hela populationen (Bryman och Bell, 2013). En alternativ 
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datainsamlingsmetod, som att dela ut enkäten på centrala platser i kommunen, skulle dock 

inte heller ha gett ett slumpmässigt urval (Bryman och Bell, 2013). I jämförelse med den 

valda datainsamlingsmetoden skulle däremot en sådan urvalsteknik ge en större 

sannolikhet för exempelvis pensionärer att kunna delta i undersökningen. 

 

Gemensamt för exempelvis pensionärer, sjukskriva och föräldralediga är att de generellt 

har en lägre inkomst i jämförelse med hel- eller deltidsanställda. Resultatet från den slutna 

frågan visade att respondenter med lägre inkomst i genomsnitt nekar budet i större 

utsträckning. Detta indikerar att den estimerade WTP kan vara överskattad. Samtidigt 

accepterade äldre respondenter budet i större utsträckning och för den öppna frågan kunde 

det även konstateras att hushåll med barn i genomsnitt uppgav en högre WTP. Det är 

därför svårt att avgöra om WTP är överskattad eller underskattad när nettoeffekten för 

dessa variabler är okänd.  

 

Konsekvensen av att invånare som varken arbetar eller studerar inte ingår i urvalet är att 

det inte går att undersöka om de skulle besvara WTP-frågorna likadant som 

respondenterna i undersökningen. Det är därför rimligt att tro att studiens reliabilitet 

påverkas av det icke-representativa urvalet, det vill säga, om studien skulle genomföras 

på nytt finns en risk att resultatet inte blir detsamma (Bryman och Bell, 2013). Studien 

genomfördes dock under en snäv tidsram och med knappa resurser. Trots att urvalet inte 

representerar Skellefteå kommuns alla invånare bedömdes den valda 

datainsamlingsmetoden vara tillräckligt bra för att få in många svar på kortast tid. 

 

7.2.2 Attitydfrågor och enkäten 

Från resultatet kan det konstateras att få av de socioekonomiska variablerna var statistiskt 

signifikanta och detta resultat är i enlighet med Häggquist (2017). Fler av de frågor som 

ingick i enkätens första del var signifikanta. Syftet med de frågorna var att undersöka 

respondentens attityd, konsumtionsbeteende och riskuppfattning. Eftersom de 

socioekonomiska variablerna var begränsat statistiskt signifikanta är det möjligt att 

variationen i WTP förklaras bättre av vad respondenten tycker, inte vem respondenten är. 

Av de respondenter som inte angav någon WTP var det flera som ansåg att ytterligare 

investeringar av UV-anläggningar bör inkluderas i den befintliga budgeten och att 

reducerade hälsorisker kan nås genom effektiviseringar och omfördelning av 

skatteintäkter. Det är därför möjligt att respondentens uppfattningar om hur åtgärder bör 
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finansieras kan förklara variationen i WTP. En attitydfråga som motiveras av litteraturen 

(Perman m.fl., 2011) är respondentens värdering av miljön, alltså hur viktig denne anser 

miljön vara. Någon sådan fråga ingick dock inte i undersökningen, vilket är en 

begränsning i denna studie. Ytterligare frågor som kunnat fångat upp respondentens 

värdering av miljön skulle kunna vara frågor med syfte att undersöka om respondenten är 

miljöpolitisk aktiv eller om respondenten väljer ekologiska produkter framför 

konventionella. 

 

Från resultatet i kapitel 6 och i avsnitt 7.1 diskuteras det totala ekonomiska värdet (TEV) 

och främst icke-användarvärden i form av altruistiska motiv. Det finns tecken på att det 

finns icke-användarvärden hos invånarna i Skellefteå kommun, men det är inte möjligt 

att dra säkra slutsatser kring dessa. För att kunna dra säkra slutsatser om altruistiska motiv 

hade informationen i enkäten behövt vara tydligare. Om det framgått att det största 

vattenverket i kommunen, Abborren, har UV-anläggning installerad och att risken för 

mag- och tarmsjukdomar inte existerar på det vattenverket skulle altruistiska motiv 

kunnat identifieras tydligare. Ett flertal frågor hade dessutom kunnat inkluderas i enkäten 

i syfte att undersöka altruistiska motiv. Detta skulle exempelvis kunna vara en fråga som 

undersöker om respondenten har vetskap om att UV-anläggning finns installerad på sitt 

vattenverk eller inte och en fråga om respondenten anser att det är viktigt att alla invånare 

i kommunen ska ha säkert dricksvatten. Avslutningsvis skulle en öppen fråga kunnat 

inkluderas så att respondenten själv fick möjlighet att motivera anledningen till angiven 

WTP, vilket skulle kunna vara altruistiska motiv. En sådan fråga hade dock varit 

tidskrävande att koda om och tyda, men hade gett värdefull information om 

bakomliggande faktorer till WTP. 

 

7.3 Jämförelse mellan aggregerad WTP och kostnader 

Denna studie har syftat till att uppskatta samhällets nytta för att risken för mag- och 

tarmsjukdomar ska reduceras för samtliga invånare i Skellefteå kommun. Varje angiven 

WTP representerar vad varje respondent värderar den reducerade risken till. Det här 

avsnittet syftar till att jämföra värderingen mot faktiska investerings- och driftskostnader 

för att avgöra om investeringar i UV-anläggningar skulle vara samhällsekonomiskt 

lönsamma (Perman m.fl., 2011). Jämförelsen kan ses som en förenklad kostnads-
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nyttoanalys (cost-benefit analysis, CBA), som inte tar hänsyn till tiden16 (Perman m.fl., 

2011). I avsnitt 7.2.1 har det konstaterats att urvalet inte är representativt för Skellefteå 

kommun vilket gör att resultatet inte kan generaliseras för hela populationen. Det här 

avsnittet har inte för avsikt att ge en exakt beräkning på om investeringar i UV-

anläggningar är samhällsekonomiskt lönsamt eller inte, utan snarare att jämföra skattad 

WTP med investeringskostnader för att ge en indikation. De matematiska beräkningarna 

bygger på antaganden som i verkligheten kan vara orealistiska, resultatet bör därför tas 

med försiktighet. 

 

I Skellefteå kommun bor 72 723 invånare (SCB, 2017a) fördelade på 34 261 hushåll 

(SCB, 2017b). Det innebär att det i genomsnitt bor 2,12 personer per hushåll i Skellefteå 

kommun. 65 000 invånare får sitt vatten från kommunala vattenverk (Skellefteå kommun, 

2017) vilket därmed motsvarar 30 660 hushåll enligt följande beräkning: 

 

65 000
2,12

= 30 660 

 

För att aggregera WTP används följande formel (Perman m.fl., 2011), där N motsvarar 

antal hushåll på grund av att VA-taxan inte betalas per individ: 

 

Aggregerad WTP = N ∙  WTP 

 

Det innebär att aggregerad WTP utöver den nuvarande VA-taxan för samtliga hushåll i 

kommunen uppgår till 1 839 600 kronor extra per månad (beräknat på medianen 60 

kronor från den öppna frågan): 

 

30 660 ∙  60 = 1 839 600 

 

Investeringskostnaderna för en UV-anläggning är individuella och varierar för varje 

vattenverk och de beror bland annat på kapaciteten i vattenverken och eventuella 

utbyggnader och installationskostnader (Bäckström m.fl., 2015). Enligt Svenskt vatten 

16 I CBA-analys kan nytta och kostnader uppstå vid olika tidpunkter och därför ska dessa diskonteras för 

att vara jämförbara över tid (Perman m.fl. (2011). 
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(2017b) bedöms en UV-anläggning till ett mindre vattenverk kosta ungefär 150 000 

kronor och här antas den kostnaden gälla för alla vattenverk i kommunen. Den totala 

investeringskostnaden för att installera UV-anläggningar på de 16 vattenverken som idag 

saknar denna reningsteknik i Skellefteå (se avsnitt 2.3) uppgår därmed till 2 400 000 

kronor. Om VA-taxan skulle höjas med estimerad WTP, 60 kronor per månad, skulle 

investeringskostnaderna därmed täckas på endast två månader17. 

 

Det tidigare drabbade vattenverket Abborren i Skellefteå levererar vatten till cirka 40 000 

invånare (SVT Nyheter, 2018) av totalt 65 000 med kommunalt vatten och avlopp 

(Skellefteå kommun, 2017). Det innebär att cirka 25 000 invånare får sitt dricksvatten 

från något av de övriga 26 vattenverken. Vid antagandet om att dessa 26 vattenverk är 

lika stora innebär det att de var för sig förser 962 personer med vatten enligt följande: 

 
25000

26
= 962 

 

Det är dock endast 16 av dessa 26 vattenverk som idag saknar UV-anläggning (se avsnitt 

2.3) och det innebär att det är 15 392 personer som idag löper en risk att drabbas av mag- 

och tarmsjukdomar från det kommunala dricksvattnet: 

 

962 ∙ 16 = 15 392 

 

Med statistiken om 2,12 personer per hushåll innebär det att de 15 392 invånarna som 

idag saknar UV-renat dricksvatten är fördelade på 7260 hushåll: 

 

15 392
2,12

= 7260 

 

Enligt Svenskt vatten (2017a) uppgår vattenförbrukningen per hushåll i Skellefteå 

kommun till 150 m3 per hus och år respektive 133 m3 per lägenhet och år. Det motsvarar 

i genomsnitt 141,5 m3 per hushåll och år. Driftskostnaderna för en UV-anläggning 

17 De fasta kostnaderna hade täckts på två månader även om medianen från den slutna frågan, 40 kronor, 

hade använts. 
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uppskattas uppgå till tio öre per kubikmeter renat vatten (Totalförsvarets 

forskningsinstitut, 2012) och det motsvarar således 14,15 kronor per hushåll och år. 

Driftskostnaden uppgår till 8561 kronor per månad och beräknas enligt följande: 

 
14,15 ∙ 7260

12
= 8561 

 

Trots att de fasta investeringskostnaderna är individuella och varierande kan det 

konstateras att de täcks av aggregerad WTP på så kort tid som bara två månader. För att 

sedan täcka driftskostnaderna på 8561 kronor per månad hade en höjning av VA-taxan 

med 28 öre per månad varit tillräcklig enligt följande beräkning: 

 
8561

30 660
= 0,279 

 

En uppskattning av WTP är dock oberoende av vad projektet kostar, WTP i denna studie 

har uppskattats utefter invånarnas värdering av en eliminerad risk att drabbas av mag- och 

tarmsjukdomar. 

 

Enligt beräkningarna ovan kan det konstateras att investeringar i UV-anläggningar är 

förhållandevis billigt i relation till uppskattad WTP i denna studie. Det är också rimligt 

att sätta kostnaderna i relation till de samhällsekonomiska kostnaderna som skulle uppstå 

vid ett dricksvattenburet utbrott. De består bland annat av analys av vattenprover, 

sanering, sjukvård, sjukskrivningar, vård av barn och i vissa fall även dödsfall (Törneke 

m.fl., 2009). Törneke m.fl. (2009) har uppskattat dessa kostnader för en kommun med 

60 000 invånare varav 55 000 är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Vid 

uppskattningen av samhällsekonomiska kostnader antog Törneke m.fl. (2009) att 40 

procent av dessa insjuknat i magsjuka, vilket motsvarar 22 000 personer. Som framgår av 

tabell 10 är förutsättningarna jämförbara med dem i Skellefteå kommun. 

 

  

57 
 



Tabell 10. Exempelkommun jämfört med Skellefteå kommun 

 
Invånare i 

kommunen 

Invånare med kommunalt 

vatten och avlopp 

Antal som 

insjuknade 

Exempelkommun 60 000 55 000 22 000 

Skellefteå kommun 72 723 65 000 20 000 

 

Törneke m.fl. (2009) konstaterar att de samhällsekonomiska kostnaderna vid ett 

dricksvattenburet utbrott av den här storleken kostar ungefär 415 miljoner kronor. Sätts 

detta i relation till investeringskostnaderna för UV-anläggningar innebär investeringarna 

en betydande kostnadsbesparing jämfört med vad ett nytt utbrott hade kostat samhället. 

Att driftskostnaderna också är förhållandevis låga är ytterligare ett motiv till att förebygga 

för framtida dricksvattenburna utbrott i Skellefteå med hjälp av UV-ljus som 

reningsmetod. 
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KAPITEL 8 - SLUTSATSER 

 

 

 

 

I det här kapitlet redogörs för de viktigaste resultaten och slutsatserna som besvarar 

studiens syften. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning på området. 

 

Ett syfte med denna studie har varit att undersöka invånarna i Skellefteå kommuns WTP 

för att minska risken att drabbas av mag- och tarmsjukdomar på grund av förorenat 

dricksvatten. Studien har också syftat till att undersöka om det är någon skillnad i WTP 

mellan de som drabbades vid det dricksvattenburna utbrottet år 2011 och de som inte 

drabbades. Avslutningsvis har studien jämfört aggregerad WTP med 

investeringskostnader av UV-anläggningar. 

 

För att besvara studiens syften har metoden contingent valuation (CV) använts. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät där respondenterna presenterades 

med ett hypotetiskt scenario som innebär att kommunen investerar i UV-anläggningar 

som gör att risken att drabbas av mag- och tarmsjukdomar elimineras för samtliga 

invånare med kommunalt dricksvatten. Respondenterna fick sedan besvara två stycken 

WTP-frågor, en sluten och en öppen. 82 procent av respondenterna svarade att de var 

villiga att avstå från en del av sin inkomst för att reducera risken för mag- och 

tarmsjukdomar. Medelvärde och median för den slutna frågan uppgick till 39 kronor 

respektive 40 kronor extra i månaden och för den öppna frågan 67 kronor respektive 60 

kronor extra i månaden. 

 

Resultatet från den slutna frågan visar att de respondenter som drabbades vid det tidigare 

vattenburna utbrottet i Skellefteå år 2011 inte är lika benägna att acceptera en högre 

månadskostnad som de respondenter som inte drabbades vid utbrottet. En möjlig 

förklaring till resultatet kan vara att de respondenter som drabbades inte anser 

konsekvenserna av ett vattenburet utbrott som besvärande eller oroväckande. Samtidigt 

visar resultaten från både den slutna och den öppna frågan att de respondenter som 

förändrat sitt konsumtionsbeteende sedan det tidigare utbrottet har en större acceptans för 

att vilja reducera risken för mag- och tarmsjukdomar och anger i genomsnitt en högre 
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WTP än de som inte förändrat sitt beteende. De respondenter som förändrat sitt beteende 

är generellt mer oroliga för ett nytt vattenburet utbrott än övriga respondenter. Det är 

därmed möjligt att skillnader i WTP speglas av respondentens attityd till risk, eftersom 

respondenter som förändrat sitt konsumtionsbeteende vill betala mer. Detta kan i så fall 

innebära potentiella utmaningar för beslutsfattare eftersom preferenser för risk skiljer sig 

mellan olika respondenter. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att trots låg risk för utbrott idag finns en villighet 

hos invånarna i Skellefteå kommun att betala en högre VA-taxa för att minska risken för 

att smittämnen förekommer i det kommunala dricksvattnet. De respondenter som 

drabbades vid utbrottet år 2011 är dock generellt mindre benägna att acceptera en högre 

kostnad för en minskad risk. 

 

Något som också bör uppmärksammas är studiens brister. Urvalet består av studenter och 

sysselsatta personer i arbetsför ålder. Inga pensionärer, arbetslösa och föräldralediga har 

kunnat delta vilket begränsar studiens validitet och möjligheten att kunna generalisera 

resultaten. Av de socioekonomiska variablerna var det endast ålder, hushållens inkomst 

och hushåll med barn som var statistiskt signifikanta och dessa variabler påverkade WTP 

positivt. Det är svårt att avgöra om det icke-representativa urvalet har resulterat i en 

överskattning eller underskattning av WTP. Å ena sidan är äldre respondenter villiga att 

betala mer, men studien visar å andra sidan att respondenter som kan antas ha en låg 

inkomst, exempelvis pensionärer och arbetslösa, har en lägre WTP. Samtidigt tyder 

resultatet på att föräldralediga, som har barn och samtidigt kan antas ha en lägre inkomst 

än heltidsanställda, i genomsnitt anger en högre WTP. Det här innebär att nettoeffekten 

av dessa variabler är okänd. Övriga socioekonomiska faktorer visade dock på bristande 

statistisk signifikans och det är därför möjligt att WTP i detta fall påverkas av 

respondentens attityd till ämnet, snarare än respondentens socioekonomiska egenskaper. 

Resultaten har visat tecken på att altruistiska motiv förekommer men för att kunna dra 

säkra slutsatser kring dessa resultat hade enkäten behövt utökas med frågor som specifikt 

syftat till att fånga upp detta icke-användarvärde. 

 

Resultaten från kostnads-nyttoanalysen visar att aggregerad WTP i denna studie täcker 

investeringskostnaderna för UV-anläggningar på Skellefteå kommuns vattenverk på bara 

två månader. Även fast skattad WTP inte är representativ för kommunens invånare tyder 
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analysen på att marginalen mellan aggregerad WTP och investeringskostnader är bred, 

vilket indikerar på att investeringar i UV-anläggningar är samhällsekonomiskt lönsamma. 

Analysen visar också, liksom tidigare studier, att investeringarna skulle kunna innebära 

stora samhällsekonomiska kostnadsbesparingar sett till konsekvenserna av ett nytt 

dricksvattenburet utbrott. 

 

Häggquist (2017) konstaterade att Skellefteå kommuns invånare generellt hade en låg 

WTP för att minska förekomsten av parasiter i dricksvattnet. Denna studie visar på samma 

samband mellan WTP och de som tidigare drabbats av ett dricksvattenburet utbrott. 

Eftersom få tidigare studier med syfte att undersöka WTP för att minska risker med 

förorenat dricksvatten eller förbättrad dricksvattenkvalitet gjorts i Sverige finns 

kunskapsluckor på området. De flesta socioekonomiska variabler i denna studie kunde inte 

förklara variationen i WTP och detta skiljer sig från liknande studier i andra länder. Denna 

studie har visat att det är möjligt att individuella skillnader i WTP kan förklaras bättre av 

vad respondenten tycker och inte vem respondenter är. För att förbereda för framtida, 

kvantitativa analyser föreslås ett kvalitativt tillvägagångssätt, med exempelvis intervjuer, 

för att få djupare kunskap om möjliga bakomliggande faktorer som kan förklara 

variationen i WTP. En senare rekommendation är att genomföra en liknande kvantitativ 

studie i en annan svensk stad som drabbats, exempelvis Östersund. Det hade även varit 

intressant att undersöka WTP i en svensk stad som inte drabbats av ett dricksvattenburet 

utbrott för att sedan jämföra resultaten. Urvalet i denna studie består av heltids- eller 

deltidsanställda och studenter och därför har inga arbetslösa eller pensionärer kunnat delta. 

Det vore därför intressant att se vad ett bredare urval i framtida studier i Sverige får för 

effekt på WTP. 
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BILAGA 1 

 

STUDIE OM DIN INSTÄLLNING TILL ÅTGÄRDER FÖR SÄKRARE 

DRICKSVATTEN 

 

Denna enkät syftar till att undersöka hur invånarna i Skellefteå kommun med kommunalt 

dricksvatten värderar risken att drabbas av mag- och tarmsjukdomar genom dricksvattnet. 

 

Bakgrund 

Parasiter, bakterier och virus som orsakar mag- och tarmsjukdomar är idag de största hoten 

mot vårt dricksvatten. Varje år rapporteras i genomsnitt fyra dricksvattenburna utbrott i 

Sverige som drabbar mellan 100 och 100 000 personer. De som insjuknar får magsjuka 

med symptom som diarré, illamående, kräkningar och feber. Dessa symptom är oftast 

ofarliga men för personer med nedsatt immunförsvar kan infektioner vara allvarliga. 

 

Klimatförändringarna kommer att leda till mer extremt väder i form av nederbörd och 

översvämningar vilket ökar risken för föroreningar i dricksvattnet. De säkerhetsåtgärder 

som idag används på vissa vattenverk i Skellefteå kommun är inte tillräckliga för att helt 

eliminera risken för magsjuka. Risken kan minskas genom investeringar i fler och bättre 

reningstekniker och investeringar i bättre övervakningssystem. 

 

I april år 2011 förorenades det kommunala dricksvattnet i Skellefteå av parasiten 

cryptosporidium. Cirka 20 000 personer insjuknade i magsjuka och invånarna 

rekommenderades att koka dricksvattnet i cirka sex månader. 

 

DEL 1 – FRÅGOR OM DIN ERFARENHET AV FÖRORENAT DRICKSVATTEN 

 

1. Får du ditt dricksvatten från något av Skellefteå kommuns vattenverk? 

� Ja 

� Nej 

� Vet inte 

 

 Om du svarade nej: Tack för att du medverkade! 
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2. Hur upplever du kvaliteten på ditt dricksvatten? 

� Mycket god 

� God 

� Varken eller 

� Dålig 

� Mycket dålig 

 

3. Bodde du i Skellefteå kommun i samband med föroreningen av dricksvattnet år 2011? 

� Ja 

� Nej18 

 

4. På vilket sätt drabbades du av föroreningen år 2011 (du kan välja flera alternativ)? 

� Jag fick magsjukeliknande symptom 

� Annan/andra personer i mitt hushåll fick magsjukeliknande symptom 

� Jag kunde inte dricka kranvattnet på arbetet/skolan 

� Jag/mitt hushåll kokade kranvattnet 

� Jag/mitt hushåll hämtade vatten från vattentank eller hos släkt/vänner 

� Jag/mitt hushåll drabbades inte alls 

� Annat: ______________________________________ 

 

5. Har ditt beteende förändrats sedan utbrottet år 2011 (du kan välja flera alternativ)? 

� Ja, jag dricker inte kranvatten idag 

� Ja, jag dricker inte lika mycket kranvatten idag pga. utbrottet år 2011 

� Ja, jag är mer uppmärksam på smak, lukt etc. 

� Nej, mitt beteende har inte förändrats 

� Annat: ______________________________________ 

 

6. Hur orolig är du i allmänhet över att dricksvattnet ska förorenas igen? 

� Mycket orolig 

� Ganska orolig 

� Varken eller 

18 De respondenter som svarat nej hoppade över fråga 4. 
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� Lite orolig 

� Inte alls orolig 

 

DEL 2 – FRÅGOR OM HUR DU VÄRDERAR ÅTGÄRDER FÖR MINSKADE 

HÄLSORISKER 

 

Rening via UV-ljus är ett effektivt sätt att helt eliminera risken för att parasiter, bakterier 

och virus förekommer i dricksvattnet. Majoriteten av kommunens 27 vattenverk saknar 

idag UV-anläggning. Det innebär att det finns en risk att ett eller flera av ovan nämnda 

smittämnen kan förekomma i dricksvatten från de flesta av kommunens vattenverk. Att 

helt eliminera risken på alla vattenverk innebär både investeringskostnader och 

driftskostnader. 

 

Enligt statistik för Skellefteå kommun har hushållen följande genomsnittliga kostnader 

för vatten och avlopp (VA-taxa) per månad: 

 HUS LÄGENHET 

Genomsnittlig kostnad per månad (inkl. moms) 466 kr 361 kr 

Genomsnittlig vattenförbrukning per år 150 m3 133 m3 

 

Föreställ dig följande situation: 

Kommunen har möjlighet att investera i UV-anläggningar på alla kommunala vattenverk, 

det skulle göra att risken att drabbas av magsjuka av att dricka kranvatten helt elimineras 

för samtliga invånare. Kommunen kan finansiera en sådan investering i UV-anläggning 

genom att höja avgiften för vatten och avlopp (VA-taxan) som betalas av invånarna. Vi 

undrar om du skulle vara villig att stödja sådana investeringar i UV-anläggningar på 

samtliga kommunala vattenverk och hur mycket du i så fall är villig att betala extra i VA-

taxa per månad. Ditt bidrag skulle oavkortat gå till dessa investeringar som, om de 

genomförs, skulle innebära att förekomsten av parasiter, bakterier och virus i dricksvattnet 

försvinner helt för alla som har kommunalt vatten i Skellefteå kommun. 

 

Tänk på att det inte finns några rätta svar på frågorna nedan. Tänk också på att ditt bidrag 

skulle innebära att du får mindre pengar över till annat varje månad, men tänk också på 
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konsekvenserna vid ett nytt dricksvattenburet utbrott med magsjuka som följd 

(inkomstbortfall, VAB, kokning av vattnet etc.). 

 

7. Är du villig att betala 40/60/80 kr19 extra i VA-taxa per månad för att kommunen ska 

vidta föreslagna åtgärder? 

� Ja 

� Nej 

  

8. Oavsett vad du svarade på den tidigare frågan, hur mycket är du som mest villig att 

betala extra i VA-taxa per månad?  

____________________ 

 

9. Om du inte är villig att betala något extra alls per månad, vad beror detta på (du kan 

välja flera alternativ)? 

� Jag har inte råd 

� Jag betalar redan tillräckligt mycket 

� Jag tror inte att det behövs mer investeringar i reningstekniker och 

övervakningssystem 

� Jag är inte orolig för att bli magsjuk 

� Jag är inte orolig för kvaliteten på mitt dricksvatten och vill inte betala för andra 

� Jag anser att rent dricksvatten är en rättighet, det ska inte invånarna behöva betala 

för 

� Jag behöver mer tid/information för att kunna besvara frågan 

� Annat: ____________________________________________________ 

 

DEL 3 – FRÅGOR OM DIG 

 

10. Din ålder: ______________ 

 

  

19 Enkäten skickades ut i tre olika versioner där budnivån varierade mellan 40, 60 och 80 kronor i urvalet. 

Samma respondent fick alltså endast ta del av en av dessa budnivåer. 
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11. Kön: 

� Man 

� Kvinna 

� Annat 

 

12. Din högsta slutförda utbildningsnivå: 

� Grundskola 

� Gymnasium 

� Folkhögskola 

� Högskola/Universitet 

� Annat: ________________________ 

 

13. Din sysselsättning (du kan välja flera alternativ): 

� Arbetar heltid 

� Arbetar deltid 

� Studerar 

� Föräldraledig/Sjukskriven 

� Arbetslös/Arbetssökande 

� Pensionär/Sjukpensionär 

 

14. Hushållets ungefärliga månadsinkomst före skatt (inkl. bidrag etc.): 

� 0 – 9 999 

� 10 000 – 19 999 

� 20 000 – 29 999 

� 30 000 – 39 999 

� 40 000 – 49 999 

� 50 000 – 59 999 

� 60 000 – 69 999 

� 70 000 – 79 999 

� 80 000 – 89 999 

� 90 000 – 99 999 

� 100 000 eller mer 
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15. Antal personer i hushållet (inkl. dig själv): 

� 1 

� 2 

� 3 

� 4 

� 5 

� 6 

� 7 eller fler 

 

16. Antal barn i hushållet (under 18 år): 

� 0 

� 1 

� 2 

� 3 

� 4 

� 5 

� 6 eller fler 

 

17. Boende: 

� Hus 

� Lägenhet 

� Annat: _________________________ 

 

18. Var bor du idag? 

� I Skellefteå tätort 

� Max 1 mil utanför tätorten 

� 1 – 2 mil utanför tätorten  

� 2 mil utanför tätorten eller mer 

� Annat: _____________________________ 

 

Tack för att du medverkade! 
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BILAGA 2 

 

Vid beräkning av den slutna frågans medelvärde krävs först en beräkning av 

sannolikheten att buden överlever enligt följande formel: 

 

S��Bj� =
n
N

     j = 0 till J 

 

Notera att denna beräkning inte sammanfaller med andelen ja-svar enligt tabell 5 för varje 

enskild budnivå eftersom hänsyn nu tas till hela urvalet. S��Bj� har tidigare beräknats i 

figur 7. Där konstaterades att ett bud som överstiger 0 kronor har cirka 66 procents chans 

att överleva, bud som överstiger 40 kronor har ungefär 42 procents chans att överleva, 

bud som överstiger 60 kronor har cirka 20 procents chans att överleva och bud som 

överstiger 80 kronor har ingen chans att överleva. Detta sammanfattas i tabellen nedanför 

som visar att det är 158 stycken som accepterat en kostnad på minst 40 kronor, 99 stycken 

som accepterat en kostnad på minst 60 kronor och 47 stycken som accepterat kostnaden 

på 80 kronor. 

 

Budnivå Antal som uppgett en högre WTP Sannolikhet för överlevnad S��Bj� 

0 158 0,663866 = S�(40) 

40 99 0,415966 = S�(60) 

60 47 0,197479 = S�(80) 

80 0 0 

 

För att beräkna hela urvalets medelvärde används följande formel där sannolikheten för 

att budet överlever multipliceras med differensen mellan budnivåerna: 

 

C� = � S�
J

j=1

�Bj��Bj − Bj−1� 

 

C� = 0,663866[40 − 0] + 0,415966[60 − 40] + 0,197479[80 − 60] ≈ 39 
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