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Förord 

Den här uppsatsen har genomförts i samarbete med Anthesis Enveco som en del i projektet 

Värdering av vattenförekomster i Stockholm för Stockholms stad. Projektet syftar till att värdera 

nyttor som kan kopplas till de vattenförekomster som finns belägna inom kommunen. Med nyttor 

avses rekreationsaktiviteter, existensvärden och olika typer av ekonomiska verksamheter. Som ett 

led i projektet genomförs en betalningsviljestudie i två av vattenförekomsterna (Bällstaån och 

Brunnsviken) med syfte att kartlägga berörda invånares betalningsvilja för ett förbättrat 

miljötillstånd. Studien genomförs för att kunna jämföra värdet av rent vatten med kostnaderna för 

de åtgärder som krävs för att förbättra miljötillståndet. Resultatet från betalningsviljestudien för 

Brunnsviken redovisas i den här uppsatsen.  



Sammanfattning 

För höga halter av näringsämnen och miljögifter i sjöar och vattendrag kan orsaka algblomningar, 

försämrat siktdjup, förändrade ekosystem, svårigheter att bada och oätlig fisk. Brunnsviken är en av 

de vattenförekomster som i dagsläget inte uppnår Vattenmyndighetens kriterier för god ekologisk 

status. För att uppnå målet krävs att åtgärder genomförs och därmed att det finns uppgifter om de 

kostnader och nyttor som åtgärderna leder till. I den här uppsatsen redovisas resultatet från en 

enkätstudie som undersöker betalningsviljan bland boende i Stockholms kommun för att genomföra 

åtgärder som leder till att Brunnsvikens ekologiska status går från otillfredsställande till god innan 

år 2027. Därutöver genomförs en regressionsanalys för att undersöka huruvida betalningsviljan är 

högre bland de invånarnare som bor i Brunnsvikens närområde än i övriga Stockholm. Resultatet 

visar att hushållen i genomsnitt är beredda att betala 465 - 552 kr årligen (i tio år) för en förbättring 

av vattenkvaliteten i Brunnsviken. Nuvärdet av nyttan skattas till ca 1,7 – 2 miljarder kronor, vilket 

kan jämföras med åtgärdskostnaderna som skattas till ca 90 miljoner kronor. Detta indikerar att 

åtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma att genomföra. Resultatet från regressionsanalysen 

visar att det finns ett positivt samband mellan att bo nära vattenförekomsten och viljan att betala. 

Däremot påverkar avståndet inte hur stort belopp respondenten är beredd att betala. Personer som 

anser att det är viktigt med bra fiske i Stockholms sjöar och vattendrag har både signifikant högre 

sannolikhet att vilja betala och är beredda att betala mer än andra. 
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1. Inledning 

Tillförsel av näringsämnen och miljögifter från dagvatten och avloppsvatten påverkar 

vattenmiljöer i Sverige negativt. För höga halter av näringsämnen orsakar algblomningar, 

försämrat siktdjup och förändrade ekosystem, vilket kan leda till svårigheter att bada på grund 

av igenväxta sjöar eller kraftiga algblomningar. Höga halter av miljögifter kan leda till att fisk 

blir oätlig. 

Sedan år 2000 finns ett EU-direktiv som syftar till att skydda och förbättra EU:s alla vatten 

och binder EU-länderna till att arbeta på ett likartat sätt med vattenfrågor (2000/60/EG). År 

2004 infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning (SFS 2004:660) och i samband med detta 

skapades en ny administrativ organisation, vattenmyndigheten, med ansvar för genomförandet 

av vattenförvaltningen. I Sverige finns fem vattendistrikt och en länsstyrelse i varje distrikt är 

utsedd till vattenmyndighet (Länsstyrelserna u.å., a). Målet med vattenförvaltningen var att 

alla Sveriges inlands- och kustvatten ska uppnå minst god vattenstatus till år 2015. Många 

vattenförekomster har dock fått tidsundantag till år 2021 eller i vissa fall senast till år 2027 (t 

ex Brunnsviken) på grund av att det har bedömts vara tekniskt omöjligt att uppnå målet 

(Länsstyrelserna u.å., b). För att uppnå god vattenstatus krävs både god ekologisk och 

vattenkemisk status. Den ekologiska statusen bedöms på en skala med fem nivåer: hög, god, 

måttlig, otillfredsställande eller dålig. Den kemiska statusen klassas som god eller uppnår ej 

god. Enligt Stockholms stad (2015) uppnår i dagsläget endast 25 % av Stockholms 23 

vattenförekomster god ekologisk status. Andelen vattenförekomster som uppnår god kemisk 

status är också 25 %. 

Brunnsviken är en av de vattenförekomster i Stockholm som är hårdast drabbade av 

miljöproblem. Länsstyrelsen (2009) i Stockholm bedömer att Brunnsvikens ekologiska status 

är otillfredsställande och att god kemisk status ej uppnås. Den bristande vattenkvaliteten beror 

delvis på att vattnet är omgivet av hårt trafikerade vägar och endast en liten del av 

trafikdagvattnet renas (Stockholms stad 2016). Brunnsviken är också förbunden med havet 

via en kanal där vattenutbyte sker, vilket gör att tungt saltvatten kommer in till viken och 

bildar stillastående bottenvatten med låga syrehalter. För att undvika syrebrist pågår 

pumpning av Brunnsvikens bottenvatten till havet (Stockholms stad 2016). De ekologiska 

problemen indikeras av förhöjda halter av näringsämnen och klorofyll, försämrade 

ljusförhållanden, svår syrgasbrist i djupvattnet och ett nästan utslaget bottenfaunasamhälle i 
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sjöns djupare delar. Siktdjupet är endast 2 meter och blomningar av blågröna alger är vanliga 

under sommaren. Förhöjda halter av olika typer av miljögifter har uppmätts i sediment, vatten 

och fisk (Miljöförvaltningen Stockholms stad 2016).  

Å andra sidan har Brunnsviken höga natur- och rekreationsvärden på grund av dess centrala 

läge i Stockholm med Hagaparken på västra sidan och universitetsområdet på östra sidan 

(Brunnsviken 2009). Runt Brunnsviken finns en rad byggnader med höga kulturhistoriska 

värden och en strandpromenad som går längs hela vattnet. Det finns även strandbad, 

kanotuthyrning, båt-sightseeing och flertalet båtklubbar i området.  

För att uppnå kvalitetsnormerna god ekologisk och kemisk status inom utsatt tid (år 2027) 

krävs olika typer av åtgärder. Stockholm stad har beslutat om en handlingsplan för att ta fram 

lokala åtgärdsprogram för de vattenförekomster som inte uppnår god vattenstatus idag. Enligt 

ett underlag till Brunnsvikens lokala åtgärdsplan (Miljöförvaltningen Stockholms stad 2016) 

är rening av dagvatten, renovering och underhåll av ledningar, vattenvårdande åtgärder såsom 

behandling av sediment samt övervakning och uppföljning möjliga åtgärder för att uppnå god 

vattenkvalitet i Brunnsviken. Kostnaden för att genomföra dessa åtgärder uppskattas grovt till 

ca 85 miljoner kronor plus 6 miljoner kronor i drift (enligt personlig kommunikation med 

Stockholms stad).  

För att bedöma om åtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma behövs även kunskap om 

åtgärdernas positiva konsekvenser. De nyttor som åtgärderna resulterar i kan vara av olika 

karaktär (ekonomiska, ekologiska, rekreativa, estetiska och hälsomässiga etc.) samt tillfalla 

olika grupper i samhället (företag, boende och turister etc.). I den här uppsatsen undersöks hur 

välbefinnandet bland boende i Stockholms kommun påverkas av åtgärderna. Invånarna kan 

gynnas av förbättrad vattenkvalitet genom högre rekreationsvärden på grund av bättre 

möjligheter till exempelvis bad eller fiske samt högre estetiska värden på grund av exempelvis 

vackrare utsikt. Dessa typer av värden kallas användarvärden och kännetecknas av att 

individen har användning av naturresursen. Men en person kan också värdesätta en 

naturresurs utan att personligen planera att utnyttja den. Detta kallas existensvärde och kan 

exempelvis motiveras av omtanke om kommande generationer eller helt enkelt vetskapen om 

att naturen mår bra. Den här uppsatsen syftar till att värdera de upplevda nyttorna monetärt för 

att möjliggöra en jämförelse mellan nyttor och åtgärdskostnader. Därtill undersöks huruvida 

människors värdering av Brunnsvikens vattenkvalitet beror på individens närhet till 

vattenförekomsten. 
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Frågeställningar 

1. Hur stor är betalningsviljan bland invånarna i Stockholms kommun för att genomföra 

åtgärder som leder till att Brunnsvikens ekologiska status går från otillfredsställande 

till god innan år 2027?  

2. Finns det ett samband mellan närhet till vattenförekomsten och individens 

betalningsvilja? 

 

2. Litteraturgenomgång 

2.1. Värdet av god vattenkvalitet 

Betalningsviljan för förbättrad vattenkvalitet har undersökts tidigare i ett antal svenska 

studier.  

Hasselström m.fl. (2014) har, genom värdeöverföringar från en norsk och en dansk fallstudie, 

värderat nyttan av förbättrad vattenkvalitet i så många av Sveriges vatten som möjligt. 

Resultatet visar att den aggregerade betalningsviljan för att nå god ekologisk status varierar 

från 1 500 kr per år i Norra Hälsinglands kustområde till 112 miljoner kronor per år i 

Sydvästra Skåne. Variationen orsakas främst av skillnaderna mellan antalet hushåll i de olika 

åtgärdsområdena.  

Söderqvist & Scharin (2000) skattar betalningsviljan för att minska utsläppen av 

näringsämnen i Stockholms skärgård och öka siktdjupet genom metoden contingent valuation 

(värdering på en hypotetisk marknad). Medelbetalningsviljan uppskattades 852 kronor per 

person och år för en meters siktdjup. Studien visar också att människor som har besökt 

skärgården den senaste sommaren eller är båtägare har en högre benägenhet till att vilja betala 

för förbättringen av vattenkvaliteten. Däremot finns det inget signifikant samband mellan att 

bo i skärgården och viljan att betala för åtgärderna.  

Östberg m.fl. (2013) undersöker betalningsviljan för att förbättra ekologisk status ibland annat 

Himmerfjärden i Stockholm med hjälp av metoden choice experiment (respondenten gör 

upprepade val mellan olika situationer och kostnader). Resultatet visar att lokalbor är beredda 

att betala ca 391 kr per hushåll och månad för att förbättra vattenstatusen med en klass. I 

studien jämförs också betalningsviljan för förbättrad vattenkvalitet i Himmerfjärden (och 
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andra vattenförekomster) med en skattning av samma vatten baserad på värdeöverförningar 

från liknande vatten. Jämförelsen visar att värdeöverföringsmetoden ger överföringsfel på 

mellan 20 och 40 %. För att göra mer exakta uppskattningar än så för Brunnsviken krävs 

alltså att en betalningsviljestudie genomförs på plats.  

2.2. Effekten av avstånd på betalningsviljan 

En av de första studierna som undersökte avståndets effekt på allmänhetens betalningsvilja för 

kollektiva nyttigheter genomfördes av Sutherland & Walsh (1985). Då studerades en 

försämring av vattenkvaliteten på grund av kolgruvverksamhet i Montana i USA. Studien 

visar att avstånd har en effekt på betalningsviljan även när värdet för rekreation 

(användarvärdet) uteslöts. Sutherland & Walsh (1985) menar att om inte effekten av avstånd 

undersöks i en betalningsviljestudie görs oundvikligen antagandet att den har en konstant 

effekt i hela studieområdet och noll effekt utanför området. Författarna rekommenderar att 

framtida studier bör inkludera respondenternas avstånd till studieområdet, huruvida de har 

besökt området och kännedom om miljötillståndet som förklaringsvariabler. 

År 1997 genomförde Pate & Loomis en regressionsanalys för att undersöka huruvida avstånd 

påverkar betalningsviljan för kollektiva nyttigheter eller inte. Studien baseras på data från en 

scenariovärderingsstudie i Kalifornien som skattar allmänhetens betalningsvilja för att skydda 

våtmarker, bestånden av lax och värdefulla naturmiljöer. Resultatet visar att betalningsviljan 

minskar när avståndet ökar för vissa kollektiva nyttor, men inte för alla. Författarna föreslår 

att framtida studier bör undersöka varför och vilka typer av kollektiva nyttigheter som är 

immuna mot avståndseffekten.  

Många nya studier visar att avstånd har en negativ effekt på betalningsviljan (Bateman m.fl. 

2006, Hanley m.fl. 2003, Moore m.fl. 2011, Knapp & Ladenburg 2015), men det finns också 

undersökningar som tyder det motsatta. Vollmer m.fl. (2016) skattar allmänhetens 

betalningsvilja för restaurering av ett vattendrag i Indonesien. Studien visar ingen effekt av 

avstånd på betalningsviljan, men däremot påverkar socioekonomiska faktorer såsom inkomst 

och utbilning. Tyllianakis & Skuras (2016) har genomfört en metaanalys av studier (32 

enkätundersökningar) som undersöker betalningsviljan för att uppnå god ekologisk status i 

Europeiska vattenförekomster. Denna visar också att inkomst som oberoende variabel 

förklarar en stor del av variationen i betalningsviljan. Substituta varor såsom närhet till en 

annan sjö med god vattenkvalitet har också visat sig ha effekt (Jørgensen m.fl. 2013). Oavsett 
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om betalningsviljan avtar med avståndet eller inte finns det ofta en risk att det geografiska 

området som väljs för undersökningen är för litet för att kunna fånga in den totala nyttan, 

eftersom även människor utanför området kan ha en betalningsvilja (Bateman m.fl. 2006, 

Hanley m.fl. 2003 och Jørgensen m.fl. 2013). 

 

3. Teoretisk diskussion 

3.1. Kostnads-nyttoanalys 

Effektivt beslutsfattande kräver information om beslutens konsekvenser för samhället. En av 

de vanligaste typerna av analys för att bedöma konsekvenserna av ett beslut, en åtgärd eller ett 

projekt är kostnads-nyttoanalys. Nyttorna för samhället av att genomföra beslutet värderas då 

och jämförs med kostnaderna för att genomföra det (Field & Field 2006, s. 118). Nyttor kan 

tillfalla olika grupper i samhället och resultera i exempelvis förändrad efterfrågan på en vara. 

När det gäller miljövaror eller ekosystemtjänster är de ofta kollektiva nyttigheter och är därför 

svårare att värdera än vanliga marknadsvaror (Field & Field 2006, s. 135). Om de inte 

värderas riskerar de dock att inte tas på allvar vid beslut som fattas i samhället. Ett sätt att 

värdera icke-marknadsvaror är att genom enkätundersökningar skatta individers 

betalningsvilja, då denna antas reflektera de individuella preferenserna (Brännlund & 

Kriström 2012, s. 76).  

3.2. Betalningsvilja 

Betalningsvilja är det maximala belopp som individen kan tänka sig att betala för en vara eller 

tjänst. Eftersom konsumtion begränsas av pris och inkomst kommer den rationella 

konsumenten inte spendera pengar på ytterligare en enhet av en vara om inte marginalnyttan 

är åtminstone lika stor som hos en enhet av en annan vara. Detta kan beskrivas genom 

följande uttryck: 

𝑈(𝑌, 𝑋0) = 𝑈(𝑌 − 𝑊𝑇𝑃, 𝑋1)  

där individens nytta (U) är en funktion av individens inkomst (Y) och den kvantitet som 

konsumeras (X0). Individen beredd att betala (WTP) för en konsumtionsökning från X0 till X1 

så länge nyttan hålls konstant (Horowitz & Mcconnell, 2003). I denna studie motsvarar X0 

Brunnsvikens nuvarande tillstånd i vattenmiljön och X1 god vattenstatus i Brunnsviken. 
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3.3. Problem med betalningsviljestudier 

I praktiken uppkommer vissa svårigheter vid försök att mäta individers betalningsvilja för 

icke-marknadsprissatta varor såsom god miljö. För det första anger människor en hypotetisk 

betalningsvilja i enkätundersökningar och de binder sig inte till att betala (Field & Field 2006, 

s. 150). Det finns därför en risk att betalningsviljan överskattas. För det andra bestäms 

betalningsviljan endast delvis av individuella preferenser. Inkomst och förmögenhet är också 

faktorer som påverkar betalningsviljan - ju rikare en person är desto större möjlighet har han 

eller hon att betala för varor och tjänster. Detta innebär att rika personers röster väger tyngre 

än fattigas (om ingen fördelningsanalys genomförs dvs.) (Field & Field 2006, s. 43). 

Betalningsviljan är också beroende av hur mycket kunskap individen har om miljöproblemen 

och de förväntade nyttorna. Miljöproblem är dock ofta komplexa och få personer har 

tillräckligt mycket kunskap för att kunna bedöma alla konsekvenser av en åtgärd (Brännlund 

& Kriström 2012, s. 119). Annan kritik mot betalningsviljestudier består i att respondenternas 

preferenser inte är stabila, utan kan ”konstrueras” genom den information som ges i 

frågeformuläret (Lichtenstein & Slovic, 2006). Dessa kritiker menar att människor ofta inte 

har förutbestämda uppfattningar om exempelvis rangordning av olika varor (så som ofta antas 

inom ekonomisk teori). De val respondenterna gör beror istället på enkätens utformning; 

frågornas komplexitet, tidspress, beskrivningar etc. Trots dessa svårigheter att mäta 

betalningsviljan för kollektiva nyttigheter finns anledning till att ändå försöka skatta den för 

vissa typer av miljövaror. Motsatsen är värre - att miljön värderas till noll och därför inte tas 

hänsyn till i beslut. 

3.4. Användar- och existensvärden 

En fördel med scenariovärderingsstudier är att de inkluderar existensvärden som är svåra att 

fånga upp genom till exempel marknadsstudier. Existensvärde innebär att individen värderar 

något trots att han eller hon inte använder den, kanske med tanke på andra människor eller 

framtida generationers nytta av varan. Användarvärden, å andra sidan, genereras till följd av 

användning av varor eller nyttigheter, exempelvis råvaror eller ett naturområde för rekreation. 

Det totala ekonomiska värdet som genereras av en ekosystemtjänst är en summa av 

användarvärden och existensvärden (Brännlund & Kriström 2012, s. 84). 
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4. Metod 

4.1. Betalningsviljestudien  

Värderingen genomfördes genom en scenariovärderingsstudie för att kunna fånga in både 

användarvärden och existensvärden. Enkätundersökningen genomfördes bland allmänheten i 

Stockholms kommun, eftersom Brunnsviken kan antas vara allmänt känd för en stor del av 

Stockholms invånare. Respondenten tillfrågades om sin koppling till vattenförekomsten, 

betalningsvilja för ett åtgärdspaket som förbättrar miljötillståndet i Brunnsviken, attityder till 

miljötillståndet och avslutande allmänna frågor. Utvecklandet av enkäten skedde i samråd 

med Stockholms kommun. Enligt Brännlund och Kriström (2012, s. 120) bör ett användbart 

scenario vara teoretiskt konsistent, policyrelevant, trovärdigt och lätt att förstå. En viktig fråga 

var hur mycket information respondenterna skulle ges, eftersom för mycket information kan 

göra respondenten mindre benägen att svara och för lite information kan öka respondentens 

osäkerhet (Brännlund & Kriström 2012, s. 120). En annan fråga gällde val av betalningsmedel 

i det hypotetiska scenariot, vilket landade på en skattehöjning. När ett första utkastet var klart 

hölls ett möte med representanter från allmänheten för att testa enkäten och samla in 

synpunkter på frågorna. Efter ändringar programmerades enkäterna i webb-enkätverktyget 

Webropol. Rekryteringen av respondenter gjordes med hjälp av surveyföretaget Norstats 

webb-paneler. Medlemmarna i panelen är slumpmässigt utvalda vuxna (18 år eller äldre) som 

frivilligt har gått med i panelen och får viss kompensation för sitt deltagande. En pilotstudie 

genomfördes och besvarades av ca 30 personer, vilket ledde till ytterligare revideringar av 

enkäten (se Bilaga 1 för slutgiltig version). Därefter skickades en länk till huvudstudien ut till 

ett nytt slumpmässigt urval av 4000 personer. Respondenterna fick ingen information om 

enkätundersökningen förrän de klickade på länken. Därför görs antagandet att intresset för 

ämnet inte skiljer sig mellan de som har öppnat enkäten och de som inte har gjort det. 390 

personer öppnade enkäten, varav 312 personer besvarade och slutförde den medan 78 

personer i något skede avbröt den. Graden av slutförande är således 80 %. Bortfallet skulle 

kunna innebära en överskattning av resultatet om det är så att de 20 % av respondenterna 

avslutade på grund av ointresse och egentligen har en lägre betalningsvilja än övriga. Någon 

bortfallsanalys har dock inte genomförts, utan icke-respondenterna antas ha samma 

betalningsvilja som övriga respondenter. 
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4.2. Statistisk analys 

För att undersöka effekten av närhet till Brunnsviken på allmänhetens betalningsvilja 

analyserades data från enkätundersökningen med hjälp av den statistiska programvaran Gretl 

1.9.4 (Cottrell & Lucchetti 2016). Datat är av typen tvärsnittsdata och består av kontinuerliga 

och binära variabler. Två responsvariabler undersöks – viljan att överhuvudtaget betala och 

respondenternas betalningsviljebelopp. I det första fallet utförs en logistisk regression och i 

det andra fallet linjär regression (OLS). Tre olika modeller för respektive responsvariabel, 

med maximalt tio kontrollvariabler, testas för att undersöka hur korrelation mellan variabler 

påverkar utfallet. 

5. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet av scenariovärderingsstudien och den statistiska analysen. 

Först presenteras deskriptiv statistik om vad som kännetecknar den genomsnittliga 

respondenten, respondenternas anknytning till Brunnsviken och attityder till miljötillståndet i 

Stockholms sjöar och vattendrag. Sedan redovisas resultatet från betalningsviljefrågorna och 

betalningsviljan aggregeras till hela populationen i Stockholms kommun. Till sist genomförs 

en regressionsanalys som undersöker effekten av närhet till Brunnsviken på individernas 

betalningsvilja.   

5.1. Deskriptiv statistik 

5.1.1. Allmänt om respondenterna 

Totalt har 312 respondenter deltagit i undersökningen (se tabell 1). Enkäten gick ut till 

personer över 18 år, vilket gör att medelåldern bland respondenterna (47,9 år) är högre än den 

genomsnittliga åldern i Stockholm (38,9 år) (2015 års data, SCB 2017). Andelen kvinnor är 

52 %, vilket är en knapp överrepresentation då populationen består av 49 % kvinnor (2015 års 

data, SCB 2017). Medianintervallet för hushållens totala inkomst per månad efter skatt i 

urvalet är 40 000 – 49 000 kr. Detta kan jämföras med medelinkomsten i Stockholms 

kommun som är ca 43 900 och medianinkomsten som är ca 31 000 kr (2014 års data, SCB 

2017).  
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Tabell 1. Deskriptiv statistik för urvalsgruppen allmänheten i Stockholm 

Antal respondenter 312 

Geografiskt urval Stockholms kommun 

Andel kvinnor 52 % 

Medelålder  47,9 år (median: 48 år)  

Medelantalet barn i hushållen 0,4 

Medelantalet vuxna i hushållen 1,8 

Högsta utbildningsnivå  

o Eftergymnasial utbildning 

o Gymnasieutbildning 

o Yrkesutbildning  

o Obligatorisk skola 

 

68 % 

24 % 

5 % 

3 % 

Medianintervallet för total hushållsinkomst 

per månad efter skatt 
40 000 – 49 999 kr 

 

 
5.1.2. Respondenternas anknytning till Brunnsviken 

Respondenterna fick besvara ett antal frågor gällande sin anknytning till Brunnsviken och 

dess närområde, vilket illustrerades med hjälp av en karta (se bilaga 1, s. 4). Av de tillfrågade 

respondenterna anger 11 % att de bor permanent i Brunnsvikens närområde (inom 1 km). 10 

% av respondenterna arbetar i området och 1 % har kolonilott i området. De respondenter som 

varken bor, arbetar eller har kolonilott i området fick frågan om de någon gång har besökt 

området, vilket 87 % av dem har gjort. Av de som har besökt området har 62 % gjort detta de 

senaste 12 månaderna, de flesta under perioden juni – augusti 2016.  

De respondenter som arbetar i området eller har besökt det de senaste 5 åren svarande på 

frågan om vilka aktiviteter de brukar ägna sig åt där (se figur 1). De populäraste aktiviteterna 

är att vandra/promenera/jogga/träna/cykla följt av att besöka uppleva landskapet/titta på 

utsikten. 
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Figur 1. Vilka aktiviteter ägnar sig respondenterna åt? (frågan ställdes till de personer som angett att de har 
besökt Brunnsviken de senaste 5 åren eller som arbetar i området, de kryssade i ett eller flera alternativ) 

 

Figur 2 visar att Brunnsviken är en av de mest besökta vattenförekomsterna bland 

respondenterna. 

 

Figur 2. Andel respondenter som har besökt olika sjöar och vattendrag i Stockholm, och deras närmaste 
omgivningar, under de senaste 12 månaderna under åtminstone en liten stund av dagen 
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5.1.3. Kunskap om miljötillståndet i Brunnsviken 

Figur 3 visar att respondenternas kännedom om vattenkvalitet och miljögifter i Brunnsviken 

var låg innan de deltog i undersökningen.  

 

 Figur 3. Respondenternas kännedom om Brunnsvikens nuvarande miljötillstånd. 

 
5.1.4. Åsikter om miljötillståndet i Stockholms sjöar och vattendrag 

I enkäten ställdes också frågor om Stockholms sjöar och vattendrag i allmänhet. Resultatet 

visar att respondenterna är oroade för vattenkvaliteten i Stockholms och att de anser att det 

delvis är deras ansvar som medborgare att verka för att skydda vattenmiljön (se figur 4). De 

flesta av respondenterna tycker inte att miljöproblemen i Stockholms vatten överdrivs och 

vattenkvaliteten anses vara viktig delvis för fiske, men framförallt för strandbad. 

 

Figur 4. Respondenternas åsikter om miljötillståndet i Stockholms sjöar och vattendrag. 
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5.2. Betalningsvilja 

5.2.1. Vill respondenten betala? 

Respondenterna fick svara på om de är beredda att betala för att förverkliga att god 

vattenkvalitet uppnås i Brunnsviken. Figur 5 visar att majoriteten är beredda att betala för 

åtgärdspaketet som beskrivs i det hypotetiska scenariot. 

 

Figur 5. Är respondenternas hushåll beredda att betala för att förverkliga att god vattenkvalitet uppnås i 
Brunnsviken genom en ökning av kommunalskatten? 

Den främsta anledningen till att respondenterna är beredda att betala är att de anser att 

framtida generationer ska få njuta av resultatet som åtgärderna leder till. Men betalningsviljan 

motiveras också av att andra människor i nuvarande generation ska få njuta av resultatet samt 

att de själva vistas, eller planerar att vistas, i området och skulle därför påverkas positivt.  

De flesta respondenter som svarar nej eller vet ej på frågan om de är villiga att betala för 

scenariot anger att de tycker att nuvarande vattenkvalitet är ett problem men anser inte sig ha 

råd att betala. Andra anser att frågan är irrelevant eftersom de inte bor i området. En tredjedel 

av svaren (49 st.) utgörs av så kallade protestsvar (respondenter som inte anger sin verkliga 

betalningsvilja), vilka främst motiveras med att kostnaden ska täckas av redan existerande 

skatter eller att respondenten inte vet vad åtgärderna kostar. 

5.2.2. Belopp 

Respondenternas medelbetalningsvilja har beräknats genom att använda mittpunkten på det 

intervall som respondenten angav för sitt hushålls betalningsvilja. Två separata 

betalningsviljor har skattats, en som inkluderat protestsvaren med antagandet att de har en 

betalningsvilja som motsvarar 0 kr/månaden, och en där protestsvaren är exkluderade. Av de 

53% 

23% 24% 

Ja, mitt hushåll
skulle vara berett att

betala något

Nej, mitt hushåll
skulle inte vara

berett att betala
något

Vet ej
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respondenter som svarar ja på betalningsviljefrågan har 2 angett att de inte vet hur mycket de 

är bredda att betala. Dessa utesluts från båda skattningarna. 

 
Tabell 2. Betalningsvilja för almänheten i Stockholm för förbättrad vattenkvalitet i Brunnsviken 
(kr/hushåll/månad) 

 Medelvärde Median Standardavvikelse Minvärde Maxvärde Observationer 

Betalningsvilja 

(inklusive 

protestsvar)  

38,77 5 77,19 0 750 310 

Betalningsvilja 

(exklusive 

protestsvar)  

46,04 15 81,12 0 750 261 

 

Ett intervall för hushållets medelbetalningsvilja per månad skapas genom de två 

skattningarna: 38,77 - 46,04 kr per hushåll och månad. Intervallet för medianbetalningsviljan 

är 5 – 15 kr/hushåll/månad. De årliga betalningsintervallen blir 465,24 - 552,48 kr/hushåll/år 

(medelvärde) och 60 – 180 kr/hushåll/år (median).  

Den årliga betalningsviljan för populationen skattas genom att multiplicera respektive 

ändpunkt i det årliga medelbetalningsviljeintervallet (465,24 - 552,48) med antalet hushåll i 

Stockholms kommun, vilket år 2015 var 415 189. Detta resulterar i en årlig betalningsvilja på 

193 162 530 – 229 383 619 kr/år, cirka 193 – 229 miljoner kr/år.  

Ovanstående totala medelbetalningsvilja diskonteras på 10 år (eftersom betalningsperioden i 

värderingsscenariot är 2017 - 2027) med diskonteringsräntan 3,5 procent enligt 

rekommendation av Trafikverket (2016). I tabell 3 anges de årliga nuvärdena baserat på den 

skattade totala betalningsviljan i denna studie. 

 
Tabell 3. Årliga nuvärden för betalningsviljan för allmänheten i Stockholms kommun ör förbättrad 
vattenkvalitet i Brunnsviken (miljoner kronor). 

År Betalningsviljeintervall 

1 193 - 229 

2 187 - 222 

3 180 - 214 

4 174 - 207 

5 168 - 200 

6 163 - 193 

7 157 - 187 

8 152 - 180 

9 147 - 174 

10 142 - 168 

Medelvärde 166 - 197 
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Medelnuvärdet av den skattade årliga betalningsviljan är ca 166 – 197 miljoner kronor. 

Nuvärdet (summan av de årliga nuvärdena) är ca 1,7 – 2 miljarder kronor, vilket kan tolkas 

som en kvantifiering av den ekonomiska nyttan för boende i Stockholms kommun av en 

förbättring av vattenkvaliteten i Brunnsviken (från otillfredsställande ekologisk status till 

god). 

5.3. Regressionsanalys 

För att undersöka effekten av närhet till Brunnsviken på individernas betalningsvilja 

genomförs två regressionsanalyser. I det ena fallet används den inledande slutna 

betalningsviljefrågan, angående huruvida respondenten vill betala eller inte, som 

responsvariabel. I det andra fallet används betalningsviljebeloppet (för de respondenter som 

har en betalningsvilja) som responsvariabel. Svaren på frågan om respondenterna bor i 

Brunnsvikens närområde (1 km) används som förklaringsvariabel. Eftersom syftet är att 

undersöka om människor värderar vattenkvaliteten på grund av att de själva brukar den vore 

det optimalt att istället använda antal besök under som förklaringsvariabel. Sådan fullständig 

information var dock inte tillgänglig och därför används närhet till vattenförekomsten som en 

proxyvariabel. Därutöver ingår även kontrollvariabler (t ex hushållets inkomst) och andra 

variabler som kan tänkas påverka betalningsviljan (t ex kunskap om miljötillståndet).  

5.3.1. Regressionsmodeller 

För den slutna betalningsviljefrågan genomförs en logistisk regression eftersom 

responsvariabeln är binär. Regressionen presenteras i tre olika modeller för att synliggöra hur 

korrelation mellan variabler påverkar utfallet. Nedan visas den fullständiga modellen: 

𝑙𝑛 (
𝑃(𝑉𝐼𝐿𝐿 𝐵𝐸𝑇𝐴𝐿𝐴)

1−𝑃(𝑉𝐼𝐿𝐿 𝐵𝐸𝑇𝐴𝐿𝐴)
) = α + β1BOENDE + β2INKOMST + β3KUNSKAP + β4KVINNA + β5UTBILDNING + 

β6ÅLDER + β7ANSVAR + β8BAD VIKTIGT + β9FISKE VIKTIGT + β10ORO + β11ÖVERDRIVS + ε 

där p = sannolikhet, α = intercept, βn = korrelationskoefficient, och ε = error term. 

Betalningsviljebeloppet analyseras med hjälp av OLS-metoden (Ordinary Least Squares) 

eftersom variabeln är kontinuerlig. Även denna linjära regression presenteras i tre olika 

modeller, varav följande är den fullständiga modellen: 
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BETALNINGVILJA = α + β1BOENDE + β2INKOMST + β3KUNSKAP + β4KVINNA + β5UTBILDNING + 

β6ÅLDER + β7ANSVAR + β8BAD VIKTIGT + β9FISKE VIKTIGT + β10ORO + β11ÖVERDRIVS + ε 

I tabell 4 ges förklaringar av de variabler som ingår i modellerna.  

 
Tabell 4. Förklaring av variabler. 

Variabel Förklaring 

VILL BETALA 
Dummy, 1 för beredd att betala för god vattenkvalitet i Brunnsviken, 0 för inte beredd 

att betala eller vet ej 

BETALNINGSVILJA 
Det belopp respondenten är villig att betala för god vattenkvalitet i Brunnsviken (endast 

respondenter som vill betala är inkluderade) 

BOR NÄRA Dummy, 1 för bor permanent i området (max 1 km från sjön), 0 för bor ej i området 

ÅLDER Respondentens ålder 

KVINNA Dummy, 1 för kvinna, 0 för man 

INKOMST Respondentens totala hushållsinkomstnivå, 1-9 

UTBILDNING Dummy, 1 för eftergymnasial utbildning, 0 för ingen eftergymnasial utbildning 

KUNSKAP 
Dummy, 1 för hade kännedom om vattenkvaliteten/miljögifter i sjön innan deltagande i 

enkät, 0 för hade inte kännedom 

ORO Respondenten är oroad för vattenkvaliteten i Stockholms sjöar och vattendrag 

ÖVERDRIVS Respondenten anser att miljöproblemen i Stockholms sjöar överdrivs 

ANSVAR 
Respondenten anser att det är dennes ansvar som medborgare att verka för att skydda 

miljön i Stockholms sjöar och vattendrag 

BAD VIKTIGT 
Respondenten anser att det är viktigt badvattenkvaliteten är god vid Stockholms 

strandbad 

FISKE VIKTIGT 
Respondenten anser att vattenkvaliteten i Stockholms sjöar och vattendrag är viktig för 

fiske 

 

5.3.2. Beskrivning av valda variabler  

Nedan ges en mer ingående beskrivning av variablerna.  

Vill betala (dummy) 

1 för Ja, mitt hushåll är berett att betala, 0 för Nej, mitt hushåll är inte berett att betala eller 

Vet ej som svar på scenariofrågan om respondenternas hushåll är beredda att betala för att 

förverkliga att god vattenkvalitet uppnås i Brunnsviken genom en ökning av 
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kommunalskatten. 53 % av respondenterna angav att de är villiga att betala för det föreslagna 

åtgärdspaketet.  

Betalningsvilja (belopp) 

Betalningsviljan beräknas som mittpunkten på det intervall som respondenten angav för sitt 

hushålls månatliga betalningsvilja. Endast respondenter med positiva värden inkluderas i 

denna variabel. Betalningsviljan varierar mellan 1,50 kr per månad till 750 kr per månad. I 

figur 6 presenteras en frekvensfördelning över respondenternas betalningsvilja.  

 

Figur 6. Frekvensfördelning över respondenternas betalningsvilja per månad (för belopp >0) 

Bor nära (dummy) 

1 om respondenten har angett att han eller hon bor permanent i Brunnsvikens närområde 

(inom 1 km från viken), 0 om respondenten inte bor där. 11 % av respondenterna angav att de 

bor i Brunnsvikens närområde. Denna variabel förväntas ha positiv effekt på betalningsviljan 

bland respondenterna (Bateman m.fl. 2006, Moore m.fl. 2011, Knapp & Ladenburg 2015).  

Kvinna (dummy) 

1 för kvinna, 0 för man eller annan könsidenditet. 51 % av respondenterna är kvinnor och en 

respondent anger annan könsidentitet.  

Kännedom (dummy) 

1 för Instämmer helt eller Instämmer delvis som svar på minst ett av följande påståenden:  

 Jag hade kännedom om vattenkvaliteten i Brunnsviken innan jag började besvara 

denna enkät 
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 Jag hade kännedom om miljögifter i fisk, vatten och omgivande mark runt 

Brunnsviken innan jag började besvara denna enkät 

0 för Varken instämmer eller motsätter mig, Motsätter mig delvis, Motsätter mig helt eller Vet 

ej som svar på minst ett av påståendena. 25 % av respondenterna faller under kategori 1.  

Enligt Pate och Loomis (1997) är det problematiskt att använda kännedom/kunskap i samma 

modell som avstånd då korrelation mellan de två ofta är extremt hög. Detta är dock inte ett 

problem här då korrelationen mellan variablerna Bor nära och Kännedom är låg (10 %), se 

korrelationsmatris i Bilaga 2.  

Inkomst 

Variabeln reflekterar den totala hushållinkomsten per månad och är uppdelad i följande nio 

nivåer: 

1 Lägre än 10 000 kr 

2 10 000 – 19 999 kr 

3 20 000 – 29 999 kr 

4 30 000 – 39 999 kr 

5 40 000 – 49 999 kr 

6 50 000 – 59 999 kr 

7 60 000 – 69 999 kr 

8 70 000 – 79 999 kr 

9 80 000 kr eller mer 

Vissa respondenter har valt att inte uppge sitt hushålls inkomst, antingen på grund av de inte 

vill eller på grund av att de inte känner till den. Dessa observationer har uteslutits. 

Frekvensfördelningen över inkomstnivåerna bland respondenterna presenteras i figur 7. 

Inkomsten förväntas ha en positiv effekt på betalningsviljan (Tyllianakis & Skuras (2016). 

   

Figur 7. Frekvensfördelning över respondenternas inkomstnivåer 1-9 (hushållets totala inkomst per månad) 
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Utbildning (dummy) 

1 om högsta utbildningsnivå är eftergymnasial utbildning. 0 för obligatorisk skola, gymnasie- 

eller yrkesutbildning. 67 % av respondenterna har en eftergymnasial utbildning.  

Ålder 

Den yngsta respondenten är 18 år och den äldsta 114. Det kan tänkas att svaret 114 år är en 

feltryckning, men på grund av att det är svårt att säkert veta har det ändå inkluderats. 

Medelåldern är 47,9 år och median 48 år. 

Ansvar (dummy) 

1 för Instämmer helt eller Instämmer delvis till påståendet Det är mitt ansvar som 

medborgare att verka för att skydda miljön i Stockholms sjöar och vattendrag (76 % av 

respondenterna), 0 för Varken instämmer eller motsätter mig, Motsätter mig delvis, Motsätter 

mig helt eller Vet ej.  

Bad viktigt (dummy) 

1 för Instämmer helt eller Instämmer delvis till påståendet Det är viktigt att 

badvattenkvaliteten är god vid Stockholms strandbad (88 % av respondenterna), 0 för 

Varken instämmer eller motsätter mig, Motsätter mig delvis, Motsätter mig helt eller Vet ej. 

Fiske viktigt (dummy) 

1 för Instämmer helt eller Instämmer delvis till påståendet Jag tycker att det är viktigt med 

ett bra fiske i Stockholms sjöar och vattendrag (53 % av respondenterna), 0 för Varken 

instämmer eller motsätter mig, Motsätter mig delvis, Motsätter mig helt eller Vet ej. 

Oro (dummy) 

1 för Instämmer helt eller Instämmer delvis till påståendet Jag är oroad för vattenkvaliteten 

i Stockholms sjöar och vattendrag (67 % av respondenterna), 0 för Varken instämmer eller 

motsätter mig, Motsätter mig delvis, Motsätter mig helt eller Vet ej. 

Överdrivs (dummy) 

1 för Instämmer helt eller Instämmer delvis till påståendet Miljöproblemen i Stockholms 

sjöar och vattendrag överdrivs (7 % av respondenterna), 0 för Varken instämmer eller 

motsätter mig, Motsätter mig delvis, Motsätter mig helt eller Vet ej. 
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5.3.3. Regressionsresultat 

I tabell 5 presenteras resultaten från de logistiska regressionsanalyser som undersöker effekten 

av närhet till Brunnsviken på viljan att betala överhuvudtaget för förbättrad vattenkvalitet. 

Alla tre modeller visar ett signifikant positiv samband mellan att bo nära och att vilja betala, 

dvs. även vid kontroll för andra variabler är sannolikheten större att människor är beredda att 

betala för god vattenkvalitet om de bor nära Brunnsviken. Resultatet visar också att de 

respondenter som angett att de hade kännedom om miljökvaliteten och/eller miljögifter i 

Brunnsviken innan de besvarade enkäten är beredda att betala för åtgärdspaketet i högre 

utsträckning än andra. Andra variabler som ökar sannolikheten att svara ja är om 

respondenten tycker att det är viktigt med ett bra fiske eller är oroad för vattenkvaliteten i 

Stockholms sjöar och vattendrag. De respondenter som anser att miljöproblemen i 

Stockholms sjöar och vattendrag överdrivs har signifikant lägre sannolikhet att vilja betala.  

 

Tabell 5. Regressionsresultat från tre logit-modeller 

Responsvariabel: Vill betala - Ja (1) eller Nej/Vet ej (0) 

Modell: 1 2 3 

Förklaringsvariabel Estimat Estimat Estimat 

Bor nära 
1,1466 *** 

(0,423482) 

0,972981 * 

(0,439418) 

1,18883 ** 

(0,48106) 

Inkomst 
 −0,0465565 

(0,0544126) 

−0,0654285 

(0,058668) 

Kvinna 
 −0,109512 

(0,249733) 

−0,355129 

(0,274346) 

Kännedom 
 0,844217 *** 

(0,297924) 

0,796879 ** 

(0,339841) 

Utbildning 
 −0,00386168 

(0,274827) 

−0,0594785 

(0,297447) 

Ålder 
 0,00220559 

(0,00778362) 

−0,00742348 

(0,00858936) 

Ansvar  
 0,492116 

(0,353241) 

Bad viktigt  
 0,492532 

(0,493857) 

Fiske viktigt  
 0,620091 ** 

(0,289376) 

Oro  
 0,923979 *** 

(0,309545) 

Överdrivs  
 −1,77066 *** 

(0,61712) 

Intercept −0,00716849 0,0461845 −0,916260 

McFadden R-squared 0,019402 0,042868 0,141473 

Adjusted R-squared 0,010136 0,006077 0,078403 

Log-likelihood −211,6636 −182,1076 −163,3466 

Akaike criterion 427,3272 378,2151 350,6931 

N = 312 (modell 1), N = 276 (modell 2 och 3)  

Standarfel inom parantes 

*** signifikant vid 1 % 

** signifikant vid 5 % 

* signifikant vid 10 %  
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Resultatet från de linjära regressioner som undersöker effekten av att bo i närheten av 

Brunnsviken på storleken på det belopp respondenten är beredd att betala presenteras i tabell 

6. Enbart respondenter med positiv betalningsvilja är inkluderade. Ingen av modellerna visar 

någon effekt av närhet till vattenförekomsten på betalningsviljan. I modell 2 och 3 har 

hushållets inkomstnivå inkluderats och visar en signifikant positiv effekt på beloppet. 

Adjusted R
2
 är låg i alla modeller men högst i modell 3, vilket tyder på att den bäst förklarar 

variationen i responsvariabeln. Respondenter som tycker att det är viktigt med bra fiske i 

Stockholms sjöar och vattendrag har signifikant högre betalningsvilja än andra.  

 
Tabell 6. Regressionsresultat från tre OLS-modeller 

Responsvariabel: Betalningsvilja (belopp) 

Modell: 1 2 3 

Förklaringsvariabel Estimat Estimat Estimat 

Bor nära 
14,2109  

(20,4243) 

21,3585 

(21,8567) 

27,1803 

(21,6491) 

Inkomst  
5,79735 * 

(3,38639) 

5,95417 * 

(3.42386) 

Kvinna  
−16,2401 

(15,6935) 

−15,3263 

(15,5241) 

Kännedom  
5,09096 

(17,3861) 

4,75464 

(17,6414) 

Utbildning  
−48,5985 *** 

(17,3517) 

−46,0826 *** 

(17,0924) 

Ålder  
0,355947 

(0,529141) 

0,263691 

(0,534748) 

Ansvar   
−44,264 * 

(22,9052) 

Bad viktigt   
−12,4153 

(34,5555) 

Fiske viktigt   
39,8955 ** 

(16,6252) 

Oro   
0,911262 

(20,7472) 

Överdrivs   
78,2702 * 

(43,6512) 

Intercept 71,9891 66,8497 88,6128 

R-squared 0,003017 0,077371 0,158225 

Adjusted R-squared -0,003215 0,038386 0,090637 

F-statistic 0,484120 1,984659 2,341027 

p-värde (F) 0,487571 0,071660 0,011316 

N = 149 (modell 1 och 2), N = 162 (modell 3)  

Standarfel inom parantes 

*** signifikant vid 1 % 

** signifikant vid 5 % 

* signifikant vid 10 %  

 

Regressionerna ger även flera oväntade resultat. Respondenter som anser att det är deras 

ansvar som medborgare att verka för att skydda miljön i Stockholms sjöar och vattendrag har 

signifikant lägre betalningsvilja, medan de som tycker att miljöproblemen i Stockholms sjöar 
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och vattendrag överdrivs har signifikant högre betalningsvilja. Både modell 2 och 3 visar 

också att respondenter med eftergymnasial utbildning har signifikant lägre betalningsvilja. 

Vad dessa resultat beror på är oklart, men med tanke på modellens låga förklaringsgrad (9 %) 

är det mycket möjligt att resultatet är snedvridet på grund av utelämnade variabler. Men det 

kan också helt enkelt ha orsakats av slumpen, eftersom det är 5 % chans att nollhypotesen 

(dvs. att variabeln inte har den förväntade effekten) är sann. Det verkar i varje fall som att det 

är enklare att hitta förklaringar till att respondenten svarar ja på betalningsviljefrågan än till 

varför vissa väljer att betala mer än andra.  

 

6. Avslutande diskussion 

Den kvantifierade nyttan för allmänheten i Stockholms kommun av att det genomförs åtgärder 

som leder till att Brunnsvikens ekologiska status går från otillfredsställande till god innan år 

2027 skattas till ca 1,7 – 2 miljarder kronor. Detta värde kan jämföras med 

åtgärdskostnaderna som grovt skattas till 85 miljoner kronor plus drift (ca 6 mkr). Nettonyttan 

är således åtminstone 1,6 miljarder kronor, vilket innebär att åtgärderna är 

samhällsekonomiskt lönsamma att genomföra. Bortfallet i enkätundersökningen var 20 % och 

det kan inte uteslutas att dessa icke-respondenter har en lägre betalningsvilja än 

respondenterna, vilket i så fall leder till en överskattning av betalningsviljan. Det finns dock 

ändå anledning att anta att den totala nyttan underskattas eftersom människor utanför 

Stockholms kommun också kan tänkas ha en positiv betalningsvilja (Bateman m.fl. 2006). 

Därtill kommer nyttor som kanske inte fångas upp av betalningsviljestudien såsom ökade 

fastighetsvärden och vinster från privata verksamheter.  

Den statistiska analysen visar att närhet till vattenförekomsten påverkar individernas vilja att 

betala för förbättrad vattenkvalitet i en positiv riktning. Dessutom har personer som anser att 

det är viktigt med bra fiske i Stockholms sjöar och vattendrag både signifikant högre 

sannolikhet att vilja betala och högre betalningsvilja än andra. Detta indikerar att 

användarvärden utgör en del av det totala värdet av god vattenkvalitet. När respondenterna 

själva svarar på frågan varför de är beredda att betala för åtgärderna är den främsta 

anledningen att de anser att framtida generationer ska få njuta av resultatet som åtgärderna 

leder till. Detta tyder på det även finns ett existensvärde av att Brunnsviken uppnår god 

vattenstatus. Den linjära modell som undersöker variationer i betalningsviljan visar att 

närheten till förekomsten inte påverkar vilket belopp respondenterna är beredda att betala. 
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Betalningsviljan är istället beroende av andra faktorer såsom hushållets inkomst. 

Regressionen gav också några oväntade och svårförklarliga resultat, vilket kan bero på bias på 

grund av utelämnade variabler. Exempelvis saknas information om huruvida respondenten har 

närmare till en annan sjö med god vattenkvalitet (Jørgensen m.fl. 2013) och variabler som 

reflekterar existensvärden. Detta gör att resultaten i sin helhet är osäkra och bör tolkas med 

försiktighet. I framtida studier kan modeller med högre förklaringsgrader undersökas närmare.   



 

26 

 

Referenser 

Bateman, I., Day, B., Georgiou, S., & Lake, I. (2006). The aggregation of environmental 

benefit values: Welfare measures, distance decay and total WTP. Ecological 

Economics 60, ss. 450–460. 

Brännlund, R., & Kriström, B. (2012). Miljöekonomi. Lund: Studentlitteratur AB. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande 

av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. 

Field, B. C., & Field, M. K. (2006). Environmental Economics: an introduction. New York: 

McGraw-Hill. 

Hanley, N., Schläpfer, F., & Spurgeon, J. (2003). Aggregating the benefits of environmental 

improvements: distance-decay functions for use and non-use values. Journal of 

Environmental Management 69, ss. 297–304. 

Hasselström, L., Johansson, K., Kinell, G., Soutukorva, Å., & Söderqvist, T. (2014). Värdet 

av vattenkvalitetsförbättringar i Sverige – en studie baserad på värdeöverföring. 

Stockholm: Enveco Miljöeconomi AB.  

Horowitz, J.K. & Mcconnell, K. (2003). Willingness to accept, willingness to pay and the 

income effect. Journal of Economic Behavior & Organization 51(4), ss 537–545. 

Jørgensen, S., Olsen, S., Ladenburg, J., Martinsen, L., Svenningsen, S., & Hasler, B. (2013). 

Spatially induced disparities in users' and non-users' WTP for water quality 

improvements—Testing the effect of multiple substitutes and distance decay. 

Ecological Economics 92, ss. 58–66. 

Knapp, L., & Ladenburg, J. (2015). How Spatial Relationships Influence Economic 

Preferences for Wind Power—A Review. Energies 8(6), ss. 6177-6201. 

Larsson, M., Bratt, L., & Sandahl, J. (2011). Hållbar utveckling och ekonomi inom planetens 

gränser. Lund: Studentlitteratur AB. 

Lichtenstein, S., & Slovic, P. (2006). The Construction of Preference. New York: Cambridge 

University Press. 



 

27 

 

Länsstyrelsen. (2009). Brunnsviken. VISS Vatteninformationssystem Sverige. Tillgänglig: 

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE658507-162696 [2017-01-05]. 

Länsstyrelserna. (u.å., a). Vattenmyndigheterna i samverkan. Vattenmyndigheterna. 

Tillgänglig: http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/introduktion-till-

vattenforvaltning/om-vattenmyndighetera/Sidor/default.aspx [2017-01-05]. 

Länsstyrelserna. (u.å., b). Tillämpning av undantag 2017-2021. Vattenmyndigheterna. 

Tillgänglig: http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vattenforvaltningens-

mal/tillampning-av-undantag/Sidor/default.aspx [2017-01-05]. 

Miljöförvaltningen Stockholms Stad. (2016). Underlag till lokalt åtgärdsprogram för 

Brunnsviken. Stockholm: Miljöförvaltningen Stockholms Stad. 

Moore, R., Provencher, B., & Bishop, R. (2011). Valuing a spatially variable environmental 

resource: reducing non-point-source pollution in Green Bay, Wisconsin. Land 

Economics 87, ss. 45–59. 

Pate, J., & Loomis, J. (1997). The effect of distance on willingness to pay values: a case study 

of wetlands and salmon in California. Ecological Economics 20, ss. 199 -207. 

SCB (Statistiska Centralbyrån) (2017). Statistikdatabasen. Stockholm: SCB. Tillgänglig: 

http://www.statistikdatabasen.scb.se [2017-01-03]. 

Söderqvist, T. & Scharin, H. (2000). The regional willingness to pay for a reduced 

eutrophication in the Stockholm archipelago. Discussion paper no.128, Beijer 

International Institute of Ecological Economics, The Royal Swedish Academy of 

Sciences. 

SFS 2004:660. Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

Solna Stad. (2009). Brunnsviken. Solna. Tillgänglig: https://www.solna.se/sv/boende-

miljo/utomhusmiljo/sjoar-och-vattendrag/brunnsviken/ [2017-01-05]. 

Stockholms stad. (2015). Miljön i Stockholm 2015 – tillstånd och utveckling. Stockholm: 

Miljöförvaltningen. 



 

28 

 

Stockholms stad. (2016). Brunnsviken. Miljöbarometern. 

http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/kustvatten/brunnsviken/ [2017-01-05]. 

Studenmund, A. H. (2011). Using Econometrics: A practical guide 6. Boston: Pearson 

Education. 

Sutherland, R., & Walsh, R. (1985). Effect of Distance on the Preservation Value of Water 

Quality. Land Economics, 61(3), ss. 281-291. 

Trafikverket. (2016). Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för 

transportsektorn: ASEK 6.0. 

Tyllianakis, E., & Skuras, D. (2016). The income elasticity of Willingness-To-Pay (WTP) 

revisited: A meta-analysis of studies for restoring Good Ecological Status (GES) of 

water bodies under the Water Framework Directive (WFD). Journal of Environmental 

Management 182, ss. 531–541. 

Vollmera, D., Ryffelb, A., Djajac, K., & Grêt-Regameyb, A. (2016). Examining demand for 

urban river rehabilitation in Indonesia: Insights from a spatially explicit discrete 

choice experiment. Land Use Policy 57, ss. 514–525. 

Östberg, K., Håkansson, C., Hasselström, L., & Bostedt, G. (2013). Benefit Transfer for 

Environmental Improvements in Coastal Areas: General vs. Specific Models. 

Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne d agroeconomie, 61, 

ss. 239-258. 

Cottrell, A., and Lucchetti, R. (2016). Gretl: GNU Regression, Econometric and Time-series 

Library. http://gretl.sourceforge.net 

 



 

1 

 

Bilaga 1. Enkät 

 

Hej! 

Du har tillsammans med ca 400 personer i Stockholms kommun blivit utvald att besvara den här 

enkäten. Enkäten handlar om din inställning till åtgärder som ger förbättrad vattenkvalitet i 

kommunens sjöar och vattendrag och hur du värderar god vattenkvalitet.  

Enkätundersökningen ingår i ett projekt som finansieras av Stockholms stad. Anthesis Enveco AB 

genomför undersökningen.  

Vissa frågor är svåra att besvara exakt, försök då att svara så gott du kan. 

Dina svar är viktiga även om du inte brukar vistas vid Stockholms sjöar och vattendrag. 

 

Tack på förhand! 

 

Erik Wallentin (Erik.Wallentin@anthesisgroup.com) 

Åsa Soutukorva (Asa.Soutukorva@anthesisgroup.com) 
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FÖRBÄTTRAD VATTENKVALITET I 

STOCKHOLM 

Vad är det värt för dig?  

 

Vy över den sydvästra viken av Brunnsviken och Stallmästaregårdens båtsällskap. Foto: Magnus Sannebro 
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Frågorna i den här enkäten fokuserar på vattenkvaliteten i Stockholms sjöar och vattendrag i 

allmänhet och Brunnsviken i synnerhet. Kartan nedan visar Stockholms samtliga sjöar och 

vattendrag, så kallade vattenförekomster. Brunnsviken och dess närområde är markerat på kartan 

med en svart linje.  
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Nu följer några frågor om din anknytning till Brunnsviken och dess närområde – detta är vad vi 
kallar för ”området” i denna enkät. Se det område på kartan nedan som är markerat med en svart 
linje.  
 
Observera att dina svar är viktiga även om du inte brukar besöka området. 
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DIN ANKNYTNING TILL OMRÅDET 

1. Bor du permanent i området?  

 Ja 

 Nej 

2. Har du fritidshus eller kolonilott i området? 

 Ja  

 Nej 

3. Arbetar du i området? 

 Ja 

 Nej 

4. Har du någon gång besökt området?1 

 Ja, de senaste 12 månaderna  

 Ja, de senaste 5 åren, men inte de senaste 12 månaderna   Gå till fråga 8 

 Ja, för mer än 5 år sedan   Gå till fråga 9 

 Nej   Gå till fråga 9 

5. Hur många gånger har du besökt området under de senaste 12 månaderna, under åtminstone 

en liten stund av dagen? Observera att ett besök kan vara allt från några minuter till flera 

timmar långt.2  

 1-3 gånger 

 4-10 gånger 

 11 eller fler gånger 

6. Vilken årstid besöker du främst området? (Kryssa i ett eller flera alternativ) 

 Mars - maj 

 Juni - augusti 

                                                 

 

1
 Frågan ställs till de som angett att de ej bor, har fritidshus/kolonilott eller arbetar i området.  

2
 Frågan ställs till de som angett att de besökt området senaste 12 månaderna. 

 



 

6 

 

 September - november 

 December - februari 

 

7. Har du besökt området under juni – augusti i år?3 

 Ja  

 Nej  

 

8. Vilka av nedanstående aktiviteter brukar du ägna dig åt i området?4 (Kryssa i ett eller flera 

alternativ) 

 Besöka släktingar/bekanta 

 Arbeta 

 Studera 

 Simma/bada     

 Fiska 

 Ro/paddla (roddbåt, kanot, kajak, etc.)  

 Segla 

 Åka motorbåt 

 Vindsurfa 

 Sola 

 Vandra/promenera/jogga/träna/cykla 

 Uppleva landskapet/titta på utsikten 

 Plocka svamp/bär 

 Ha picknick/grilla 

 Besöka restaurang/café 

 Fågelskåda 

 Snorkla/dyka 

                                                 

 

3
 Frågan ställs till de som angett att de besökt området senaste 12 månaderna. 

4
 Frågan ställs till de som arbetar i området eller besökt det de senaste 5 åren.  
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 Campa/tälta 

 Åka skridskor 

 Åka skidor 

 Delta i kulturella aktiviteter (museer, teater, konserter etc.) 

Annan aktivitet: _________________________________________________________ 

NUVARANDE VATTENKVALITET I BRUNNSVIKEN 

Brunnsviken är en avgränsad havsvik som är påverkad av övergödning, förhöjda halter av miljögifter 

samt förändrade livsmiljöer för fisk och andra djur. Miljöproblemen märks exempelvis genom 

algblomningar och grumligt vatten. Fisk och bottenlevande smådjur saknas helt i Brunnsvikens 

djupare vatten på grund av brist på syre. Viktiga miljöer för fiskars fortplantning har försvunnit eller 

minskat. Höga halter av kvicksilver gör att fisken inte bör ätas mer än några få gånger om året. Både 

vattenområdet och mark runt Brunnsvikens båtklubbar är förorenade med olika typer av miljögifter. 

 

En del åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten genomförs redan. Exempelvis renas en del av det 

tillrinnande förorenade dagvattnet, det vill säga förorenat regnvatten och smältvatten från snö från 

vägar, parkeringar och andra smutsiga ytor, och syrefattigt bottenvatten pumpas ut och ersätts med 

friskare, syrerikt, vatten från Lilla Värtan.  

 

I figuren nedan beskrivs innebörden av olika nivåer av vattenkvalitet. Vattenkvaliteten i Brunnsviken 

är idag ”otillfredsställande”. 
 

Olika nivåer av vattenkvalitet 

 

God  

Vattnet är mycket rent och klart och är mycket passande för bad, fiske och 

båtliv. Du ser dina fötter var och när du än badar. Algblomningar sker vart 

femte år i genomsnitt. 

Måttlig  

Vattnet är ganska rent och klart och är tidvis passande för bad, fiske och båtliv. 

Du kan ibland, och på vissa ställen, se dina fötter när du badar. Algblomningar 

sker en gång per år i genomsnitt.  

Otillfredställande  

Vattnet är något grumligt och är ofta opassande för bad och fiske men 

acceptabelt för båtliv. Du kan sällan se dina fötter när du badar. Algblomningar 

sker 2-3 gånger per år. 

Dålig  

Vattnet är grumligt och är mycket opassande för bad och fiske, men kan vara 

acceptabelt för båtliv. Du kan aldrig se dina fötter när du badar. Algblomningar  

sker flera gånger per år. 
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9. I vilken grad instämmer du med eller motsätter dig följande påståenden?  
 
Påstående Instämmer 

helt  
Instämmer 
delvis 

Varken 
instämmer 
eller 
motsätter 
mig 

Motsätter 
mig delvis 

Motsätter 
mig helt  

Vet ej 

       
Jag upplever att den 
nuvarande 
vattenkvaliteten i 
Brunnsviken inte är bra5 

      

       
Jag hade kännedom om 
vattenkvaliteten i 
Brunnsviken innan jag 
började besvarade 
denna enkät 
 

      

Jag hade kännedom om 
miljögifter i fisk, vatten 
och omgivande mark 
runt Brunnsviken innan 
jag började besvara 
denna enkät 

      

 
Jag hade kännedom om 
åtgärder som idag görs 
för att förbättra 
vattenkvaliteten i 
Brunnsviken innan jag 
började besvara denna 
enkät 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

                                                 

 

5
 Frågan ställs endast till de som någon gång besökt området. 
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MÖJLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA VATTENKVALITETEN I 

BRUNNSVIKEN 

 
Ytterligare åtgärder krävs för att Brunnsviken ska få en god vattenkvalitet med bra fiske och goda 
möjligheter till bad och annan rekreation, till exempel: 
 

 Rening av dagvatten, det vill säga förorenat regnvatten och smältvatten från snö från vägar, 

parkeringar och andra smutsiga ytor.   

 Renovering och underhåll av ledningar för dagvatten och avloppsvatten.  

 Vattenvårdande åtgärder, exempelvis behandling av syrefria bottnar, restaurering av miljöer 

där fisk fortplantar sig och skapade av vandringsvägar för fisk, samt sanering av förorenade 

sjöbottnar och markområden.  

 Övervakning och uppföljning, exempelvis avseende miljögifter, fisk och andra organismer 

samt vegetation. Detta för att kunna följa och kontrollera miljötillståndet och eventuella 

förändringar i viken. 

 

10. Vilken är din inställning till åtgärderna? 

 

Åtgärd Positiv   Negativ  Vet ej 
    
    
Rening av dagvatten     

 
Renovering och underhåll av ledningar 

 
 

 
 

 
 

Vattenvårdande åtgärder    
 
 
Övervakning och uppföljning  

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Motivera gärna ditt svar: ____________________________ 
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VAD KAN ÅTGÄRDER SOM FÖRBÄTTRAR VATTENKVALITETEN LEDA TILL? 

De föreslagna åtgärderna kommer att innebära att vattenkvaliteten i Brunnsviken förbättras och att livet på 

sjöbottnarna återvänder. Detta kommer att märkas genom att vattnet blir klarare, algblomningar upphör 

eller förekommer mer sällan, och att badvattenkvaliteten blir bra. I förlängningen kommer halterna av 

miljögifter i Brunnsvikens fisk att sjunka, vilket gör vattnet passande för fiske. 

Om åtgärder genomförs i Brunnsviken kommer detta att senast till år 2027 medföra att vattenkvaliteteten 

förbättras från ”otillfredsställande” till ”god”, se figuren nedan. Effekterna kvarstår även därefter givet att 

åtgärderna fortsätter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Antag att god vattenkvalitet uppnås i Brunnsviken. Hur ställer du dig då till följande 

påståenden? 
 
Påstående Instämmer 

helt 
Instämmer 
delvis  

Varken 
instämmer 
eller 
motsätter 
mig  

Motsätter 
mig delvis 

Motsätter 
mig helt 

Vet 
ej 

       
Jag skulle vistas 
oftare vid 
Brunnsviken 

      

Jag skulle fiska mer i 
Brunnsviken 

       

Jag skulle bada mer i 
Brunnsviken 

       

 
Motivera gärna ditt svar:___________________________ 

 

Olika nivåer av vattenkvalitet 

 

God  

Vattnet är mycket rent och klart och är mycket passande för bad, fiske och 

båtliv. Du ser dina fötter var och när du än badar. Algblomningar sker vart 

femte år i genomsnitt. 

Måttlig  

Vattnet är ganska rent och klart och är tidvis passande för bad, fiske och båtliv. 

Du kan ibland, och på vissa ställen, se dina fötter när du badar. Algblomningar 

sker en gång per år i genomsnitt.  

Otillfredställande  

Vattnet är något grumligt och är ofta opassande för bad och fiske men 

acceptabelt för båtliv. Du kan sällan se dina fötter när du badar. Algblomningar 

sker 2-3 gånger per år. 

Dålig  

Vattnet är grumligt och är mycket opassande för bad och fiske, men kan vara 

acceptabelt för båtliv. Du kan aldrig se dina fötter när du badar. Algblomningar  

sker flera gånger per år. 
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VAD ÄR ÅTGÄRDERNA VÄRDA FÖR DIG? 

Det krävs resurser för att finansiera det åtgärdspaket som beskrevs ovan. Tänk dig nu att det är en öppen 

fråga om åtgärder ska genomföras eller inte och att medborgarnas värdering av åtgärderna ligger till grund 

för beslut.  

Tänk dig vidare följande: 

 Finansieringen skulle ske genom en kombination av olika medel. Kommuner, stat och näringsliv skulle 

vara med och finansiera åtgärderna. För dig som är boende i Stockholm skulle detta innebära en höjning 

av kommunalskatten. 

 Finansieringen skulle öronmärkas så att du kan vara säker på att den skulle finansiera just åtgärder för att 

uppnå god vattenkvalitet i Brunnsviken. 

 Full effekt av åtgärderna förväntas senast till år 2027. 

 Om åtgärdspaketet inte genomförs kommer vattenkvaliteten i Brunnsviken fortsatt vara som idag. 

Vi vill nu veta vad du, under dessa förutsättningar, skulle vara beredd att betala för ett åtgärdspaket som 

leder till god vattenkvalitet. Observera att pengarna bara skulle gå till åtgärder som har bevisad effekt 

avseende vattenkvalitet. 

12. Antag ett åtgärdspaket  

- rening av dagvatten 

- renovering och underhåll av ledningar 

- vattenvårdande åtgärder 

- övervakning och uppföljning 

som leder till att god vattenkvalitet uppnås i Brunnsviken. 

Skulle ditt hushåll vara berett att betala något för att förverkliga att god vattenkvalitet uppnås 

i Brunnsviken genom en ökning av kommunalskatten? 

Observera att även staten och näringslivet skulle få bära en del av kostnaden. 

 Ja, mitt hushåll skulle vara berett att betala något 

 Nej, mitt hushåll skulle inte vara berett att betala något   gå till fråga 15 

 Vet ej  gå till fråga 15 
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13. Antag ett åtgärdspaket  

- rening av dagvatten 

- renovering och underhåll av ledningar 

- vattenvårdande åtgärder 

- övervakning och uppföljning 

som leder till att god vattenkvalitet uppnås i Brunnsviken. 

Hur mycket skulle ditt hushåll som mest vara berett att betala för att förverkliga att god 

vattenkvalitet uppnås i Brunnsviken? Betalningen ska ske varje månad under åren 2017-2027. 

 Erfarenheter från liknande enkäter visar att man kan svara en sak, men i verkligheten göra något 
annat. Vissa kanske anger en lägre summa pengar än vad de egentligen vill betala. Detta kan bland 
annat bero på att de tycker att de har rätt till god vattenkvalitet. Andra kanske svarar en högre 
summa än vad de egentligen vill betala. Vi vill inte att du tänker på detta sätt när du besvarar våra 
frågor, utan svara utifrån vad ditt hushåll faktiskt är berett att betala. Det kan säkert finnas andra 
orsaker till att man svarar som man gör. Om du har några tankar kring detta så skriv gärna dessa i 
slutet av den här enkäten.  

 Innan du svarar, tänk på att din hushållsbudget ska hålla, det vill säga att ditt hushåll får avstå från 
något annat för att kunna betala det här.  

Mitt hushåll är berett att betala mellan___________och____________kr/månad 

14. Varför är du beredd att betala för ett åtgärdspaket för att uppnå god vattenkvalitet i 

Brunnsviken? Kryssa i ett eller flera alternativ.  

 Jag bor i området och skulle påverkas positivt 

 Jag arbetar i området och skulle påverkas positivt 

 Jag besöker området ofta och skulle påverkas positivt  

 Jag planerar att besöka området och förväntar mig att jag då skulle påverkas positivt  

 Andra människor i min generation ska kunna njuta av resultatet  

 Framtida generationer ska kunna njuta av resultatet  

 Annan anledning: _______________________________________________________ 

15. Varför svarade du ”nej” eller ”vet ej” i föregående fråga?  

Kryssa i det alternativ som stämmer bäst. 

 För mig är nuvarande vattenkvalitet acceptabel   

 Jag anser mig inte ha råd men tycker att nuvarande vattenkvalitet är ett problem  

 Annat motiv:____________________________________________________________ 

Nu följer några frågor om vattenmiljön i samtliga sjöar och vattendrag i Stockholm.   
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VAD ÄR ÅTGÄRDER VÄRDA FÖR ATT FÖRBÄTTRA VATTENKVALITETEN I 

ALLA STOCKHOLMS SJÖAR OCH VATTENDRAG? 

 

Många av Stockholms sjöar och vattendrag har inte god vattenkvalitet på grund av stora utsläpp av 

näringsämnen (kväve och fosfor) och miljögifter. Miljöproblemen visar sig genom exempelvis 

övergödning, algblomningar, störd eller utebliven fiskproduktion, förhöjda halter av miljögifter i fisk, 

sjöbottnar och vatten, samt igenvuxna stränder. Detta leder även till förekomst av områden som 

inte är passande för bad, fiske och vattensport. 

I figuren nedan beskrivs effekter av olika nivåer av vattenkvalitet på samma sätt som du har sett 

tidigare. Vattenkvaliteten i Stockholms sjöar och vattendrag är i genomsnitt ”måttlig” till 

”otillfredsställande”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kartan nedan är Stockholms sjöar och vattendrag markerade med grön=god vattenkvalitet, 

gul=måttlig vattenkvalitet, orange=otillfredsställande vattenkvalitet. 

 

Olika nivåer av vattenkvalitet 

 

God  

Vattnet är mycket rent och klart och är mycket passande för bad, fiske och 

båtliv. Du ser dina fötter var och när du än badar. Algblomningar sker vart 

femte år i genomsnitt. 

Måttlig  

Vattnet är ganska rent och klart och är tidvis passande för bad, fiske och båtliv. 

Du kan ibland, och på vissa ställen, se dina fötter när du badar. Algblomningar 

sker en gång per år i genomsnitt.  

Otillfredställande  

Vattnet är något grumligt och är ofta opassande för bad och fiske men 

acceptabelt för båtliv. Du kan sällan se dina fötter när du badar. Algblomningar 

sker 2-3 gånger per år. 

Dålig  

Vattnet är grumligt och är mycket opassande för bad och fiske, men kan vara 

acceptabelt för båtliv. Du kan aldrig se dina fötter när du badar. Algblomningar  

sker flera gånger per år. 
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16. Vilka av nedanstående sjöar och vattendrag, och deras närmaste omgivningar, har du besökt 

under de senaste 12 månaderna, under åtminstone en liten stund av dagen? Observera att ett 

besök kan vara allt från några minuter till flera timmar långt. Kryssa i ett eller flera alternativ. 

 Brunnsviken 

 Bällstaån 

 Drevviken 

 Flaten 

 Forsån 

 Igelbäcken 

 Judarn 

 Kyrksjön 

 Långsjön 

 Magelungen 



 

15 

 

 Mälaren/Ulvsundasjön 

 Mälaren/Riddarfjärden 

 Mälaren/Årstaviken 

 Mälaren/Fiskarfjärden 

 Mälaren/Rödstensfjärden 

 Mälaren/Görväln 

 Råcksta träsk 

 Sicklasjön 

 Trekanten 

 Ältasjön 

 
Antag nu att genomförandet av de åtgärder som beskrevs tidigare, det vill säga: 
 

- rening av dagvatten 

- renovering och underhåll av ledningar 

- vattenvårdande åtgärder 

- övervakning och uppföljning, samt 

Och dessutom: 

- ökad rening av vatten som släpps ut från industrier såsom bilskrotar, bensinmackar med 

flera. 

- sanering av förorenade områden som exempelvis gamla soptippar och 

båtuppläggningsplatser. 

 
gör att god vattenkvalitet kan uppnås i Stockholms samtliga sjöar och vattendrag senast till år 2027. 
När resultatet väl är uppnått förväntas det hålla i sig i framtiden, givet att åtgärderna fortsätter. 
 

VAD ÄR ÅTGÄRDERNA VÄRDA FÖR DIG? 

Det krävs resurser för att finansiera det åtgärdspaket som beskrevs ovan. Tänk dig nu att det är en öppen 

fråga om åtgärder ska genomföras eller inte och att medborgarnas värdering av åtgärderna ligger till grund 

för beslut.  

Tänk dig vidare följande: 

 Finansieringen skulle ske genom en kombination av olika medel. Kommuner, stat och näringsliv skulle 

vara med och finansiera åtgärderna. För dig som är boende i Stockholm skulle detta innebära en höjning 

av kommunalskatten. 
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 Finansieringen skulle öronmärkas så att du kan vara säker på att den skulle finansiera just åtgärder för att 

uppnå god vattenkvalitet i samtliga Stockholms sjöar och vattendrag. 

 Full effekt av åtgärderna förväntas senast till år 2027. 

 Om åtgärdspaketet inte genomförs kommer vattenkvaliteten i Stockholms sjöar och vattendrag fortsatt 

vara samma som idag. 

Vi vill nu veta vad du, under dessa förutsättningar, skulle vara beredd att betala för ett åtgärdspaket som 

leder till god vattenkvalitet. Observera att pengarna bara skulle gå till åtgärder som har bevisad effekt 

avseende vattenkvalitet. 

Vi ber dig att bortse från om, och i så fall hur mycket, du tidigare angav att du var beredd att betala 
för att uppnå god vattenkvalitet i Brunnsviken.  Så här svarade du på fråga 12 och 13. Tänk dig alltså 
att den betalningsvilja du eventuellt angav för Brunnsviken inte har dragits av från din 
hushållsbudget. 
 
17. Antag ett åtgärdspaket, det vill säga 

- Rening av dagvatten 

- Renovering och underhåll av ledningar 

- Vattenvårdande åtgärder 

- Övervakning och uppföljning  

- Ökad rening av vatten som släpps ut från industrier såsom bilskrotar, bensinmackar med 

flera. 

- Sanering av förorenade områden som exempelvis gamla soptippar och 

båtuppläggningsplatser. 

Som leder till att god vattenkvalitet uppnås i Stockholms alla sjöar och vattendrag. 

Skulle ditt hushåll vara berett att betala något för att förverkliga att god vattenkvalitet uppnås i 

Stockholms alla sjöar och vattendrag i Stockholm genom en ökning av kommunalskatten?  

Observera att även staten och näringslivet skulle få bära en del av kostnaden. 

 Ja, mitt hushåll skulle vara berett att betala något 

 Nej, mitt hushåll skulle inte vara berett att betala något   gå till fråga 20 

 Vet ej  gå till fråga 20 

 

18. Antag ett åtgärdspaket, det vill säga 

- Rening av dagvatten 

- Renovering och underhåll av ledningar 

- Vattenvårdande åtgärder 

- Övervakning och uppföljning  
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- Ökad rening av vatten som släpps ut från industrier såsom bilskrotar, bensinmackar med 

flera. 

- Sanering av förorenade områden som exempelvis gamla soptippar och 

båtuppläggningsplatser. 

Som leder till att god vattenkvalitet uppnås i Stockholms alla sjöar och vattendrag. 

Hur mycket skulle ditt hushåll som mest vara berett att betala för att förverkliga att god 

vattenkvalitet uppnås i Stockholms alla sjöar och vattendrag? Betalningen ska ske varje 

månad under åren 2017-2027. 

 Erfarenheter från liknande enkäter visar att man kan svara en sak, men i verkligheten göra något 
annat. Vissa kanske anger en lägre summa pengar än vad de egentligen vill betala. Detta kan bland 
annat bero på att de tycker att de har rätt till god vattenkvalitet. Andra kanske svarar en högre 
summa än vad de egentligen vill betala. Vi vill inte att du tänker på detta sätt när du besvarar våra 
frågor, utan svara utifrån vad ditt hushåll faktiskt är berett att betala. Det kan finnas andra orsaker 
till att man svarar som man gör. Om du har några tankar kring dina svar så skriv gärna dessa i slutet 
av den här enkäten.  

 Innan du svarar, tänk på att din hushållsbudget ska hålla, det vill säga att ditt hushåll får avstå från 
något annat för att kunna betala det här.  

Mitt hushåll är berett att betala mellan___________och____________kr/månad 
 

19. Varför är du beredd att betala för ett åtgärdspaket för att uppnå god vattenkvalitet i 

Brunnsviken? Kryssa i ett eller flera alternativ.  

 Jag bor i området och skulle påverkas positivt 

 Jag arbetar i området och skulle påverkas positivt 

 Jag besöker området ofta och skulle påverkas positivt  

 Jag planerar att besöka området och förväntar mig att jag då skulle påverkas positivt  

 Andra människor i min generation ska kunna njuta av resultatet  

 Framtida generationer ska kunna njuta av resultatet  

 Annan anledning: ___________________________________________ 

 

20. Varför svarade du ”nej” eller ”vet ej” i föregående fråga?  

Kryssa i det alternativ som stämmer bäst. 

 För mig är nuvarande vattenkvalitet acceptabel   

 Jag anser mig inte ha råd men tycker att nuvarande vattenkvalitet är ett problem  

 Annat motiv:______ ____________________________________________ 



 

18 

 

21. Vilka tre sjöar och vattendrag är du beredd att betala mest för? (Kryssa i tre alternativ) 

 Brunnsviken 

 Bällstaån 

 Drevviken 

 Flaten 

 Forsån 

 Igelbäcken 

 Judarn 

 Kyrksjön 

 Långsjön 

 Magelungen 

 Mälaren/Ulvsundasjön 

 Mälaren/Riddarfjärden 

 Mälaren/Årstaviken 

 Mälaren/Fiskarfjärden 

 Mälaren/Rödstensfjärden 

 Mälaren/Görväln 

 Råcksta träsk 

 Sicklasjön 

 Trekanten 

 Ältasjön 

 

22. Om du skulle kunna öronmärka en andel av det belopp ditt hushåll är berett att betala till de 

tre sjöar och vattendrag du kryssade i, hur stor skulle den andelen i så fall vara?  
 Hälften (50 %) eller mer 

 En tredjedel (ca 33 %) 

 En fjärdedel (25 %) eller mindre 

 Skulle ej vilja öronmärka 
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DINA ÅSIKTER OM STOCKHOLMS SJÖAR OCH VATTENDRAG 

Vi vill även ställa en fråga om dina åsikter om Stockholms sjöar och vattendrag i stort. 

 

23. I vilken grad instämmer du med eller motsätter dig följande påståenden om vattenmiljön i 

Stockholms sjöar och vattendrag? 

Påstående Instämmer 
helt  

Instämmer 
delvis 

Varken 
instämmer 
eller 
motsätter 
mig 

Motsätter 
mig delvis 

Motsätter 
mig helt 

Vet 
ej 

       
Jag är oroad för 
vattenkvaliteten i 
Stockholms sjöar och 
vattendrag 

      

       
Vattenkvaliteten i 
Stockholms sjöar och 
vattendrag tillhör de 
tre viktigaste 
miljöfrågorna i 
Stockholm 
 

      

Miljöproblemen i 
Stockholms sjöar och 
vattendrag överdrivs 

      

Det är mitt ansvar som 
medborgare att verka 
för att skydda miljön i 
Stockholms sjöar och 
vattendrag 

      

Det är viktigt att 
badvattenkvaliteten är 
god vid Stockholms 
strandbad 

      

Det är viktigt med ett 
bra fiske i Stockholms 
sjöar och vattendrag 
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AVSLUTANDE ALLMÄNNA FRÅGOR 

 

24. Vilket är ditt kön? 

 Kvinna 

 Man 

 Annan könsidentitet 

 

25. Vilket år är du född? Svar: ___________ 

 

26. Hur många personer bor det i ditt hushåll? Ange totalt antal personer. 

Svar: _______ barn 0-17 år 

_______ vuxna 18 år eller äldre 

 

27. Vilket är ditt postnummer? Svar:___________ 

 

28. Vilken är din högsta utbildningsnivå? Kryssa i den ruta som bäst överensstämmer med din 

högsta utbildningsnivå.  

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

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

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

 Eftergymnasial yrkesutbildning/Högskola/Universitet 

  

Glöm inte att räkna med dig 
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29. Ungefär hur stor är ditt hushålls totala inkomst per månad efter skatt? Räkna med alla 

inkomstkällor, inklusive t.ex. barnbidrag, a-kassa, studiemedel, pension, osv. Skriv in beloppet 

eller kryssa i en ruta nedan. 

 Lägre än 10 000 kr 

 10 000 – 19 999 kr 

 20 000 – 29 999 kr 

 30 000 – 39 999 kr 

 40 000 – 49 999 kr 

 50 000 – 59 999 kr 

 60 000 – 69 999 kr 

 70 000 – 79 999 kr 

 80 000 kr eller mer 

 

Tack för din medverkan!  

Lämna gärna en kommentar nedan om du har några synpunkter och/eller tillägg: 
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Bilaga 2. Korrelationsmatris 

 

Tabell. Korrelationsmatris  

  
Vill 

betala 

WTP 

Belopp 
Bor nära Inkomst Kvinna Kännedom Utbildning Ålder Ansvar 

Bad 

viktigt 

Fiske 

viktigt 
Oro Överdrivs 

Vill 

betala 
1 

    
 

       

WTP  

Belopp 
0,00 1 

   
 

       

Bor nära 0,16 0,05 1 
  

 
       

Inkomst -0,05 0,12 -0,01 1 
 

 
       

Kvinna -0,02 -0,07 0,02 -0,06 1  
       

Kännedom 0,20 0,02 0,11 0,03 0,00 1 
       

Utbildning 0,05 -0,18 0,10 0,12 -0,04 0,08 1 
      

Ålder 0,00 0,03 -0,13 0,01 -0,05 0,13 0,03 1 
     

Ansvar 0,22 -0,12 0,02 0,03 -0,01 0,19 0,03 0,05 1 
    

Bad  

viktigt 
0,18 -0,05 0,03 0,02 0,07 0,08 0,12 0,05 0,41 1 

   

Fiske  

viktigt 
0,18 0,17 -0,05 -0,01 0,10 0,08 -0,08 0,10 0,20 0,28 1 

  

Oro 0,29 0,03 -0,02 0,09 0,05 0,22 0,13 0,07 0,29 0,30 0,27 1 
 

Överdrivs -0,13 0,13 -0,01 -0,03 -0,05 0,11 -0,06 -0,02 -0,06 -0,06 0,05 -0,06 1 

n=310 
 

 

 


