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Sammanfattning  

Vid användning av metoden contingent valuation erhålls ofta olika resultat beroende på sättet 

respondenterna frågas på. Tidigare studier har visat att binära frågor leder till en högre 

estimering av betalningsviljan än öppna frågor, samt att skillnaden mellan dem är lägre vid 

användning av privata varor än vid kollektiva varor. Uppsatsens undersökning är ett steg för 

att förbättra förståelsen inom detta område. Syftet är att undersöka om de estimerade 

betalningsviljorna, härledda från uppsatsens experiment, inte skiljer sig signifikant åt då man 

använder sig av öppna och binära frågor vid utvalda privata varor. Resultat av t-test, där de 

binära svaren är justerade från anomalier, visar att de estimerade betalningsviljorna inte skiljer 

sig signifikant åt för sju av uppsatsens varor. Resultatet visar vidare att de estimerade 

betalningsviljorna skiljer sig signifikant åt för fem av uppsatsens varor. Vid dessa är den 

estimerade betalningsviljan högre vid de öppna frågorna. Detta anses bero på problem med 

bias.  

 

Nyckelord: contingent valuation, binära frågor, öppna frågor, privata varor, betalningsvilja. 
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1   Inledning 

Många av de varor och tjänster vi dagligen konsumerar allokeras genom marknadens 

prismekanism. Givet information om inkomster och priser, kan vi få en bild av individers 

preferenser för olika varor och tjänster genom att observera deras konsumtionsbeteende. Det 

finns dock varor och tjänster vilka saknar prissättning på en marknad och därför kan 

individernas värderingar av dessa inte urskiljas genom att studera konsumtionsbeteendet. 

Detta är ett problem som gäller främst kollektiva varor vilka inte är allokerade på en verklig 

marknad. Individers efterfrågan för den kollektiva varan bör ligga till grund för den offentliga 

sektorns investeringsbeslut och därför är dessa viktiga att urskilja. Att få en bild av individers 

värdering är dock en viktig fråga för hela samhället, även för nya samt existerande privata 

varor. Att veta individernas värderingar är viktigt för att kunna ta rätt beslut för bl.a. 

producenter. Hur finner man då individers betalningsvilja för en vara eller tjänst där man inte 

kan undersöka deras konsumentbeteende? Kan man genom att enkelt fråga individer erhålla 

en betalningsvilja som speglar individernas verkliga värderingar? Svaret är att det inte är så 

enkelt. Eftersom scenariot individerna möter vid en frågeställning endast är hypotetiskt, och 

inget verkligt köp genomförs, uppkommer problem med bias. Bias är en bakomliggande orsak 

som medför att individernas svar blir snedvridna, vilket leder till en under- eller 

överestimerad betalningsvilja.  

Det finns en mängd framtagna metoder att finna en betalningsvilja som speglar verkligheten.
1
 

En av de vanligare värderingsmetoderna är contingent valuation. Metoden kan användas vid 

olika scenarion och tar form på en hypotetisk marknad. Med olika typer av enkätutformningar 

frågas respondenterna, genom en eller flera direkta frågor, vad de är villiga att betala för en 

vara eller tjänst. Därefter härleds populationens genomsnittliga betalningsvilja utifrån dessa 

svar. Vid användning av metoden bör fokus ligga på att undersökningen har en noggrann 

utformning samt ett noggrant genomförande. Detta för att minimera de bakomliggande 

problemen som kan existera vid hypotetiska svar, dvs. bias. Sätten att fråga respondenterna 

vid en contingent valuation-undersökning kan ta form på olika sätt, där de två vanligare är 

binära och öppna frågor. Vid öppna frågor får respondenten själv ange sin maximala 

betalningsvilja och vid binära frågor får respondenten, likt i en affär, ta ett ställningstagande 

mellan givna priser. Det finns fördelar och nackdelar med båda sätten att utforma frågorna, 

dock existerar ett huvudsakligt problem vilket är att dessa har visat sig generera olika resultat. 

                                                           
1
 Se Pearce et al (2002) 
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Givet individernas preferenser samt sanningsenliga svar bör dessa generera samma 

betalningsvilja. Att detta inte sker beror på att problemen med bias existerar i olika hög grad i 

de olika utformningarna. Brown et al. (1996) visar på att contingent valuation med binära 

frågor ger en högre estimering av betalningsviljan än vid öppna frågor, samt att skillnaden 

mellan dem är lägre vid användning av privata varor än vid kollektiva varor. När skillnaden 

mellan utformningarna minskar ökar trovärdigheten i resultaten.  

Uppsatsen syfte är att undersöka om de estimerade betalningsviljorna, härledda från 

uppsatsens experiment, skiljer sig signifikant åt då man använder sig av öppna och binära 

frågor vid privata varor. Varorna som tas ställning till i undersökningen är relativt lika, en 

konventionell och en ekologisk vara, vilka respondenterna är välbekanta med och därmed har 

givna preferenser för. Ett homogent urval görs, det hypotetiska scenariot ligger nära ett 

verkligt och problemen med bias bör därav minimeras
2
. Detta medför att man bör kunna 

urskilja om sättet att fråga respondenterna på påverkar resultatet. Uppsatsens undersökning är 

ett steg för att förbättra förståelsen för individers beteende vid hypotetiska svar. 

Det kan dock existera problem med anomalier vid en contingent valuation-undersökning, 

vilka uppstår från individers beteende. Vi valde att justera de binära svaren pga. förekomst av 

anomalier. I uppsatsen redovisas endast resultat från dessa justerade svar. 

För sju av uppsatsens varor visar resultatet att betalningsviljorna, estimerade från enkäterna 

med öppna svarsalternativ och enkäterna med binära svarsalternativ, inte är signifikant olika. 

Resultatet visar även på att signifikant olika betalningsviljor genereras för fem av uppsatsens 

varor. Vid dessa är den estimerade betalningsviljan högre vid de öppna frågorna. Detta tros 

bero på att betalningsviljorna härledda från enkäterna med binära svarsalternativ, för dessa 

fem varor, är underestimerade. 

I följande kapitel presenteras uppsatsens olika delar. I kapitel två beskrivs hur man mäter 

betalningsviljan med hypotetiska svar. Kapitel tre beskriver den teoretiska bakgrunden. I det 

fjärde kapitlet presenteras enkätundersökningen. Kapitel fem visar den empiriska modellen. I 

kapitel sex redovisas uppsatsens resultat. Kapitel sju innehåller diskussion och kapitel åtta 

slutsatser.  

                                                           
2
 T.ex. bör inte den strategiska biasen, där respondenterna överdriver sitt svar för egen vinning, existera till en 

högre grad. Dock kan denna uppstå då varorna som undersöks, ekologiska varor, har ett moraliskt värde och 

respondenterna kan ge ett svar som är ”moraliskt rätt”. Det strategiska övervägandet i en sådan situation kan 

även tolkas som hypotetiskt. 
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2   Att mäta betalningsviljan med hypotetiska svar 

Det totala ekonomiska värdet för individen ligger till grund för dennes betalningsvilja. Det 

finns en mängd olika metoder för att finna det totala ekonomiska värdet på en vara eller tjänst. 

Dessa kan ta form på en verklig marknad, en kompletterande marknad eller en hypotetisk 

marknad. Contingent valuation är en av dessa metoder och presenteras närmare i detta avsnitt. 

2.1   Contingent valuation 

Contingent valuation är en metod som mäter människors betalningsvilja. Metoden tar form på 

en hypotetisk marknad och används vid olika omständigheter. En contingent valuation-studie 

inleds i de flesta fall med information om det hypotetiska scenariot som ska undersökas, där 

syftet är att öka tillförlitligheten i svaren. Därefter ställs vanligtvis frågor angående 

socioekonomisk bakgrund som i undersökningen kan visa på bakomliggande skäl till 

respondenternas svar. Det hypotetiska scenariot ställs sedan upp och från direkta frågor 

erhålls resultat för populationens betalningsvilja för en eller flera givna varor. Vid en 

contingent valuation-studie finns fyra huvudsakliga sätt att fråga respondenterna på. Dessa är: 

öppna frågor, binära frågor, budgivningsspel och ”betalkortsformulär”. De första två, vilka 

används i uppsatsens undersökning, presenteras utförligare nedan. I ett budgivningsspel bes 

varje respondent utifrån en hypotetisk situation uttrycka sin betalningsvilja då prisnivån för en 

vara varierar, likt en auktion. ”Betalkortsformulär” visar ett intervall av priser och sedan bes 

respondenten ange vilket som motsvarar dennes betalningsvilja.  

Metoden contingent valuation har används sedan början av 1960-talet och har utvecklats 

genom åren. Det är en omdiskuterad metod och en stor mängd studier finns om ämnet och 

dess tillämpningar. Fördelarna med contingent valuation är att den utifrån ett hypotetiskt 

experiment härleder en betalningsvilja hos populationen, undersökningen är relativt billig och 

enkel (Hee Lee, Hatcher 2001) samt att metoden kan modelleras och användas vid flera olika 

omständigheter. Ytterligare en av metodens fördelar är att resultaten visar både 

användningsvärdet och det passiva användningsvärdet, där det sista är betydande men annars 

svårt att mäta. (Carson, Meade & Flores 2001)  

Kritiker till contingent valuation menar att tillförlitligheten och kvaliteten på resultaten är 

missvisande. Den skarpaste kritiken är att respondenterna kan utrycka en orealistiskt hög 

betalningsvilja då inget verkligt köp genomförs. Studier där både privata och kollektiva varor 

använts, har visat sig generera en överskattad betalningsvilja. (Arrow et al. 1993) Detta kan 

bero på att den inledande informationen eller utformningen har varit otillräcklig så att 
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individen inte uppfattar eller förstår frågan. Individen kan även ha svaga incitament att svara 

sanningsenligt, dvs. svaren kan bero på något annat än dennes värdering eller att individen 

kan ha bakomliggande skäl till att förvränga sina åsikter. (Shavell 1993) Förekomsten av bias 

är ett av de största problemen vid contingent valuation-undersökningar. En av dessa är den 

strategiska bias som förekommer då respondenten ger ett svar som denne troligtvis förväntar 

påverka resultatet (Asafu-Adjaye 2005), en sk. ”free rider”, och existerar främst vid kollektiva 

varor. En annan typ av bias uppkommer då respondenten svarar “ja” oberoende av dennes 

betalningsvilja (Frykblom 2000) Sådana svar kan till viss del undvikas av att undersökningen 

är anonym. (Arrow et al. 1993) Ytterligare en bias är den hypotetiska bias som kan 

uppkomma då respondenten överskattar sin betalningsvilja eftersom svaret endast är 

hypotetiskt och inget verkligt köp genomförs. Det verkliga valet stämmer inte alltid överens 

med det hypotetiska. (Murphy, Stevens 2004) Den hypotetiska biasen har visats kunna 

påverka svaren till en stor grad. Cummings, Harrison och Rutström (1995) genomförde en 

studie som visade att svar från hypotetiska frågor skiljer sig signifikant från svar från verkliga 

frågor. Detta medför att svar från en contingent valuation-studie i vissa fall är opålitliga.  

Förekomsten av bias leder till över- eller underestimerade resultat och är därför viktiga att 

försöka minimera vid en contingent valuation-undersökning.  

Contingent valuation fångas delvis upp i ekonomisk teori då flera observerade undersökningar 

visar på att andelen respondenter som är villiga att betala ett visst pris faller då det pris de 

möter ökar. (Carson, Meade & Flores 2001) Dock innehåller dessa relativa svarsfrekvenser 

från contingent valuation ofta anomalier. (Sugden 2005) Trots den negativa kritiken 

contingent valuation fått har Arrow et al. (1993) samt Carson, Meade och Flores (2001) visat 

att metoden är användbar då den ger viktig information, givet att den följer strikta riktlinjer 

såsom en noggrann utformning, ett noggrant genomförande samt ett så hypotetiskt scenario 

som möjligt.  

De två vanligare sätten att genomföra en contingent valuation-undersökning är med binära 

och öppna frågor. Vid öppna frågor bes respondenten ange sin maximala betalningsvilja för 

en vara medan vid binära frågor bes respondenten svara “ja” eller “nej” om denne vill betala 

ett föreslaget pris. Fördelarna med binära svarsalternativ är att respondenten endast reagerar 

på det föreslagna priset, likt ett konventionellt prisförslag på marknaden. Respondenten 

hamnar då i ett verkligare sammanhang som förmodligen är enklare att ta ställning till än vid 

en öppen fråga då denne måste tänka ut sin specifika maximala betalningsvilja. Vid binära 

svarsalternativ ges ingen exakt information om respondentens betalningsvilja då denne endast 
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tar ställning till ett föreslaget pris. Detta kan medföra är en så kallad ”starting point” bias, där 

respondentens betalningsvilja kan ligga mycket över eller under det angivna priset. Anger 

respondenten t.ex. ”ja” kan dennes betalningsvilja vara betydligt högre än det föreslagna 

priset. Vid binära frågor om individens betalningsvilja finns det två sätt att fråga på, ”single-

bounded” och ”double-bounded”. Vid ”single-bounded” ställs endast en direkt fråga medan 

vid ”double-bounded” ges en direkt fråga och sedan en följdfråga. Om individen vid den 

första frågan anger ”ja” till det föreslagna priset, blir följdfrågan om denne är villig att betala 

för varan till ett högre pris. Om individen vid den första frågan istället anger ”nej” till det 

föreslagna priset, blir följdfrågan om denne är villig att betala för varan till ett lägre pris.  

(Herrings, Shogren 1994) Vid användning av det andra alternativet blir “starting point” biasen 

lägre eftersom frågorna närmar sig den verkliga betalningsviljan. Fördelen med ”double-

bounded” är även att den genererar fler observationer per respondent och därmed ges en högre 

trovärdighet till resultaten, givet att respondenternas betalningsvilja inte varierar mellan 

frågorna och att dessa är oberoende. (Gelo, Koch 2012) Öppna frågor har fördelen att 

respondenten själv, utan begränsningar, kan uttrycka sin betalningsvilja.  

Binära frågor kräver även en mer utvecklad metod vid analysering. Flera studier visar på att 

contingent valuation med binära frågor ger en högre estimering av betalningsviljan än vid 

användning av öppna frågor. Skillnaden mellan de två har dock visat sig vara lägre vid privata 

varor än vid kollektiva varor. När skillnaden blir lägre ökar trovärdigheten av resultaten. 

(Brown et al. 1996)  
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3   Teoretisk bakgrund 

Likt producenter söker att maximera sin vinst söker konsumenter att maximera sin nytta. När 

en konsument i en situation möter ett pris påverkas konsumentens val av dennes nyttofunktion 

samt budgetrestrektion. Konsumenten köper varan om:  

 (      )      (   )             (1) 

Där  (  ,   )  är den indirekta nyttofunktionen,   är inkomsten,    är varans pris,   är 

bakgrundsvariablerna (t.ex. ålder, kön, socioekonomisk bakgrund) och    samt    är 

standardfel. 

Betalningsviljan är det pris som ger att: 

  (      )      (   )            (2) 

Vid denna nivå är den indirekta nyttan av att köpa och att inte köpa varan lika. Vid detta pris 

  , givet inkomst, ges tröskeln till att valet blir att köpa varan. Med contingent valuation kan 

denna nivå estimeras.  

Vid binära svarsalternativ erhålls ingen direkt betalningsvilja. Probitmodellen är en metod 

som härleder betalningsviljan från dessa ”ja” och ”nej” svar. Probitmodellen antar att 

individens svar på den binära frågan motiveras av en underliggande betalningsvilja som är 

normalfördelad. Låt      
vara denna oobserverade betalningsvilja (   ) och specificeras 

som: 

                   (3) 

Där   är medelvärdet och medianen av betalningsviljan och    är standardfelet som är 

normalfördelad med ett medelvärde på noll.  

Individen köper varan,     , om        och köper den inte,     , om       . 

Sannolikheten för att acceptera ett pris (  ) kan specificeras som  

  (  |  )    (    |  )    (    
    )    (       )    (

  

 
 
  

 
 
 

 
)  

  (  |  )   (     )          (4) 

Där   är den kumulativa fördelningsfunktionen, vilken är normalfördelad och fås vid 

användning av probitmodellen. Givet att   och   är identifierade, specificeras medelvärdet 

och medianen av betalningsviljan som 
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 ̂  
  ̂

 ̂
            (5) 

och standardavvikelsen specificeras som 

 ̂  
  

 ̂
            (6) 

Det erhållna medelvärdet av betalningsviljan motsvaras av arean under den erhållna 

kumulativa fördelningsfunktionen. 
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4   Enkätundersökning  

4.1   Utformning av enkäterna 

Betalningsviljan söks för tolv varor genom ett contingent valuation-experiment, där enkäter 

med öppna och binära svarsalternativ används. Dessa tolv varor delades in i fyra varugrupper: 

frukt, grönsaker och rotfrukter, mejeriprodukter och ägg samt bröd.
3
  

Åtta enkäter konstruerades där respondenterna gavs frågor om val mellan konventionella och 

ekologiska varor. Enkät ett till sju innehöll binära frågor. Vid dessa enkäter var de 

konventionella varornas priser lika och de ekologiska varornas priser varierade. Lägst skillnad 

mellan de konventionella priserna och de ekologiska priserna tilldelades enkät ett och högst 

skillnad tilldelades enkät sju. Enkät åtta utformades så att respondenterna hypotetiskt skulle få 

den konventionella varan för noll kronor och ombads sedan fritt ange hur många kronor mer 

de skulle kunna tänka sig att betala för att få det motsvarande ekologiska alternativet.
4
  

Förutom att ange sina preferenser för olika ekologiska varor så ombads respondenterna att 

också svara på frågor angående bakgrundsvariabler. Dessa var: kön, handlar ekologiska varor 

för minst 200 kronor i månaden idag, åsikt om ekologiska varor och anledning till att 

respondenten köper ekologiska varor idag. Respondenterna gavs alltid ett neutralt 

valalternativ på dessa frågor. 
5
 

4.2   Marknadsdata  

Data hämtades från Ica Maxi Örebro, Coop Extra Örebro och Willys Almby den 26 mars 

2012. Varje konventionell vara gavs ett simulerat pris, vilket motsvarar medelvärdet av 

marknadspriserna. Storleksmässigt sattes den ekologiska varan som bestämmande. T.ex. fanns 

det ekologiska alternativet för varan Bregott endast i 600 gram vid de undersökande 

butikerna. Därmed sattes även det konventionella motsvarande alternativet till 600 gram i 

enkäten. Detta dels för att det hypotetiska scenariot ska likna det verkliga och dels för att 

kvantiteten inte ska påverka valet utan endast priserna. 

  

                                                           
3
 För att se varornas gruppindelning se appendix: Bilaga 1: Tabell A2. 

4
Det skedde ett misstag vid utformningen av enkäten, enheten för knäckebröd (250g) angavs ej. Detta borde 

dock inte påverka valet, ty det är en normal enhet på förpackningarna för knäckebröd.  
5
 Se appendix för enkätutformning. Bilaga 2.  
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Tabell 4.2.1. Medelvärde av marknadspriser på utvalda konventionella varor
6
. 

Vara 

Medelvärde av   

marknadspris 

Äpple 1 kg 18,25 

Apelsin 1 kg 14,92 

Banan 1 kg 18,25 

Tomat 500 g 10,46 

Lök 1 kg 7,58 

Potatis 1 kg 6,63 

Mjölk 1 l 7,67 

Bregott 600 g 27,45 

Herrgårdsost 500 g 32,22 

Ägg 6-pack 12,82 

Knäckebröd 250 g 9,98 

Råghalvor 260 g 14,46 

 

4.3   Data till enkäterna 

De föreslagna ekologiska priserna till de binära svarsalternativen togs fram genom en 

simulerad ökad prisskillnad mellan den konventionella och den ekologiska varan i procent. 

Genom flera intervallpåslag i prisskillnaden, där olika storlekar på intervallen tilldelades de 

olika varugrupperna, erhölls de simulerade ekologiska priserna. Där enkät sju, med de högsta 

binära förslagna priserna, speglar de ekologiska marknadspriserna. Exempel: varugruppen 

frukt tilldelades ett intervall mellan fem till 65 procent högre pris på det ekologiska 

alternativet, där skillnaden mellan enkätgrupperna var tio procent. Dvs. enkät ett tilldelades 

fem procent högre pris på det ekologiska alternativet av varorna i varugruppen frukt, enkät två 

tilldelades 15 procent högre pris på det ekologiska alternativet av varorna i varugruppen frukt 

osv. 

I tabell 4.3.1 presenteras den procentuella prisskillnaden mellan de konventionella och de 

ekologiska varorna i enkät ett till sju.  

  

                                                           
6
 Se appendix för erhållna marknadspriser. Bilaga 1: Tabell A1. 
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Tabell 4.3.1. Procentuellt påslag på de konventionella varorna
7
. 

  

Prisskillnad i procent mellan konventionell och 

ekologisk vara i enkäterna 

 

 

Enkät1 Enkät2 Enkät3 Enkät4 Enkät5 Enkät6 Enkät7 

Frukt       5%     

        

15%     

     

25%     

     

35%          45%         55%          65%     

Grönsaker & rotfrukter     10%     

        

30%     

     

50%     

     

70%          90%       110%     130%     

Mejeriprodukter & ägg      3%     

        

10%     

     

17%     

     

24%          31%         38%          45%     

Bröd      2%     

        

10%     

     

18%     

     

26%          32%         40%          48%     

 

4.4   Genomförande av enkätundersökning 

Sammanlagt delades 244 enkäter ut, 167 innehöll binära svarsalternativ och 77 innehöll öppna 

svarsalternativ. Enkäterna delades ut till studenter vid Handelshögskolan på Örebro 

universitet vid olika lektionstillfällen. 

4.5   Sammanställning av enkätundersökning  

Av olika skäl togs svar från fyra respondenter och sex varor bort från den sammanställda 

data.
8
 Av de 240 enkäterna såg fördelningarna ut som följande:  

Tabell 4.5.1. Sammanställning av enkäterna.  

 

N 

Respondenter 240 

Varav män 119 

Varav kvinnor 121 

Kontrollfrågor 

 Antal som angivit: 

 a) köper ekologiska varor för minst 200kr/mån idag 35 

b) åsikten ”bra” om ekologiska varor 189 

c) åsikten ”dåligt” om ekologiska varor 2 

d) ingen åsikt angående ekologiska varor 49 

e) att de idag köper ekologiska varor för miljöns skull
*
 100 

f) att de idag köper ekologiska varor för det är nyttigare för dem/deras familj
*
 83 

g) att de ej köper ekologiska varor idag
*
 89 

h) ingen åsikt angående köp av ekologiska varor 
*
  30 

*
Flera svarsalternativ möjliga. 

                                                           
7
 Se appendix för föreslagna ekologiska priser till enkäterna: Bilaga 1: Tabell A2. 

8
 Två respondenter togs bort pga. bortfall vid svar av bakgrundsvariabler. Ytterligare två togs bort pga. 

inkonsistens i svaren. Totalt sex varor hade bortfall vid svar, dessa varor togs bort. 
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4.6   Långa svansar och anomalier  

Ekonomisk teori menar på att det finns ett pris,   , som ger att efterfrågad kvantitet är noll. Ett 

pris större eller lika med    ger att nyttan av att inte köpa varan alltid är högre. Teorin menar 

på att följande gäller:  

 (      )      (   )             (9) 

Vid undersökningar med contingent valuation, både med öppna och binära svarsalternativ, 

finns i de flesta fall respondenter som anger att de är villiga att betala ett pris högre än detta 

  . Detta beror på problemen med bias
9
. Ekonomisk teori fångar så att säga inte upp detta 

beteende. Denna bias visas genom långa svansar i de relativa frekvenserna och att frekvensen 

inte konvergerar mot noll. Uppsatsens erhålla relativa frekvenser innehåller dessa långa 

svansar vilket tyder på existens av bias.  

Ett annat problem som kan förekomma vid contingent valuation-undersökningar är att 

anomalier existerar i de relativa frekvenserna. Den relativa frekvensen för val av köp 

förväntas vara monotont fallande då priset på en vara ökar. Beteenden och problem med bias 

ger resultat som innehåller anomalier. Uppsatsens erhållna relativa frekvenser, andel som 

väljer det ekologiska alternativet, är inte monotont fallande. Anomalierna i svarsfrekvenserna 

beror troligtvis till största del på existens av bias. Tidigare studier menar på att respondenter 

inte visar ett rationellt beteende vid hypotetiska svar, detta speglas i uppsatsens relativa 

frekvenser. Uppsatsen väljer att justera data från anomalier genom att ta bort grupper som 

avviker från den monotont fallande frekvensen, detta för att erhålla relativa frekvenser som 

speglar ”lagen om efterfrågan”. 

 

  

                                                           
9
 Starting-point bias, bias att alltid acceptera varje föreslaget pris, strategisk bias och hypotetisk bias. 
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Figur 4.6.1. Före justering, vara äpple.  Figur 4.6.2. Efter justering, vara äpple.

   

  

 

Det som sker vid denna justering är att arean under den relativa frekvensen ökar och därmed 

blir den erhållna betalningsviljan högre, ty betalningsviljan motsvaras av arean under den 

relativa frekvensen.
10

 Man kan även tydligt urskilja att det existerar en lång svans, vilket tyder 

på att det existerar bias i de erhållna svaren för varan äpple. 

4.7   Erhållna kumulativa frekvenser  

I detta avsnitt presenteras de kumulativa frekvenserna för respondenternas val av ett 

ekologiskt alternativ, från binära och öppna svar. Den heldragna linjen visar svaren från 

binära frågor och den streckade linjen visar svaren från öppna frågor. 

Figur 4.7.1. Vara äpple.   Figur 4.7.2. Vara apelsin.    

 

 

                                                           
10

 Givetvis kan justeringen även medföra att arean minskar och den erhållna betalningsviljan blir lägre. 
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Figur 4.7.3. Vara banan.    Figur 4.7.4. Vara tomat. 

 

 

Figur 4.7.5. Vara lök .    Figur 4.7.6. Vara potatis. 

 

 

Figur 4.7.7. Vara mjölk.    Figur 4.7.8. Vara Bregott. 
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Figur 4.7.9. Vara Herrgårdsost.   Figur 4.7.10. Vara ägg. 

 

 

Figur 4.7.11. Vara knäckebröd.  Figur 4.7.12. Vara råghalvor. 

 

 

Figurerna över de kumulativa frekvenserna visar att svaren från de öppna frågorna ligger över 

svaren från de binära frågorna, förutom för varan Herrgårdsost där de under en punkt korsar 

varandra. Detta tyder på att olika betalningsviljor estimeras från olika sätt att fråga 

respondenterna, samt att frågor med öppna svar bör generera en högre betalningsvilja.  

Med ett Chi-två test, ett icke-parametriskt test, undersöks det om dessa kumulativa frekvenser 

inte skiljer sig signifikant åt. Testet utgår ifrån en förväntad fördelning och undersöker om 

den observerade fördelningen inte skiljer sig signifikant åt från denna. I uppsatsen antas den 

kumulativa frekvensen från de binära svaren vara den förväntade. Chi-två testet som används 

i uppsatsen specificeras som: 

∑
(     )

 

  
            (7) 
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Där    är antal bud från de öppna svaren under priset   .    vid priset    specificeras som: 

                                  

                                         
                                          (8)  

4.8   Hypoteser  

Uppsatsen väljer att undersöka om justering av de binära svaren påverkar de estimerade 

betalningsviljorna signifikant. 

      ̂                         ̂                            (1) 

Uppsatsens syfte är att undersöka om medelvärdena härledda från de olika sätten att fråga 

respondenterna, binära och öppna svarsalternativ, inte skiljer sig signifikant åt. Detta väljs i 

uppsatsen att göras på justerade binära svar. Nollhypotesen är att de estimerade medelvärdena 

inte skiljer sig signifikant åt. Sättet att ställa frågor på antas inte påverka de underliggande 

preferenserna, och eftersom urvalet är en homogen grupp bör den alternativa hypotesen 

förkastas. 

      ̂                        ̂                (2) 

Uppsatsens undersöker vidare om lika kumulativa fördelningar, antal som väljer det 

ekologiska alternativet, fås vid användning av enkäter med binära svarsalternativ och enkäter 

med öppna svarsalternativ, där de binära svaren är justerade från anomalier. Nollhypotesen 

specificeras som:  

                                           

                                            (3) 

Uppsatsens fjärde nollhypotes är att priserna män och kvinnor inte mött i enkäterna med 

binära frågor inte skiljer sig signifikant åt. 

      ̂                                     ̂                                       (4) 

Uppsatsens femte nollhypotes är att kön inte påverkar sannolikheten för att valet blir det 

ekologiska alternativet, dvs. de underliggande preferenserna hos män och kvinnor skiljer sig 

inte signifikant åt. 

      (  )       (  )              (5) 
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Uppsatsens sjätte nollhypotes är att andelen som tycker att ekologiskt är “bra” skiljer sig inte 

signifikant åt mellan män och kvinnor. 

      (     )       (     )             (6) 
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5   Empirisk modell  

Uppsatsen antog att vid lika pris på det konventionella och det ekologiska alternativet var 

preferenserna för ekologiskt alltid högre. Därmed antogs de som angett “nej” eller noll kronor 

extra välja det ekologiska alternativet om ingen prisskillnad existerar. Detta medförde att den 

kumulativa frekvensen för val av ett ekologiskt alternativ alltid var ett vid ingen prisskillnad.  

De binära svaren justerades pga. förekomsten av anomalier i svaren för varje vara, genom att 

ta bort grupper som avviker från den förväntade monotont fallande frekvensen
 11

. De öppna 

svaren valdes att inte justeras eftersom undersökningen erhöll relativt många öppna svar.
12

 

Fördelningens outliers antogs inte påverka resultatet nämnvärt.
13

 Ett t-test genomfördes för att 

undersöka om en signifikant skillnad mellan ojusterad binär data och binär data justerad från 

anomalier existerade.  

Medelvärdet och standardavvikelsen för betalningsviljan från de binära svaren skattades med 

probitmodellen, ekvation (5) och (6) i kapitel 3.  

Med ett t-test undersöktes om det existerade en signifikant skillnad mellan medelvärdena för 

varje vara härledda från de öppna och binära svaren, justerad från anomalier. Vidare 

undersöktes det om det finns en signifikant skillnad hos de erhållna kumulativa 

fördelningarna för val av ett ekologiskt alternativ mellan enkäter med binära justerade svar 

och enkäter med öppna svar. Syftet är att undersöka om olika fördelningar fås då 

respondenterna möter olika frågor. Detta gjordes med ett chi-två test, ekvation (7) i kapitel 4 

avsnitt 7. De binära svaren antogs vara den förväntade frekvensen.
14

  

Ett t-test genomfördes för att undersöka om det existerade en signifikant skillnad mellan män 

och kvinnors angivna preferenser för ekologiska varor. Till en början undersöktes om det 

existerade en signifikant skillnad mellan de ekologiska priserna som män och kvinnor mött i 

de binära enkäterna. Sedan genomfördes ett t-test för att undersöka om det existerade en 

signifikant skillnad mellan andelen
15

 män och kvinnor som valt ett ekologiskt alternativ på 

hela datasetet, både med binära och öppna svar. Vidare gjordes ett t-test för att undersöka om 

åsikten att ekologiskt är ”bra” skiljde sig signifikant åt mellan män och kvinnor. 

                                                           
11

 Se appendix för bortagna enkätgrupper för varje vara. Bilaga 1: Tabell B1. 
12

 74 enkäter med öppna svarsalternativ. 
13

 Se appendix för fördelningarna på de öppna svaren. Bilaga 1: Figur: A1-A12. 
14

 Se appendix för resultat till de öppna och de ojusterade binära svaren. Bilaga 1: C1. 
15

 T.ex. antal kvinnor som valt ett ekologiskt alternativ dividerat med totala antalet kvinnor. 
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Det undersöktes vidare om det existerade olika preferenser för de olika varugrupperna genom 

att undersöka om respondenterna accepterat de procentuellt högre priserna.  Finns det högre 

preferenser för en varugrupp bör procentuellt högre priser accepteras. Detta genomfördes på 

binär data, justerade från anomalier
16

. 

Vid alla t-testen är signifikansnivån på fem procent. Även vid chi-två testet är 

signifikansnivån på fem procent.  

  

                                                           
16

 Se appendix för borttagna enkätgrupper för varje varugrupp. Bilaga 1: Tabell B2. 
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6   Resultat  

6.1   Skillnad mellan binära och öppna svar 

Uppsatsen undersöker med ett t-test om det existerar en signifikant skillnad mellan de 

estimerade betalningsviljorna härledda från de binära, justerade, och öppna svaren. 

Nollhypotesen är att de estimerade betalningsviljorna är lika. Vidare undersöks med ett chi-

två test om de erhållna kumulativa fördelningarna, antal som väljer ett ekologiskt alternativ, 

inte skiljer sig åt.  

Tabell 6.1.1. Medelvärden för betalningsviljan ( ̂) i kronor från binära och öppna svar, samt 

t-test och chi-två test. 

Vara Äpple1kg Apelsin1kg Banan1 kg Tomat500 g Lök1 kg Potatis1 kg 

 ̂binär 21,93 17,92 21,46 13,18 8,45 8,43 

 

(4,03) (2,93) (7,53) (5,26) (4,12) (6,16) 

 ̂öppen 22,24 18,97 22,73 14,71 10,00 10,05 

 

(4,55) (4,11) (4,73) (4,87) (2,97) (4,04) 

t-test -0,49 -1,93 -1,33 -2,05 -3,06 -2,19 

χ
2
 6,02 3,89 10,81 2,00 1,37 3,15 

Standardavvikelsen inom parentes. 

Vara Mjölk1l Bregott600g Herrgårdsost500g Ägg6-pack Knäckebröd250g Råghalvor260g 

 ̂binär 9,11 30,24 39,14 17,75 12,05 16,26 

 

(3,62) (4,17) (9,50) (5,30) (2,07) (2,35) 

 ̂öppen 10,40 31,59 39,90 17,66 12,90 17,88 

 

(2,86) (4,97) (12,14) (5,32) (3,94) (4,71) 

t-test -2,59 -1,95 -0,44 0,11 -1,70 -2,78 

χ
2
 19,23 2,58 7,79 20,73 10,53 55,82 

Standardavvikelsen inom parentes. 

Resultat av t-test visar att nollhypotesen inte förkastas för varorna: äpple, apelsin, banan, 

Bregott, Herrgårdsost, ägg och knäckebröd. Vidare visas att nollhypotesen förkastas för 

varorna: tomat, lök, potatis, mjölk och råghalvor. Betalningsviljorna för dessa varor är 

signifikant högre vid öppna svar. 

Resultat av chi-två test visar att nollhypotesen, ingen skillnad mellan den observerade och den 

förväntade frekvensen existerar, förkastas ej för varorna: äpple, apelsin, banan, tomat, lök, 

potatis, Bregott och Herrgårdsost. Vidare förkastas nollhypotesen för varorna: mjölk, ägg, 

knäckebröd och råghalvor.  
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6.2   Skillnad mellan ojusterade och justerade binära svar  

Uppsatsen undersöker om det finns en signifikant skillnad mellan ojusterad data och data 

justerad från anomalier. Data består av de binära svaren. Nollhypotesen är att ingen 

signifikant skillnad finns.  

Tabell 6.2.1. t-test mellan medelvärden ( ̂) i kronor från ojusterad och justerad data.  

Vara Äpple1kg Apelsin1kg Banan1kg Tomat500g Lök1kg Potatis1kg 

 ̂ojusterad 20,92 16,38 19,32 11,76 8,13 5,84 

 

(4,77) (4,97) (10,19) (6,91) (4,95) (7,68) 

 ̂justerad 21,93 17,92 21,46 13,18 8,45 8,43 

 

(4,03) (2,93) (7,53) (5,26) (4,12) (6,16) 

t-test -2,03 -3,26 -1,93 -1,97 -0,61 -3,14 

Standardavvikelsen inom parentes. 

Vara Mjölk1l Bregott600g Herrgårdsost500g Ägg6-pack Knäckebröd250g Råghalvor260g 

 ̂ojusterad 10,20 27,95 34,59 18,75 11,45 16,18 

 

(14,61) (7,50) (13,02) (12,09) (5,01) (3,00) 

 ̂justerad 9,11 30,24 39,14 17,75 12,05 16,26 

 

(3,62) (4,17) (9,50) (5,30) (2,07) (2,35) 

t-test 0,92 -3,29 -3,23 0,95 -1,39 -0,25 

Standardavvikelsen inom parentes. 

Resultat av t-test visar att nollhypotesen inte förkastas för varorna: banan, lök, mjölk, ägg, 

knäckebröd och råghalvor. Vidare visas att nollhypotesen förkastas för varorna: äpple, 

apelsin, tomat, potatis, Bregott och Herrgårdsost.  

6.3   Skillnad mellan män och kvinnors preferenser för ekologiskt 

Uppsatsen undersöker om det existerar en signifikant skillnad mellan män och kvinnors 

preferenser för ekologiska varor. Detta valdes att göras på ojusterad data. Undersökningen 

inleds med att undersöka om det existerar en signifikant skillnad mellan de ekologiska 

priserna män och kvinnor mött i enkäterna med binära svarsalternativ. Givet att män och 

kvinnor genomsnittligen konfronterades med samma priser kan slutsatser om deras val tas 

samt om deras åsikter angående ekologiskt.  De senare undersöks på både binära och öppna 

svar.  
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Tabell 6.3.1. Medelvärde ( ̂) i kronor män och kvinnor har mött i de binära enkäterna. 

 

 ̂  n t-test 

Män 20,18 79 -0,06 

 

(9,45) 

  Kvinnor 20,27 87 

 

 

(9,49) 

  Standardavvikelsen inom parentes. 

Nollhypotesen, ingen signifikant skillnad existerar mellan priserna män och kvinnor 

genomsnittligen mött i enkäterna med binära svarsalternativ, förkastas ej.  

Tabell 6.3.2. Jämförelse mellan andel som valt det ekologiska alternativet mellan män och 

kvinnor.  

 

Andelekologiskt val n t-test 

Män 0,42 119 -0,93 

 

(0,49) 

  
Kvinnor 0,48 121 

 

 

(0,50) 

  Standardavvikelsen inom parentes. 

Nollhypotesen, att ingen signifikant skillnad existerar mellan män och kvinnors val av att 

köpa ett ekologiskt alternativ, förkastas ej. Preferenserna för ekologiskt skiljer sig inte åt 

mellan män och kvinnor. 

Tabell 6.3.3.  Jämförelse mellan andel som tycker det är ”bra” med ekologiskt mellan män 

och kvinnor. 

 

Andel”bra” n t-test 

Män 0,72 119 -2,47 

 

(0,45) 

  
Kvinnor 0,85 121 

 

 

(0,36) 

  Tillägg: standardavvikelsen inom parentes. 

Nollhypotesen, att andelen som tycker att ekologiskt är “bra” skiljer sig inte signifikant åt 

mellan män och kvinnor, förkastas. Kvinnor tycker till en högre grad att det är bra med 

ekologiska varor.  
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6.4   Skillnad mellan varugrupperna 

Uppsatsen undersöker om det existerar olika preferenser för de olika varugrupperna genom att 

undersöka om respondenterna accepterat de procentuellt högre priserna i olika grad. Detta 

genomfördes med binära svar, justerade från anomalier. 

Tabell 6.4.1. Medelvärdena ( ̂) för accepterat procentpåslag i varugrupperna.  

Varugrupp  ̂ 

Frukt 0,23 

 

(0,18) 

Grönsaker & rotfrukter 0,48 

 

(0,40) 

Mejeriprodukter & ägg 0,22 

 

(0,17) 

Bröd 0,16 

 

(0,13) 

Standardavvikelsen inom parentes. 

Det existerar högst preferenser för ett ekologiskt alternativ i varugruppen grönsaker och 

rotfrukter, ty respondenterna i genomsnitt accepterar ett 48 procent högre pris för att erhålla 

ett ekologiskt alternativ. Minst preferenser för ett ekologiskt alternativ existerar i varugruppen 

bröd, där respondenterna genomsnittligen accepterar ett 16 procent högre pris för att erhålla 

ett ekologiskt alternativ.  
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7   Diskussion  

Resultat, från uppsatsens experiment, visar en signifikant skillnad mellan män och kvinnors 

åsikt angående ekologiska varor. En större andel av kvinnorna jämfört med män i 

urvalsgruppen tycker det är bra med ekologiska varor. Givet antagandet att preferenserna 

påverkas positivt av åsikten om att ekologiskt är bra, bör detta speglas i resultatet. Det finns 

emellertid inte signifikant skillnad mellan män och kvinnors val av att köpa ett ekologiskt 

alternativ.   

Resultat visar signifikant olika betalningsviljor estimerade från ojusterade binära svar och 

justerade binära svar, för sex av tolv varor. Framtida enkäter med binära svarsalternativ bör 

utformas så att problemen med bias minimeras, t.ex. en ”double-bounded” enkät.  

Analysen visar att nollhypotesen, om lika estimerad betalningsvilja från öppna och binära 

frågor, inte kan förkastas för varorna: äpple, apelsin, banan, Bregott, Herrgårdsost, ägg och 

knäckebröd. Detta är ett intressant resultat som förmodligen beror på att privata varor, som 

respondenterna är välbekanta med och därmed har givna preferenser för, använts vid 

undersökningen. 

Resultatet visar även att nollhypotesen, om lika estimerad betalningsvilja från öppna och 

binära frågor, kan förkastas för varorna: tomat, lök, potatis, mjölk och råghalvor. För dessa 

fem varor, där nollhypotesen förkastas, visar analysen att den estimerade betalningsviljan från 

enkäter med öppna svar är signifikant högre. Dessa resultat skiljer sig från tidigare studier 

som visat på motsatsen. Vi tror dock inte att resultatet är påverkat av en strategisk bias i 

någon större utsträckning. Detta eftersom att respondenterna inte bör ha något att vinna 

genom att svara “ja” eller ett högt värde. Vid en kollektiv vara kan en så kallad ”free rider” 

göra detta, dvs. ange att denne är villig att betala en hög summa för t.ex. att ha kvar en park, 

då respondenten förväntar sig att denne i slutändan inte behöver betala den angivna summan. 

Det kan dock förekomma en strategisk bias eftersom ekologiska varor kan anses som en 

kollektiv nyttighet, då de bör vara bättre för människor och miljö. Respondenterna kan ha gett 

ett svar som förväntas gynna dem. Även om en respondent inte själv skulle köpa en ekologisk 

vara kan denne svara ”ja” eftersom det kan leda till att fler ekologiska varor produceras vilket 

gynnar respondenten indirekt. Denna strategiska bias kan förekomma i uppsatsens resultat 

men vi anser att det inte är troligt då respondenterna bör förstått att detta inte var en 

marknadsundersökning och resultatet bör inte påverka varken marknadspriserna eller 

produktionen av ekologiska varor. Respondenterna kan även angett ett svar som är ”moraliskt 
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rätt” vilket medför en hypotetisk bias. Biasen där respondenten accepterar att köpa varan till 

varje föreslaget pris har förmodligen inte existerat. Detta pga. av att enkäten var anonym och 

ingen press till att välja det ekologiska alternativet borde existerat.  

Resultatet kan bero på att de estimerade betalningsviljorna från de öppna svaren är 

överestimerade. Anledningen till överestimeringarna kan bero på att den hypotetiska biasen i 

de öppna svaren existerar i större utsträckning än vid de binära svaren, för dessa fem varor. 

En hypotetisk bias kan uppstå då endast enkäter används och ingen verklig betalning 

genomförs vid undersökningstillfället. Detta kan medföra att resultatet till en högre grad 

speglar respondenternas attityd snarare än betalningsviljan.  Detta är ett problem vid 

contingent valuation-undersökningar och kan existera även i uppsatsens undersökning.  

Vi tror dock att uppsatsens resultat främst beror på att undersökningens högsta angivna 

ekologiska pris
17

 i de binära svarsalternativen inte var tillräckligt högt och betalningsviljan 

från de binära svaren är underestimerad. Respondenterna kan ha haft en högre betalningsvilja 

än det föreslagna värdet och detta lyser inte igenom i resultaten. Detta syns i de ojusterade 

relativa frekvenserna där dessa kunde närma sig noll till en högre grad. Det kan existera starka 

preferenser för ekologiskt och en betalningsvilja vid alla givna priser, dock borde dessa 

konvergera mot noll i en högre grad. En ”starting point” bias tror vi därför existerat, vilket 

medför att betalningsviljan från de binära svaren är underestimerad. Till kommande studier 

rekommenderar vi att ett högre pris används i enkäten med det högsta hypotetiska priset, samt 

att en sk ”double-bounded” enkät används, för att minimera ”starting point” biasen. Detta 

leder till att man kan urskilja vilka andra bias som förkommer vid olika sätt att fråga 

respondenterna. T.ex. i vårt fall skulle man kunna urskilja i hur stor utsträckning den 

hypotetiska biasen existerar i de båda utformningarna, vilket kan leda till beslut till vilket sätt 

att fråga respondenterna som är att föredra vid contingent valuation-undersökningar.  

Chi-två test visar att inte olika kumulativa fördelningar ges av de binära och de öppna svaren 

för åtta av uppsatsens varor. Resultat visar vidare på att olika fördelningar ges för fyra av 

uppsatsens varor. För dessa varor borde de estimerade betalningsviljorna speglas från dessa 

fördelningar, ty betalningsviljan är arean under den kumulativa frekvensen. Dock ses inte 

detta samband för alla varorna. T.ex. visar resultat på ingen skillnad mellan de erhållna 

betalningsviljorna men att det existerar en skillnad mellan de kumulativa fördelningarna. Att 

                                                           
17

 Det föreslagna priset i enkät sju. 
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betalningsviljorna inte skiljer sig åt beror troligtvis på att outliers påverkat resultatet i t-testet. 

Outliers ger större standardavvikelser vilket leder till att ett t-test accepterar nollhypotesen till 

en högre grad.  Ett icke-parametriskt test visar endast på urvalets fördelningar och inte på dess 

värden. Outliers påverkar därför inte chi-två testet i samma grad. Detta medför att 

föredelningarna kan skilja sig åt medan betalningsviljorna inte gör det.  
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8   Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om de erhållna betalningsviljorna från uppsatsens 

contingent valuation-experiment, med både binära och öppna svarsalternativ, inte skiljer sig 

signifikant åt. Hypotesen var att sättet att fråga respondenterna om deras preferenser inte 

skulle påverka resultatet, ty individernas preferenser för den privata varan antogs vara lika 

fördelade över populationen. Respondenterna i undersökningen gavs inte information om 

uppsatsens syfte, utan i enkäten angavs endast att betalningsviljan för ekologiska varor söktes. 

Detta för att inte påverka respondenternas val. Resultatet visar att för sju av uppsatsens varor 

skiljer sig inte de estimerade betalningsviljorna signifikant åt, samt att signifikant olika 

betalningsviljor estimerades för fem varor. För dessa varor var dock skillnaden mellan 

betalningsviljan estimerad från de binära och öppna svaren relativt liten.  

 

Uppsatsens resultat skiljer sig från tidigare studier (Brown et al. 1996) som visat att binära 

svar ger en högre estimering av respondenternas betalningsvilja än öppna svar. I uppsatsen 

erhålls inte signifikant olika eller högre resultat från de öppna svaren. Vi bedömer att 

anledningen är att ett för lågt sista bud lades i de binära frågorna samt att en ”starting point” 

bias kan ha existerat.  

 

I uppsatsen undersöktes privata varor som kan anses som substitut och det erhölls resultat som 

vi anser trovärdiga eftersom skillnaden mellan betalningsviljorna är ingen eller liten. 

Rekommendationen utifrån uppsatsens resultat är att contingent valuation-enkäter, med både 

öppna och binära svarsalternativ, med fördel kan användas vid marknadsundersökningar på 

privata varor som kan anses som substitut. Det är svårt att dra slutsatser om vilken 

enkätutformning som är att föredra utifrån uppsatsens resultat. Båda sätten att fråga 

respondenterna i en contingent valuation-studie anser vi som trovärdiga. Utifrån uppsatsens 

resultat kan dock ingen rekommendation gällande värdering av kollektiva varor ges.  
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Appendix   

Bilaga 1 – Övrig data 

 

Tabell A1. Marknadspriser på konventionella varor den 26 mars 2012 angett i kilopris. 

 

  

 

ICA 

 

Coop 

 

Willys 

 

Medelvärde 

 
Vara Ekologiskt Konversiell Ekologiskt Konversiell Ekologiskt Konversiell Ekologiskt Konversiell 

Äpplen  24,95 17,95 30,73 19,90 31,80 16,90 29,16 18,25 

Apelsiner 35,95 11,95 19,87 19,90 21,20 12,90 25,67 14,92 

Bananer 20,95 17,95 24,90 18,90 24,90 17,90 23,58 18,25 

Tomater 59,90 19,95 - 22,90 43,80 19,90 51,85 20,92 

Gul lök 39,90 9,95 12,90 7,90 16,50 4,90 23,10 7,58 

Potatis  14,98 6,50 14,95 6,90 12,45 6,50 14,13 6,63 

Mjölk  9,10 7,50 10,25 8,15 10,30 7,35 9,88 7,67 

Bregott 61,50 42,50 64,83 49,83 64,56 44,90 63,63 45,74 

Herrgårdsost  79,00 54,90 99,00 68,50 99,00 69,90 92,33 64,43 

Ägg  3,15 2,25 3,16 2,08 2,95 2,08 3,09 2,14 

Knäckebröd 55,60 39,90 - - - - 55,60 39,90 

Råghalvor/ 

Rågform 71,15 53,75 61,28 59,88 66,15 53,25 66,19 55,63 
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Tabell A2. Data till enkäterna. 

  

 

   

 

Observerat 

marknadspris på 

konventionell 

vara 

 

 

Föreslaget pris till respondenterna på ekologisk vara 

 

  

 Enkät1 Enkät2 Enkät3 Enkät4 Enkät5 Enkät6 Enkät7 

Frukt          0,05             0,15          0,25          0,35          0,45         0,55          0,65     

Äpple 1 Kg 18,25  19,16 20,99 22,81 24,64 26,46 28,29 30,11 

Apelsin 1 kg 14,92  15,67 17,16 18,65 20,14 21,63 23,13 24,62 

Banan 1 kg 18,25  19,16 20,99 22,81 24,64 26,46 28,29 30,11 

  

 

       Grönsaker och 

rotfrukter   

 

     0,10             0,30          0,50          0,70          0,90         1,10          1,30     

Tomater 500 g 10,46  11,51 13,60 15,69 17,78 19,87 21,97 24,06 

Gul lök 1 kg 7,58  8,34 9,85 11,37 12,89 14,40 15,92 17,43 

Potatis fast 1 kg 6,63  7,29 8,62 9,95 11,27 12,60 13,92 15,25 

  

 

       Mejeriprodukter 

och ägg   

 

     0,03             0,10          0,17          0,24          0,31         0,38          0,45     

Mjölk 1,5 1 L 7,67  7,90 8,44 8,97 9,51 10,05 10,58 11,12 

Bregott 600 g 27,45  28,27 30,20 32,12 34,04 35,96 37,88 39,80 

Herrgårdsost 500g 32,22  33,19 35,44 37,70 39,95 42,21 44,46 46,72 

Ägg (6-pack)  12,82  13,20 14,10 15,00 15,90 16,79 17,69 18,59 

  

 

       Bröd         0,02             0,10          0,18          0,26          0,32         0,40          0,48     

Knäckebröd  250g 9,98  10,18 10,98 11,78 12,57 13,17 13,97 14,77 

Råghalvor* 260g 14,46  14,75 15,91 17,06 18,22 19,09 20,24 21,40 

*Konventionell vara rågform.  

Tabell B1. Grupper som togs bort vid justeringarna. Varor. 

Vara Bortagna enkätgrupper 

Äpple 1 kg Två 

Apelsin 1 kg Två och sju 

Banan 1 kg Två, fem och sju 

Tomat 500 g Två  och sex 

Lök 1 kg Sex 

Potatis 1 kg Två och fem 

Mjölk 1 l Fyra, sex och sju 

Bregott 600 g Två och sju 

Herrgårdsost 500 g Två, fyra och fem 

Ägg 6-pack Två och sex 

Knäckebröd 250 g Två och sju 

Råghalvor 260 g Sju 

 

  



31 
 

Tabell B2. Grupper som togs bort vid justeringarna. Varugrupper. 

Vara Bortagna enkätgrupper 

Frukt Två, fem och sex 

Grönsaker & rotfrukter Två och fem 

Mejerivaror & ägg Två, fyra och fem 

Bröd Två och sju 

 

Tabell C1. Medelvärden för betalningsviljan ( ̂) i kronor från binära och öppna svar, samt t-

test och chi-två test. 

Vara Äpple1 kg Apelsin1 kg Banan1 kg Tomat500 g Lök1 kg Potatis1 kg 

 ̂binär 20,92 16,38 19,32 11,76 8,13 5,84 

 

(4,77) (4,97) (10,19) (6,91) (4,95) (7,68) 

 ̂öppen 22,24 18,97 22,73 14,71 10,00 10,05 

 

(4,55) (4,11) (4,73) (4,87) (2,97) (4,04) 

t-test -2,05 -4,22 -3,54 -3,79 -3,66 -5,53 

χ
2
 8,32 14,36 18,63 3,75 1,50 13,55 

Standardavvikelsen inom parentes. 

Vara Mjölk1 l Bregott600 g Herrgårdsost500 g Ägg6-pack Knäckebröd250 g Råghalvor260 g 

 ̂binär 10,20 27,95 34,59 18,75 11,45 16,18 

 

(14,61) (7,50) (13,02) (12,09) (5,01) (3,00) 

 ̂öppen 10,40 31,59 39,90 17,66 12,90 17,88 

 

(2,86) (4,97) (12,14) (5,32) (3,94) (4,71) 

t-test -0,17 -4,45 -3,04 0,98 -2,40 -2,85 

χ
2
 40,01 11,40 18,98 38,65 26,96 55,84 

Standardavvikelsen inom parentes. 
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Figur A1-A12. Histogram över de öppna svaren. 

Figur A1: Äpple.     Figur A2: Apelsin. 

 

Figur A3: Banan.    Figur A4: Tomat. 

 

Figur A5: Lök.     Figur A6: Potatis. 
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Figur A7: Mjölk.     Figur A8: Bregott. 

 

Figur A9: Herrgårdsost.    Figur A10: Ägg. 

 

Figur A11: Knäckebröd.    Figur  A12: Råghalvor. 
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Bilaga 2 - Enkäter 

 

På följande sidor ses enkätutformningen. Introduktionen är lika i alla enkäter. Sedan kommer 

enkätutformningen till enkät ett till sju och sist enkätutformningen till enkät åtta.  
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Introduktion 

Vi är två studenter som skriver en C-uppsats inom Nationalekonomi i vår. Syftet med uppsatsen är att 

mäta betalningsviljan för ekologiska matvaror bland Örebros studenter.  För att hitta denna 

betalningsvilja gör vi en enkätundersökning där Ni är några av de utvalda studenterna.  Vänligen 

kryssa i ett alternativ om inget annat anges. 

 

1. Kön 

□ Kvinna 

□ Man 

 

2. Köper Du ekologiska matvaror för minst 200 kronor i månaden idag? 

□ Ja 

□ Nej 

 

3. Vad tycker Du om ekologiska varor? 

□ Bra  

□ Dåligt 

□ Ingen åsikt 

 

4. Vad är anledningen till att Du köper ekologiska varor? Flera alternativ tillåtna. 

□ För miljöns skull 

□ Nyttigare för Dig/Din familj  

□ Köper inte ekologiska varor 

□ Ingen åsikt 

 

 

 

 

 

 

  

VÄNLIGEN VÄND PÅ BLADET 
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ÄPPLEN 1 KG 

Ekologisk Vanlig 

x18  kr 18,3 kr 

□ Ja 

□ Nej 

APELSINER 1 KG 

Ekologisk Vanlig 

x kr 14,9 kr 

□ Ja 

□ Nej 

BANAN 1 KG 

Ekologisk Vanlig 

x kr 18,3 kr 

□ Ja 

□ Nej 

TOMATER 500 G 

Ekologisk Vanlig 

x kr 10,5 kr 

□ Ja 

□ Nej 

 

 

 

 

                                                    
18

 x är det ekologiska priset 
som varierar i enkät 1-7. Se 
bilaga 1: Tabell: A2.  

 

 

 

 

 

LÖK 1 KG 

Ekologisk Vanlig 

x kr 7,6 kr 

□ Ja 

□ Nej 

POTATIS 1 KG 

Ekologisk Vanlig 

x kr 6,6 kr 

□ Ja 

□ Nej 

MJÖLK 1,5 % 1 L 

Ekologisk Vanlig 

x kr 7,7 kr 

□ Ja 

□ Nej 

BREGOTT 600 G 

Ekologisk Vanlig 

x kr 27,5 kr 

□ Ja 

□ Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRGÅRDSOST 500G 

Ekologisk Vanlig 

x kr 32,2 kr 

□ Ja 

□ Nej 

ÄGG 6-PACK 

Ekologisk Vanlig 

x kr 12,8 kr 

□ Ja 

□ Nej 

KNÄCKEBRÖD 

Ekologisk Vanlig 

x kr 10 kr 

□ Ja 

□ Nej 

RÅGHALVOR 260 G 

Ekologisk Vanlig 

x kr 14,5 kr 

□ Ja 

□ Nej 

 

Tänk Dig att Du idag stod inför följande priser. Skulle Du 

vara villig att köpa det ekologiska alternativet vänligen 

kryssa i ”Ja”. 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN 
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ÄPPLEN 1 KG 

Vanlig: 0 kr  

Ekologisk: …………...kr 

APELSINER 1 KG 

Vanlig: 0 kr 

Ekologisk: …………...kr 

BANAN 1 KG 

Vanlig: 0 kr 

Ekologisk: …………...kr 

TOMATER 500 G 

Vanlig: 0 kr 

Ekologisk: …………...kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÖK 1 KG 

Vanlig: 0 kr 

Ekologisk: …………...kr 

POTATIS 1 KG 

Vanlig: 0 kr 

Ekologisk: …………...kr 

MJÖLK 1,5 % 1 L 

Vanlig: 0 kr 

Ekologisk: …………...kr 

BREGOTT 600 G 

Vanlig: 0 kr 

Ekologisk: …………...kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRGÅRDSOST 500G 

Vanlig: 0 kr 

Ekologisk: …………...kr 

ÄGG 6-PACK 

Vanlig: 0 kr 

Ekologisk: …………...kr 

KNÄCKEBRÖD 

Vanlig: 0kr 

Ekologisk: …………...kr 

RÅGHALVOR 260 G 

Vanlig: 0 kr 

Ekologisk: …………...kr 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN 

Om Du idag skulle få den vanliga varan för noll kronor, 

hur mycket mer skulle Du då vara villig att betala för 

det ekologiska alternativet? Vänligen skriv svaret på 

raden under varan angivet i kronor.  

 



 

 


