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Förord 
 

Den här rapporten har tagits fram som underlag inom den regionala 

landskapsstrategin Människor, mygg och natur vid Nedre Dalälven. En regional 

landskapsstrategi är ett arbetssätt för att bevara och hållbart bruka naturresurser 

utifrån en helhetssyn på landskapsnivå. Projektet startades våren 2011 på uppdrag 

av regeringen och har som långsiktigt mål att begränsa massförekomsten av 

översvämningsmygg på längre sikt, samtidigt som den biologiska mångfalden 

bevaras. Landskapsstrategin är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Gävleborg, 

Uppsala, Dalarnas och Västmanlands län. 

 

Arbetet syftar till att i samarbete med allmänheten ta fram förslag på vilka 

åtgärder som skulle kunna användas för att hantera myggproblemet på lång sikt. 

Detta görs inom ramen för tre delprojekt: Öppna landskap, Strömmande vatten 

samt Andra myggbegränsningsmetoder. Deltagarnas idéer har formulerats till 

undersökningar eller forskningsuppdrag eftersom det är angeläget att samla in 

kunskap om vad som orsakar massförekomsterna av översvämningsmygg och hur 

man kan förebygga detta. 

 

Syftet med rapporten är att undersöka hur de boende upplever myggsituationen i 

området och hur de ser på den åtgärd – restaurering av strandmarkerna och hävd 

med betande nötkreatur – som genomförts i området för att minska 

myggförekomsten.  

 

Alla rapporter som tas fram inom strategin och på uppdrag av de berörda 

länsstyrelserna ingår i underlaget inför den slutrapport som ska överlämnas till 

regeringen den 1 december 2013. I slutrapporten kommer länsstyrelserna att 

presentera en sammanlagd bedömning av vilka åtgärder som beskrivs i underlagen 

som skulle kunna vara delar av en möjlig långsiktig lösning av myggproblemen 

vid Nedre Dalälven. Slutrapporten kommer även att innehålla bedömningar av de 

föreslagna åtgärdernas konsekvenser samt förslag till i vilken form strategiarbetet 

bör genomföras efter 2013. 

 

Länsstyrelsen riktar ett stort tack till deltagarna i arbetsgrupperna, deltagarna i 

projektets referensgrupp samt alla andra som på olika sätt medverkar arbetet i den 

regionala landskapsstrategin.  

 

Landshövding Barbro Holmberg, Gävle januari 2013 
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1 Sammanfattning 

Denna rapport är baserad på en enkätstudie bland boende runt sjön Björken i 

Sunne kommun, Värmland. Syftet är att undersöka hur de boende upplever 

myggsituationen i området och hur de ser på den åtgärd – restaurering av 

strandmarkerna och hävd med betande nötkreatur – som genomförts i området för 

att minska myggförekomsten. Därutöver undersöks vilka attityder befolkningen 

har till den alternativa myggbekämpningsmetoden med det biologiska medlet Bti.  

 

Studien genomfördes i april-maj 2013. En enkät sändes ut till personer som var 18 

år eller äldre och som bodde inom en radie av cirka 5 kilometer ifrån sjön 

Björken. Totalt sändes 453 enkäter ut och svarsfrekvensen var 70 %. Analyserna 

genomfördes på svaren från sammanlagt 313 personer. Av dessa var 60 % kvinnor 

och 40 % män och medelåldern var 56 år.  

 

På en inledande allmän fråga om i vilken utsträckning respondenterna upplever 

den nuvarande myggsituationen som besvärlig var det 46 % som instämde helt 

eller delvis i detta påstående medan 51 % delvis eller helt motsatte sig påståendet. 

När konkreta frågor ställdes om hur de upplevt myggsituationen i närområdet den 

senaste sommaren var det sammanlagt 71 % som svarade att situationen vid 

bostaden hade varit inte alls eller enbart lite besvärlig medan 55 % hade valt 

samma svarsalternativ då det gäller myggsituationen i skog och mark i 

närområdet. Enbart 17 % upplevde att myggsituationen vid bostaden var besvärlig 

eller mycket besvärlig medan 28 % hade kryssat för dessa svarsalternativ då det 

gäller myggsituationen i skog och mark runt bostaden. Vidare uppgav 63 % av de 

svarande att de aldrig eller sällan hade hindrats från att vistats ute på sin tomt 

under den närmast föreliggande sommaren medan 58 % valde dessa 

svarsalternativ då det gällde om de hindrats från att besöka naturområden i 

närområdet. De som uppgav att de ofta eller nästan alltid hindrats från att vistas 

ute på sin tomt var 17 % medan 23 % hade valt dessa svarsalternativ då det gäller 

om de hindrats från att vara ute i skog och mark.  

 

Av de respondenter som uppgett att de besökt naturområdet kring sjön Björken 

minst en gång under den senaste sommaren var det 66 % som uppgav att de 

upplevt myggsituationen där som lite eller inte alls besvärlig och 65 % som 

svarade att de sällan eller aldrig hade hindrats från att besöka området på grund av 

myggförekomsten. Vidare var det 19 % som hade upplevt myggsituationen i 

området som besvärlig eller mycket besvärlig och 18 % som uppgav att de ofta 

eller nästan alltid hindrats från att besöka området på grund av myggförekomsten.  

 

Av respondenterna som uppgett att de kände till restaureringen av strandmarkerna 

var det 83 % som var mycket positivt inställda och 12 % som var ganska positivt 

inställda till åtgärden medan knappa 1 % hade valt svarsalternativen ganska eller 

negativt inställda till åtgärden. Därtill upplevde 47 % att åtgärden hade varit 

mycket effektiv medan 44 % tyckte den varit ganska effektiv. Enbart  



10 

 

8 % ansåg att åtgärden var antingen inte alls effektiv eller inte vidare effektiv. Då 

det gäller hur myggsituationen förändrats i närområdet sedan denna åtgärd 

igångsattes var det av de som uppgivit att de hade erfarenhet av området innan 

åtgärden påbörjades 60 % som ansåg att situationen hade blivit mycket bättre, 

medan 28 % ansåg att den blivit lite bättre. Vidare ansåg 11 % att 

myggsituationen inte ändrats alls. Knappt 1 % tyckte att situationen hade blivit 

lite eller mycket sämre.  

 

Av de som kände till att man i andra delar av Sverige bekämpar myggor med 

hjälp av det biologiska bekämpningsmedlet Bti ansåg 35 % att påståendet att man 

i dagsläget bör bekämpa mygg runt sjön Björken med hjälp av Bti stämmer 

ganska bra eller precis med vad de själv tycker medan 52 % ansåg att påståendet 

inte alls stämmer eller inte stämmer vidare bra med vad man själv tycker. Då det 

gäller påståendet om att det är acceptabelt att bekämpa mygg med Bti om 

myggsituationen blir värre runt sjön Björken var det en majoritet, 59 %, som 

ansåg att detta påstående stämmer ganska bra eller precis med vad de själva tycker 

medan 22 % ansåg att påståendet inte stämmer alls eller inte så bra jämfört med 

deras egen åsikt i frågan. På en allmän fråga om inställningen till Bti var det över 

hälften, 56 % som hade en ganska positiv eller mycket positiv inställning till detta 

bekämpningsmedel medan 18 % uppgav att de har en ganska eller mycket negativ 

inställning.  

 

Sammanfattningsvis visar studien att en majoritet av de svarande inte upplever 

den nuvarande myggsituationen i området som besvärlig på samma gång som 

ungefär i genomsnitt en femtedel av de svarande har en motsatt uppfattning där de 

upplever besvär från myggen och känner sig hindrade från att vara ute på 

sommaren. Ålder och om man har varit engagerad i den grupp som arbetade för 

att få igång restaureringsåtgärderna vid sjön Björken har en viss betydelse för 

respondenternas svar. Yngre upplever den nuvarande myggsituationen som mer 

störande medan det motsatta är fallet för de som varit engagerade. Om 

uppfattningarna om störningsgraden av myggförekomsten är något splittrade är 

attityderna till åtgärden för myggbekämpning, hävd av strandmarkerna, i stort 

entydigt positiva och människorna upplever också i stor utsträckning att 

myggsituationen förbättrats i området efter att denna åtgärd påbörjats. Trots dessa 

positiva attityder är respondenterna också relativt välvilligt inställda till Bti som 

alternativ bekämpningsmetod och över hälften av de svarande kan tänka sig en 

bekämpning med detta medel om myggsituationen skulle bli värre i framtiden i 

området. De respondenter som varit aktiva i att få igång restaureringsåtgärderna är 

mindre positivt inställda till Bti än de som inte varit engagerade i frågan.   
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund och övergripande syfte 

Klimatförändringarna med fuktigare och varmare klimat, regnigare somrar och 

fler översvämningar anses leda till att länder i Nordeuropa i framtiden kommer att 

drabbas av en ökande grad av för människor störande insekter, inte minst 

översvämningsmyggor (Battisti m.fl., 2005; Medlock m.fl., 2012; Schäfer & 

Lundström, 2009). Studier visar på att människor redan idag lider av 

myggförekomsten i vissa områden i Sverige (Nordström, 2010; Lönngren, 

Setterwall &Westberg, 2012; Ojala & Lidskog, 2011) och massmedia rapporterar 

om att medborgare i olika  kommuner i växande utsträckning kräver offentligt 

finansierad bekämpning av myggor under sommarmånaderna (DN 2012-07-28; 

Expressen 2013-07-18; UNT 2013-03-17, Sunne kommun, 2013a). På samma 

gång är det stora ekonomiska kostnader förknippade med myggbekämpning och 

hänsyn måste alltid tas till hur en bekämpning kan påverka den biologiska 

mångfalden i området. Därtill finns bristande kunskap om hur man långsiktigt på 

bästa sätt bekämpar myggor. Därför krävs det mer kunskap om vilka åtgärder som 

är effektivast för att bekämpa mygg och som är skonsammast mot miljön. Det 

behövs också en djupare insikt i människors upplevelser av att leva i ett område 

med hög förekomst av myggor samt vilka attityder dessa människor har till olika 

bekämpningsåtgärder. Attityder, känslor och tankar om dessa frågor är viktiga att 

kartlägga då den huvudsakliga orsaken till att bekämpa mygg i Sverige idag är 

just människors upplevelser av obehag av olika slag (Soutukorva, Johansson & 

Hasselström, 2013).  

 

Ett aktuellt fall av insektsinvasion i Sverige är den massförekomst av 

översvämningsmygg i Nedre Dalälvsområdet som blivit ett stort problem för de 

boende i detta område. Myggproblemet hanteras i dagsläget genom bekämpning 

med det biologiska medlet Bti. Detta tillvägagångssätt anses dock vara en 

kortsiktig lösning som inte kan minska myggförekomsten på sikt (Länsstyrelsen 

Gävleborg, 2012a). Därtill har kritik framförts av bl.a. Naturvårdsverket, 

Artdatabanken, och fristående utvärderare, angående att det fortfarande finns en 

stor osäkerhet förknippad med eventuella långsiktiga negativa effekter av Bti på 

den biologiska mångfalden (Lidskog, 2011; Nilsson & Renöfält, 2009). 

Länsstyrelsen i Gävleborg fick därför år 2010 ett regeringsuppdrag att utreda vad 

som kan göras för att mer långsiktigt hantera myggproblematiken vid Nedre 

Dalälven.  

 

Som en del av regeringsuppdraget togs en projektplan till en regional 

landskapsstrategi fram i samverkan med länsstyrelserna i Dalarna, Uppsala och 

Västmanland. Målsättningen för strategin var och är ”att begränsa 

massförekomsten av översvämningsmygg på lång sikt, samtidigt som den 

biologiska mångfalden bevaras” (Länsstyrelsen Gävleborg, 2012a, sid. 2). Inom 

ramen för tre delprojekt – Öppna landskap, Strömmande vatten samt Andra 

myggbegränsningsmetoder – samarbetar länsstyrelsen med de boende i det 

aktuella området i syfte att föreslå och påbörja alternativa åtgärder samt att 
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undersöka vilken effekt dessa har på myggförekomsten. För att kunna nå denna 

målsättning samlas kunskap in om myggproblemets olika dimensioner. Forskare 

vid olika universitet anlitas för denna uppgift och deras utredningar förväntas ge 

underlag till att kunna ta väl underbyggda beslut kring vilka åtgärder som 

långsiktigt kan begränsa myggproblemet.  

 

Ett möjligt sätt att minska på myggförekomsten mer långsiktigt är hävd av 

älvängar, d.v.s. slåtter samt bete av nötkreatur. I ett av forskningsuppdragen som 

beställts av länsstyrelsen visar forskare vid Uppsala universitet att hävd av 

älvängar vid Nedre Dalälven minskade myggproduktionen betydligt (Östman & 

Wengström, 2012). I genomsnitt fanns det 70 % färre larver på hävdade områden 

jämfört med områden som inte hävdats i maj månad. Som en fortsättning på denna 

studie togs ett beslut om att undersöka hävdens betydelse för att minska 

myggförekomsten i ett annat område som drabbats av massförekomst av 

översvämningsmygg, området runt sjön Björken i Sunne kommun. Anledningen 

till att välja ett annat område för denna studie var att man ville undersöka hur 

hävd av älvängar påverkar förekomsten av flygande mygg, inte enbart 

omfattningen av mygglarver, och att detta ansågs vara mer genomförbart i ett mer 

begränsat ekosystem såsom det runt sjön Björken än i området runt Nedre 

Dalälven där mygg på ett annat vis kan spridas från ett område till ett annat 

(Länsstyrelsen Gävleborg, 2012b). Denna studie pågår för tillfället och har ännu 

inte slutredovisats.  

 

Även om hävd av strandmarker i översvämningsområden skulle visa sig minska 

förekomsten av mygg kraftigt är det oklart hur människor uppfattar 

myggsituationen efter åtgärderna och hur de upplever effektiviteten i åtgärderna.  

Upplevelsen av besvär orsakad av myggor kan påverkas av en mängd faktorer 

utöver själva förekomsten av mygg. Därför finns det ett behov av att undersöka 

hur människor som bor i området runt sjön Björken upplever myggsituationen 

efter att restaureringar av strandmarkerna har genomförts. Det övergripande syftet 

med föreliggande undersökning är därmed att genom en enkätstudie kartlägga hur 

boende vid sjön Björken i Sunne kommun bedömer att restaureringsåtgärder vid 

sjön har påverkat myggproblemet där. Hur upplever lokalbefolkningen 

myggsituationen idag? Hur effektiv anser de att åtgärden har varit för att minska 

myggförekomsten? Hur ser de på alternativa myggbekämpningsåtgärder? 

 

2.2 Tidigare studier om allmänhetens syn på myggor 
och myggbekämpning 

 

En studie, genomförd på uppdrag av länsstyrelsen i Gävleborg går igenom och 

finner två huvudsakliga skäl för att bekämpa myggor (Soutukorva, Johansson & 

Hasselström, 2013) Dessa två huvudskäl är hälsorelaterade effekter av 

myggförekomsten och icke-hälsorelaterade effekter. Till de hälsorelaterade 

effekterna hör risken att myggor är bärare av virus av olika slag och därmed kan 

göra att människor och djur drabbas av sjukdomar. Risken för detta anses i 
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Sverige inte vara stor i dagsläget, men situationen kan komma att ändras i 

framtiden (se t.ex. Lundström, Hesson, & Werner, 2009 och Nilsson & Renöfält, 

2009). De främsta skälen till att bekämpa mygg i Sverige i dag anses istället vara 

dels minskad livskvalitet såsom ökad stress och allergiska reaktioner vilket är en 

hälsorelaterad anledning, men även en mängd icke-hälsorelaterade anledningar 

såsom försämrade rekreationsupplevelser, uppfattningar om att man själv och 

orten där man bor drabbas ekonomiskt, samt minskad produktivitet på 

arbetsplatser där människor jobbar utomhus (Soutukorva, Johansson & 

Hasselström, 2013). Alla dessa skäl till myggbekämpning har en sak gemensamt 

och det är att de till stor del handlar om människors subjektiva upplevelser av 

myggproblematiken.  

 

Om de främsta skälen till att bekämpa översvämningsmyggor går att finna i 

människors upplevelser av besvär från myggorna kan man argumentera för att det 

blir mycket viktigt att nå en fördjupad förståelse för vad en massförekomst av 

myggor kan ha för praktiska konsekvenser för människor. Studier i andra länder 

har visat att det inte främst är rädslan för sjukdomar som gör att människor vill att 

myggor skall bekämpas, den främsta anledningen anses istället vara besvären som 

en stor förekomst av myggor för med sig (Dickinson & Paskewitz, 2012). Vad 

består då dessa besvär av i Nedre Dalälvsområdet? I en intervjustudie utförd av 

Ojala och Lidskog (2011) med ett slumpmässigt urval av lokalbefolkningen i 

området identifierades ett antal värden som hotades av myggförekomsten. 

Invånarna nämnde först och främst en mängd fysiska och psykiska besvär för dem 

själva och närstående såsom det irriterande och stressframkallande ljudet av 

myggorna, obehaget från kliande bett, känslan av att vara instängd med ingenstans 

att ta vägen och frustrationen över att inte kunna vara ute under sommar-

månaderna på grund av dessa besvär. Dessa upplevda negativa konsekvenser för 

sig själv och närstående har även identifierats i en intervjustudie av Lönngren och 

kollegor där vissa av de intervjuade beskrev besvären som ”nästan obeskrivligt 

hemska” (Lönngren, Setterwall &Westberg, 2012, sid. 13). Resultaten stöds även 

av en undersökning utförd som en del av en examensuppsats på 

psykologprogrammet vid Uppsala Universitet där lokalbefolkningen i det aktuella 

området förknippade myggrika år med sämre psykisk hälsa såsom ångest och 

lägre livstillfredsställelse (Nordström, 2010). Dessa starkt negativa känslor 

förknippade med myggförekomsten har fört med sig att många i Nedre 

Dalälvsområdet har en mycket positiv inställning till Bti som bekämpningsmedel, 

då detta preparat ses som den faktor som gjort myggsituationen uthärdlig 

(Lönngren, Setterwall, &Westberg, 2012; Ojala & Lidskog, 2011; Soutukorva, 

Johansson, & Hasselström, 2013).  
 

Utöver att lokalbefolkningen såg myggförekomsten som ett hot mot det egna 

psykiska och fysiska välmåendet antog deltagarna i Ojalas och Lidskogs (2011) 

studie även ett mer empatiskt perspektiv där de påpekade att olika känsliga 

grupper såsom äldre och barn, men även djur, plågades extra mycket av 

myggförekomsten. Det fanns också en känsla av att bygden riskerade att dö ut på 

grund av att människor väljer att flytta med anledning av massförekomsten av 

mygg. Detta kan ses som ett hot mot en viktig del av många människors identitet, 
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den del av jaget som hänger samman med den plats/ort man bor på, den så kallade 

platsidentiteten (Proshansky, 1978). Negativa ekonomiska konsekvenser på grund 

av minskad turism nämndes också som ett hot relaterat till myggförekomsten, 

vilket även får stöd av en annan intervjustudie med lokalbefolkningen kring Nedre 

dalälven (Soutukorva, Johansson, Hasselström, 2013). I denna undersökning 

genomfördes även en scenariovärderingsstudie i form av en enkät som 

distribuerades till bl.a. de boende i det berörda området. Studien visar att den 

ekonomiska nyttan av att kraftigt minska på myggförekomsten vid Nedre 

Dalälven är stor.  

 

Utöver intervjuer med näringsidkare inom turismområdet om deras subjektiva 

uppfattningar om ekonomisk skada på grund av myggförekomsten gjordes också 

en tidsseriestudie som visade att antalet besök och turistekonomiska effekter av 

resande i området generellt sett inte påverkats negativt av översvämningsmyggen 

(Soutukorva, Johansson, Hasselström, 2013). Resultatet från denna studie 

motsäger till viss del intervjustudien där näringsidkarna upplevde att de lidit skada 

av myggsituationen. Därtill är det viktigt att påpeka att i intervjustudierna med 

den breda allmänheten i området finns det, trots att många är mycket positiva till 

bekämpningen med Bti, också de som inte tycker sig ha sett några väsentliga 

skillnader i myggförekomsten när Bti har använts (Lönngren, Setterwall 

&Westberg, 2012). Därtill finns det personer som är kritiska angående 

bekämpningen eftersom de är oroliga för negativa effekter på den biologiska 

mångfalden på sikt, anser att kostnaderna är för höga och inte tror medlet är 

effektivt i längden (Lönngren, Setterwall &Westberg, 2012; Ojala & Lidskog, 

2011). Dessa resultat motsäger den förenklade bild som har framförts i bl.a. media 

där i princip alla i området anses omfamna bekämpningen med Bti på ett okritiskt 

vis (Lidskog & Olausson, 2013).  

 

Även kommentarer på öppna frågor av de respondenter som svarade på 

Soutukorva och kollegors enkät visar på att även om man har en positiv 

inställning till Bti för att detta medel verkar vara effektivt för stunden har man 

inget emot alternativa bekämpningsmetoder som är mer hållbara i längden så 

länge som de är effektiva i att minska på myggförekomsten (Soutukorva, 

Johansson, Hasselström, 2013). Vad dessa studier visar på är dels att människors 

subjektiva åsikter ofta innehåller fler dimensioner än vad som går att mäta i 

studier som försöker fånga generella fenomen på ett förenklat vis och dels att även 

då myggförekomsten är mycket hög kan människors upplevelser av besvären från 

myggorna och attityder till bekämpningsåtgärder skilja sig åt, vilket antagligen är 

mer vanligt om myggförekomsten varken är hög eller låg utan befinner sig i ett 

mellanläge. 

2.3 Vad kan påverka skillnader i upplevelsen av 
besvär från myggor? 

 

Hur kan det då komma sig att människor skiljer sig åt i sina uppfattningar inom 

detta område och att uppfattningarna inte alltid korresponderar med mer objektiva 
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mått? För att förstå dessa fenomen kan forskning inom riskperceptionsområdet 

komma till nytta. Inom riskforskningsområdet betraktade man tidigare människors 

mer subjektiva bedömningar om olika risker och hot, uppfattningar som inte 

sällan skilde sig åt från experternas, som något irrationellt. Genom 

informationskampanjer ville man utbilda allmänheten till att tycka som 

experterna. Denna förenklade syn på lekmäns uppfattningar har dock starkt 

kritiserats under senare år av riskforskare som menar att allmänheten inte är 

irrationell utan har en bredare kunskapsbild av risker och hot än vad experterna 

har beroende på bl.a. att de ofta bor och lever i de aktuella områdena (Lidskog, 

2011). Denna bredare kunskapsbild inkluderar både sociala och platsspecifika 

aspekter som experter oftast inte tar hänsyn till i sina mer avgränsade 

vetenskapliga modeller av risker (Wynne 1992, 2001). 

 

Uppfattningar om risker kan bland annat påverkas av tilltro och misstro gentemot 

forskare och myndigheter (Engdahl & Lidskog, 2012; Peters, Covello & 

McCallum, 1997; Slovic, 1999). Misstro med sammanhängande negativa känslor 

kan leda till en förstärkt hotbild (Slovic, 1999) medan alltför stark tilltro kan få 

människor att bortse från vissa risker (Ojala & Lidskog, 2011). I Dalälvsområdet 

har det visat sig att det finns en misstro bland allmänheten gentemot ansvariga 

myndigheter som verkar bottna i upplevelser av att inte ha blivit tagna på allvar 

och av att ha blivit misstrodda av myndighetspersoner (Lönngren, Setterwall & 

Westberg, 2012). Tilltron till forskarna som har ansvar för bekämpningen med Bti 

är däremot mycket stor (Lidskog, 2011). Detta kan naturligtvis påverka både 

inställningen till Bti och även till viss del upplevelsen av myggsituationen.  

 

Platsanknytning och platsidentitet är ytterligare faktorer som kan vara aktuella för 

riskupplevelser rent allmänt (Wester-Herber, 2004) och upplevelser av besvär från 

myggor mer specifikt (se Nordström, 2010; Ojala & Lidskog, 2011). 

Platsanknytning handlar om känslomässiga band som människor har till en plats 

eller ort och en vilja att bevara relationen till denna plats/ort över tidens gång 

medan platsidentitet berör det faktum att platsen även kan bli viktig för att 

utveckla den egna identiteten, alltså att platsen blir en del av vem man är 

(Hernandez m.fl., 2010). Ju starkare samhörighet man känner med den plats man 

bor på, ju starkare man känner att ens identitet är oskiljaktig från den platsen, ju 

starkare hot kan man uppleva från myggorna eftersom de dels ändrar på den 

betydelse platsen har för en och dels kan hota hela bygdens överlevnad. För 

personer med stark platsidentitet är viktigare värden på spel än för de som inte 

känner samma samhörighet med orten och som kanske ändå har tänkt flytta inom 

en snar framtid. Studier har visat att dessa aspekter har en betydelse för 

människors upplevelser av hot mot den ort man lever på och människors 

motivation att arbeta för att bevara den (Devine-Wright, 2009). Det finns dock 

ingen publicerad kvantitativ studie som visat på om dessa begrepp på ett mer 

objektivt vis har betydelse för upplevelsen av besvär från myggor. 

 

Andra faktorer som kan ha betydelse för upplevelsen av besvär från myggor är om 

man varit aktiv i de grupper som inte sällan bildas för att få igång en bekämpning 

och även deskriptiva sociala normer om hur man tror att andra människor i 
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området känner och tänker inför myggsituationen. Starka värderingar kring vikten 

av biologisk mångfald kan med stor sannolikhet också påverka. Dessa antaganden 

har inte undersökts direkt i relation till myggor men stöds av ett stort antal studier 

inom socialpsykologin. Bland annat visar forskning att människor som jobbar 

kollektivt i grupp, över tiden ofta utvecklar mer extrema åsikter kring den fråga 

som man jobbar för eller emot, ett fenomen som kallas gruppolarisering 

(Moscovici & Zavalloni, 1969). Studier har därtill visat att, även om människor 

sällan vill erkänna det, har hur man tror att andra människor som man tycker är 

viktiga, såsom grannarna, tänker och beter sig inför en fråga en stor betydelse för 

hur man själv kommer att tänka och agera, ett fenomen som går under namnet 

deskriptiva sociala normer (Cialdini, 2007; Göckeritz m.fl., 2010). Här fungerar 

ens upplevelse av andras tankar och beteenden som en vägledning för hur man 

själv bör tänka och bete sig för att vara en accepterad gruppmedlem. Slutligen 

finns det en stor mängd studier som visar att de värderingar som människor hyser, 

d.v.s. de åsikter som har en stor betydelse för den egna identiteten och för vem 

man anser att man är, påverkar uppfattningar och attityder om omvärlden. Vi 

väljer alla till viss del att bortse från aspekter som går emot våra värderingar 

medan vi letar efter information som stödjer våra värderingar, ett fenomen som på 

engelska kallas ”confirmation bias” (Myers m.fl., 2010, sid. 110). Men utöver 

denna mer irrationella syn på värderingars betydelse för vår varseblivning av 

omvärlden finns det också något djupt rationellt i att uppleva en situation som mer 

riskfylld eller besvärlig om den hotar för mig centrala värden än om den endast 

hotar värden som jag inte anser har samma betydelse (se Ojala, 2007).  

 

Vad denna genomgång av tidigare forskning visat på är vikten av att om man vill 

utvärdera effektiviteten i olika insatser för att bekämpa myggor inte enbart 

undersöker den objektiva förekomsten av mygglarver och mygg utan också 

undersöker hur människors uppfattningar ser ut och vilka faktorer som kan 

förklara möjliga skillnader i deras upplevelser. Detta kan hjälpa politiker, 

myndigheter och andra intressenter att på ett mer effektivt sätt förbättra 

situationen för en heterogen befolkning. Syftet med den empiriska studie som 

presenteras i denna rapport är att göra just detta. Men innan genomförandet och 

resultatet av denna studie redovisas följer ett avsnitt som ger en bakgrund till att 

just området runt sjön Björken valts ut för denna studie. 

 

2.4 Fallet sjön Björken 
 

Sjön Björken är ett fågelrikt våtmarksområde som ligger i Sunne kommun i 

Värmland. Sjön ligger ungefär en mil nordost om tätorten Sunne. För att orts-

befolkningen skulle få tillgång till jordbruksmark sänktes sjön vid två tillfällen, 

dels på 1800-talet och dels i början av 1900-talet. Med årens gång minskade 

intresset för att bruka marken och upphörde sedan helt under 1970-talets senare 

del. Detta medförde att markerna växte igen och området runt sjön blev p.g.a. 

detta en utmärkt kläckningsmiljö för mygglarver. Bygden drabbades av en 

massförekomst av översvämningsmygg, en situation som har varit mycket 

besvärlig för lokalbefolkningen (Sunne kommun, 2013b). 
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År 2004 startade befolkningen runt sjön Björken en ideell förening för att få igång 

ett naturvårdsprojekt vars främsta syfte var att skapa öppna betande strandängar 

runt sjön Björken för att kunna nå viktiga miljömål såsom ett rikt odlingslandskap 

och ett rikt växt- och djurliv (Sunne kommun, 2006, 2007). Att göra området mer 

tillgängligt för friluftsintresserade människor var därtill en målsättning med 

projektet. Som en bieffekt av detta projekt hoppades man också att mängden 

översvämningsmygg skulle minska. Medel till detta samverkansprojekt mellan 

föreningen sjön Björken och Sunne kommun söktes ur länsstyrelsens pott till 

lokala naturvårdsprojekt (LONA). Medel beviljades och år 2005 påbörjades 

restaureringsåtgärderna (Länsstyrelsen Gävleborg, 2012b). Först påbörjades ett 

röjnings- och avverkningsarbete som följdes av att man stängslade 

projektområdet. År 2006 släpptes sedan de första nötkreaturen på bete. Än idag 

betar runt 250 nötkreatur i området runt sjön Björken. Föreningen Sjön Björken 

har varit mycket aktiv under projektets gång och bl.a. fungerat som 

paraplyorganisation, hållit styrelsemöten där de flesta strategiska beslut 

diskuterats och antagits i samarbete med kommunen och medlemmarna har också 

utfört den största delen av det praktiska arbetet med stängsling, enklare 

markarbeten och mygginventering (Sunne kommun, 2006, 2007). Under de 

närmast kommande åren kommer strandängarna att betas och skötas enligt 

upprättade åtgärdsplaner. 

 

Även om projektet först och främst setts som ett naturvårdsprojekt fick det mycket 

uppmärksamhet i media främst på grund av dess påstådda förmåga att minska på 

myggförekomsten i området. Här beskrivs hur allmänheten i området är mycket 

nöjda med åtgärderna då de upplever att ”myggplågan” har minskat (se Sunne 

kommun, 2013a) Någon systematisk studie som visat om detta gäller mer 

generellt har dock inte gjorts vilket är bakgrunden till denna studie. En enkät 

konstruerades med syfte att mäta hur boende i området upplevde 

myggförekomsten den närmast föreliggande sommaren och vilka attityder de har 

till restaureringsåtgärden ur ett myggbekämpningsperspektiv. Här bör påpekas att 

det den aktuella sommaren, år 2012, med sin rika nederbörd anses ha rått perfekta 

förutsättningar för produktion av översvämningsmygg vid sjön Björken 

(Länsstyrelsen Gävleborg, 2012b; SMHI, 2013a, 2013b). Det blir därigenom extra 

intressant att undersöka lokalbefolkningens uppfattningar om 

bekämpningsmetodens effektivitet just detta år.  
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3 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna studie är att undersöka hur människor som bor runt sjön 

Björken i Sunne kommun upplever myggsituationen i området och hur de ser på 

den åtgärd, d.v.s. restaurering av strandmarkerna och hävd med betande 

nötkreatur, som genomförts i området för att minska myggförekomsten. Vilka 

attityder befolkningen har till den alternativa myggbekämpningsmetoden med det 

biologiska medlet Bti kartläggs också. De mer specifika frågeställningarna är: 

 

1. Hur upplever befolkningen kring sjön Björken att myggsituationen är och 

har varit i området under det senaste året? 

2. Hur bedömer befolkningen att åtgärden med hävd av strandmarkerna 

lyckats med att minska myggolägenheten? 

 

3. Vilka attityder har befolkningen till att bekämpa myggor med det 

biologiska medlet Bti? 

  

4. Skiljer sig upplevelser om myggsituationen samt attityder till Bti som 

alternativ bekämpningsmetod åt beroende på (a) kön, (b) om man varit 

aktiv i syfte att få igång bekämpning av mygg i området eller inte, (c) om 

man har en stark platsidentitet förknippad med området runt sjön Björken 

eller inte (d) om man har starkt positiva attityder till biologisk mångfald 

som ett viktigt värde eller inte? 

 

5. Finns det statistiskt signifikanta samband mellan å ena sidan upplevelser 

av myggsituationen samt attityder till Bti och å andra sidan ålder, tilltro till 

myndigheter och deskriptiva sociala normer? 
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4 Metod  

4.1 Procedur och deltagare 

Studien genomfördes i april och maj 2013. En enkät sändes ut till personer som 

var 18 år eller äldre och som bodde inom en radie av cirka 5 kilometer från sjön 

Björken i Sunne kommun. Urvalet gjordes i samarbete med företaget Bisnode. 

Databasen som användes heter MIA och bygger på telefonabonnentdata. Med 

enkäten sändes ett följebrev som beskrev syftet med studien samt i vilka 

sammanhang resultaten av studien kan komma att användas. Där gavs också 

information om att deltagandet var frivilligt. Deltagarna garanterades därtill 

konfidentialitet, d.v.s. att deras identitet inte kommer att avslöjas till någon 

utanför forskargruppen. Ingen ersättning delades ut till deltagarna. 

 

Sammanlagt sändes 453 enkäter ut. Efter en påminnelse per brev och en 

påminnelse via telefon hade 317 personer sänt tillbaka enkäten, det vill säga en 

svarsfrekvens på 70 %. Av de inkomna enkäterna togs fyra bort då de antingen 

inte var helt ifyllda eller då det var uppenbart att de inte var seriöst besvarade. Det 

slutliga samplet som analyserna genomfördes på bestod alltså av 313 personer.  

 

Av de 313 personer som deltog i studien var 60 % kvinnor (n = 189) samt 40 % 

män (n = 124). Detta kan jämföras med könsfördelningen i det urval som enkäten 

sändes ut till som vid tillfället var 57 % kvinnor och 43 % män. Vi ser alltså att 

männen i något lägre utsträckning än kvinnorna valt att svara på enkäten, 

skillnaden är dock minimal. Medelåldern på deltagarna var 56 år (s.d.
1
 = 14,7 år).  

 

Av de som svarat på enkäten
2
 uppgav 48 % att de var anställda yrkesarbetande 

medan 9 % var egna företagare. Vidare hade 2 % kategoriserat sig som 

lantbrukare. Hela 34 % var pensionärer och 5 % var arbetslösa. Då det gäller 

högsta utbildning var det flest som angav gymnasieexamen, 34 %. Andelen med 

enbart obligatorisk skolutbildning var 20 % medan 22 % uppgav att hade en 

yrkesutbildning. Andelen som hade läst på universitet var 24 %. En mycket stor 

andel av de svarande bodde i egenägt eller hyrt hus, 96 %, och i genomsnitt hade 

de bott 25 år i området. En stor majoritet, 80 %, svarade att de bodde mindre än 4 

kilometer ifrån sjön Björken. 

 

                                                 
1
 s.d. är den engelska beteckningen på standardavvikelse 

2
 Procentsatserna i denna rapport är räknade med bas i hur många som svarat på den specifika 

frågan.  
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4.2 Enkätens utformning 

Enkäten inleddes med att respondenterna fick fylla i om de var man eller kvinna 

och vilket år de var födda. Därefter följde ett antal bakgrundsfrågor om t.ex. 

huvudsaklig sysselsättning och högsta utbildning. Sedan följde en del som 

fokuserade på huvudfrågeställningarna i studien och de mer exakta 

formuleringarna av frågorna går att finna i resultatredovisningen (avsnitt 5). Först 

kom ett antal frågor om respondenternas upplevelser av myggsituationen i 

området. I de flest fall blev respondenterna ombedda att tänka tillbaka på den 

senaste sommaren, d.v.s. sommaren 2012, när de gjorde sina bedömningar. 

Därefter följde några frågor om vad man tror att folk i den närmaste omgivningen 

tycker om myggor i närområdet, ett mått på deskriptiva sociala normer. Därpå 

ställdes ett antal frågor om attityder till myggbekämpningen som tagit plats i 

området runt sjön Björken samt om man varit aktiv då det gäller dessa åtgärder. 

Efter detta presenterades frågor om inställningen till det alternativa 

bekämpningsmedlet Bti. Slutligen ställdes frågor om platsidentitet och attityder 

till biologisk mångfald. De frågor som slagits samman till aggregerade skalor 

presenteras i detalj nedan tillsammans med uppgifter om intern reliabilitet 

(Cronbach alfa)
3
.  

 

En aggregerad skala som döptes till ”besvär av myggförekomsten” skapades 

genom att ta medelvärdet av de två frågorna ”Hur upplevde du myggsituationen 

vid din tomt sommaren 2012” och ”Hur upplevde du myggsituationen i skog och 

mark runt din bostad sommaren 2012”. Svarsalternativen kodades som följer: 

”inte alls besvärlig” = 1; ”lite besvärlig” = 2; ”ganska besvärlig”= 3; ”besvärlig” = 

4; ”mycket besvärlig” = 5. En principalkomponentanalys visade på att skalan var 

unidimensionell och den hade också en mycket bra intern reliabilitet (Cronbach 

alfa = 0,90). 

 

En aggregerad skala som döptes till ”hindrats från att vara ute p.g.a. 

myggförekomsten” skapades genom att ta medelvärdet av de två frågorna ”Hur 

ofta hindrade myggor dig från att vistas ute på din tomt förra sommaren” och 

”Hur ofta hindrade myggor dig från att besöka naturområden i ditt närområde 

förra sommaren”. Svarsalternativen kodades som följer: ”aldrig” = 1; ”sällan” = 2; 

”ibland”= 3; ”ofta” = 4; ”nästan alltid” = 5. En principalkomponentanalys visade 

på att skalan var unidimensionell och den hade också en mycket bra intern 

reliabilitet (Cronbach alfa = 0,89 ). 

 

En aggregerad skala som döptes till ”deskriptiva sociala normer” skapades genom 

att ta medelvärdet av de tre påståendena: ”De flesta människor på min hemort 

tycker det är mycket besvärligt med mygg”, ”De flesta människor på min hemort 

ser myggor som ett stort hot mot vårt samhälle”, ”De flesta människor på min 

hemort är positivt inställda till att bekämpa mygg”. Svarsalternativen kodades 

                                                 
3
 Cronbach alfa är ett mått på inre konsistens i en aggregerad skala, d.v.s. hur bra de olika 

påståenden som ingår i skalan hör samman. Helst skall en person som svarat på de olika 

påståendena i skalan svarar på ungefär samma sätt på alla påståenden. Om Cronbach alfa är hög 

(större än 0,70) kan man säga att skalan har en hög tillförlitlighet.  
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som följer: ”stämmer inte alls” = 1; ”stämmer inte så bra” = 2; ”stämmer sådär”= 

3; ”stämmer ganska bra” = 4; ”stämmer precis” = 5. En principalkomponentanalys 

visade på att skalan var unidimensionell och den hade även en bra intern 

reliabilitet (Cronbach alfa = 0,84) 

 

En aggregerad skala om ”värderingar om vikten av biologisk mångfald” skapades 

genom att ta medelvärdet av de fyra frågorna: ”Hur viktigt tycker du det är med 

biologisk mångfald i ditt närområde”, ” Hur viktigt tycker du det är med biologisk 

mångfald i din region”, ”Hur viktigt tycker du det är med biologisk mångfald i 

Sverige”, ”Hur viktigt tycker du det är med biologisk mångfald i övriga världen”. 

Svarsalternativen mättes på en sjugradig likertskala som ankrades med ”inte alls 

viktigt = 0” och ”mycket viktigt = 6”. En principalkomponentanalys visade på att 

skalan var unidimensionell och den hade även en hög intern reliabilitet (Cronbach 

alfa = 0,96). Skalan var dock negativt snedfördelad
4
 och därför dikotomiserades 

den via medianen till en grupp som kallades för: ”Svagare värderingar om vikten 

av biologisk mångfald” = 1 och en grupp som döptes till ”Starkare värderingar om 

vikten av biologisk mångfald” = 2. Medelvärdesskillnader mellan de två 

grupperna beräknades sedan.  

 

En aggregerad skala som mäter ”platsidentitet” skapades genom att ta 

medelvärdet av de tre påståendena: ”Min hemort är en del av vem jag är”, Jag 

identifierar mig med min hemort”, ”Jag känner att jag tillhör min hemort”. 

Svarsalternativen mättes på en sexgradig likertskala som ankrades med 

”instämmer inte alls = 0” och ”instämmer helt = 5”. Påståendena är tagna från 

Hernandez m. fl. (2007). En principalkomponentanalys visade på att skalan var 

unidimensionell och den hade också en hög intern reliabilitet (Cronbach alfa = 

0,96). Skalan var dock negativt snedfördelad och därför dikotomiserades den via 

medianen till en grupp som kallades för: ”Svagare platsidentitet” = 1 och en grupp 

som döptes till ”Starkare platsidentitet” = 2. Medelvärdesskillnader mellan de två 

grupperna beräknades sedan. 

 

Slutligen mättes ”tilltro till ansvariga myndigheter” med ett påstående som lyder 

som följer: ”Jag tror att myndigheterna kommer att hjälpa oss om 

myggsituationen blir värre i vårt närområde”. Svarsalternativen kodades som 

följer: ”stämmer inte alls” = 1; ”stämmer inte så bra” = 2; ”stämmer sådär”= 3; 

”stämmer ganska bra” = 4; ”stämmer precis” = 5. Inte sällan anses enfrågemått ha 

lägre tillförlitlighet än aggregerade skalor, men studier har visat att så inte 

behöver vara fallet och att enfrågemått fungerar nästan lika bra som aggregerade 

skalor (Wanous & Hudy 2001; Wanous, Reichers, & Hudy 1997). 

 

                                                 
4
 En negativt snedfördelad skala innebär i detta fall att de flesta som besvarat skalan har en tendens 

att instämma i stor utsträckning i de påståenden som ingår i den. Detta gör att det är olämpligt att 

använda denna skala i statistiska test som kräver en normalfördelad skala.  
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5 Resultat  

Nedan kommer de forskningsfrågor som introducerades i avsnitt 3 att besvaras. 

Resultatredovisningen börjar med en presentation av beskrivande data, 

exempelvis hur stor andel av respondenterna som instämmer helt i att den 

nuvarande myggsituationen är besvärlig. Alla procenttal är uträknade utifrån de 

antal personer som svarat på den specifika frågan. Efter presentationen av 

deskriptiv data följer några enklare statistiska analyser där eventuella skillnader 

mellan grupper och samband mellan olika aspekter presenteras.  

5.1 Upplevelser av myggsituationen 

På en inledande allmän fråga om i vilken utsträckning respondenterna upplever 

den nuvarande myggsituationen som besvärlig kan man i Figur 1 se att det var  

46 % som instämde helt eller delvis i detta påstående medan 51 % delvis eller helt 

motsatte sig påståendet. Exakt samma fråga ställdes till befolkningen i 

Dalälvsområdet under hösten 2012 (Soutukorva, Johansson, Hasselström, 2013). I 

detta område har bekämpning av myggor skett med det biologiska 

bekämpningsmedlet Bti i mer än tio år. Av dessa respondenter var det hela 92 % 

som instämde helt eller delvis i påståendet om att den nuvarande myggsituationen 

är besvärlig medan enbart 6 % delvis eller helt motsatte sig påståendet. Om en 

jämförelse görs går det att se att trots att bekämpning sker regelbundet med Bti i 

Dalälvsområdet upplever en mycket större andel i detta område än i området runt 

sjön Björken att myggsituationen är besvärlig. Sammanfattningsvis kan sägas att 

befolkningen kring sjön Björken har en något splittrad uppfattning om hur 

besvärlig den nuvarande myggsituationen är i området, lite färre upplever den som 

relativt besvärlig än de som inte upplever den som besvärlig. På samma gång är 

det tydligt att invånarna generellt sett upplever betydligt mindre besvär än de som 

bor i Dalälvsområdet.  

 

 
Figur 1 Respondenternas uppfattningar om myggsituationen (n = 302) 
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För att få en mer exakt bild av hur befolkningen vid sjön Björken upplevde att 

myggsituationen var under sommaren 2012 ställdes två frågor i relation till 

upplevelser vid den egna bostaden och i skog och mark runt bostaden. Enbart de 

respondenter som svarat att de befunnit sig i området under sommaren 2012, d.v.s. 

295 personer
5
, ingår i procentberäkningarna. 

 

Som går att se i Figur 2 och Figur 3 var det sammanlagt 71 % som svarade att 

situationen vid bostaden hade varit inte alls eller enbart lite besvärlig medan 55 % 

hade valt samma svarsalternativ då det gäller myggsituationen i skog och mark i 

närområdet. Enbart 17 % upplevde att myggsituationen vid bostaden var besvärlig 

eller mycket besvärlig medan 28 % hade valt dessa svarsalternativ då det gällde 

myggsituationen i skog och mark runt bostaden. Sammanfattningsvis upplever en 

majoritet av de svarande att myggsituationen både runt bostaden och i skog och 

mark i närheten inte är vidare besvärlig. En något mindre andel har valt dessa 

alternativ för skog och mark jämfört med på tomten och det motsatta gäller 

svarsalternativen besvärlig eller mycket besvärlig. Detta är föga förvånande då 

myggor trivs bättre i skog och mark än i relativt öppna ytor som hustomter.  

 

 

       
Figur 2 Respondenternas upplevelser av mygg- Figur3 Respondenternas upplevelser av mygg- 

situationen vid bostaden år 2012 (n = 295)  situationen i skog och mark år 2012 (n = 293) 

 

Ett alternativt sätt att komma åt människors uppfattningar om myggsituationen är 

att be dem uppge hur ofta de upplevt att myggor hindrat dem från att dels vistas 

ute på sin tomt och dels vistas ute i skog och mark. I Figur 4 och Figur 5 går att se 

hur respondenterna svarat på två frågor om detta. En andel av 63 % av de 

svarande uppgav att de aldrig eller sällan hade hindrats från att vistats ute på sin 

tomt under den närmast föreliggande sommaren, medan 58 % valde dessa 

alternativ då det gällde om de hindrats från att besöka naturområden i närområdet. 

De som uppgav att de ofta eller nästan alltid hindrats från att vistas ute på sin tomt 

var 17 % medan 23 % hade valt dessa svarsalternativ då det gäller om de hindrats 

                                                 
5
 Internt bortfall tillkommer och är specifik för varje fråga 
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från att besöka naturområden i närheten. Sammanfattningsvis kan sägas att en klar 

majoritet av de svarande inte verkar ha hindrats från att vara ute på grund av 

myggförekomsten medan i snitt ungefär en femtedel uppger att myggsituationen i 

relativt hög utsträckning faktiskt hindrats dem från att vara ute under den senaste 

sommaren. Alltså är åsikterna en aning splittrade även gällande dessa frågor. 

 

       
Figur 4 Upplevelser av att ha hindrats vara ute  Figur 5 Upplevelser av att ha hindrats från att 

på tomten sommaren 2012 (n = 295) vistas i naturen sommaren 2012 (n = 292). 

 

Slutligen ställdes två frågor om situationen i det specifika naturområdet runt sjön 

Björken. Dessa frågor besvarades enbart av de personer som uppgett att de besökt 

området minst en gång under sommaren 2012, vilket var 166 personer. Här bör 

påpekas att vi kan ha missat svar från personer som bor så nära sjön Björken att de 

inte aktivt fyllt i att de varit i området trots att de kanske varit i en absolut närhet 

nästan dagligdags.  

 

Av personerna som svarat på dessa två frågor kan vi i Figur 6 och i Figur 7 se att 

det var 66 % som uppgav att de upplevt myggsituationen i naturområdet runt sjön 

Björken som lite eller inte alls besvärlig och 65 % som svarade att de sällan eller 

aldrig hade hindrats från att besöka området på grund av myggförekomsten. 

Vidare var det 19 % som upplevde myggsituationen som besvärlig eller mycket 

besvärlig och 18 % som uppgav att de ofta eller nästan alltid hindrats från att 

besöka området på grund av myggförekomsten. Sammanfattningsvis upplevde en 

relativt stor majoritet att de inte besvärades av myggor då de vistades i 

naturområdet runt sjön Björken medan knappt en femtedel hade motsatta åsikter 

om myggsituationen. 
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Figur 6 Upplevelser av myggsituationen vid Figur 7 Har hindrats från att vara ute vid 

sjön Björken sommaren 2012 (n = 165)          sjön Björken sommaren 2012 (n = 166) 

5.2 Vilka attityder har lokalbefolkningen till hävd av 
markerna som myggbekämpningsmetod? 

Då det gäller respondenternas inställning till hävd av strandmarkerna som 

myggbekämpningsmetod ställdes först en fråga om man kände till denna åtgärd 

innan man började besvara enkäten. Nästan alla, 293 personer (94%)  kände till 

denna åtgärd. Dessa fick sedan besvara tre frågor om hur åtgärden påverkat 

myggsituationen i området.  

 

I Figur 8 går det att se att av de respondenter som uppgett att de känner till 

restaureringen av strandmarkerna var det hela 83 % som var mycket positivt 

inställda och 12 % som var ganska positivt inställda till åtgärden medan knappa  

1 % hade valt antingen alternativen ganska eller negativt inställda till åtgärden. 

Därtill går det i Figur 9 att se att 47 % upplevde att åtgärden hade varit mycket 

effektiv medan 44 % tyckte den varit ganska effektiv medan enbart 8 % ansåg att 

åtgärden var antingen inte alls effektiv eller inte vidare effektiv. Då det gäller hur 

myggsituationen förändrats i närområdet sedan denna åtgärd igångsattes var det, 

som framgår av Figur 10, av de som uppgivit att de hade erfarenhet av området 

innan åtgärden påbörjades 60 % som ansåg att situationen hade blivit mycket 

bättre, medan 28 % ansåg att den blivit lite bättre. Vidare ansåg 11 % att 

myggsituationen inte ändrats alls. Enbart knappa 1 % tyckte att situationen hade 

blivit lite eller mycket sämre.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att av den del av befolkningen kring sjön Björken 

som svarat på frågorna om hävd av strandmarkerna som myggbekämpningsmetod 

verkar en mycket stor andel vara mycket nöjda. Endast en mycket liten andel av 

de boende är negativt inställda till restaureringsåtgärderna som en metod att 

bekämpa mygg.    
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Figur 8 Inställning till restaureringen av strand- Figur 9 Hur effektiv respondenterna anser att 

markerna  (n = 290) restaureringsåtgärden har varit (n = 288) 

 

 

 
                                          Figur 10 Upplevelser av hur myggsituationen  

               förändrats i området (n = 290) 

5.3 Inställning till det alternativa myggbekämpnings-
medlet Bti 

Av respondenterna svarade 208 personer (66 %) att de hört talas om att det 

biologiska medlet Bti används som myggbekämpningsmetod i andra delar av 

landet. Dessa respondenter fick därefter besvara dels en allmän fråga om deras 

inställning till Bti som en åtgärd för att minska myggförekomsten, dels en fråga 

om de anser att man bör använda Bti för att bekämpa myggor vid sjön Björken 

redan den kommande sommaren, och dels en fråga om de anser att det är 

acceptabelt att använda Bti för att bekämpa myggor vid sjön Björken om 

myggsituationen förvärras. 

 

I Figur 11 går det att se att på den allmänna frågan om inställningen till Bti var det 

över hälften, 55 %, av de som kände till att man i andra delar av Sverige 

bekämpar mygg med hjälp av det biologiska bekämpningsmedlet Bti som hade en 
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ganska positiv eller mycket positiv inställning till detta bekämpningsmedel medan 

18 % uppgav att de har en ganska eller mycket negativ inställning. Värt att notera 

är att en relativt stor andel, 27 %, varken har en positiv eller negativ åsikt om detta 

bekämpningsmedel.  

 

Vidare går det i Figur 12 se att 35 % ansåg att påståendet att man i dagsläget bör 

bekämpa myggorna runt sjön Björken med hjälp av Bti stämmer ganska bra eller 

precis med vad de själv tycker medan 52 % ansåg att påståendet inte alls stämmer 

eller inte stämmer så bra med vad man själv tycker. Då det gäller påståendet om 

att det är acceptabelt att bekämpa mygg med Bti om myggsituationen blir värre 

runt sjön Björken var det en majoritet, 59 %, som ansåg att detta påstående 

stämmer ganska bra eller precis med vad de själva tycker medan 22 % ansåg att 

påståendet inte stämmer alls eller inte så bra i jämförelse med deras egen åsikt i 

frågan (se Figur 13).  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att i den del av befolkningen vid sjön Björken 

som svarat på frågorna kring Bti finns det inget som tyder på att inställningen är 

mycket negativ till detta preparat, över hälften är positivt inställda och mindre än 

en femtedel är negativt inställda. En majoritet av de svarande anser att det är 

acceptabelt att använda Bti i naturområdet runt sjön Björken om myggsituationen 

skulle bli värre. I dagsläget tycker dock en knapp majoritet att det inte finns behov 

av att använda Bti för att bekämpa myggorna. Det är dock en aning förvånande att 

det ändå är en så stor andel som dryga en fjärdedel av de svarande som anser att 

Bti bör användas redan nu för att bekämpa myggor vid sjön Björken. 

 

 

       
Figur 11 Allmän inställning till Bti (n = 208) Figur 12 Åsikter om man bör använda Bti 

redan denna sommar (n = 206) 
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Figur 13 Åsikter om hur acceptabelt det är att 

använda Bti om myggsituationen blir värre (n = 207) 

 

 

5.4 Skillnader mellan grupper 

Denna enkätstudie har visat att inställningen till restaureringen, d.v.s. hävd av 

strandmarkerna runt sjön Björken, är så gott som entydigt positiva, eller i vart fall 

är väldigt få av lokalbefolkningen negativt inställda till denna åtgärd. Därför är 

det föga intressant att studera varför grupper skiljer sig åt i åsikter gällande just 

denna aspekt. Däremot är upplevelserna av myggsituationen samt inställningen till 

Bti som alternativt bekämpningsmedel mer splittrade. Detta gör det intressant att 

då det gäller dessa två sistnämnda aspekter studera vad skillnader i upplevelser 

och attityder kan bero på, eller för att utrycka det på ett alternativt vis, hur olika 

grupper skiljer sig åt gällande dessa aspekter.  

 

För det första kan, som beskrevs i avsnitt 2.3, de boende ha olika uppfattningar 

beroende på om de varit eller inte varit engagerade i myggbekämpningen. Två 

frågor om denna aspekt presenterades i enkäten. Dels ställdes en fråga om man 

varit aktiv i någon grupp/organisation som arbetat för att markerna skulle 

restaureras. Dels ställdes en fråga om man på något annat vis engagerat sig inför 

myggsituationen i området, t.ex. genom att ha skrivit på en lista eller om man 

bidragit med pengar.  

 

37 personer (12 %) uppgav att de varit aktiv i någon grupp som arbetat för att få 

till stånd en restaurering av strandmarkerna medan 91 personer (29 %) uppgav att 

de engagerat sig på något annat vis. För att kunna se om det finns någon statistisk 

signifikant skillnad i medelvärde mellan de som varit aktiva och de som inte varit 

aktiva då det gäller dels upplevelser av den nuvarande myggsituationen och dels 

inställning till Bti som alternativt bekämpningsmedel utfördes ett antal oberoende 

t-test. Då det gäller upplevelser av myggsituationen användes de två aggregerade 

skalorna som presenterats i avsnitt 4.2, dels ”besvär av myggförekomsten” och 

dels ”hindrats från att vara ute p.g.a. myggförekomsten”.  
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I tabell 1 går det att se att de som varit aktiva i någon grupp/organisation som 

jobbat för att få igång restaureringsåtgärderna var mindre benägna att tycka att 

den nuvarande myggsituationen är besvärlig och de var därtill mindre benägna att 

uppge att de hindrats från att vara ute på sommaren p.g.a. myggsituationen, i båda 

fallen i jämförelse med de som inte varit aktiva. Vidare går det att se att på de två 

frågorna om Bti bör användas i området runt sjön Björken redan nu och om 

myggsituationen blir värre, är de som varit aktiva i en grupp mindre benägna att 

instämma i dessa påståenden (se tabell 1). Då det gäller allmän inställning till Bti 

finns det dock ingen skillnad i åsikter mellan de som varit aktiva och de som inte 

varit aktiva i en organisation.  

 

 

Tabell 1 Medelvärdesskillnader mellan aktiva i organisation och icke-aktiva 

gällande upplevelser av myggförekomst och attityder till Bti 

 Engagerad i grupp Inte engagerad i grupp  

 N M SD N M SD t df p 

Besvär av mygg-

förekomsten 
34 1,85 0,95 257 2,50 1,22 -3,62 48,73 *** 

Hindrats från att vara ute 

p.g.a. myggförekomsten 
34 1,85 0,98 256 2,35 1,22 -2,68 47,56 ** 

Bti – allmän inställning 34 3,35 1,20 173 3,60 1,06 -1,17 205 n.s. 

Bti – jag vill att man 

bekämpar redan idag 
33 2,00 1,50 173 2,84 1,46 -3,02 204 ** 

Bti – det är acceptabelt 

att bekämpa om mygg-

situationen blir värre 

33 3,03 1,49 173 3,71 1,26 -2,76 204 ** 

Notera. Frihetsgrader (df) med decimaler indikerar att variansen i den beroende variabeln inte är 

lika i de två grupperna (enligt Levenes test) och att detta har justerats för i t-testet. N= antal 

personer; M= medelvärde på skalan; SD= standardavvikelse; ***p<=0.001;  **p<=0.01; 

*p<=0.05; n.s.= icke signifikant 

 

 

Då det gäller eventuella medelvärdesskillnader på frågorna om upplevelse av 

besvär från myggor mellan den grupp som sagt att de engagerat sig på annat vis 

och de som uppgett att de inte engagerat sig alls visar det sig i samtliga fall att 

inga medelvärdesskillnader existerar (se tabell 2). Däremot finns det en skillnad 

gällande inställning till påståendet att Bti som alternativt bekämpningsmedel bör 

användas redan idag, där de som varit aktiva med andra aktiviteter är mindre 

benägna att hålla med än de som inte alls har varit aktiva (se tabell 2).   
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Tabell 2 Medelvärdesskillnader mellan engagerade i övriga aktiviteter och icke-

engagerade gällande upplevelser av myggförekomst och attityder till Bti 

 Engagerad i övrigt Inte alls engagerad   

 N M SD N M SD t df p 

Besvär av mygg-

förekomsten 
88 2,37 1,20 203 2,45 1,21 -0,54 289 n.s. 

Hindrats från att vara ute 

p.g.a. myggförekomsten 
88 2,20 1,19 202 2,33 1,20 -0,80 288 n.s. 

Bti – allmän inställning 74 3,62 1,11 133 3,51 1,07 0,70 146,78 n.s. 

Bti – jag vill att man 

bekämpar redan idag 
73 2,41 1,52 133 2,87 1,47 -2,12 204 * 

Bti – det är acceptabelt 

att bekämpa om mygg-

situationen blir värre 

73 3,55 1,39 133 3,63 1,28 -0,43 204 n.s. 

Notera. Frihetsgrader (df) med decimaler indikerar att variansen i den beroende variabeln inte är 

lika i de två grupperna (enligt Levenes test) och att detta har justerats för i t-testet. N= antal 

personer; M= medelvärde på skalan; SD= standardavvikelse; ***p<=0.001;  **p<=0.01; 

*p<=0.05; n.s.= icke signifikant 

 

Det kan också vara av intressant att undersöka om det finns några signifikanta 

könsskillnader mellan männen och kvinnorna som svarat på enkäten gällande 

upplevelser av myggsituationen och attityder till Bti som alternativt 

bekämpningsmedel. I tabell 3 går det att se att det inte finns någon signifikant 

skillnad mellan män och kvinnor då det gäller deras upplevelser av hur besvärlig 

myggsituationen var sommaren 2012. Däremot upplever kvinnorna i en högre 

utsträckning än männen att de hindrats från att vara ute på grund av 

myggsituationen under sommaren 2012. Gällande allmän inställning till Bti och 

de två påståendena om att man bör bekämpa mygg med Bti redan idag och om 

myggsituationen blir värre finns det inga signifikanta skillnader i åsikter mellan 

de kvinnliga och manliga respondenterna (se tabell 3). 

 

Tabell 3 Medelvärdesskillnader mellan kvinnor och män gällande upplevelser av 

myggförekomsten och attityder till Bti 

 Kvinnor Män  

 N M SD N M SD t df p 

Besvär av mygg-

förekomsten 
181 2,52 1,20 112 2,30 1,22 1,55 231,94 n.s. 

Hindrats från att vara ute 

p.g.a. myggförekomsten 
181 2,41 1,18 111 2,11 1,21 2,13 290 * 

Bti – allmän inställning 121 3,50 1,13 87 3,63 1,01 -0,90 206 n.s. 

Bti – jag vill att man 

bekämpar redan idag 
120 2,63 1,56 87 2,83 1,42 -0,95 205 n.s. 

Bti – det är acceptabelt 

att bekämpa om mygg-

situationen blir värre 

120 3,57 1,35 87 3,67 1,29 -0,54 205 n.s. 

Notera. Frihetsgrader (df) med decimaler indikerar att variansen i den beroende variabeln inte är 

lika i de två grupperna (enligt Levenes test) och att detta har justerats för i t-testet. N= antal 

personer; M= medelvärde på skalan; SD= standardavvikelse; ***p<=0.001;  **p<=0.01; 

*p<=0.05; n.s.= icke signifikant 
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I inledningen gick det att läsa att en stark platsidentitet i relation till området runt 

sjön Björken möjligtvis skulle kunna ha en betydelse för upplevelser av 

myggsituationen och attityder till Bti. Den aggregerade skalan som presenterades i 

metodavsnittet delades upp i två delar, att man antingen har en stark eller svag 

platsidentitet. Som går att se i Tabell 4 verkar om respondenterna har en stark 

eller en svag platsidentitet inte ha någon betydelse för varken upplevelsen av 

myggor eller för attityder till Bti som bekämpningsmedel. Ingen av 

medelvärdesskillnaderna var statistiskt signifikanta. Dock bör nämnas att då det 

gäller allmän inställning till Bti så är respondenter med starkare platsidentitet 

nästan signifikant (p=0,052) mer benägna att ha en positiv inställning till medlet 

 

Tabell 4 Medelvärdesskillnader mellan respondenter med svag respektive stark 

platsidentitet gällande upplevelser av myggförekomsten och attityder till Bti 

 Svag platsidentitet Stark platsidentitet  

 N M SD N M SD t df p 

Besvär av mygg-

förekomsten 
153 2,35 1,07 134 2,54 1,34 -1,32 254,10 n.s. 

Hindrats från att vara ute 

p.g.a. myggförekomsten 
154 2,23 1,06 134 2,38 1,33 -1,10 253,84 n.s. 

Bti – allmän inställning 103 3,40 1,02 100 3,69 1,11 -1,95 201 n.s. 

Bti – jag vill att man 

bekämpar redan idag 
103 2,54 1,37 99 2,87 1,59 -1,63 200 n.s. 

Bti – det är acceptabelt 

att bekämpa om mygg-

situationen blir värre 

103 3,58 1,26 99 3,64 1,37 -0,29 200 n.s. 

Notera. Frihetsgrader (df) med decimaler indikerar att variansen i den beroende variabeln inte är 

lika i de två grupperna (enligt Levenes test) och att detta har justerats för i t-testet. N= antal 

personer; M= medelvärde på skalan; SD= standardavvikelse; ***p<=0.001;  **p<=0.01; 

*p<=0.05; n.s.= icke signifikant 

 

 

Slutligen testades om skillnader i styrka gällande värderingar om vikten av 

biologisk mångfald ger utslag på uppfattningar om myggsituationen och 

inställning till Bti. Som tabell 5 visar är de som har starkare värderingar om vikten 

av biologisk mångfald mindre benägna att uppleva myggsituationen som besvärlig 

och har också i mindre utsträckning hindrats från att vara ute än de som har 

svagare värderingar kring vikten av biologisk mångfald. De som har starkare 

värderingar om vikten av biologisk mångfald är därtill mindre benägna att ha en 

allmän positiv inställning till Bti och till att det är acceptabelt att bekämpa med 

Bti i framtiden om myggsituationen blir värre än de som har svagare värderingar. 

Inga signifikanta medelvärdesskillnader går dock att identifiera då det gäller 

inställningen att man redan idag bör bekämpa mygg med Bti vid sjön Björken.  
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Tabell 5 Medelvärdesskillnader mellan respondenter med svaga respektive starka 

värderingar kring vikten av biologisk mångfald gällande upplevelser av 

myggförekomsten och attityder till Bti 

 Svagare värderingar 

biologisk mångfald 

Starkare värderingar 

biologisk mångfald 

 

 N M SD N M SD t df p 

Besvär av mygg-

förekomsten 
147 2,57 1,27 138 2,28 1,11 2,02 281,31 * 

Hindrats från att vara ute 

p.g.a. myggförekomsten 
147 2,42 1,23 138 2,14 1,13 1,98 282,80 * 

Bti – allmän inställning 95 3,72 1,02 108 3,37 1,01 2,30 201 * 

Bti – jag vill att man 

bekämpar redan idag 
95 2,76 1,46 107 2,59 1,51 0,78 200 n.s. 

Bti – det är acceptabelt 

att bekämpa om mygg-

situationen blir värre 

95 3,85 1,18 107 3,34 1,40 2,85 199,40 ** 

Notera. Frihetsgrader (df) med decimaler indikerar att variansen i den beroende variabeln inte är 

lika i de två grupperna (enligt Levenes test) och att detta har justerats för i t-testet. N= antal 

personer; M= medelvärde på skalan; SD= standardavvikelse; ***p<=0.001;  **p<=0.01; 

*p<=0.05; n.s.= icke signifikant 

5.5 Vilka faktorer samvarierar med upplevelsen av 
myggförekomsten och attityder till Bti?  

 

Ålder kan möjligtvis ha en betydelse för upplevelser av besvär från myggor och 

kanske även för inställning till Bti som alternativt bekämpningsmedel. Därför 

genomfördes korrelationsanalyser mellan å ena sidan de aggregerade måtten 

”besvär av myggförekomsten” och ”hindrats från att vara ute p.g.a. 

myggförekomsten” samt måtten om attityder till Bti och å andra sidan uppgiven 

ålder bland respondenterna. I tabell 6 framgår det att ju yngre respondenterna är 

desto mer benägna är de att tycka att myggsituationen är besvärlig och ju mer 

anser de sig ha blivit hindrade från att vara ute på sommaren p.g.a. myggor. Då 

det gäller inställning till Bti går det i tabell 6 att se att ålder inte har några 

signifikanta samband med dessa mått. Om respondenterna är yngre eller äldre har 

alltså ingen betydelse för deras attityder gällande Bti. 

 

I inledningen av denna rapport skrevs att det även kan vara intressant att 

undersöka om det finns några samband mellan, å ena sidan upplevelser av 

myggförekomsten och attityder till Bti och, å andra sidan, deskriptiva sociala 

normer kring förekomsten av mygg, d.v.s. om respondenterna i hög utsträckning 

tror att andra i området tycker att myggor är ett stort hot mot exempelvis 

lokalsamhället, samt slutligen respondenternas tilltro till ansvariga myndigheter. I 

tabell 4 går det att se att det i vissa fall existerar statistiskt signifikanta samband. 

Ju starkare respondenterna upplever att andra personer i området ser myggor som 

ett stort hot (deskriptiva sociala normer) desto mer benägna är de att uppleva 

myggorna i området runt sjön Björken som besvärliga, att uppge att de hindrats 
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från att vara ute på sommaren och att ha positiva allmänna attityder till Bti och till 

användning av detta medel redan idag runt sjön Björken samt om mygg-

situationen blir värre. Respondenternas tilltro till ansvariga myndigheter verkar 

dock inte ha en betydelse för varken upplevelser av myggsituationen eller 

attityder till Bti, d.v.s. inga signifikanta korrelationer identifierades (se tabell 6). 

 

Tabell 6 Korrelationer mellan upplevelser av myggsituationen och inställning 

till Bti å ena sidan och ålder, deskriptiva sociala normer och tilltro till 

ansvariga myndigheter å andra sidan (Pearsons korrelationskoefficienter) 

 

 Ålder Deskriptiva 

sociala normer 

Tilltro 

Besvär av mygg-

förekomsten 
-0,26*** (n=285) 0,26*** (n=292) -0,02 (n=291) 

Hindrats från att vara ute 

p.g.a. myggförekomsten 
-0,21*** (n=285) 0,31*** (n=291) -0,01 (n=290) 

Bti – allmän inställning - 0,07 (n=203) 0,23*** (n=207) -0,05 (n=206) 
Bti – jag vill att man 

bekämpar redan idag 
- 0,03 (n=202) 0,29*** (n=206) -0,06 (n=205) 

Bti – det är acceptabelt 

att bekämpa om mygg-

situationen blir värre 

-0,09 (n=202) 0,31*** (n=206) 0,03 (n=205) 

Notera *p<=0,05; **p<=0,01; ***p<=0,001; n = antalet personer som analysen genomförts på  

5.6 Sammanfattning av resultaten 

Sammanfattningsvis visar studien att en majoritet av de svarande inte upplever 

den nuvarande myggsituationen i området som besvärlig medan ungefär en 

femtedel har en motsatt uppfattning där de upplever besvär från myggorna och 

känner sig hindrade från att vara ute på sommaren. Om man varit aktiv i en grupp 

som arbetat för att få igång restaureringen av strandmarkerna och om man har 

starkare positiva attityder till biologisk mångfald är man mindre benägen att ha 

upplevt besvär från myggorna. Det motsatta gäller om man tror att andra som bor 

i området ser myggor som ett hot i större utsträckning och om man är yngre 

snarare än äldre.  

 

Om uppfattningarna om störningsgraden orsakad av myggen är en aning splittrade 

är attityderna till åtgärden för myggbekämpning, hävd av strandmarkerna, i stort 

entydigt positiva och människorna upplever också i stor utsträckning att 

myggsituationen förbättrats i området efter att denna åtgärd påbörjats. Trots dessa 

positiva attityder är respondenterna också relativt positivt inställda till Bti som 

alternativ bekämpningsmetod och över hälften av de svarande kan tänka sig en 

bekämpning med detta medel om myggsituationen skulle bli värre i framtiden i 

området. Gällande inställningen till Bti är det intressant att konstatera att de som 

varit aktiva i en förening för att hävden av strandmarkerna skulle påbörjas är 

mindre benägna än de som inte varit aktiva att dels anse att Bti skall användas 

redan idag för att bekämpa myggor i området och dels att anse att det är 
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acceptabelt att använda Bti i området om myggsituationen i framtiden blir värre. 

Det motsatta gäller för de som har en stark tro att nästan alla andra som bor i 

områdets ser myggor som ett stort hot. 
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6 Avslutande diskussion  

I detta avsnitt av rapporten kommer de huvudskaliga resultaten att diskuteras och 

styrkor och svagheter med studien att beröras.  

6.1 I stort nöjda med myggsituationen men ändå 
något splittrade i uppfattningarna 

En majoritet av respondenterna upplever den nuvarande myggsituationen som i 

stort inte alls besvärlig vilket indikerar att livsmiljön i området idag är acceptabel 

sett ur ett myggperspektiv. Om detta beror på själva åtgärden, hävd av 

strandmarkerna, går dock inte att säga med säkerhet då det inte finns någon 

förstudie som visar hur de boende runt sjön Björken upplevde myggsituationen 

före de vidtagna restaureringsåtgärderna. Att det var en besvärlig myggsituation 

finns enbart rapporterat i media och från aktiva inom organisationen som arbetat 

för att få till stånd restaureringen. Därutöver har ett antal boende skrivit i enkäten 

att myggsituationen var hemsk innan åtgärderna sattes igång. Men hur stor denna 

olägenhet var har alltså inte mätts och därmed kan ingen egentlig jämförelse göras 

mellan hur de boende upplever situationen idag och innan åtgärden. Det är också 

intressant att se att på en generell fråga om hur man upplever den nuvarande 

myggsituationen är det betydligt färre som upplever obehag med myggen i 

området runt sjön Björken, där en restaurering av strandmarkerna genomförts, än i 

Nedre Dalälvsområdet där regelbunden bekämpning med det biologiska medlet 

Bti har pågått i över tio år.   

 

Att en dryg majoritet upplever att myggsituationen inte är besvärlig betyder dock 

inte att alla tycker så. Ungefär en femtedel av de som svarat på enkäten anser att 

myggen är störande. En ungefär lika hög andel anser därtill att de hindras från att 

vara ute på somrarna i relativt hög utsträckning. Det kan framstå som 

inkonsekvent att denna andel ändå är så pass stor då det i princip inte är någon 

som är missnöjd med restaureringsåtgärderna ur ett myggbekämpningsperspektiv. 

En del människor tycker alltså att myggsituationen är besvärlig men anser sig 

ändå vara mycket nöjda med åtgärden. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 

åtgärden inte enbart är en myggbekämpningsåtgärd utan först och främst är en 

naturvårdande och friluftsfrämjande åtgärd (Sunne kommun, 2006, 2007). Även 

om vi i enkäten betonade att vi enbart var intresserade av myggbekämpnings-

aspekten kan en del av respondenterna här även vägt in åtgärdens 

naturvårdsaspekter när de angivit att de är nöjda med den. 

 

Det är heller inte ovanligt att människor hyser en del motstridiga och ibland 

ambivalenta attityder om saker och ting. Detta är inte minst märkbart inom 

miljöområdet, där många situationer är komplexa och man kan ta hänsyn till olika 

dimensioner när man bedömer olika men sammanhängande aspekter av en 

situation (se t.ex. Beekman & Brom, 2007; Ojala & Rikner, 2010). I 
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intervjustudien som genomfördes i Nedre Dalälvsområdet visade det sig att trots 

att människor ansåg att myggsituationen var förfärlig och att de därför var för en 

bekämpning med Bti kunde de samtidigt se en hel del negativa aspekter med att 

använda detta bekämpningsmedel även om de sällan gav utryck för det offentligt 

(Ojala & Lidskog, 2011). Då det gäller befolkningen vid sjön Björken kan det 

exempelvis vara som så att det fortfarande finns en del mygg i området, men på 

samma gång är man ändå nöjda med att de vidtagna åtgärderna har förbättrat 

situationen och accepterar kanske ett visst besvär förknippade med myggor av 

exempelvis etiska skäl. Respondenterna i intervjustudien med boende vid Nedre 

Dalälven var exempelvis emot att hela myggpopulationen skulle utplånas, d.v.s. 

om det skulle vara möjligt, då de ansåg att detta var moraliskt fel (Ojala & 

Lidskog, 2011). 

 

Slutligen kan de en aning splittrade åsikterna om myggbesvären möjligtvis ha att 

göra med att sommaren 2012 var en sommar med relativt stor nederbörd vilket 

brukar förknippas med en högre grad av myggor (Länsstyrelsen Gävleborg, 

2012b; SMHI, 2013a, 2013b). Om studien istället hade gjorts efter en sommar 

med mindre nederbörd, hade åsikterna kanske varit mer entydigt positiva. Men 

detta går naturligtvis enbart att spekulera i.  

 

6.2 Mycket nöjda med hävden som 
myggbekämpningsmetod men ändå villiga att 
prova Bti om situationen blir värre 

  

 

Som redan diskuterats till viss del i föregående avsnitt var de flesta av 

respondenterna mycket nöjda med restaureringen av strandmarkerna som en 

myggbekämpningsmetod. Man ansåg att åtgärden hade varit effektiv och att 

myggsituationen hade förbättrats. Även om det inte direkt undersöktes i denna 

studie kan det ändå vara intressant att konstatera att en hel del av respondenterna i 

enkätstudien som genomfördes i Nedre Dalälvsområdet såg just hävd av 

strandmarker som ett alternativ till Bti eftersom man upplevde denna åtgärd som 

säker ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv (Soutukorva, Johansson & 

Hasselström, 2013). Detta kan möjligtvis också ha påverkat uppfattningarna om 

denna åtgärd vid sjön Björken.  

 

Men även om de boende i stort var nöjd med hävd av strandmarkerna som en 

myggbekämpningsmetod fanns det också de som uppgav att man borde bekämpa 

myggorna i området med Bti redan den kommande sommaren. Denna andel var 

inte stor men existerade ändå, trots att de flesta inte tyckte att man skulle bekämpa 

med Bti för tillfället. Gällande den allmänna inställningen till Bti som åtgärd för 

att minska myggförekomsten var en knapp majoritet positivt inställd och en knapp 

majoritet ansåg också att det var acceptabelt att bekämpa mygg vid sjön Björken 

med Bti i framtiden om myggsituationen skulle bli värre. Denna relativt positiva 
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inställning till Bti kan möjligtvis ha påverkats av den rätt omfattande rapportering 

i nationell media om bekämpningen vid Nedre Dalälvsområdet som under en lång 

period var mycket positiv till bekämpningen med Bti och presenterade den som en 

effektiv lösning på myggproblematiken utan några synliga nackdelar (Lidskog & 

Olausson, 2013). Att människors åsikter om olika miljöfrågor och miljöproblem 

ofta hänger samman med medierapporteringen har diskuterats i ett antal 

forskningsstudier (Carvalho, 2005; Lidskog & Olausson, 2013). 

 

Slutligen bör återigen betonas att blandade åsikter är vanliga bland människor då 

det gäller komplexa situationer. Hävd av strandmarkerna kan anses vara en 

mycket bra och effektiv metod för att bekämpa mygg men Bti kan också bedömas 

som ett bra och effektivt alternativ. Också kommentarer på öppna frågor i 

enkätstudien i Nedre Dalälvsområdet visar på att även om de boende där har en 

positiv inställning till Bti för att detta medel verkar vara effektivt för stunden har 

man inget emot alternativa bekämpningsmetoder som är mer hållbara i längden så 

länge som de är effektiva i att minska på myggförekomsten (Soutukorva, 

Johansson & Hasselström, 2013).  

6.3 Faktorer som hänger samman med skillnader i 
åsikter 

Studien visar på att skillnader i upplevelser av myggsituationen till viss del verkar 

hänga samman med om man varit aktiv i en grupp/organisation för att få igång 

restaureringen av området runt sjön Björken eller inte. Om man har varit aktiv är 

man mindre benägen att anse att den nuvarande myggsituationen är besvärlig och 

att man hindrats från att vara ute på samma gång som har en mindre positiv 

inställning till Bti. Detta kan möjligtvis bero på att de som är aktiva har mer 

kunskap inom området genom att de har arbetat mer med frågan under många år. 

Men om så verkligen är fallet går inte att bekräfta med denna studie då 

kunskapsfrågor inte inkluderades i enkäten. Det finns också studier som indikerar 

att de som engagerar sig inom liknande grupper ofta har mer extrema åsikter om 

frågan det gäller jämfört med andra berörda (Zwart, 2007). Det är dock svårt att 

veta om detta beror på att människor som har starkare åsikter är de som engagerar 

sig eller om det snarare är gruppolariseringseffekter som visar sig. 

Gruppolarisering handlar om att när människor jobbar tillsamman i en grupp så 

påverkar man varandra på så sätt att man kommer att dra åt ett mer extremt håll i 

sina åsikter jämfört med personer som inte är aktiva i gruppen (Moscovici & 

Zavalloni, 1969). Att skillnaderna var större och mer frekvent förekommande då 

det gäller de som engagerat sig i en grupp/organisation än de som enbart 

engagerat sig på annat vis stöder gruppolariseringshypotesen. 

 

Att personer hyser starka positiva värderingar kopplade till biologisk mångfald 

hänger också samman med att man dels anser att myggsituationen inte är vidare 

besvärlig och dels har mindre positiva attityder till Bti. Att våra värderingar till 

viss del påverkar våra attityder till mer konkreta företeelser är ett välkänt fenomen 

inom socialpsykologisk forskning och bekräftas också av denna studies resultat 

(Myers m.fl., 2010; Stern & Dietz, 1994). Även om inställningen i media länge 
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var mycket okritisk och positiv till Bti har denna bild modifierats en del sedan år 

2010 då olika instanser inom forskar- och myndighetsvärlden börjat peka på att 

det finns osäkerhet förknippad med Bti:s mer långsiktiga effekter på just den 

biologiska mångfalden (Lidskog & Olausson, 2013). Detta stöds också av resultat 

ifrån en kvalitativ studie i Dalälvsområdet där folk nämnde möjliga risker med Bti 

för den biologiska mångfalden redan innan dessa kritiska studier fick 

uppmärksamhet i media (Ojala & Lidskog, 2011). 

 

Ytterligare en intressant aspekt är att människor som har starka deskriptiva sociala 

normer om att andra i området anser att myggorna är ett hot, i högre utsträckning, 

anser att myggsituationen är besvärligare och även har en mer positiv inställning 

till Bti än de som inte hyser dessa normer. Studier inom socialpsykologin har visat 

att människor om man frågar dem direkt inte verkar tro, eller vilja erkänna, att hur 

man tror andra människor tänker och beter sig har en betydelse för de egna 

åsikterna och agerandet (Cialdini, 2007). Men studier visar att just sociala normer 

har ett mycket starkt förklaringsvärde då det gäller t.ex. miljövänligt beteende 

(Göckeritz et al., 2010; Nolan et al., 2008). Resultatet av föreliggande studie 

styrker dessa teorier ytterligare. Med hjälp av vår studie kan man dock inte med 

säkerhet säga vad som påverkar eller orsakar vad eftersom det hade krävt en 

experimentell design eller en långtidsstudie. Experiment inom andra områden har 

dock visat att det till stor del är de sociala normerna som påverkar det egna 

beteendet och inte tvärt om, d.v.s. att man formar åsikter om andras beteenden 

utifrån hur man själv agerar (Schultz m.fl., 2007). 

 

Studien visade därtill att ju yngre respondenterna var desto mer benägna var de att 

uppleva myggsituationen som besvärlig och att uppge att de hindrats från att vara 

ute på somrarna. Inställningen till Bti skilde sig dock inte åt beroende på ålder. 

Här kan nämnas att det finns sociologisk litteratur som argumenterar för att 

människor i vårt nutida samhälle har blivit alltmer känsliga och mindre villiga att 

acceptera olika hot, risker och olägenheter (Furedi, 2002; 2003). Detta skulle då 

indirekt indikera att detta karakteriserar yngre mer än äldre vilket denna studie 

bekräftar då det gäller olägenheter från myggor. Här bör också nämnas att vår 

enkät har besvarats av en stor andel äldre respondenter och frågan är här hur 

resultatet hade blivit om fler yngre hade svarat på vår enkät.  

 

Slutligen visade det sig att kön inte verkar ha någon större betydelse för 

upplevelsen av myggförekomsten och inställningen till Bti. Kvinnor låg i och för 

sig konsekvent högre på medelvärden över besvär från myggen och lägre då det 

gäller positiv inställning till Bti men enbart en av dessa medelvärdesskillnader var 

statistiskt signifikant och det var att kvinnor i högre utsträckning än män upplever 

att de hindrats från att vara ute p.g.a. myggförekomsten. Platsidentitet hade ingen 

betydelse för upplevelser av besvär från myggor och för inställning till Bti. En 

anledning till detta kan vara att platsidentitet mer har ett samband med allmän 

riskuppfattning om myggor som sedan kan påverka mer konkreta upplevelser av 

myggförekomst och attityder till olika bekämpningsåtgärder. Tidigare studier har 

visat på samband mellan just allmänna riskuppfattningar och platsidentitet (se 

Devine-Wright, 2009; Wester-Herber, 2004). Inte heller tilltro till ansvariga 
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myndigheter verkade ha någon betydelse gällande myggupplevelse och inställning 

till Bti. Det är dock föga förvånande då tillitsfrågor inte varit aktuella i området 

runt sjön Björken på samma sätt som de varit i Dalälvsområdet.   

 

6.4 Styrkor och svagheter med studien 

Alla empiriska studier har både styrkor och svagheter. En svaghet med denna 

studie är att för att verkligen kunna få kunskap om befolkningen i området runt 

sjön Björken upplever den nuvarande myggsituationen som förbättrad jämfört 

med hur den var innan bekämpningsåtgärderna sattes in borde även en studie 

gjorts av hur de boende upplevde situationen innan åtgärderna vidtagits. Denna 

möjlighet fanns dock inte eftersom denna studie initierades först några år efter att 

åtgärderna påbörjats. Däremot kan denna studie visa på att befolkningen idag är 

relativt nöjda med både myggsituationen och restaureringsåtgärderna.  

 

En annan sak som bör påpekas är att den grupp som svarade på enkäten har en 

relativt hög medelålder. Eftersom upplevelsen av besvär från myggor till viss del 

verkar hänga samman med ålder kan detta ha påverkat just denna del av resultatet. 

Hade fler av de som svarat varit yngre hade kanske fler också upplevt 

myggsituationen som besvärlig. Här bör dock påpekas att inställningen till själva 

restaureringsåtgärden, hävd av strandmarkerna, var så entydigt positiv att vi inte 

ansåg det vara relevant att titta på samband med varken ålder eller någon annan 

faktor. 

 

Styrkan med denna studie är att ambitionen varit att rikta sig till en bred allmänhet 

som bor i området runt sjön Björken. Detta innebär att vi inte enbart kartlagt de 

som är aktivas åsikter, utan olika berörda gruppers attityder. Som nämnts i 

inledningen sker bekämpning av myggor i första hand utifrån människors 

uttryckta besvär (Soutukorva, Johansson & Hasselström, 2013). Med tanke på 

detta är det naturligtvis viktigt att verkligen försöka fånga in hur människor i de 

berörda områdena upplever situationen och vilka eventuella skillnader i 

upplevelser som finns bland de boende. Det räcker kort sagt inte att enbart 

koncentrera sig på den faktiska myggförekomsten, dels för att den inte säger hur 

allmänheten upplever situationen, dels för att en acceptabel nivå av mygg kan 

förändras med tiden. Det räcker heller inte att koncentrera sig på att tala med 

redan aktiva då denna studie visar att de till viss del skiljer sig åt i uppfattningar 

ifrån de som inte varit aktiva, vilket stöds av socialpsykologisk litteratur om 

gruppolarisering. 
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