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Sammanfattning 

 
Denna uppsats undersöker om studenters betalningsvilja för en vägtrafikbullerreduktion från 40 

dBA till 30 dBA skiljer sig från övriga samhällets betalningsvilja för samma reduktion. Övriga 

samhällets betalningsvilja för vägtrafikbuller är framräknat av Trafikverket i den årliga ASEK-

rapporten. Bakgrunden till denna uppsats är det förslag om en ny bullerlagstiftning som 

regeringen har lagt fram, vilken gör skillnad mellan studentlägenheter och andra lägenheter vad 

gäller tillåten vägtrafikbullernivå. Om studenters betalningsvilja för vägtrafikbuller skiljer sig 

från övriga samhällets kan det, utifrån den aspekten, finnas belägg för en särlagstiftning för 

studentbostäder. Denna uppsats använder en annan metod än Trafikverket för att få fram 

respondenternas betalningsvilja. Vår undersökning använder metoden Contingent Valuation 

(CV) och Trafikverkets beräkningar är baserade på metoden Hedonisk Priser (HP). Det finns 

problem med båda metoderna och dessa problem finns i viss utsträckning i både vår 

undersökning och den studie Trafikverkets värden är baserade på. Trafikverkets beräkningar 

visar att individer värderar en bullerreduktion från 40 till 30 dBA till 245,5 kr/månad och person. 

Vår undersökning visar att studenter värderar samma bullerreduktion till 583,5/månad och 

person. Vi drar därför slutsatsen att utifrån vår studie och Trafikverkets bullervärdering verkar 

studenter ha en högre betalningsvilja för trafikbuller än övriga samhällets, och att det därmed 

inte finns belägg för en särlagstiftning för studentbostäder utifrån den aspekten. 
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1 Inledning 
 

1.1 Problemformulering 

 

I dagens Sverige råder det brist på hyresrätter i många av de större städerna.
1
 Detta är ett problem 

för en stor del av befolkningen, men framför allt för den yngre delen då de efterfrågar 

hyresrätter.
2
 Det har i debatten framförts olika anledningar till detta problem, och ett av dessa är 

att trafikbullerlagstiftningen är för sträng.
3
 Även för studenter är detta problematiskt, och många 

universitetsstäder har idag svårt att förse de studerande i staden med bostäder. Exempelvis är 

kötiden för att få en egen bostad i Linköping idag i genomsnitt 27 veckor, men vid höstterminens 

start är denna siffra ännu högre. I Uppsala är problemet störst; där är den genomsnittliga kötiden 

för att få en egen bostad 142 veckor.
4
 Hyresrättsbristen är ett problem eftersom blivande 

studenter kan välja att avstå vidare studier p.g.a. svårigheterna med att hitta bostad. Om det är 

fallet skulle det innebära diverse samhällsförluster, så som t.ex. förlorat humankapital i 

samhället. Ett förlorat humankapital försämrar individers produktivitet, vilket i längden kan leda 

till en minskad välfärd.
5
 

 

I Sverige idag gäller Boverkets riktvärden vid byggandet av bostäder, vilka är beslutade av 

Riksdagen. Dessa riktvärden säger att dygnsmedelvärdet vid yttre fasad inte får överstiga 55 

dBA (decibel) för någon typ av bostad. Lagstiftningen är alltså harmoniserad för alla typer av 

bostäder. “Yttre fasad” innebär den ljudnivå som gäller utanför bostadens fönster. Det finns vissa 

ytterligare tekniska krav, så som att dygnsmedelvärdet på den s.k. tysta eller ljuddämpade sidan 

inte får överstiga 45 dBA vid yttre fasad och att maxvärdet för buller vid anslutande uteplatser är 

70 dBA.
6
 För denna uppsats syften är det dygnsmedelvärdet vid yttre fasad som är 

utgångspunkten. Dock räknas dessa värden om för att motsvara de bullernivåer som råder 

inomhus.  

 

                                                
1
 Boverket 2014  

2
 Henriksson, Jan 2013 

3
 Slottner Erik 2013 

4
 AllaStudier.se 2014 

5
 Acemoglu och Autor 2011 

6
 Trafikverket 2015a 
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Som tidigare nämnt finns det kritik mot den ovan beskrivna lagstiftningen, inte minst utifrån dess 

påverkan på byggandet av studentbostäder. Martin Johansson, generalsekreterare på 

Studentbostadsföretagen, sammanfattar problemet såhär: 

 

“Några särskilda regler finns inte för studentbostäder. Det är problematiskt eftersom 

studentbostäder i regel är små och enkelsidiga, vilket innebär att det inte går att lägga t.ex. ett 

sovrum mot en tyst sida och vardagsrummet ut mot gatan när lägenheten bara består av ett rum. 

Därmed begränsas möjligheterna var det går att bygga.”
7
  

 

I skrivande stund finns det dock ett förslag om en ändrad bullerlagstiftning från regeringen. Även 

om den nya föreslagna lagstiftningen inte skulle skilja sig speciellt mycket från den tidigare 

lagstiftningen som vi skrivit om ovan, görs det vissa förändringar. Den nya föreslagna 

bullerförordningen säger att lägenheter på högst 35 kvadratmeter tillåter en bullernivå på 60 dBA 

vid yttre fasad. Förordningen skulle också tillåta, vilket är det mest intressanta ur denna uppsats 

perspektiv, att “en bostadsbyggnad som är avsedd för studenter vid universitet eller högskola“ får 

ha en bullernivå på 65 dBA vid yttre fasad. Den nya lagstiftningen skulle alltså tillåta högre 

buller i studentbostäder än i andra bostäder.
8
 

 

Även om den nya föreslagna lagstiftningen kan motiveras av bostadsbristen för studenter, finns 

det eventuella problem med den. Beräkningen av betalningsviljan för buller som idag används 

kommer från Trafikverket. Där görs ingen skillnad mellan olika samhällsgrupper. Den gamla 

bullerlagstiftningen gjorde som sagt inte heller någon skillnad mellan olika samhällsgrupper, 

utan hade samma riktvärden för alla bostäder. I den nya föreslagna lagstiftningen finns det 

däremot särskilda bestämmelser för studentbostäder vad gäller tillåtna bullernivåer, där lagen 

tillåter högre bullernivåer för studentbostäder. Om studenters betalningsvilja för buller är lägre 

än resten av samhället skulle en lagstiftning som tillåter högre buller för studenter vara rimlig. 

Om studenter däremot inte skiljer sig från övriga befolkningen, eller t.o.m. har högre 

betalningsvilja för buller än övriga samhället, kan en särlagstiftning för studenter ifrågasättas.  

  

                                                
7
 Johansson 2015 

8
 Regeringen 2015 
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Är den nya föreslagna bullerlagstiftningen utifrån detta rimlig? För att ge en indikation på detta 

undersöker vi i denna uppsats studenters trafikbullervärdering på Linköpings Universitets 

Campus Valla och jämför den med Trafikverkets värdering av trafikbuller. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om studenters betalningsvilja för vägtrafikbuller 

skiljer sig från övriga samhällets, och om det därmed utifrån den aspekten finns belägg för en 

särlagstiftning för studentbostäder när det kommer till vägtrafikbuller. 

 

1.3 Metod 

 

I denna uppsats estimerar vi studenternas betalningsvilja för vägtrafikbuller med hjälp av 

metoden Contingent Valuation (CV). Vi jämför de värden vår undersökning får fram med de 

värden Trafikverket använder, vilka i denna uppsats representerar “övriga samhällets” 

betalningsvilja för buller. Trafikverket har använt en annan metod för att få fram sina 

respondenters betalningsvilja, nämligen Hedoniska priser (HP). I uppsatsen kommer 

betalningsvilja ibland att benämnas som WTP (Willingness To Pay), beroende på i vilket 

sammanhang begreppet används. Att vi har estimerat just vägtrafikbuller beror på att vi anser att 

det är en typ av buller som folk ofta utsätts för, och att respondenterna i vår undersökning 

därmed i viss utsträckning har en tidigare erfarenhet av vägtrafikbuller som nyttighet. Vi har 

gjort vårt urval från studenterna på Campus Valla vid Linköpings universitet. 

 

Vår CV-undersökning är i referendum format, vilket innebär att respondenterna får ta ställning 

till ett bud, vilket de antingen kan acceptera eller inte. Undersökningen handlar om huruvida 

respondenterna väljer att bo i en dyrare lägenhet med lägre vägtrafikbuller (Lägenhet A), eller en 

billigare lägenhet med högre vägtrafikbuller (Lägenhet B). Decibelnivåerna av vägtrafikbuller 

studenterna tar ställning till gäller inne i lägenheten, vilket framgår av enkäten. Undersökningen 

har skett i samband med föreläsningar, där olika klasser har fått olika bud. När vi talar om ett bud 

gäller det i vårt fall en given skillnad i månadshyran mellan de två lägenheterna. Ett bud på 400 
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innebär t.ex. att Lägenhet A att har en hyra på 3000 kr/månad och Lägenhet B har en hyra på 

2600 kr/månad. Vi har i undersökningen använt oss av sex olika bud. En majoritet av 

respondenterna får en enkät där budet utgår från 3000 kr/månad. Men för att testa om 

undersökningen har problem med att situationen uppfattas som alltför hypotetisk, får en mindre 

del av respondenterna en enkät där budet utgår från 4000 kr/månad, men som i övrigt är likadan. 

Även om respondenterna tar ställning till olika skillnader i hyra mellan lägenheterna, är det 

samma skillnad i buller mellan lägenheterna för alla respondenter. De vägtrafikbullernivåer som 

vi använder i undersökningen är 30 dBA och 40 dBA. Vi spelar upp ljudnivåerna i 

högtalarsystemet i de föreläsningssalar vi genomför undersökningen i. Dessa 

vägtrafikbullernivåer är baserade på lagstiftningen och en genomsnittlig bullerreduktion från 

fasad till inomhus (se kapitel 5.1). I kapitel 5 redogörs för hur denna metod har utformats och 

genomförts mer i detalj. 

 

1.4 Avgränsningar och metodkritik 

 

Undersökningen syftar till att undersöka betalningsviljan för vägtrafikbuller hos studenter i 

Sverige, men vi har bara möjlighet att genomföra undersökningen på studenter på Linköpings 

universitets Campus Valla. Ett grundläggande problem med vår metod är att vi inte kan garantera 

att situationen är lika för alla. Vi har på olika sätt försökt att göra situationen så lik för alla 

respondenter som möjligt, men det finns fortfarande risker att folk inte är koncentrerade på 

ljudet, ser situationen som för orealistisk eller missförstår vad enkäten handlar om. I kapitel 5 går 

vi igenom mer specifik metodkritik, samt hur vi har gått till väga för att bemöta olika typer av 

problem. 

 

Vidare kan det diskuteras huruvida det går att jämföra två undersökningar för betalningsviljan 

som har gjorts med två olika metoder, som vi gör i denna uppsats. Enklast är det att jämföra 

resultat från två studier som har använt samma metod, vilket skulle innebära att det optimala ur 

denna aspekt vore om vi i denna uppsats genomförde en HP-studie. Det är dock svårt att 

genomföra en HP-studie på enbart studenter, bl.a. eftersom det då måste separeras ut vilka 

bostäder studenter bor i och vilka ”övriga samhället” bor i. En faktor som bidrar till att 

ytterligare försvåra genomförandet av en HP-studie på enbart studenter är att i vissa bostäder bor 
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det över tid både studenter och icke-studenter. En HP-studie görs över en given tidsperiod (se 

kapitel 3) och om det under den tidsperioden i vissa bostäder bott både studenter och icke-

studenter överlappande blir det svårt att isolera vilken bullervärdering studenter har. Därför har 

vi valt att genomföra en CV-undersökning. Det är dock inte oproblematiskt att anta att resultaten 

från dessa två metoder skulle vara direkt jämförbara (se kapitel 8).  

 

1.5 Etik 

 

Det finns vissa etiska problem med att skilja studenter och resten av samhället åt när det kommer 

till bullernivåer inne i en lägenhet. Forskning har visat att det verkar finnas samband mellan 

problem med hjärt- och kärlsystemet och en långvarig exponering för vägtrafikbuller. På kortare 

sikt har forskningen även visat att trafikbullret bl.a. kan påverka individers sömn och vila, 

stressnivåer, koncentrationsnivåer samt prestationsnivåer.
9
 Det går att argumentera för att 

studenter inte tillbringar lika mycket tid i sin lägenhet som andra samhällsgrupper, vilket skulle 

innebära att ljudnivån inte spelar lika stor roll i en studentlägenhet. Dessutom sägs det att 

studenter bor en kortare tid i sina bostäder än genomsnittet.
10

 Motargument är att studenter 

behöver ha en tystare miljö hemma så att deras hjärnor får tid och möjlighet för återhämtning 

efter en lång och lärorik dag, samt att en del av studenterna bedriver hemmastudier.
11

  

 

1.6 Disposition 

 

I kapitel 2 behandlas teorin kring, och problem med, värderingsmetoden Contingent Valuation, 

vilket är den metod denna uppsats använder vid beräkning av betalningsvilja för vägtrafikbuller. 

 

I kaptiel 3 behandlas teorin kring och problem med värderingsmetoden Hedoniska priser, vilket 

är den metod Trafikverket använder vid beräkning av betalningsvilja för vägtrafikbuller.  

 

I kapitlel 4 redovisas Trafikverkets beräkningar av övriga samhällets betalningsvilja för 

vägtrafikbuller och hur Trafikverket har kommit fram till denna. 

                                                
9
 Boverket 2008 

10
 Tidningarnas Telegrafbyrå Stockholm 2014 

11
 Ögren et.al. 2014 
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I kaptiel 5 redovisas hur uppsatsens studie genomförts, kritik mot densamma och hur studien har 

hanterat de problem med Contingent Valuation som tas upp i kapitel 2. 

 

I kaptiel 6 diskuteras tidigare forskning på området. 

 

I kaptiel 7 redovisas resultaten från den vår genomförda undersökning. 

 

I kaptiel 8 förs en diskussion kring och analys av uppsatsens resultat. 

 

I kaptiel 9 ges förslag på vidare forskning inom området. 
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2. Contingent Valuation 
 

För att genomföra en korrekt ekonomsik analys måste alla kostnader och nyttor associerade med 

projektet tas med i kalkylen. Vissa varor finns det en marknad för, och för dessa varor är 

marknadspriset en indikation på dess nytta. Det finns dock “varor”, s.k. kollektiva nyttigheter 

och externaliteter, som inte köps och säljs och som det därmed saknas en marknad för. Exempel 

på sådana varor kan vara ökad luft- eller vattenkvalitet, minskade vårdköer eller, som i vårt fall, 

förändringar i vägtrafikbuller i bostäder.
12

 I de fall där det inte finns en marknad för en given 

nyttighet kan inte ett marknadspris användas för att värdera densamma. Det har därför utvecklats 

olika alternativa metoder för att värdera dessa nyttigheter. Metoderna delas upp i “Revealed 

preferences” och “Stated preferences”. “Revealed preferences” baseras på konsumenters 

observerade beteenden gentemot en marknadsvara, exempelvis hur huspriser har förändrats vid 

byggandet av en ny närliggande väg som ökat trafikbullret. “Stated preferences” går ut på att 

försöka få fram respondenternas betalningsvilja genom att direkt fråga respondenterna om 

densamma, istället för att observera deras beteende.
13

 

 

Mer specifikt kommer vi använda oss av en metod som heter Contingent valuation, vilket är en 

metod inom “Stated preferences”. CV-metoden används med fördel i undersökningar där det 

saknas en marknad för den nyttighet som undersöks, vilket är fallet med vägtrafikbuller. I en 

CV-undersökning blir respondenterna presenterade för en viss förändring, ett s.k. scenario. Den 

vanligaste formen av CV-undersökningar, vilken även används i denna uppsats, är att 

respondenterna får välja mellan status quo, alltså hur det ser ut idag, och en förändring av 

situationen. I undersökningen framgår att denna förändring kommer medföra en viss kostnad, 

t.ex. förändrad hyra eller höjda skatter, och respondenten får sedan på olika sätt ta ställning till 

om denna förändring, inklusive kostnaden för densamma, är önskvärd eller inte.
14

 

 

En CV-undersökning kan utföras på flera olika sätt. Det går att göra telefonintervjuer där 

utredaren ringer upp respondenten och genomför undersökningen över telefon. Denna metod är 

dock kostsam och respondenten kan känna sig tvungen att svara på frågorna på ett visst sätt 

                                                
12

 Mattsson 2006 
13

 Boardman et.al. 2011 
14

 Boardman et.al. 2011 
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p.g.a. att intervjun är personlig. Det finns även en risk att intervjuaren fungerar ledande på 

respondenten genom sitt sätt att ställa frågorna, vad gäller exempelvis betoning och tonläge. Ett 

annat sätt att genomföra undersökningen är att skicka ett massutskick över mail med bifogad 

enkät till de tilltänkta respondenterna som de får fylla i och skicka tillbaka. Vid ett massutskick 

finns det problem med bortfall då många personer inte anser sig ha tiden som krävs för att öppna 

enkäten och fylla i samt skicka tillbaka den. En tredje möjlighet för att genomföra 

undersökningen är att samla respondenter i ett rum och genomföra undersökningen med gruppen 

samlad. Även här kan det finnas problem med att respondenterna känner sig tvungna att svara på 

en fråga på ett visst sätt då personen bredvid kan se deras svar.
15

 

 

CV-undersökningars enkäter kan utformas på tre olika sätt; med “nonreferendum methods”, 

“contingent ranking method” eller “referendum method”. Det finns två varianter av 

nonreferendum methods; “open-ended WTP method” samt “closed-ended iterative bidding 

method”. Skillnaden mellan dessa är att i den förstnämnda får respondenten själv uppge sin 

maximala betalningsvilja i en öppen fråga, medan respondenten i den sistnämnda deltar i en form 

av budgivning där intervjuaren höjer budet tills respondenten inte längre är beredd att betala den 

summa som budet motsvarar. I contingent ranking method ska respondenten ranka olika 

kombinationer av kvantiteter av vara och pris mellan “bästa kombination” och “sämsta 

kombination”. Undersökningar som använder sig av referendum method ger respondenten ett val 

mellan två olika bud, de ställs således inför en “take it or leave it”-situation.
16

 De olika 

utformningarna är associerade med olika typer av problem. 

 

2.1 Problem med Contingent Valutation 

 

Det finns vissa problem med CV som metod. Dessa problem kan grovt delas upp i två kategorier: 

de som har att göra med hur undersökningen i sig är utformad (kontext, hypotetiskhet, neutralitet 

etc.) och de som har att göra med respondentens beteende när undersökningen besvaras 

(judgement bias, strategiskt beteende etc.).
17

 

 

                                                
15

 Mattsson 2006 
16

 Boardman et. al. 2011 
17

 Boardman et. al. 2011 
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Ett av problemen med CV är att metoden ofta används för att uppskatta individers WTP för en 

hypotetisk situation. När individers värderingar av ovanliga varor som det saknas egentliga 

marknader för undersöks, kan det vara svårt för respondenterna att förstå frågan. Detta kan göra 

att de anger ett inkorrekt WTP jämfört med om de till fullo hade förstått situationen. Eftersom 

det saknas en marknad för många av de nyttigheter som CV använts för att värdera, t.ex. 

vägtrafikbuller, kan respondenterna vara ovana att ta beslut om dessa typer av varor. Denna 

osäkerhet kan reduceras genom att klart och tydligt försöka förklara problemet och situationen 

för respondenterna.
18

 
19

 

 

I situationer där CV-undersökningar är aktuella blir ofta en av huvudfrågorna vilket 

betalningssätt som är det mest lämpliga, och om det överhuvudtaget finns något sådant. Eftersom 

CV ofta utgår från en hypotetisk situation är denna fråga svår. För att öka realismen i CV-

undersökningar är det viktigt att specificera betalningssättet till det betalningssätt som är det 

mest troliga att användas om varan skulle producerats och säljas. Det vanliga blir då att använda 

sig av en höjning av skatterna, prishöjningar eller höjda abonnemangsfakturor (t.ex. el- och 

vattenräkning).
20

 

 

Det finns även en risk att CV-undersökningen utformas på ett sådant sätt att den blir ledande för 

respondenten. Enkätens utformning kan leda respondenterna att svara på ett visst sätt beroende 

på hur frågan och/eller scenariot framställs. Om detta är fallet har undersökningen problem med 

bristande neutralitet. I en CV-undersökning är det därför viktigt att enkäten utformas på ett 

noggrant sätt med text och frågor som inte är ledande, utan framstår som helt neutral. Risken för 

att frågan blir ledande är störst i en telefonintervju. 
21

 

 

Ett antagande i traditionell ekonomisk teori är att individer kan ta rationella beslut i de allra flesta 

marknadssituationer. Det finns en risk att detta inte gäller under vissa förutsättningar. Fenomenet 

där individer inte tar helt rationella beslut kallas för “judgement bias”. Det finns olika typer av 

judgement biases som kan påverka en CV-undersöknings tillförlitlighet. En typ av judgement 

                                                
18

 Ibid 
19

 Mattsson 2011 
20

 Boardman et. al. 2011 
21

 Ibid 
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bias som kan förekomma i CV-undersökningar är “anchoring bias”. I korthet innebär anchoring 

bias att respondenterna lägger för stor vikt vid den första informationen de får, vilket gör att de 

inte är fullt uppdaterade med verkligheten och det scenario som målas upp för dem. Anchoring 

bias kan även innebära att respondenternas angivna WTP är högre än deras reella WTP eftersom 

de kan anta att varan måste vara värdefull då den är föremål för en undersökning.
22

 

 

Eftersom respondenterna i en enkätundersökning inte behöver göra ett riktigt val, utan endast ett 

hypotetiskt, finns det även en risk för “noncommitment bias”. Det innebär att respondenterna kan 

överskatta sitt WTP om de inte behöver genomföra affären på riktigt.
23

 Denna risk är störst om 

betalningssättet i scenariot är frivilligt eftersom respondenerna då kan ange ett högt WTP för att 

få en moralisk tillfredsställelse, men kanske skulle vara mindre generösa om de faktiskt var 

tvungna att betala. Genom att ha ett tvingande betalningssätt minskar risken för noncommitment 

bias. 

 

Om en CV-undersökning använder sig av en closed-ended iterative bidding method kan det även 

finnas en “starting point bias”. Det innebär att det bud som respondenterna får ta ställning till 

först kan påverka deras val. Om respondenterna inte har en tydlig preferens på hur högt de 

monetärt värderar en viss kollektiv nyttighet kan de söka efter ledtrådar i enkäten för hur mycket 

det är rimligt att värdera nyttigheten till. Om detta sker blir enkäten styrande för respondentens 

val, vilket kan ge en snedvridning i resultatet.
24

   

 

Respondenter har ibland en tendens att vara konservativa på så sätt att de sätter högre värde på 

saker de är tvungna att ge upp jämfört med om de skulle få samma sak. Respondenter har då en 

riskaversion. P.g.a. denna riskaversion tenderar beräkningar av “accepteringsviljan” (WTA, 

Willingness To Accept), d.v.s. den kompensation respondenten vill ha för att ge upp en given 

nyttighet, vara högre än beräkningar av WTP. Denna riskaversion kan alltså också ge upphov till 

snedvridningar av WTP.
25

 

 

                                                
22

 Boardman et. al. 2011 
23

 Ibid 
24

 Ibid 
25

 Boardman et. al. 2011 
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För att en CV-undersökning ska vara trovärdig gäller det att respondenterna uppger sina faktiska 

preferenser. Om respondenterna ser en chans att handla strategiskt finns det en risk att de uppger 

preferenser som skiljer sig från deras faktiska preferenser för att försöka få till stånd ett visst 

utfall.
26

 Vi kan exempelvis tänka oss en undersökning där respondenterna med öppna svar får 

uppge sin WTP för en offentlig utgift som kommer att finansieras med skattemedel. Om en 

respondent tror att skatteökningen blir högre än sitt egna WTP för utgiften har respondenten ett 

incitament att uppge ett lågt WTP, t.ex. noll, för att maximera chansen att utgiften inte kommer 

till stånd. Detta är ett exempel på strategiskt beteende som gör att CV-undersökningen riskerar 

att ge en falsk bild av respondenternas faktiska WTP. 

 

Det finns olika sätt att försöka undvika de här problemen. Exempelvis har Cummings et al. 

definierat fyra villkor som de anser minimerar problemen med CV som metod. Dessa villkor 

kallas “Reference operating conditions” och lyder: 

● Respondenterna bör förstå och vara bekanta med varan som värderas; 

● de bör ha haft tidigare värderings- och valerfarenhet vad gäller konsumtionsnivå av 

varan; 

● osäkerhetsnivån bör hållas så låg som möjligt; 

● WTP bör användas istället för WTA som mått.
27

 

 

Hur vi i vår undersökning har använt oss av dessa villkor för att bemöta de problem som finns 

med CV som metod beskrivs i kapitel 5. 

 

  

                                                
26

 Ibid 
27

 Soguel 1996 
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3 Hedoniska Priser 
 

Hedoniska Priser, även HP, är en metod för att beräkna betalningsvilja för externaliteter och 

kollektiva nyttigheter som, till skillnad mot CV, baseras på observerat beteende, d.v.s. revealed 

preferences. I HP skattas en regressionmodell som förklarar priset på en tillgång (t.ex. en 

fastighet) med de variabler som kan påverka dess värde (t.ex. storlek, läge, vägtrafikbuller). 

Därefter härleds marginaleffekterna av variablerna på tillgångspriset. En HP-studie skulle 

exempelvis kunna visa att en ökning av vägtrafikbullernivån med 1 dBA sänker fastighetspriset 

med i snitt 2 %. Utifrån regressionen kan sedan betalningsviljan uppskattas för en viss variabel.
28

 

I vårt fall är vägtrafikbullers påverkan på tillgångspriset den mest intressanta variabeln. 

 

3.1 Problem med Hedoniska Priser 

 

Precis som med CV finns det vissa nackdelar med HP som metod för att beräkna WTP. HP mäter 

inte bara individers betalningsvilja för förändringen i vägtrafikbullernivåer, utan kan även fånga 

upp bieffekter av den ökade trafiken, så som t.ex. en ökad säkerhetsrisk av att trafiken och 

rörelsen i området ökar. Dessa bieffekter kan tänkas påverka om individer vill bosätta sig i 

området eller inte, vilket i sin tur påverkar fastighetspriset.
29

 

 

HP förutsätter också att priset på tillgången speglar det som ska värderas, d.v.s. att individerna är 

insatta i hur den givna nyttigheten påverkar tillgången. För att ta vägtrafikbuller som exempel 

måste individerna vara medvetna om bullernivåerna innan de köper en fastighet eller när de 

väljer mellan olika fastigheter. Om de inte är medvetna om det kommer inte heller 

vägtrafikbullret ge ett korrekt utslag på fastighetspriserna. Detta problem kan även kopplas till 

asymmetrisk information. Som säljare har du antagligen mer information om fastighetens olika 

aspekter, inklusive bullernivåer, än vad köparen har. Köparen går ofta på visning av huset under 

en begränsad tid vilket gör att de kan ha svårt att få en korrekt bild av bullernivåerna, samtidigt 

som säljaren kan ha incitament att inte fullt ut beskriva bullernivåerna. Denna asymmetriska 

information kan då leda till att buller får en inkorrekt inverkan på priset.
30

 

                                                
28

 Boardman et. al. 2011 
29

 Ibid 
30
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Det är viktigt att det finns en variation bland utbudet på den marknad, i vårt fall 

fastighetsmarknaden, som undersöks. Variationen är en förutsättning för att köparen ska hitta sin 

optimala kombination. Om exempelvis en individ vill ha en fastighet med ett visst antal rum som 

har lågt buller, men alla fastigheter med detta antal rum har högt buller, kan individen inte välja 

sin optimala kombination. Detta kan göra att resultatet blir snedvridet.
31

 Om alla dyra hus har 

många rum och lågt buller, samtidigt som alla billiga hus har få rum och högt buller, finns det 

vidare en risk för multikollinjäritetsproblem. I detta fall skulle vara svårt att separera hur stor del 

av marginaleffekten som beror på antal rum och hur stor del som beror på buller.
32

 

 

Slutligen är det viktigt för HP att alla variabler är korrekt mätta. Ibland kan det vara enklare att 

använda data som är lättillgängligt för att mäta en variabel, trots att den datan inte är det bästa 

sättet att få fram ett korrekt värde på variabeln. I exemplet med fastighetspriser kan fastighetens 

kvalitet vara en viktig variabel. Fastighetens kvalitet kan dock vara svår att mäta. Detta gör att en 

studie istället kan försöka använda data för byggnadsår som indikator på kvalitet, när ett 

kvalitetsindex i själva verket skulle ha varit bättre. Om en variabel inte mäts på ett korrekt sätt 

kan de data som den variabeln är baserad på även mäta andra saker. Byggnadsår skulle t.ex. 

kunna vara en indikation på andra variabler så som antal rum, givet att det under en viss 

tidsperiod var populärt att bygga bostäder med ett visst antal rum. Detta kan ge en snedvridning i 

resultaten.
33

 

 

 

  

                                                
31
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32
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33

 Mattsson 2006 



14 
 

4. Trafikverkets bullervärdering 
 

De bullervärden vi jämför med är de värden Trafikverket presenterar i de årliga ASEK-

rapporterna. ASEK står för Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder 

inom transportområdet. Den senaste ASEK-rapporten, 5.2, släpptes 1 april 2015. Den är baserad 

på tidigare ASEK-rapporter, vars värderingar sedan har räknats upp utifrån tillväxt, inflation och 

ny forskning. De ursprungliga ASEK-värderingarna baserades på en HP-studie på villapriser i 

Ängby utanför Stockholm (Wilhemsson 1997). Den nya forskningen som de uppdaterade ASEK-

värdena är baserade på består av en HP-studie på villapriser i Lerum utanför Göteborg.
34

 

Lerumstudien skiljer sig från Wilhemssons studie då den visar ett “mindre konvext samband” 

mellan buller och respondenters betalningsvilja för buller.
35

 

 

Den hedoniska prisstudie som ASEK 5.2 är baserad på bygger på data över fastighetspriser 

mellan 1996 och 2006 från kommunen Lerum utanför Göteborg. Studien undersöker hur 

fastighetspriserna i området förändras vid bullerexponering från både väg- och järnvägstrafik. 

Vägtrafikbullret kommer från motorvägen E20 som passerar genom kommunen. Studien 

använder olika förklaringsvariabler för att förklara beroendevariabeln fastighetspris; exempelvis 

area, kvalitetsindex, avstånd till väg och järnväg samt vägtrafikbuller. Genom att ha 

vägtrafikbuller som en förklaringsvariabel kan studien härleda vilken marginaleffekt en 

förändring av vägtrafikbullret har på fastighetspriset.
36

 

 

För att vara specifik har studien genom HP härlett två marginaleffekter för vägtrafikbuller, en för 

dBA-nivåer mellan 50 och 55 dBA och en för dBA-nivåer på 55 dBA och högre. Ljudnivåerna 

gäller vid yttre fasad. De marginaleffekter studien kommer fram till är att en ökning av 

vägtrafikbullret med 1 dBA ger en sänkning av fastighetspriserna med 1,2 % för dBA-nivåer 

mellan 50 och 55 dBA, och en sänkning av fastighetspriserna med 1,7 % för dBA nivåer på 55 

dBA och högre.
37

 

 

                                                
34
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35
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36
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37
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Utifrån dessa värden har Trafikverket sedan räknat fram en uppskattning på befolkningens WTP 

för vägtrafikbullerökningar. Trafikverket har värderat kostnaden för störningar från både utom- 

och inomhusbuller. Utomhusbullret är värderat från 45 dBA till 75 dBA med intervall på 1 dBA. 

Det mest intressanta för vår undersökning är dock kostnaden för störningar från inomhusbullret. 

Denna kostnad har Trafikverket fått fram genom att räkna med en genomsnittlig bullerreduktion 

från yttre fasad på 27 dBA. Detta innebär att de har mätt individers bullervärdering mellan 18 

dBA och 48 dBA inomhus.
38

 

 

Vår undersökning mäter som sagt studenters kostnad för bullerstörning inomhus mellan 30 och 

40 dBA. Den kostnad Trafikverket har fått fram för bullerstörningar inomhus i samma intervall 

är 979 kr per person och år vid 30 dBA buller, och 3925 kr per person och år vid 40 dBA buller. 

Kostnaden för ökning av bullernivån från 30 dBA till 40 dBA är därmed 245,5 kr per person och 

månad (se Tabell 1).
39

 Detta benämner vi som samhällets betalningsvilja för buller. 

 

    Tabell 1. Trafikverkets beräkningar av samhällets betalningsvilja för buller

 

 Källa: Trafikverket 2015b 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
38

 45-27=18, 75-27=48 
39

 Siffror från tabell i ASEK 5.2. 3925-979=2946 kr per person och år vilket ger: 2964/12=245,5 kr per person och 

månad. Uträkningar kontrollerade med Trafikverket via e-mail. 
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5. Genomförande av vår CV-undersökning 
 

Nedan beskriver vi i detalj hur vi har utformat vår CV-undersökning. Vi beskriver först vår 

enkät, vilken vi använde för att få fram vår data. Efter det går vi igenom vår pilotenkät och vilka 

möjligheter det finns att generalisera resultaten från enkäten. Slutligen går vi igenom metodkritik 

och hur vi har försökt motverka de problem som finns med CV som metod. 

 

5.1 Enkäten 

 

Uppsatsens resultat är baserat på data från vår egen CV-undersökning, vilken är utformad som en 

enkätundersökning. Att vi valde att utföra undersökningen med hjälp av enkäter istället för andra 

undersökningsmetoder, som via e-mail, telefon, brev o.s.v., beror på att vi ansåg att enkäter var 

det mest effektiva. Dels blir bortfallet lågt då vi fysiskt går ut till föreläsningar, men det är också 

det smidigaste sättet för att på ett bra sätt kunna illustrera skillnader i vägtrafikbullernivå mellan 

två lägenheter (se nedan). 

 

Enkäten delades ut i samband med 13 föreläsningar med totalt 857 respondenter. Alla 

respondenter fick samma information: det vi sa var skrivet sedan innan i ett manus (se bilaga 3), 

alla respondenter fick likadana enkäter och vi testade ljudet i salarna innan vi använde dem. Det 

enda som skiljde de olika undersökningstillfällena åt var att respondenter på olika föreläsningar 

fick olika bud.  

 

Undersökningen genomfördes genom att dela ut enkäterna vid föreläsningar i de större salarna 

(C1, C2, Key1, I101 och U1) på Linköpings Universitets Campus Valla. Respondenterna 

upplystes om att de inte kunde börja svara på enkäten innan vi spelat upp de två olika 

bullernivåerna (40 och 30 dBA) i högtalarsystemet och att de inte fick diskutera svaren med 

varandra medan de svarade. Vi bad respondenterna att ta en tid att noga läsa igenom enkätens 

markerade scenario så att de var väl medvetna om vad de svarade på (se Figur 1).  
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          Figur 1. Scenario i enkäten 

 

 

När samtliga respondenter hade läst igenom scenariot upplyste vi dem om att de ljunivåer vi 

skulle spela upp var dygnsmedelvärden och att de gällde 7 dagar i veckan inomhus. Efter det 

spelade vi upp de två ljudnivåerna i 25 sekunder vardera, först för lägenhet A (30 dBA) och 

sedan för lägenhet B (40 dBA). När vi hade spelat upp ljudnivåerna bad vi respondenterna att 

börja svara på enkäten, och att de kunde lämna salen när de var klara. 

 

I den första frågan i enkäten (se Figur 2) får respondenterna välja mellan de två lägenheterna. 

 

       Figur 2. Fråga 1 i enkätundersökning 1 

 

Genom att välja Lägenhet B visar respondenten att hen inte är villig att betala 50 kr högre hyra i 

månaden för en lägenhet där bullernivån har minskat från 40 till 30 dBA. Detta definierar vi i 

uppsatsen som ett nej-svar. Detta blir ett mått på respondentens betalningsvilja för den givna 

bullerreduktionen. Som nämnts ovan fick respondenter vid olika föreläsningar ta ställning till 

olika bud. I Figur 2 är exempelvis budet 50 kr, eftersom skillnaden mellan hyran på Lägenhet A 

och Lägenhet B är 50 kr. Vi använde oss av 6 olika bud i undersökningen: 50 kr, 200 kr, 400 kr, 

700 kr, 1000 kr och 1500 kr. Vi kom fram till dessa bud genom en pilotundersökning som 

beskrivs i kapitel 5.2. Motiveringen för att använda hyresskillnader som bud är att många 

studenter bor i hyresrätter och därmed kan relatera till detta betalningssätt. För att underlätta för 
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studenterna väljer vi att utforma undersökningen genom att vi frågar om deras hyra per månad 

över hela året, trots att det finns studenter som bara betalar hyra 10 månader om året. Vi utgår 

från medelhyran för Studentbostäder AB:s enrumslägenheter i Linköping och räknar om denna 

till att gälla 12 månader. Detta gör vi eftersom det endast är cirka 25 % av de studerade på 

universitetet som har en hyra på 10 månader om året.
40

 

 

Majoriteten av alla respondenter, 792 stycken, fick enkäter där Lägenhet A kostade 3000 och 

kostnaden för Lägenhet B varierade, precis som i Figur 2. Vi fick indikationer på att det kunde 

finnas problem med att hyrorna uppfattades som orealistiskt låga, vilket kan vara ett problem för 

undersökningens trovärdighet (detta beskrivs mer utförligt i kapitel 5.5). Därför fick 65 

respondenter en enkät där Lägenhet A kostade 4000 och Lägenhet B kostade 3000 enligt Figur 3. 

 

       Figur 3. Fråga 1 i enkätundersökning 2 

 

Genom detta test kan vi avgöra om det finns någon statistisk skillnad mellan de båda 

undersökningarna, och därmed få en tydligare indikation om huruvida undersökningen har 

problem med att hyrorna uppfattas som orealistiskt låga (se kapitel 7). 

 

Varför har vi använt oss av just 30 dBA och 40 dBA? De bullernivåer vi utgår från grundar sig 

på den nuvarande bullerlagstiftningen och den särlagstiftning för studentbostäder som har 

föreslagits av regeringen. I denna uppsats utgår vi från det huvudsakliga riktvärdet, d.v.s. ett 

maximalt dygnsmedelvärde på 55 dBA vid yttre fasad, omräknat till motsvarande bullernivåer 

inomhus. Trafikverket räknar som sagt med en genomsnittlig bullerreduktion från fasad till 

inomhus på 27 dBA.
41

 För att få en uppfattning ungefär vad de bullernivåer vi talar om innebär, 

se figuren nedan: 

       

                                                
40

 Studentbostäder 2015 
41

 Trafikverket 2015b 
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       Figur 4. Illustrering av dBA-nivåer 

 

Det maximala dygnsmedelvärdet inomhus (28 dBA)   

för en lägenhet är lägre än ett svagt vindbrus. 

                                        Källa: Trafikverket 2014 

 

De skillnader mellan den nya föreslagna och gamla bullerlagstiftningen, som är intressanta för 

vår undersökning, kan sammanfattas enligt Tabell 2. 

                Tabell 2. Jämförelse mellan nuvarande och föreslagen lagstiftning   

Högsta tillåtet dygnsmedelvärde 

för dBA-nivå vid fasad 

Nuvarande lagstiftning Föreslagen lagstiftning 

Studentbostäder 55 dBA 65 dBA 

Lägenheter på max 35 kvm 55 dBA 60 dBA 

Övriga bostäder 55 dBA 55 dBA 
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                 Källa: Regeringen 

2015 

Detta innebär att vi jämför en decibelnivå på 55 dBA och en decibelnivå på 65 dBA vid yttre 

fasad. Vi är mer specifikt intresserade av hur folk upplever bullernivån inomhus i lägenheten. 

Därför räknar vi med en bullerreduktion på 25 dBA från fasad till inomhus. Detta är baserat på 

Trafikverkets genomsnittliga bullerreduktion, men är lite mer konservativt för att vi ska få jämna 

värden. De dBA-nivåer inomhus som respondenterna får ta ställning till är därmed 30 dBA och 

40 dBA
42

. En annan anledning till att vi använder oss av dessa dBA-nivåer är att det hade varit 

svårt att undersöka individers betalningsvilja för endast t.ex. 1 dBA förändring av bullernivån. 

Detta dels eftersom det är svårt för människans öra att uppfatta denna lilla skillnad i dBA-nivå, 

samt för att det hade krävts ett ljudisolerat rum med exakta instrument för att genomföra en 

sådan undersökning, vilket vi varken har tid, tillgång eller resurser till.
43

 

 

I fråga 2-5 i enkäten får respondenten uppge kön, ålder, inkomst samt huvudsakliga fakultet. 

Dessa frågor är med i enkäten för att det kan vara intressant att se om dessa svar kan förklara 

respondenternas betalningsvilja; det skulle exempelvis kunna tänkas att en given respondents 

betalningsvilja kan bero på hens inkomst. I den sista frågan, fråga 6, får respondenterna uppge 

om de har något övrigt att tillägga. Enkäten i sin helhet finns som bilaga 4. 

 

5.2 Pilotundersökning 

 

För att ta reda på vilka bud vi skulle utgå från i vår första undersökningar genomförde vi en 

pilotundersökning (se bilaga 5). Denna genomfördes i en enkättjänst online där vi använde fråga 

1 i enkäten (Figur 2), men omformulerade den till en fråga med öppna svar. Ljudnivåerna vi 

spelade upp vid föreläsningarna byttes ut till en beskrivning av olika bullernivåer, likt figur 1, för 

att kunna genomföras online. Pilotundersökningen spreds till ungefär 230 personer genom tre 

olika Facebook-grupper för studenter på Politices kandidat programmet på Linköpings 

Universitet. Av de 230 personerna svarade 56 personer. 

 

                                                
42

 55-25=30, 65-25=40 
43

 Soguel 1996 
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Pilotundersökningen syftade till att ta reda på vilka intervall av hyresförändringar som är rimliga 

att använda i undersökningen. Detta var anledningen till att vi i pilotundersökningen använde oss 

av öppna svar på frågan om respondenternas betalningsvilja. Resultatet från pilotundersökningen 

visade på en betalningsvilja för den givna bullerreduktionen på ungefär 200 kr. Utgångspunkten 

för enkäten blev därmed 200 kr. I en CV-undersökning är det bra om andelen nej-svar är låga vid 

låga bud och höga vid höga bud. Därför bestämde vi vilka bud vi skulle ha efterhand för att 

försöka ringa in respondenternas WTP. Det visade sig exempelvis att vid budet 400 kr, vilket 

jämfört med resultatet från pilotundersökningen är ett högt bud, var det fortfarande en relativt låg 

andel nej-svar (se kapitel 7). Detta gjorde att vi valde att använda oss av ännu högre bud, som 

högst 1500 kr, tills vi fick en högre andel nej-svar. Vi använde alltså pilotundersökningen för att 

få fram ett startbud, vilket vi reviderade efterhand beroende på andelen nej-svar i våra faktiska 

enkätundersökningar. Att vi fick ett lägre WTP i pilotundersökningen än i den faktiska 

undersökningen tror vi beror på att respondenterna i pilotundersökningen inte fick höra 

bullernivåerna, utan bara fick uppskatta dem med en beskrivning. 

  

5.3 Urval och möjlighet till generalisering 

 

Vår population är egentligen samtliga studenter i Sverige. Vi har dock inte resurser att undersöka 

hela populationen. Istället har vi valt att fokusera på studenterna vid Linköpings Universitets 

Campus Valla, och sedan diskutera möjligheterna att generalisera de resultat vi får. Vi gör vårt 

urval genom att använda oss av Linköpings Universitets schemaprogram Timeedit. I Timeedit 

listar vi alla större salar på campus mellan 8-10, 10-12, 13-15 samt 15-17 och får då fram alla 

föreläsningar som ska hållas i dessa salar under en vecka. För att vi få en jämn fördelning mellan 

de olika fakulteterna på universitetet undersöker vi vilka fakulteter föreläsningarna ligger under. 

Vi skickar sedan ett mail till de föreläsare som ska hålla föreläsningarna vi är intresserade av att 

besöka. Genom att besöka föreläsningar och dela ut enkäter minimerar vi bortfallet i 

undersökningen
44

 och dessutom uppstår inga egentliga kostnader för att genomföra 

undersökningen, förutom kostnaden för att skriva ut enkäterna. Undersökningen råkade dock ut 

för ett visst bortfall då vi inte fick komma och genomföra undersökningen på vissa föreläsningar 

p.g.a. tidsbrist för läraren. Vi kan dock inte se något mönster vad gäller de föreläsningar vi har 

                                                
44

 Mattsson 2006 
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fått avslag ifrån, och bedömer därmed inte detta bortfall vara problematiskt.
45

 Vi fick även 

bortfall i form av att vissa studenter på föreläsningarna inte svarade på enkäten. Vi uppskattar 

dock dessa till mycket få, som mest 5 %, och ser därför inte dessa som ett problem vad gäller att 

deras icke-deltagande skulle medföra en snedvridning av undersökningens resultat.
46

 

 

Det kan diskuteras huruvida ett urval av studenter vid Linköpings universitet är representativt för 

alla studenter i Sverige. Det optimala rent statistiskt sett hade varit att genomföra ett s.k. tvåstegs 

klusterurval. I vårt fall skulle det ha inneburit att vi först slumpmässigt valt ut några universitet 

bland alla Sveriges universitet, och sedan dragit ett “Obundet Slumpmässigt Urval” (OSU) från 

respektive universitet.
47

  Vi har inte haft resurser att göra detta, varför vi istället utgått ifrån att 

ett urval av studenter vid Linköpings universitet är tillräckligt representativt för alla studenter i 

Sverige för att resultatet på vår undersökning ska kunna generaliseras i viss utsträckning. Det går 

exempelvis att argumentera för att studenter är en relativt homogen grupp vad gäller exempelvis 

inkomst, ålder och boende oavsett vilket universitet studenter går på. Det är inte heller så att alla 

studenter på ett universitet kommer från samma stad, utan många flyttar till en ny stad för att gå 

på universitet. Detta innebär att oavsett vilket universitet som undersöks kommer det finnas en 

viss geografisk spridning, vilket ytterligare ökar generaliserbarheten med avseende på vår studie, 

även om den är lägre än vad den kunde ha varit med ett mer korrekt statistiskt urval.  

 

5.4 Metodkritik 

 

Det finns dock problem med den metod vi har valt. Ett grundläggande problem med Contingent 

Valuation som metod är att den mäter respondenternas uppgivna beteende och inte deras 

observerade beteenden. De värden som respondenterna uppger kan p.g.a. olika anledningar, t.ex. 

strategiskt beteenden eller svårigheter att sätta sig in i situationen, skilja sig mot respondentens 

faktiska beteende och preferenser.
48
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Det är inte heller helt säkert att de ljudnivåer vi spelat upp är exakt samma vid alla föreläsningar. 

Att ljudnivåerna skiljer åt kan bero på hur många personer som befinner sig i salen när 

undersökningen genomförs.  För att minimera denna osäkerhet har vi på förhand besökt de salar 

vi tänkt genomföra undersökningen i och testat ut ljudnivåerna. Detta garanterar dock inget och 

undersökningarna kan fortfarande vara osäkra. Decibelmätaren vi använder oss av för att 

kontrollera ljudnivåerna kan också visa inkorrekta värden. 

 

Att genomföra undersökningen i anslutning till föreläsningar på det sätt vi gjort innebär att det 

finns en risk att studenterna påverkats av varandra när de svarat på enkäten. För att minimera 

detta problem bad vi studenterna vara tysta under undersökningen och inte prata med varandra. 

Vi försökte hitta föreläsningar för alla de olika fakulteterna på Campus Valla och hade även som 

mål att fråga ungefär lika många studenter från de olika fakulteterna. Det visade sig dock vara 

svårt att genomföra detta i verkligheten då mycket hängde på om föreläsaren tillät oss att 

genomföra undersökningen på dennes föreläsningstid. Dessutom har program på Tekniska 

Högskolan fler, och till antalet studenter större, föreläsningar vilket resulterade i en snedvridning 

i fördelningen mellan fakulteterna (se kapitel 7). 

 

I undersökningen frågar vi endast om inomhusmiljön, men för vissa kan ljudnivån utomhus på 

uteplatser i närheten av bostaden också vara en faktor som spelar in när det kommer till att välja 

bostad. Sättet vi har valt att göra vårt urval på kan kritiseras för att inte vara statistiskt korrekt 

eftersom det inte är ett “obundet slumpmässigt urval” där sannolikheten att bli vald är lika stort 

för alla individer i populationen. 

 

Ett annat problem med vår undersökning är att vi redovisar den genomsnittliga dBA-nivån i 

lägenheten för en dag. I praktiken kanske studenter inte är hemma under de timmar på dygnet då 

dBA-nivåerna är som högst utan mer på kvällarna då biltrafiken inte är lika intensiv. Vidare finns 

det en risk att respondenterna har svårt att uppskatta ett dygnsmedelvärde för vägtrafikbuller 

baserat på ett ljudklipp som är 25 sekunder. 

 

Slutligen undersöker vår undersökning enbart studenters betalningsvilja för en 

vägtrafikbullerreduktion från 40 dBA till 30 dBA inomhus. Trafikverket har, som tidigare 
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nämnts, beräknat betalningsviljan för vägtrafikbuller inomhus från 18 dBA och 48 dBA med 

intervall på 1 dBA. Är det rimligt att jämföra vår undersöknings resultat med Trafikverkets 

värden utifrån denna aspekt? Bara för att studenterna eventuellt skiljer sig från övriga samhället i 

intervallet 30-40 dBA, betyder inte det att de skiljer sig i andra intervall. Vi anser dock att våra 

resultat ger en indikation på hur betalningsviljorna förhåller sig till varandra. 

 

5.5 Problem med CV: hur hanterar vi de? 

 

Tidigare har vi nämnt att det har utformats villkor för att minimera problemen med CV, 

nämligen att: 

● Respondenterna bör förstå och vara bekanta med varan som värderas; 

● de bör ha haft tidigare värderings- och valerfarenhet vad gäller konsumtionsnivå av 

varan; 

● osäkerhetsnivån bör hållas så låg som möjligt; 

● WTP bör användas istället för WTA som mått.
49

 

 

Vid utformningen av enkäten tog vi hänsyn till att respondenterna måste förstå och vara bekanta 

med varan som värderas. Vi valde i första hand ut föreläsningar för studentgrupper som studerar 

sitt första eller andra år på universitetet, och därmed är mest troliga att nyligen stått inför ett 

liknande val som i vårt scenario. Som tidigare nämnts är ett vanligt problem i CV-

undersökningar att hitta ett lämpligt betalningssätt som respondenterna kan förstå för den 

nyttighet som undersökningen försöker värdera. Vi valde därför att ha månadshyra som 

betalningssätt då många studenter bor i hyresrätter och därmed kan identifiera sig med det. 

Dessutom kan hyresförändringar anses vara det rimliga betalningssättet för lägenheter med olika 

vägtrafikbullernivåer. Vi tror att detta betalningssätt hjälpte att få respondenterna att förstå varan 

och scenariot. Det finns dock en risk att det scenario enkäten beskriver uppfattas som orealistiskt 

då hyrorna vissa fall kan upplevas som låga. En hyra på 1500 kr/månad i 12 månader kan 

uppfattas som lågt, särskilt med tanke på att många studenter som bor i studentlägenheter endast 

betalar hyra i 10 månader/år. Enkäten har också vid ett par tillfällen fått kommentarer som på 
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olika sätt antyder att hyrorna i enkätens scenario är orealistiska. Huruvida detta är fallet testar vi i 

kapitel 7.5. 

 

För att hålla osäkerhetsnivån så låg som möjlig har vi genom hela undersökningen försökt vara 

klara och tydliga när vi redovisat information om scenariot för respondenterna. Exempelvis 

spelade vi upp de två bullernivåerna för respondenterna, definierade ljudnivåerna som 

“dygnsmedelvärden” och klargjorde att ljudnivåerna gäller inomhus (se bilaga 3). Genom att 

spela upp bullernivåerna för respondenterna anser vi att det blir lättare för dem att förstå den 

nyttighet de värderar, vilket minskar osäkerheten i undersökningen.  

 

Huruvida det är rimligt att anta att respondenterna har tidigare värderings- och valerfarenhet av 

vägtrafikbuller kan diskuteras. Bristande tidigare erfarenhet kan ge upphov till noncommitment 

bias. Genom att koppla scenariot till något som studenter har erfarenhet av relativt nyligen och 

försöka minimera osäkerheten anser vi att vi kan motverka noncommitment bias. Ett orealistiskt 

scenario med stor osäkerhet kan öka risken för att respondenterna ser undersökningen som något 

som inte kommer ge ett konkret resultat och därmed inte uppger sina korrekta betalningsviljor. 

För att minimera problemet med noncommitment bias har vi även med en fråga om inkomsten i 

enkäten för att göra respondenterna mer medvetna om sin budgetbegränsning och därmed göra 

deras värderingar mer trovärdiga.
50

 

 

Att hålla nere osäkerheten i undersökningen kan även motverka anchoring bias. Risken för 

anchoring bias ökar ju mer och ju fler olika steg av information enkäten beskriver scenariot med, 

eftersom respondenten då kan lägga större vikt vid information som kommer tidigt i scenariot. 

Anchoring bias är därmed ett större problem i CV-undersökningar där det beskrivna scenariot är 

komplicerat, vilket vi inte anser är fallet i särskilt hög utsträckning i vår undersökning.  

 

Vi valde även att utforma vår huvudfråga på ett sådant sätt att vi frågar om respondenternas WTP 

istället för WTA, även om det sistnämnda hade varit en möjlig ingångsvinkel till problemet. Att 
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vi använt WTP beror på att vi vill undvika att respondenterna uppger ett för högt WTP p.g.a. en 

riskaversion som nämnts tidigare.
51

 

 

Eftersom undersökningen undersöker studenters betalningsvilja finns det en risk att 

respondenterna beter sig strategiskt. Denna risk är störst om enkäten är utformad med ett öppet 

svar där respondenten helt fritt får uppge sin betalningsvilja. Då ges möjligheten att att ange 

extrema betalningsviljor, dvs. 0 eller ett högt tal, beroende på ens åsikt i frågan. I enkäten 

använder vi oss av svarsalternativ i referendum format där det endast finns två möjliga 

svarsalternativ. Det innebär att det fortfarande finns en möjlighet till strategiskt beteende, men 

dess påverkan är inte lika påtaglig som vid en enkät med öppna svar.
52
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6. Tidigare forskning 
 

Det har gjorts ett par större undersökningar av svenska individers vägtrafikbullervärdering. En av 

dessa är Trafikverkets årliga ASEK-rapport som vi har beskrivit i kapitel 4. ASEK:s värden är 

dock som sagt baserade revealed peferences genom en HP-studie. En svensk undersökning av 

individers vägtrafikbullervärderingar som är baserad på stated preferences är EU-projektet 

HEATCO från år 2006 där svenska individers betalningsvilja för reduktion av vägbuller mättes. 

Det har även genomförts ett par undersökningar som har mätt värderingen för en helt tyst 

trafikmiljö (Kihlman 1993) eller ett helt tyst boende (Wibe 1997). Dessa är dock svåra att 

tillämpa i en stadsmiljö då de enbart mäter värderingen av fullständig tystnad. 

 

I övriga Europa har det gjorts några olika undersökningar om individers bullervärderingar 

baserade på stated preferences metoder de senaste 10-15 åren. I Danmark genomfördes en 

undersökning (Bue Bjørner 2004) om hur mycket individer var beredda att betala för att ett nytt 

ljuddämpande vägunderlag skulle börja användas i Köpenhamn. Undersökningens utgångspunkt 

var att individerna var störda på fem olika nivåer av buller i status quo. Dessa nivåer var “inte 

alls störd”, “lite störd”, “måttligt störd”, “väldigt störd” samt “extremt störd”, och det som 

undersöktes var hur mycket dessa individer var beredda att betala per år för att bullernivån 

sänktes såpass mycket att de inte längre stördes av bullret. Den gemensamma WTP:n för denna 

reducering av bullernivån i Köpenhamn var 135€. 

 

Lambert et al (2001) använde en liknande metod när de i Frankrike genomförde en CV-studie på 

331 hushåll som undersökte hushållens betalningsvilja per år för ett statligt program som helt 

skulle eliminera trafikbullret. Det medelvärde på betalningsvilja studien fick fram var 73€ per år 

och hushåll. 

 

Även om det har gjorts en del bullervärderingar med hjälp av CV verkar de flesta studier som har 

undersökt problemet med buller ha använt sig av HP. Det har dock genomförts ett antal studier 

som har använt sig av både HP och CV vad gäller betalningsvilja. Pommerehne (1988) fann i sin 

studie i Schweiz att resultaten stämde bra överens. Det samma gäller en annan studie från 

Schweiz som genomfördes av Soquel (1991). Vainio (1995, 2001) har dock genomfört ett par 
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studier i Finland i vilka han har funnit att HP gav högre, 2-3 gånger högre, värden jämfört med 

CV. I Vainios studie motsvarade detta 22€ per dBA och hushåll och år i HP-studien och 6€ i CV-

studien. 
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7. Resultatet av vår undersökning av betalningsviljan 
 

Totalt har 857 studenter deltagit i undersökningen, vilket motsvarar ungefär 4,4 % av alla 

studenter på Campus Valla. Nedan redovisar vi respondenternas svar på enkäten. 

 

7.1 Redovisning av svaren på enkäten 

 

2013 var könsfördelningen på Linköpings Universitet ungefär 50 % män och 50 % kvinnor enligt 

figuren nedan. 

 

             Figur 5. Könsfördelning vid Linköpings universitet 2013 

 

Källa: Linköpings universitet 2013 

 

Som Figur 6 visar bestod undersökningens respondenter av 57,49 % män och 42,51 % kvinnor. 
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    Figur 6. Könsfördelning i enkäten 

 

     Källa: Egen bearbetning 

 

Detta visar att vi inte lyckats få ett helt representativt urval med avseende på kön. En anledning 

till detta kan vara att många av våra respondenter studerar vid Tekniska Högskolan (se Figur 10). 

 

       Figur 7. Inkomstfördelning i enkäten 

 

       Källa: Egen bearbetning 

 

Undersökningen visar att 10,52 % av respondenterna har en månadsinkomst mellan 0-5000 kr, 

46,26 % har en inkomst på mellan 5000–10000 kr, 38,02 % en inkomst på mellan 10000–15000 

kr samt 5,2 % en inkomst på 15000 eller mer. Medianvärdet är 5 000-10 000 och medelvärdet 

ligger mellan 5 000-10 000 och 10 000-15 000, vilket visar att den genomsnittliga respondenten i 

vår undersökning har en inkomst på drygt 5 000-10 000 kr/månad. 
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  Figur 8. Åldersfördelning i enkäten 

 

     Källa: Egen bearbetning 

 

De flesta som deltog i undersökningen var mellan 21-22 år (41,9 %), medan de som var 20 år 

eller yngre motsvarade 26,96 %. De som var mellan 23 och 24 år motsvarade 20,63 % och de 

som var 25 år eller äldre motsvarade 10,51 %. 

 

Vad gäller fakultetstillhörighet på Campus Valla fanns det 2012 fler studenter vid Filosofiska 

fakulteten och Utbildningsvetenskap tillsammans än vad det fanns studenter vid Tekniska 

Högskolan. 

 

Figur 9. Antal studenter vid Linköpings universitet mellan 1998-2012 

 

Källa: Linköpings universitet 2013 
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I undersökning är dock en majoritet, 65,23 %, av respondenterna från Tekniska Högskolan, 

24,02 % tillhörde Filosofiska fakulteten, 10,62 % av respondenterna tillhörde Området för 

utbildningsvetenskap medan 0,13 % tillhörde Medicinska fakulteten. 

 

Figur 10. Fakultetsfördelning i enkäten 

 

         Källa: Egen bearbetning 

 

Detta visar att vårt urval inte är helt representativt vad gäller fakultetsfördelningen eftersom vi 

har fler respondenter från Tekniska Högskolan än Filosofiska fakulteten och 

Utbildningsvetenskap, trots att förhållandet är tvärtom i populationen. Att det ser ut på detta sätt 

har en praktisk förklaring, vilken är att Tekniska Högskolan har fler föreläsningar i de större 

salarna än vad Filosofiska Fakulteten har. Och eftersom vi koncentrerat oss på de större salarna 

har vi då fått fler respondenter från Tekniska Högskolan. 

 

7.2 Fungerar betalningssättet? 

 

Ett grundläggande antagande i ekonomisk teori är att individer vill ha mer av en vara ju billigare 

den är. Det betyder att ju högre priset är desto färre vill köpa varan. Detta bör även gälla för lägre 

nivåer av vägtrafikbuller i en lägenhet; desto dyrare det är att köpa en lägenhet med lägre buller, 

desto lägre bör sannolikheten vara att en individ är villig att göra det. Vi vill i detta kapitel se om 

detta antagande gäller även för vår undersökning, d.v.s. att andelen nej-svar är olika mellan de 
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buden. Genom att testa detta testar vi om vårt betalningssätt, d.v.s. en hyresskillnad mellan de två 

lägenheterna, fungerar. 

 

För att säkerställa att det finns statistiska skillnader mellan andelen nej-svar vid de olika buden 

har vi genomfört ett Chi-Square test.
53

 Ett Chi-Square test är passande eftersom vår 

beroendevariabel (andel nej-svar) är kategorisk och att vår förklaringsvariabel (buden) har fler än 

en nivå (vi har fem nivåer eftersom vi testar skillnaden mellan fem bud).
54

 Ett Chi-Square test 

används för att avgöra om fördelningen mellan de kategoriska variablerna är signifikant skilda 

från varandra. Chi-Square testets hypoteser är: 

 

𝐻0: Det finns ingen signifikant skillnad i andelen nej-svar på de olika buden 

𝐻𝐴: Det finns signifikanta skillnader i andelen nej-svar på de olika buden 

 

Om noll-hypotesen kan förkastas, dvs. om testvariabeln är större än det kritiska värdet, indikerar 

det att vårt betalningssätt har fungerat.
55

 

 

Testvariabelns formel lyder: 

 

𝜒2 = Σ𝑖=1
𝑉 (𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
      (1) 

Där: 

𝑉 = antalet grupper i frekvenstabellen 

𝑂𝑖= observerade frekvenser 

𝐸𝑖= förväntade frekvenser 

 

Vid test genomförda på dator fås även ett 𝜌- värde, och hypotesprövningen lyder då om 𝜌- värdet 

är lägre än vald signifikansnivån förkastas nollhypotesen.
56

 Signifikansnivån vi väljer är 5 %.  

 

För att kunna utföra ett Chi-Square test krävs att den insamlade data uppfyller tre krav: 
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● Det råder oberoende mellan variablerna. Ingen respondent får ha deltagit mer än en gång 

i undersökningen; 

● max 20 % av 𝐸𝑖 är mindre än 5; 

● alla 𝐸𝑖 är större än 1.
57

 

 

Vår data uppfyller dessa tre krav, vilket tillåter oss att genomföra testet. 

 

Figur 11. Minitab-utskrift på Chi-Square test som testar skillnad i andelen nej-svar mellan bud 

 

Källa: Egen bearbetning 

 

Minitab-utskriften visar att det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan andelen nej-svar på 

de olika buden. Detta ser vi genom att Pearson Chi-Square = 68,81 överstiger det kritiska värdet 

på 5 % signifikans-nivå (11,07) och 𝜌- värdet = 0,000 vilket är mindre än den valda 

signifikansnivån 5 % (0,05). Vi kan därför förkasta nollhypotesen.
58

 Detta indikerar att vårt 

betalningssätt har fungerat. 
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7.3 Beräkning av studenters betalningsvilja för vägtrafikbuller 

Det finns olika sätt att räkna ut en grupps betalningsvilja från en CV-undersökning i referendum 

format. Vi har valt att använda oss av “Lower bound” för att räkna fram respondenternas 

betalningsvilja. Lower bound är en icke-parametrisk metod för att skatta en given populations 

betalningsvilja utifrån en CV-undersökning i referendum format.
59

 

 

En CV-undersökning i referendum format ger begränsad information om respondentens faktiska 

WTP. Det enda informationen som framgår är att respondentens betalningsvilja är lika med eller 

högre än det givna budet vid ett ja-svar, och lägre än det givna budet vid ett nej-svar.
60

 

 

Vår huvudfråga, d.v.s. huruvida respondenten väljer lägenhet A eller lägenhet B, kan 

omformuleras som en Ja- eller nej-fråga: “Är du villig att betala t𝑗kr för att bo i lägenhet A med 

lägre buller?”. Sannolikheten för att en slumpmässigt vald respondent har en WTP som är 

mindre än t𝑗kr, d.v.s. att respondenten svarar nej till budet, kan därför skrivas: 

 

𝑃𝑟(𝑊𝑇𝑃𝑖 < 𝑡𝑗 𝑘𝑟) = 𝐹𝑗     (2) 

 

Där: 

𝑊𝑇𝑃𝑖= respondent i:s betalningsvilja för budet; 

𝑡𝑗  𝑘𝑟= budet; 

𝐹𝑗= sannolikheten för ett nej-svar.
61

 

 

Eftersom andelen nej-svar (𝐹𝑗) i vårt fall är icke-parametrisk, och därmed inte baserad på tidigare 

definierad fördelning (t.ex. en normalfördelning), kallas 𝐹𝑗 i vårt fall för en “distribution-free 

estimator”. Hur 𝐹𝑗fördelar sig på de olika buden kallas för “distribution function”. Om 

stickprovsstorleken är tillräckligt stor ska i teorin andelen nej-svar öka ju högre budet är (𝐹𝑗< 

𝐹𝑗+1). Detta kallas för att distribution function är monotont ökande och är en förutsättning för att 
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det uppskattade WTP ska vara tillförlitligt. I praktiken är inte alltid distribution function 

monotont ökande. Om detta är fallet, d.v.s. att 𝐹𝑗> 𝐹𝑗+1för vissa j, är ett alternativ att införa en 

“monotonicity restriction” på distribution function för att göra den monotont ökande.  Detta 

innebär att vi poolar ihop olika 𝐹𝑗 tills distribution function är monotont ökande. Om exempelvis 

𝐹1> 𝐹2 poolas de ihop till en gemensam cell (𝐹1) och kollar om den nya 𝐹1< 𝐹3. Denna procedur 

fortsätter tills samtliga celler ger:𝐹𝑗< 𝐹𝑗+1. Genom denna metod skapas s.k. “Turnbull 

distribution-free estimators”.
62

 

 

Turnbull distribution-free estimators kan sedan användas för att räkna ut en Lower bound-

uppskattning för den genomsnittliga betalningsviljan, WTP.  Ekvationen för en lower bound-

uppskattning av populationens genomsnittliga betalningsvilja (𝐸𝐿𝐵(𝑊𝑇𝑃)) 𝐸𝐿𝐵(𝑊𝑇𝑃) kan 

därför ses som normalfördelad med ett medelvärde och en varians enligt ekvationen: 

 

𝐸𝐿𝐵(𝑊𝑇𝑃) ∼ (Σ𝑗=0
𝑀∗

𝑡𝑗(𝐹𝑗+1
∗ − 𝐹𝑗), Σ𝑗=1

𝑀∗ 𝐹𝑗
∗(1−𝐹𝑗

∗)

𝑇𝑗
∗ (𝑡𝑗 − 𝑡𝑗−1)2) (3) 

 

Där: 

𝐹𝑗
∗ och 𝐹𝑗+1

∗  = poolade sannolikheter för nej-svar 

𝑀∗= poolade bud.
63

 

 

Värt att notera är att 𝐸𝐿𝐵(𝑊𝑇𝑃) är ett, relativt mot andra metoder för uppskattning av en 

populations genomsnittliga WTP, konservativt mått eftersom metoden antar att ett nej-svar på ett 

givet bud som högst motsvarar det närmast föregående lägre bud. Om exempelvis 40 % har 

svarat nej på budet 700 kr och 60 % har svarat nej på budet 1000 kr antas att ingen respondent 

har ett WTP som ligger mellan 700 kr och 1000 kr. Om en respondent svarar nej på budet 1000 

kr antas denna respondent maximalt ha ett WTP på 700 kr, vilket gör att en lower bound-

skattning blir relativt försiktig.
64
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Nedan visar vi vilket resultat vår lower bound-skattning gett. Mer exakta Excel-utskrifter finns i 

bilaga 1. 

 

      Figur 12. Andel nej-svar i enkäten 

 

      Källa: Egen bearbetning 

 

Eftersom vi får en lägre andel nej-svar på budet 1500 kr än på budet 1000 kr poolas svaren från 

1500 kr bakåt till svaren för 1000 kr i enlighet med metoden för Turnbull distribution-free 

estimators. Det ger oss: 

         

      

 

 

 

 

 

     Figur 13. Andel nej-svar i enkäten med budet 1500 poolad bakåt 
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      Källa: Egen bearbetning 

 

Genom att använda informationen i Figur 13 kan vi räkna ut studenternas WTP med ekvation (3) 

. Undersökningen visar att populationens betalningsvilja för att få lägenheten med den lägre 

bullernivån är 583,5 kr/månad. 

 

7.4 Beror studenternas betalningsvilja på vilken inkomst de har? 

En lower bound-skattning av populationens betalningsvilja (WTP) tar inte hänsyn till att 

populationen kan se olika ut (vad gäller exempelvis inkomst, ålder, kön och liknande). I vår 

enkät frågar vi om respondentens kön, ålder, inkomst och fakultet.
65

 Den variabel vi anser i 

teorin skulle kunna påverka WTP mest är inkomst, då det är rimligt att tänka sig att en högre 

inkomst gör en respondent villig att betala mer för minskat buller, d.v.s. höjer respondentens 

WTP. Detta innebär att inkomsten kan påverka betalningsviljan. Påverkar inkomsten 

respondenternas betalningsvilja i vårt fall? 

 

För att undersöka om populationens WTP till viss del beror på inkomsten delar vi upp vårt 

stickprov i låg- och höginkomsttagare. Låginkomsttagare blir de som svarat att de har en 

månatlig inkomst på 10 000 kr eller mindre, medan höginkomsttagare blir de som svarat att de 

har en månatlig inkomst på mer än 10 000 kr. Vi räknar sedan ut respektive grupps förväntade 
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WTP (𝐸𝐿𝐵𝑊𝑇𝑃) och Varians (𝑉) enligt ekvation 3: 𝐸𝐿𝐵𝑊𝑇𝑃0, 𝐸𝐿𝐵𝑊𝑇𝑃1, 𝑉0och 𝑉1. Vi 

undersöker därefter om det finns någon signifikant skillnad mellan grupperna genom att räkna 

fram en teststatistika enligt: 

 

𝐸𝐿𝐵𝑊𝑇𝑃0 − 𝐸𝐿𝐵𝑊𝑇𝑃1

√𝑉0 + 𝑉1
    (4) 

 

Våra hypoteser är: 

𝐻0: Det finns ingen skillnad mellan låg- och höginkomsttagares WTP 

𝐻𝐴: Det finns skillnad mellan låg- och höginkomsttagares WTP
66

 

 

Vi jämför slutligen vår teststatistika med det relevanta t-värdet och kan utifrån detta antingen 

förkasta 𝐻0eller inte. Vår signifikansnivå är 5 %. 

 

WTP för låginkomsttagare beräknas till 550,97 kr/månad och WTP för höginkomsttagare 

beräknas till 630,87 kr/månad. Vår teststatistika beräknas till 1,35 och det relevanta t-värdet för 5 

% signifikansnivå är 1,96. Eftersom teststatistikan är högre än t-värdet och därmed inte hamnar i 

det kritiska området kan inte 𝐻0förkastas. Vi kan inte visa att det finns någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan låg- och höginkomsttagares WTP. Det innebär att det är större chans 

att respondenternas WTP beror på andra faktorer, så som att buller tolereras i olika utsträckning, 

snarare än vilken inkomst respondenterna har. Mer exakta Excel-utskrifter finns i bilaga 2. 

 

7.5 Finns det problem med för låga hyror i vår undersökning? 

I avsnitt 5.5 tog vi upp risken att vår undersökning kan ha uppfattats som orealistisk vid de högre 

buden p.g.a. att hyran för Lägenhet B då blir låg. Vi testade därför att genomföra en 

undersökning med budet 1000 omformulerat som en hyresskillnad så att hyrorna för Lägenhet A 

och Lägenhet B var 4000 kr och 3000 kr (hädanefter kallad undersökning 2) istället för som 

tidigare 3000 kr och 2000 kr (hädanefter kallad undersökning 1). Resultatet från Undersökning 1 

och Undersökning 2 sammanfattas i Figur 14. 
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  Figur 14. Andelen nej-svar i undersökning 1 och 2 

 

Källa: Egen bearbetning 

 

Undersökning 2 ger en andel nej-svar som är 1 % lägre jämfört med samma andel nej-svar från 

undersökning 1. Vi kan dock inte dra några slutsatser från denna skillnad innan vi testat om det 

finns några statistiskt säkerställda skillnader mellan resultatet på undersökning 1 och 

undersökning 2. För att testa det använder vi oss av ett Chi-Square test eftersom vår 

beroendevariabel (andel nej-svar) är kategorisk och vår förklaringsvariabel (buden) har två 

nivåer (vi testar skillnaden mellan två olika formuleringar av ett bud).
67

 Vi använder ekvation 1 

för att räkna fram ett 𝜌- värde, och hypotesprövningen lyder då om 𝜌- värdet är lägre än vald 

signifikansnivån förkastas nollhypotesen. Signifikansnivån vi väljer är 5 %. 

 

Hypoteserna är: 

𝐻0: Det finns ingen skillnad mellan andelen nej-svar i undersökning 1 och undersökning 2 

𝐻𝐴: Det finns skillnad mellan andelen nej-svar i undersökning 1 och undersökning 2 

 

Resultatet av testet ges av Minitab-utskriften nedan: 

 

Figur 15. Minitab-utskrift på Chi-Square test som testar skillnad i andelen nej-svar mellan Undersökning 1 och 2 
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      Källa: Egen bearbetning 

 

Teststatistikan enligt ekvation 4 är 0,012 och p-värdet är 0,912. P-värdet är mycket högre än vår 

signifikansnivå på 5 %. 𝐻0 kan inte förkastas på 5 % signifikansnivå. Det finns alltså inga 

statistiskt säkerställda skillnader mellan andelen nej-svar i undersökning 1 och undersökning 2. 

Detta betyder att det antagligen inte finns några större problem i vår undersökning vad gäller att 

respondenterna skulle uppleva undersökningen som orealistisk p.g.a. allt för låga hyror. Vi anser 

därför att vi hade otur vad gäller andelen nej-svar på budet 1500, eftersom testet ovan indikerar 

att hyrorna inte uppfattades som orealistiskt låga i tillräckligt hög grad för att påverka 

undersökningen. 
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8. Diskussion & resultatanalys 
Regeringens nya föreslagna bullerlagstiftning tillåter högre bullernivåer i studentbostäder jämfört 

med övriga bostäder. En sådan lagstiftning motiveras främst av att det kommer att leda till att 

fler studentbostäder byggs, vilket lagstiftarna kan argumentera behövs med bakgrund av den 

bostadsbrist som råder på många studentorter. En mindre strikt bullerlagstiftning för 

studentbostäder skulle även vara rimlig om studenter har en lägre betalningsvilja för buller 

jämfört med övriga samhället. Vår CV-undersökning har dock visat att studenter har en högre 

betalningsvilja för buller jämfört med Trafikverkets värden. Vi kommer fram till att studenters 

WTP för en minskning av bullernivån från 40 dBA till 30 dBA inomhus är ungefär 583,5 

kr/person och år, medan Trafikverket kommer fram till att övriga samhällets WTP för samma 

förändring är ungefär 245,5 kr/person och år. Studenter har alltså ett WTP som är 338 kr högre 

per månad än övriga samhället, enligt vår undersökning. Detta skulle betyda att en särlagstiftning 

vad gäller buller för studentbostäder saknar belägg utifrån argumentet att studenter skulle värdera 

vägtrafikbuller lägre än övriga samhället. 

 

Det är intressant att diskutera huruvida skillnaderna i resultatet mellan vårt och Trafikverkets 

resultat beror på att studenter bullervärdering faktiskt skiljer sig från övriga samhället, eller om 

det finns problem med vår CV-undersökning eller den HP-undersökning Trafikverket har baserat 

sina beräkningar på som kan förklara skillnaderna i resultatet. 

 

Ett möjligt problem med vår CV-undersökning kan vara att scenariot uppfattas som orealistiskt 

och svårt att sätta sig in i av respondenterna. Detta kan ha att göra med ett par olika faktorer. Vi 

använde som sagt en månadshyra på 12 månader istället för på 10 månader. Detta innebär att 

månadshyran på pappret blir lägre, även om den totala summan över hela året är densamma. 

Eftersom en del studenter är vana med att bara betala hyra för 10 månader och därmed har en 

högre hyra per månad de månader de betalar hyra, finns det en risk att de uppfattade hyrorna 

uträknade på 12 månader som låga, vilket kan ha påverkat deras svar på det sätt att de var mer 

benägna att välja den dyrare lägenheten. Som vi skrev i avsnitt 5.5, ansåg vi inför undersökning 

att det kunde komma att finnas problem med de hyresskillnader som vi presenterade då de skulle 

kunna anses vara orealistiska. Den lägsta hyran som används i undersökningen är 1500 

kr/månad, vilket vi har förståelse för att kan uppfattas som lågt. Eftersom vi fick en lägre andel 
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nej-svar (𝐹𝑗) med budet 1500 kr än med budet 1000 kr i den ursprungliga formen av 

undersökningen (Undersökning 1) så genomförde vi en ny variant av undersökningen där vi hade 

samma hyresskillnad, men högre hyror (Undersökning 2). Det fanns ingen statistiskt säkerställd 

skillnad mellan andelen nej-svar på de båda undersökningarna, vilket indikerar att 

undersökningen i stort antagligen inte har några problem med att respondenterna uppfattat 

hyrorna på enkäten som orealistiskt låga.
68

 

 

Frågan är vidare då om studenternas högre bullervärdering skulle vara densamma om studenterna 

hade stått inför samma val i verkliga livet? Enligt oss skulle det kunna finnas en möjlighet att 

studenterna hade valt den billigare lägenheten i högre utsträckning i verkliga livet, speciellt när 

hyresskillnaderna är större. Undersökningen visar att 44 % av respondenterna fortfarande hade 

valt den dyrare lägenheten vid en hyresskillnad på 1000 kronor. Beroende på hur stort studielån 

en student tar har de flesta en inkomst mellan 5000 kr och 10000 kr per månad. Detta betyder att 

om den billigare lägenheten varit 1000 kr billigare hade studenterna sparat mellan 10-20 % av 

den totala inkomsten. Detta skulle kunna vara något som hade påverkat respondenterna att välja 

den billigare lägenheten om de stått inför valet i verkligheten. På samma gång kan det tänkas att 

så som bostadsmarknaden ser ut idag i många studentstäder tar köparen/hyresgäster de 

lägenheter som erbjuds, och att vägtrafikbullernivåerna därmed inte spelar in i valet. 

 

Om respondenterna tror undersökningen kan komma att utmynna i faktiska förändringar, 

exempelvis att en ny väg kommer att dras med undersökningen som underlag, finns det en risk 

att de svarar strategiskt. Det skulle då kunna finnas en möjlighet att respondenterna inte vill att 

en ny väg ska dras och därför uppger en högre betalningsvilja för vägtrafikbuller än vad de 

faktiskt har. I vår undersökning bedömer vi att detta inte är ett problem. Dels för att vi har använt 

oss av ett referendum format. Dels då scenariot de ställs inför är att välja mellan två befintliga 

lägenheter med olika vägtrafikbullernivåer och det är inget i enkäten som indikerar att resultatet 

av den samma skulle ligga till grund för en faktisk förändring. 

 

Slutligen kan vår undersöknings resultat ha påverkats av anchoring bias. Respondenterna kan ha 

överstigit sitt verkliga WTP för vägtrafikbuller och svarat att de var beredda att betala den högre 
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hyran, trots att de i verkligheten skulle ha valt den billigare lägenheten. Det kan bero på att de 

tror att vägtrafikbuller är något som borde värderas högt då vi frågar om det. Ifall det är något 

som har påverkat vårt resultat är svårt att säga, men genom att ge sparsamt med information till 

respondenterna har vi försökt minska detta problem. 

 

Det är inte heller säkert att Trafikverkets siffror ger en korrekt bild av samhällets värdering av 

vägtrafikbuller. Som vi skrivit tidigare finns det problem med HP som metod. Det är inte säkert 

att HP lyckas mäta värderingen av endast vägtrafikbuller. Dels p.g.a. att respondenterna kan 

värdera bieffekter av vägtrafikbuller istället för det faktiska bullret. Exempelvis skulle 

respondenterna kunna reagera på en ökad säkerhetsrisk när trafiken och rörelsen i området ökar 

vid en ny vägdragning, snarare än att trafikbullret ökar. Dels p.g.a. att det kan vara så att 

husköpare i Lerum inte har tagit hänsyn till trafikbullret. Anledningen till det kan vara att 

husköpare endast besöker huset vid visningar. Dessa kan vara strategiskt tidslagda för att 

minimera störningsmoment så som vägtrafikbuller, vilket skulle innebära att köparen inte får en 

korrekt bild av trafikbullret och därmed inte tar hänsyn till det vid köpet. Eftersom det råder 

asymmetrisk information mellan parterna i affären skulle det leda till ett högre pris på huset än 

vad köparen egentligen värderar det till om hen har fullständig information. I Trafikverkets 

studie framgår det inte att några åtgärder tagits för att minimera något av dessa problem. Enligt 

vår bedömning skulle det kunna innebära att det finns eventuella problem med asymmetrisk 

information och bieffekter som påverkat resultatet i deras studie. 

 

Vi har även skrivit om vikten av att i en HP-studie ha en variation på den marknad som 

undersöks, för att respondenterna ska kunna välja sin optimala kombination. I Trafikverkets 

studie har endast villor i ett område undersökts. Det går att diskutera huruvida det finns en 

tillräckligt stor variation bland dessa bostäder för att studien ska ge ett tillförlitligt resultat. Villor 

i villaområden ser ofta liknande ut vad gäller läge, planlösningar o.s.v. vilket än mer styrker att 

detta kan vara ett problem i Trafikverkets undersökning. 

 

Kan då resultaten från Trafikverkets HP-studie och vår CV-studie jämföras? Naturligtvis kan det 

inte göras okritiskt. Att jämföra de resultat vi fått fram genom en CV-undersökning med de 

siffror Trafikverket använder sig av är problematiskt då undersökningarna skiljer sig åt. Bara det 
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faktum att den ena studien är gjord i en villaförort till Göteborg och den andra i studentområden i 

Linköping gör att studierna inte är helt jämförbara. Samtidigt är det därför det överhuvudtaget är 

intressant att jämföra dem. Vi anser att vi har tagit hänsyn till de problem som finns med CV 

som metod och att den HP-studie Trafikverkets beräkningar har utgått ifrån är professionellt 

genomförd. Detta ökar naturligtvis jämförbarheten mellan studierna. Trots detta finns det 

utrymme för vidare forskning för att utreda denna fråga ytterligare. 
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9. Vidare forskning 
Trafikverkets beräkningar gör som nämnts tidigare ingen skillnad på olika samhällsgruppers 

värderingar av vägtrafikbuller. Men med bakgrund av vår undersökning kan det argumenteras för 

att en det kan behövas göras skillnad mellan samhällsgruppers bullervärdering. P.g.a att det till 

viss del är problematiskt att jämföra resultat från två olika metoder, skulle det vara spännande 

om det på något sätt skulle kunna göras en HP-studie på studenter i Linköping och se om de 

resultaten skiljer sig från vår undersökning med avseende på studenternas betalningsvilja för 

buller. Som tidigare nämnts finns det dock problem med att genomföra en HP-studie på enbart 

studenter. Därför anser vi att det är mer rimligt att genomföra en likadan CV-undersökning som 

vi har genomfört på en population som inte är studenter och som får representera “övriga 

samhället”. En sådan undersökning skulle minska osäkerheten kring om skillnaderna mellan 

studenters och övriga samhällets betalningsvilja för buller beror på vår metod eller undersökning. 

Slutligen anser vi att det hade varit intressant är att genomföra samma studie i en annan 

studentstad där det inte råder bostadsbrist för studenter. En sådan undersökning hade kunnat slå 

fast om resultatet i denna studie på något sätt påverkats av att respondenterna vet om att det råder 

bostadsbrist i Linköping och därmed varit påverkade av det när de svarat på enkäten. 
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Bilagor 
 

BILAGA 1. Beräkningar på WTP 

 

 

BILAGA 2. Skillnad på WTP för respondenter med högre och lägre inkomst 
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BILAGA 3. Manus 

● Tack X (föreläsarens namn) för att vi fick komma! 

● Hej Allihopa! Jag heter Kristoffer, min kollega heter Jonathan, och vi studerar pol.kand. 

● Vi skriver nu vår kandidatuppsats och skulle därför vara väldigt tacksamma om ni ville ta 

er tid att besvara den här enkäten. 

● Enkäten innehåller bara 5 frågor varav alla är kryssfrågor, så den går väldigt snabbt att 

fylla i 

● Innan ni börjar svara på enkäten måste vi dock spela upp 2 olika bullernivåer, i 25 s 

vardera 

● Observera att ni inte kan börja svara på enkäten innan vi har spelat upp ljudet 

● När ni får enkäten är det viktigt att ni läser igenom det markerade scenariot på enkäten så 

att ni vet vad ni svarar på. Efter det kommer vi att spela upp ljudnivåerna 

● Vi kommer nu spela upp ljudnivåerna. Ni får tänka er att dessa ljudnivåer är 

dygnsmedelvärden, alltså medelvärden över ett dygn, 7 dagar i veckan, inomhus. 

● Spela upp ljud: var tydlig med vilken som är för lägenhet A resp. B 

● Lägenhet A kan vara svår att höra, det är därför viktigt att ni är tysta under uppspelningen 

● Nu kan ni börja fylla i enkäten. Vi skulle uppskatta om ni inte diskuterade enkäten med 

varandra när ni svarar. När ni är klara är det bara att gå: vi samlar upp enkäterna i dörren. 
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BILAGA 4. Enkäten 

 

BILAGA 5. Pilotenkäten 
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