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Mer om metodisk tilnærming  

Seminar om verdsettingsstudien 2010, 14. februar 2011

Forsker Stefan Flügel, Transportøkonomisk institutt
(sfl@toi.no)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hei! Jeg heter Stefan Flügel jeg jobber som forsker ved TØIsiden i oktober 2008. Jeg har jobbet med de estimeringsmodeller til både VoS og VoT men jeg skal ikke gå i tekniske detaljer her. Mer beskrive hvilken tilnærminger vi har brukt og hvorfor. Å fortelle litt hvordan vi har møt metodiske utfordringer. 



Metodevalg
 Uttrykte preferanser (Stated Preferences – SP)?

 Analysere adferd i hypotetiske valgsituasjoner
 Reise A eller Reise B? (valgeksperimenter CE (CA))
 Betale beløp for tiltak eller ikke? (betinget verdsetting CV) 

 Valgatferd gir informasjon om preferanseforhold
 Fra preferansene kan betalingsvillighet beregnes

 Fordel overfor Revealed Preference data (RP)
 Forsker har kontroll over kjennetegn ved alternativene
 Noe atferd kan ikke direkte observeres i realiteten (verdsetting av mindre 

rasfare)
 Flere forskjellige valgeksperimenter per person
 Flere valg fra en person i et valgeksperiment
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vårt metodisk tilnærming i versettingsprosjektet  for de aller fleste enhetspriser er utrykte preferanser eller ”stated preferences” som de ofte kalles. I SP analysere vi altså adferd i hypotetiske valgsituasjoner. Valgene kan være: Reise A eller Reise B hvor de begge alternativene variere i sine kjennetegner. Dette kalles valgeskperimenter. Den andre type SP som vi brukte i studien vårt er da betinget versetting CV hvor vi spør mer direkte. Er du villig å betale en hvis beløp for en tiltakk eller ikke. CV kan også stilles mer åpent : Hva er maksimal beløp du er villig å betal. En slik spørsmål blir brukt i bølge 1. Jeg skal seinere viser CV som vi brukte i VoS i bølge 2.Med observere og analysere valgadferd, få vi informasjon om preferanseforhold (for eksempel mellom tid og kostnad) og fra disse preferansene kan vi da betale betalingsvillighen. SP metoder er er foretrukket ovenfor RP metoder siden forskere kan kontrollere attributtene som er viktige; i RP data har man vanligvis en stor korrelasjon i de kjennetegnene. Ved SP kan Forskere også designe trade-offene slik at vi både lav og høyre betalingsvillighet måles. Det er også slik at noen valgadferd kan ikke observeres. Det finnes for eksampel ikke RP data som kunne brukes for å verdsette rasfarereduksjonSP gjør det også mulig at vi har flere valgeksperimenter per person og flere valgene i hvert eksperiment. Dette øke antall observasjoner og gjør det mulig å bruke sammen utvalg til mange typer verdsetter. Mange enhetspriser basere derfor på samen utvalg av personer som er en fordel når man sammenligne unde rhverandre.   



Metodevalg
 Svakheter/Utfordringer med SP:

 mulig hypotetisk forvrenging 
 Anser respondenter valgene som realistiske?
 Er respondentene i stand å avveie kjennetegnene?

– For abstrakt?
– Små risikoendringer
– Ingen naturlig betalingsmekanismen i realiteten i noen tilfeller 

(VoT av sykling; bedre luftkvalitet)  
 Strategisk adferd (”policy bias”)
 ”Moralsk korrekt” svar

 Engasjement ikke direkte målbart (se på tidsbruk) 

 Basere valgsitasjoner på den faktiske reisa (referansereisa)
 Folk kan sette valgsituasjon i kontekst -> Realismen økes  
 Felles referansereise for VoT og VoS
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Presentasjonsnotater
En åpenbart svakhet med SP er at valgene er hypotetiske. Det kan føre til forvrenginger blant annet fordi noen respondenter villige ikke anse valgene som realistiske eller synes valgene er for abstrakt. Noe karakteristikker ikke oppleves eller er vanskelig å skjønner. For eksampel: Små risikoendringer. Vi fant for eksampel at folk virker å assosiere omtrent samen risiko for 1av 1 Mio per år og 1 av 10.000 over 10 år selv om det andre innholder en risiko som er 10 ganger størerI noen tilfelle finnes det ikke noe betalingsmekanismen i realiteten…. Strategisk adferd kan være et problem. Det skjer når respondenter tenker at de kan påvirker resultater og dermed muligens myndighetens tiltak . Respondenter tenker da at det ”lønner” å ikke bortlegge sine ekte preferanser.Et problem i VoS er at det virker at noen respondenter tenker at de må gi den moralisk korrekte svar på noen spørsmål. For eksampel synes noen respondenter at det er ikke moralisk å avveie penger mot ulykke. Ofte aksepertere disse respondenter all prisene eller velge alternative som innbære lavest risiko i alle valg.En annet problem i SP som er gjennomført via internet er at vi kan ikke kontrollere respondents engasjement. I 2010 fikk vi fra Synovate tidsbruken for å gjennomføre spørreskjema. Vi har da ekskludert respondenter som gikk alt for rask gjennom skjemaet. I VoS har vi også spurt respondenten om de for mye involvert i valgene. Vi tok ut disse som sa at de var veldig/ganske dårlig motivert (10-15% hvis jeg husker riktig)Vi ha prøvd å øke realismen med å basere valgene på faktiske reisene som respondenter har gjennomført. Disse referansereisen er felles for VoT og VoS             



Estimering av en fordeling
 Tidligere studier -> antar samme parameterverdier for alle 

respondenter -> ”punktestimat”
 Men personer har ulike preferanse, og dermed ulike 

verdsetting  
 Gjennomsnittsverdi av en fordeling behøver ikke være likt 

et ”punktestimat”
 ”Høyre” hale av fordelingen er spesielt viktig 
 Vi estimerte en fordeling som viser hvordan verdsetting er 

fordelt blant folk 
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Presentasjonsnotater
I stor metodisk forbedring når det gjelder estimering av enhetspriser er at vi estimering en fordeling. I tidligere studier antar man ofte samme parameterverdier til hver respondent så at man bare få beregnet et punktestimat. Vi ha altså estimert en fordeling som viser hvordan verdsetting er fordelt blant folk. Og det gjør vi ikke bare som tilleggsinformasjon, det gjør vi øgså for å forbedre enhetspriser fordi en gjennomsnitt av en fordeling må ikke være likt et punktestimat. Det er spesielt høyre halsen til fordeling som ha mye å si. Det er altså de tidsverdiene som er høy. Situasjonene hvor man må rekke en møte, eller fly osv.  
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Gitt at alt annet er likt, hvilken reise velger du?

Reisetid: 25 min. Reisetid: 30 min.

Kostnad: 27 kr Kostnad: 19 kr

Reise A Reise B

Eksempel: valgeksperiment VoT

Rutevalg (samme transportmiddel, samme reisehensikt osv)
Direkte avveining av tid og kostnader

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er en eksempel av et valgekperiment i VoT. Respondenter blir her spurt: Gitt alt annet likt (som på referansereisen), hvilken reise velger du? Vi har her altså en rutevalg (ikke noen transportmiddelvalg som i andre studier). Hver respondent få 9 slike valg med variere tid og kostnadsverdier. Det er mulig å direkte estimere en fordeling av VoT herfra. Vi brukte piloten for å finne hvordan dette funksjon ser ut og hvor høy ”prisforskjellen” må være så at vi observere hele fordelinga. 



Estimering av en fordeling
 Utfordringer: 

 ”Observerer” vi hele fordelingen? 
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Presentasjonsnotater
Der er noen utfordringer når det gjelder estimering av fordeling. En stor spørsmål er om vi observere hele fordeling om vi altså har bra nok datagrunnlag for a fange opp alle slaks preferanser. I alle datasett finns også noen ekstreme preferanse som var en hvis problem i VoS. Da hadde vi en god del respondenter som alltid valgte alternative som innebærte lavest risiko.I VoT studier bygge vi på erfaring i de danske tisverdistudier. Vi hadde mange pilottester for å få best mulig datagrunnlag og vårt endelig modell bruker en avansert estimeringsmetode. Moen som kalles semi-non-paramtrik regresjon.Vi VoS hadde vi tre attributt valgeksperimenter hvor det er ikke mulig å direkte observere fordelinga av verdien til et statistikk liv. Her antok vi risikoparaemtern i modeller er normalfordelt. Og vi brukte da mikset logit som er da state av the art for slike dataanalysen.   
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Presentasjonsnotater
I første piloten stellte vi fast at vi ikke observe tidsverdier for 20% av reisen. Altså 20% av respondenter som hadde en tidsverdi over 500 NOK på referansereisen. 



Estimering av en fordeling
 Utfordringer: 

 ”Observerer” vi hele fordelingen? 
 Noen ”ekstreme” preferanser (leksikografisk svar) kan forvrenge 

fordelingene (ikke problem i VoT, men i VoS)

 Hvordan vi takler utfordringene: 
VoT: 
 Erfaringer fra danske studier
 2 attributt CE tillater at vi estimerer VoT-fordelingen direkte 
 Mange pilottestinger for å få best mulig datagrunnlag
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Presentasjonsnotater
Der er noen utfordringer når det gjelder estimering av fordeling. En stor spørsmål er om vi observere hele fordeling om vi altså har bra nok datagrunnlag for a fange opp alle slaks preferanser. I alle datasett finns også noen ekstreme preferanse som var en hvis problem i VoS. Da hadde vi en god del respondenter som alltid valgte alternative som innebærte lavest risiko.I VoT studier byggde vi på erfaring i de danske tisverdistudier. Vi hadde mange pilottester for å få best mulig datagrunnlag og vårt endelig modell bruker en avansert estimeringsmetode. Moen som kalles semi-non-paramtrik regresjon.Vi VoS hadde vi tre attributt valgeksperimenter hvor det er ikke mulig å direkte observere fordelinga av verdien til et statistikk liv. Her antok vi risikoparaemtern i modeller er normalfordelt. Og vi brukte da mikset logit som er da state av the art for slike dataanalysen.   
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Presentasjonsnotater
Hovedundersøkelse hva vi da økt maksimale prisforskjellen så nå observer så godt som hele fordelinger. 



Estimering av en fordeling
 Utfordringer: 

 ”Observerer” vi hele fordelingen? 
 Noen ”ekstreme” preferanser (leksikografisk svar) kan forvrenge 

fordelingene (ikke problem i VoT, men i VoS)

 Hvordan vi takler utfordringene: 
VoT: 
 Erfaringer fra danske studier
 2 attributt CE tillater at vi estimerer VoT-fordelingen direkte 
 Mange pilottestinger for å få best mulig datagrunnlag
 Endelig modell bruker avansert estimeringsmetode (SNP- Regresjon)
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Presentasjonsnotater
Der er noen utfordringer når det gjelder estimering av fordeling. En stor spørsmål er om vi observere hele fordeling om vi altså har bra nok datagrunnlag for a fange opp alle slaks preferanser. I alle datasett finns også noen ekstreme preferanse som var en hvis problem i VoS. Da hadde vi en god del respondenter som alltid valgte alternative som innebærte lavest risiko.I VoT studier byggde vi på erfaring i de danske tisverdistudier. Vi hadde mange pilottester for å få best mulig datagrunnlag og vårt endelig modell bruker en avansert estimeringsmetode. Moen som kalles semi-non-paramtrik regresjon.Vi VoS hadde vi tre attributt valgeksperimenter hvor det er ikke mulig å direkte observere fordelinga av verdien til et statistikk liv. Her antok vi risikoparaemtern i modeller er normalfordelt. Og vi brukte da mikset logit som er da state av the art for slike dataanalysen.   
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er de endelige fordelinger som vi estimerte for alle hovedtransportmiddler. Askill skal snakker mer om dette



Estimering av en fordeling
 Utfordringer: 

 ”Observerer” vi hele fordelingen? 
 Noen ”ekstreme” preferanser (leksikografisk svar) kan forvrenge 

fordelingene (ikke problem i VoT, men i VoS)

 Hvordan vi takler utfordringene: 
VoT: 
 Erfaringer fra danske studier
 2 attributt CE tillater at vi estimerer VoT-fordelingen direkte 
 Mange pilottestinger for å få best mulig datagrunnlag
 Endelig modell bruker avansert estimeringsmetode (SNP- Regresjon)

VoS:
 3 attributt CE -> fordelingen av VSL kan ikke direkte ”observeres”
 Men vi antar en fordeling for risikoparameteren (normalfordeling)
 Mikset logit men ikke SNP- Regresjon
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Presentasjonsnotater
Der er noen utfordringer når det gjelder estimering av fordeling. En stor spørsmål er om vi observere hele fordeling om vi altså har bra nok datagrunnlag for a fange opp alle slaks preferanser. I alle datasett finns også noen ekstreme preferanse som var en hvis problem i VoS. Da hadde vi en god del respondenter som alltid valgte alternative som innebærte lavest risiko.I VoT studier byggde vi på erfaring i de danske tisverdistudier. Vi hadde mange pilottester for å få best mulig datagrunnlag og vårt endelig modell bruker en avansert estimeringsmetode. Moen som kalles semi-non-paramtrik regresjon.Vi VoS hadde vi tre attributt valgeksperimenter hvor det er ikke mulig å direkte observere fordelinga av verdien til et statistikk liv. Her antok vi risikoparaemtern i modeller er normalfordelt. Og vi brukte da mikset logit som er da state av the art for slike dataanalysen.   



Valgeksperiment i VoS-car
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10 min

2

120 kr
15000 kr per år )

120 timer per år )
15 min

180 timer per år )

100 kr
12500 kr per år )

3

Tids- og kostnadsattributt basert på rapportert referansereise
Risikoattributtene basert på reiselengde og trafikktetthet 
Implisitt risiko for å omkomme eller bli hardt skadd på strekningen
Verdsetting å redusere risiko / risiko -> Ex-ante verdsetting av risikoreduksjon 
(”velferdseffekten”)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her ser vi et eksemple av en valgeksperiment i VoS-car. Spørsmål er likt som i tidsverdi Lese …. Respondenter kan også velge ”Vet ikke”; under 10% av valgene blir det gjort.  Det er altså to reisemuligheter som variere i reisetid, kostnad og antall hardt skade og døde. Antall hardt skadde og døde er basert på reiselengden og trafikktetthet. Vi kan på grunn av valgene her beregne en betalingsvillighet for å redusere antall hardt skadde og døde og når vi hele dette med det implisite risiko for å omkomme på denne strekning, kan vi da beregne velferdseffekten som er en stor del av verdien av et statistikk liv 
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Betinget verdsetting VoS-m

på Østlandet

år på Østlandet til

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er CV spørsmål i den spørreskjema som er reisemiddel-uavhengig. Dette er altså en offentlig tiltakk. Spørsmål er her. Hva er du villig å betale ektra per år for et traffikksikkerhetstiltak, i form av en øremerket avgift, hvis dette reduserte antallet hardt skadde fra 300 per år på Østlandet til 200 åer år?Respondenter skal da sier til hver av disse beløpene om de ville betale dette helt sikkert ….. Helt sikkert nei.Analysere når folk veksle for ”ja” til ”nei”.Risikoendring er nokså små her 300 av 1 million till 200 av 1 million, antall personer på Østlandet.   VSL noen høyre enn i valgeksperimenter til bil. (da er den implisitte risikoendring mye høyre.En stor effekt endringsstørrelse.  300 til 250 , nesten samen svarmønster. Litt andeleredes men endringer er langt fra proporsjonale så at VSL estimate er sprikkene. 



 Den betydelige metodeusikkerheten angående verdsetting av risikoreduksjoner 
har vi møtt med et stort antall ulike metoder og analyseformer

 Våre verdsettinger av statistiske liv og lemmer er avhengig av:

 Endringsstørrelsen – hvor mange dødsfall/skader som inngår i endringen
 Det underliggende risikonivået for dødsfall/skade
 Konteksten ved verdsettingen
 Verdsettingsmetoden (CE eller CV) og metodeformatet
 Svarsikkerhetskravet i CV
 Kravet til svarkvalitet
 Modelltyper og –spesifiseringer

 Store variasjon i verdsettinger -> må sees som en styrke av studien
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Ex-ante verdsetting av risikoreduksjon 
Vitenskapelige tilnæring

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lese … og klikke tilbake å vise i CV hva er ment med ”Endringstørrelsen” ”Risikonivå” ”Sikkerhetskrav” osv.



 ”Beste modell” CE
 Reisemiddelspesifikk

 Økt realismen pga. referansereise
 Betalingsmekanismen trolig bedre akseptert 
 Implisitt risiko  

 Mikset logit
 Estimerer fordeling
 Beste forklaringskraft

 ”Attributt eliminasjon”
 Ekskludering av tvilsomme respondenter

 ”Beste modell” CV
 Høyest svarsikkerhetskrav (”helt sikkert ja”)

 Reduserer hypotetiske forvrenging 
 Ekskludering av tvilsomme respondenter

 Følsomhet mot risikoendringer økes 
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Ex-ante verdsetting av risikoreduksjon 
”Beste modeller”
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Presentasjonsnotater
Attributt eliminasjon (teknisk grep som hjelper å fange opp leksikografisk svar på en bedre måten) 



Ex-ante verdsetting av risikoreduksjon:
Konklusjon mht enhetspriser

 ”Beste modell” CE: 22 Mio kr
 ”Beste modell” CV: 39 Mio kr

-> 26 Mio som ex-ante verdsetting kan beholdes 
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Takk for oppmerksomheten
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Datainnsamling 
 Krav: Mange forskjellige enhetspriser må finnes

 Komplisert ”routing”, to bølger, individualiserte spørsmål/valgene
-> ikke gjennomførbar via telefon eller ”pen-and-pencil” 

 Synovates internettpanel
 Rund 60.000 personer (2011)
 Representativt for befolkning
 Deltakerne vant til selvadministrerte internett-undersøkelser
 Lave kostnader per respondent 

 Kontakt 
 Lenke til internett-undersøkelse via e-post 
 Akseptabel svarprosent
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Presentasjonsnotater
Konkuransgrunnlaget innebærte jo at vi så mange enhetspriser at vi måtte ha en komplisert routing, to bølger. For å øke realisme har vi som sagt individualisert valgene. Denne undersøkelse ville ikke har vært mulig med en telefon-interview eller lignende. Vi brukte Synovates panel som består av rund 60.000 respondenter. Panel er sagt to be representativ for befolkning mht alder inntekt osv. Kostnader er relativt lave. Kontaktet bli respondentene med e-post. Vi inkluderte en lotteri å motivere folk. Etter 2 purringer fikk vi akseptable svarprosent   



Bølge 1, VoT
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ca. 47 000 utsendte 
skjemaer -> 
svarprosent cirka 20%
(2009)
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Presentasjonsnotater
Svarprosent var på 20% i 2009 og 22% i 2010. Antall respondenter var litt lite i noen segmenter. Vi måtte har så mange respondenter for å få en akseptabelt andel respondenter for hvert transportmiddel. Vi fikk lite respondenter som hadde som sitt siste reise en båtsreise, derfor rekruterte vi noen respondenter i tillegg. 



Car

50%

50%

Congestion
3

Within mode
Alternative mode

2

Reliability MV

3

Reliability S
3

Within mode
Chosen mode

2

Common 
Questionnaire 

Common 
Questionnaire 

Long distance

50%

PT, Rail
Bus Air

Within mode
Alternative mode

2

Reliability MV
3

Reliability S
3 Within mode

Alternative mode

2

50%

50% 50%

CE1

CE2

CE3

Reliability MV
3

Reliability MV

Reliability S
3

Ferry

Reliability MV
3

Reliability MV
3 3

Reliability S
3

Questionnaire 
short Questionnaire  

Walk/Cycle

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette her illustrerer strukturen i spørreskjema i bølge 1 for lange reiser. Respondenter rapportere altså en referansereise å gå der gjennom forskjellige valgeksperimenter.   
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Bølge 1 (VoT)

K-tog

Security

luftL-togL-bussL-bilferjeK-bussK-bilsykkelgange

VoH/VoS
VoS

båt

Svarprosent fra bølge 1 til bølge 2: cirka 74% (2010)
in 2009 ødelagt siden respondentene i bølge 2 fikk feil referansereise  

Bølge 2, VoS og VoH/VoS

Brukernavn
Presentasjonsnotater
De respondenter som gjennomføre bølge 1 har da noen uker etterpå fått til bølge 2 som basere på samen referansereise. Svarprosent fra bølge 1 to bølge 2 var nokså høyt. 74%. Så de fleste respondenter var ikke slukket av det lange spørreskjema i bølge 1. 
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VoT kryss 
(utrygghet)
separat felt 
(utrygghet)

tid tid tid
Alle i VoT:

CA - bil
CA - buss  
(kollektivtransport) CA - sykkel

spørsmål om sykling i 
transport

VoS-car VoS-bus VoS-cycle VoS-m VoH/VoS-f VoH/VoS-p

CA1 CA1 CA1 CA1 CA CA
død / hard skade død / hard skade sjukdomsdød død sjukdomsdød luftforurensingsdød
VSL / VSSI VSL / VSSI VSL VSL VSL VSL

rasfare indirekte rasfare indirekte
positive 
helseeffekter

positive 
helseeffekter
brå død trafikkulykkesdød

CV1 CV1 CV1 CV1 VSL VSL
død / hard skade død / hard skade sjukdomsdød død
VSL / VSSI VSL / VSSI VSL VSL CV CV

sjukdomsdød luftforurensingsdød
CA2 CA2 CA2 CA2 VSL VSL

død / hard skade død / hard skade
død / hard 
skade død

positive 
helseeffekter

VSL / VSSI VSL / VSSI VSL / VSSI VSL

rasfare direkte lettere skade
kryss 
(utrygghet) alv. el. lettere skade CV CV

DRE
separat felt 
(utrygghet)

VSSI, verds. stat. lettere 
skade, DRE brå død trafikkulykkesdød

VSL VSL

CV2 CV2
spørsmål om 
fysisk aktivitet CV2

alv. el. lettere skade alv. el. lettere skade alv. el. lettere skade
spørsmål om 
fysisk aktivitet

spørsmål om fysisk 
aktivitet

VSSI, verds. stat. 
lettere skade

VSSI, verds. stat. 
lettere skade

VSSI, verds. stat. lettere 
skade, DRE

spørsmål om fysisk 
aktivitet

Reisemiddelspesifikk kontekst
Pivotert i samme reise som i VoT

Tilsvarende eksperimentelt design i CA (og CV)
Endring i døde/skadde

Samme betalingsmekanisme (bompenger, billetter)

Offentlig tiltakskontekst
Ikke tilknyttet reise/reisemiddel i VoT

Enklere eksperimentelt design i 
CA/CV, men tilsvarende attributter 

som i VoS-car / VoS-bus
Endring i døde

Betalingsmekanisme: avgifter

Offentlig tiltakskontekst
Ikke tilknyttet reise/reisemiddel i VoT

Enkelt eksperimentelt design i CA/CV, men 
tilsvarende attributt (ulykkesdød) som i VoS-m

Endring i risiko (for død)
Betalingsmekanisme: avgifter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Også dette er bare for illustrasjon. Vi bruke mange forskjellige tilnærminer i bølge 2 for å måle betalingsvilligheter av forskjellige risikoreduksjon. 
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