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Förord
Detta notat är en del av den metodutveckling som bedrivs inom det av

KFB/Vinnova finansierade projektet Samhällsekonomisk analys av dagligvaru-

handelns strukturomvandling vid Statens väg- och transportforskningsinstitut,

VTI. Det arbete som presenteras här, syftar till att pröva ekonometriska analys-

metoder för det tvärsnittsdata som samlas in i projektet. Metoderna appliceras på

ett datamaterial som tidigare samlats in, och som i flera viktiga avseenden har en

struktur som liknar det material som ska analyseras framledes.

I notatet utförs analyser av detta material i syfte att testa logitmodellens lämp-

lighet för det fortsatta forskningsarbetet. Utöver att testa logitmodellens värde

bidrar arbetet också till en fördjupad analys av det befintliga materialet. Dessutom

prövas en teknik för att ersätta saknade data.
Delar av detta notat har tidigare publicerats som examensarbete i statistik vid

Linköpings universitet. Vi vill tacka Stig Danielsson, Matematiska Institutionen,

Linköpings Universitet, som var handledare för examensarbetet.

Linköping i mars 2001

Tomas Svensson » Mattias Haraldsson

Projektledare Författare
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Sammanfattning
På Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, undersöks människors fakti-

ska och önskade inköpsvanor inom projektet Samhällsekonomisk analys av

dagligvaruhandelns straktaromvandling. I projektet sker en omfattande insamling

av såväl stated preference som revealed preference data. De frågor som data-

materialet bygger på baseras delvis på diskreta val mellan olika butiker, färd-

medel, varor etc. För att kunna analysera hypotetiska val och på sikt bygga upp en

heltäckande modell över hushållens inköpsbeteende är statistisk modellering av

diskreta val en viktig komponent I detta notat prövas den multinomiala logit-

modellen tillsammans med en grafisk presentationsteknik samt en metod för

imputering avmissing values. Metoderna prövas på ett material från projektet

Balans i avvägningen mellan biltillgänglighet och god miljö, vars struktur huvud-

sakligen överensstämmer med det datamaterial som ska användas framledes.

Precis som det material som rör konsumenternas inköpsbeteende kan frågorna

förstås som diskreta val och dessutom rör det sig om ställningstaganden till hypo-

tetiska frågor. Som resultat får detta material också en ytterligare genomlysning,

vilken i huvudsak bekräftar tidigare forskningsresultat.

Imputeringstekniken visar sig vara relativt okomplicerad att implementera men

medför ett stort merarbete. Multiple imputation ger teoretiskt godtagbara para-

meter- och variansskattningar men däremot kan ingen förbättrad predik-

tionsförmåga observeras. Logitmodellen ger möjlighet till såväl prediktioner som

analys av marginella variabelförändringar. I samtliga fall krävs dock att typres-

pondenter kan definieras. Modellerna är ganska komplicerade att tolka, varför det

rekommenderas att logitmodellerna används i kombination med den grafiska

presentationstekniken. Denna tillför visserligen inga principiellt nya möjligheter

men gör det möjligt att på ett pedagogiskt sätt presentera såväl prediktioner som

marginalanalyser.

Logitmodellen bedöms ha stort värde för analys av dagligvaruinköp, även om

andra kompletterande metoder också måste användas. Inköpsfrekvens är en viktig

komponent av det totala inköpsbeteendet och kräver också någon form av stati-

stisk analys. I notatets avslutning presenteras kort en metod för att modellera in-

köpsfrekvens tillsammans med några ekonomisk-teoretiska knäckfrågor för denna
typ av analys. Det konstateras också att det datamaterial som samlats in i det

pågående projektet ger mycket goda möjligheter till att med olika ekonometriska

ansatser modellera inköpsbeteendet på mikronivå.
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1 Inledning
På Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, undersöks människors fak-

tiska och önskade inköpsvanor inom projektet Samhällsekonømisk analys av dag-

ligvaruhandelns struktaromvandling. I projektet sker en omfattande insamling av

primärdata rörande inköpsmönster på mikronivå. Utöver att ange sina faktiska

inköpsvanor får respondenterna ta ställning till hypotetiska frågor, där de ombeds

uppge hur de skulle handla under varierande förutsättningar. Det faktiska inköps-

mönstret är en sk. revealed preference, medan svaren på de hypotetiska frågorna

kan betraktas som en stateal preference. Med deskriptiv statistik, tabeller, diagram

och liknande, erhålls en god bild av inköpsbeteendets förklaringsfaktorer och

preferensskillnader mellan olika demografiska segment. Med mer avancerade

analysmetoder finns emellertid möjlighet att tränga djupare in i problemet och

erhålla en högre detaljeringsnivå. Att förklara hushållens inköpsbeteende utifrån

ett begränsat antal funktioner är också ett nödvändigt rekvisit för att kunna

sammanfatta dagligvarudistributionen i modellform. Arbetet får dock inte ensidigt

inriktas på modellmässig förfining och tillämpning av sofistikerade ekonometriska

ansatser, även om dessa kan bidra med en fördjupad förståelse. Vägledande för

arbetet måste vara en strävan efter pedagogisk presentation. Svarta lådor bör

undvikas delvis för att genom metodmässig transparens underlätta kvalitets-

granskning inom forskarkretsar, men också för att underlätta kommunikation med

allmänhet, tjänstemän och politiker som har ett intresse av att ta del av forsknings-

resultaten.

Att utvärdera olika möjligheter till ekonometrisk analys av konsumenternas
dagligvaruinköp är därför ett viktigt metodsteg i den pågående forskningen. Flera

av de beslut som konstituerar hushållens inköpsbeteenden utgörs av diskreta val,

exempelvis val av butik samt val av färdmedel, varför logitmodellen kan vara ett

lämpligt alternativ. I detta notat kommer logitmodellen att testas, för att avgöra

vilka förutsättningar det finns att använda den i den pågående forskningen. Då in-

samlandet av empiri inom det ovan nämnda forskningsprojektet fortfarande
befinner sig i en inledningsfas, valdes att pröva de olika metoderna på ett redan

befintligt material, med en struktur som i allt väsentligt överensstämmer med kart-

läggningen av faktiska och önskade inköpsmönster. Materialet har samlats in
inom ramen för projektet Balans i avvägningen mellan biltillga'nglighet och miljö

där enskilda individers preferenser till stadsmiljöns utformning kartläggs.1 I sam-

band med detta prövas också metoder för hantering av missing values och grafisk

presentation av modellresultat. I utförliga enkätundersökningar uppstår regel-

mässigt ett partiellt bortfall, som för att säkerställa undersökningens kvalitet måste

hanteras på ett statistiskt godtagbart sätt.

1.2 Syfte

Denna studie syftar till att utvärdera logitmodellen för analys av diskreta val i

samband med dagligvaruinköp. Utöver att utvärdera logitmodellen som sådan

undersöks hur erhållna resultat kan presenteras på ett pedagogiskt sätt. Inom

arbetet prövas också en metod för hantering av missing values, vilket är vanligt

vid enkätstudier. För ändamålet används ett tidigare insamlat material om stads-

miljöns utformning. Arbetet ska därför också resultera i att detta material får en

ytterligare genomlysning.

 

1 Se Grudemo & Svensson, 2000, Svensson, 2000 samt Gustavsson, 2000.
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2 Datamaterialets struktur och kvalitet

Modellvalet bör utföras med bakgrund av stukturen på den information som ska
analyseras. Inom VTI:s forskning är datamaterialet ofta insamlat med postenkäter,

vilket bidrar till att ge det speciella egenskaper. Materialet från enkätundersök-

ningarna är vanligtvis gruppindelat och mätbart på nominal- eller ordinalskale-

nivå. Vissa bakgrundsvariabler är diskretiserade kontinuerliga variabler. Att ur-

sprungligen kontinuerliga variabler redovisas i diskret form har att göra med

enkätutformningen. Respondenten får taställning till fasta svarsalternativ istället
för att själv redovisa ett exakt värde på en Öppen fråga, vilket gör enkäterna mer

lättbesvarade och ökar troligtvis också svarsfrekvensen. Diskretiserade kontinu-

erliga variabler kan kodas antingen som nominalskalade dummies eller på ett sätt

som tillvaratar ordningsinformationen. Om förklaringsvariablerna kan anses vara

ordnade finns det chans att utnyttja detta faktum för att åstadkomma en bättre an-

passad modell, samtidigt som antalet skattade parametrar kan reduceras avsevärt

jämfört med nominalskalefallet. Den metod som används i studien är att ersätta

varje klass med dess intervallmitt.

Bortfallet i en undersökning kan leda till bias i estimaten, varför en bortfalls-
analys alltid bör göras. I bortfallsanalysen ska ingå undersökningar dels av

bortfallets storlek och dels orsaker till uteblivna svar. Det finns två olika grader av

bortfall, individbortfall och partiellt bortfall. I det förra fallet anses endast

obesvarade eller blanka enkäter utgöra bortfall. Partiellt bortfall utgörs av enkäter

som endast besvarats delvis.2

2.1 Utvärderingsmaterialet

Materialet som används för metodutvärderingen i denna studie kommer från tre
olika enkätundersökningar. En enkätundersökning från Linköping om inner-

stadens utformning, en liknande utförd i Malmö samt en enkät om yttre för-
ortsringen utförd i Malmö, Stockholm och Örebro. De två förstnämnda enkäterna

berör båda innerstadens utformning och är i princip identiska, varför svaren däri-

från kan kombineras till en datamängd. Enkäten om yttre förortsringen har

däremot en annan design med fler scenarier och behandlas därför separat. I

studien skattas två modeller, en för innerstaden och en för yttre förortsringen.

Tabell 2.1 Urvalsstørlek och svarsfrekvens

       

Bruttourval Nettourval Antal besvarade Svarsfrekvens

enkäter (andel av netto)

Innerstaden 2406 2373 1347 57%

Yttre 1200 1 181 564 48%

förortsringen

  

Källa: Gustavsson, 2000, bilaga 1 samt Svensson, 2000, sid. 22

De tre enkätundersökningar som används för metodutvärderingen i detta arbete

har haft relativt låga svarsfrekvenser. Som framgår av tabell 2.1 besvarades inner-

stadsenkäten av 57 procent av detillfrågade medan enkäten om yttre förortsringen

endast besvarades av 48 procent. Om det partiella bortfallet dessutom beaktas blir

 

2 Dahmström, 1996, sid. 202
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svarsfrekvensen ännu något lägre. Om en enkät anses besvarad endast om huvud-

frågorna behandlatsså ligger svarsfrekvensen på 43-50 procent, vilket måste an-

ses vara besvärande lågt.3

I idealfallet skulle man vilja fråga varför vissa respondenter inte svarat. I pro-

jektet har detta inte gjorts eftersom orsakerna till bortfall anses uppenbara.

Ointresse, okunskap, tidsbrist samt språksvårigheter eller andra kommunika-
tionsproblem anses vara troliga orsaker. I fallet med blanka enkäter kan en bort-

fallsanalys också strida mot vissa forskningsetiska principer. Om respondenten

valt att svara blankt ska denne inte behöva motivera detta.

2.1.1 Innerstadsalternativen

De personer som svarade på innerstadsenkäten kunde välja mellan tre olika alter-

nativ. De tre alternativen är:

A. Ökad biltrafik och mer gatuutrymme åt bilarna

B. Mindre gatuutrymme åt bilarna och bilavgifter

C. Lägre hastighetsgränser på de mindre gatorna

Alternativ A innebär att stadsmiljön i större utsträckning än idag anpassas till

bilism med god tillgänglighet till gatusystemet och parkeringsplatser. Som en

följd av bilanpassningen försämras kollektivtrafiken och cyklister får ett mindre

utrymme. Alternativ B innebär att avgifter på 2 kr per kilometer införs för biltrafik

i innerstaden. De intäkter avgiftssystemet genererar används för att sänka kollek-

tivtrafikens biljettpriser. Konsekvensen antas bli minskad biltrafik, förbättrad

kollektivtrafik och ökat utrymme för gång- och cykeltrafik. Alternativ C inne-

håller trafikdämpande åtgärder såsom sänkta hastighetsgränser, egna körfält för

kollektivtrafik och breddade gångbanor. I engelskspråkig litteratur benämns
sådana åtgärder frozch calming och syftar till att folk i högre utsträckning ska

cykla eller använda sig av kollektiva färdmedel, samt att biltrafiken ska reduceras

men för den skull inte helt omöjliggöras.5 De analyser som gjorts hittills visar att

alternativ C, Lägre hastighetsgränser på de mindre gatorna, är det som attraherar

den största andelen av respondenterna.6

2.1.2 Alternativen i yttre förortsringen

I den enkät som berör utformningen av den yttre förortsringen angavs fyra olika

alternativ. Alternativen skiljer sig även här åt vad gäller förutsättningar för bil-

trafik. Möjligheterna att köra och parkera i bostadsområdena varieras, vilket på-

verkar kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt möjligheter till lek. De fyra

alternativen är7 :

 

3 Svensson, 2000, sid. 22f
4 Svensson, 2000, sid. 23f
5 Alternativen beskrivs i Grudemo & Svensson, 2000, sid. 22

6 Grudemo & Svensson, 2000, sid. 24

7 Grudemo & Svensson, sid. 27f
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Mer gatuutrymme åt bilarna

Lägre hastighetsgränser

All parkering i ena kanten

BilfrittP
P
P
F

I alternativ 1 Ökas biltillgängligheten så att det ska gå snabbt och lätt att ta sig

fram med bil. Alternativ 2 innebär att bilar får trafikera hela området men att

trafikdämpande åtgärder bidrar till sänkt hastighet och Ökat utrymme för andra
trafikanter. Det tredje alternativet innebär ytterligare inskränkningar i fram-

komligheten för bilar. Parkering förläggs i en av bostadsområdenas ytterkanter

och biltrafik tillåts endast i samband med vissa ärenden. Det bilfria alternativet är

utformat med tanke på individer som helt avstår frånpersonbilsanvändning. De

vägar som finns i området är avsedda för fotgängare och cyklister, samt lekande

barn, men får även användas för enstaka biltransporter, såsom varuleveranser och

utryckningsfordon. Beträffande kollektivtrafik så tilltar turtätheten i takt med att

biltillgängligheten försämras.8 På basis av denna enkät har kunnat konstateras att

Lägre hastighetsgränser är det alternativ som har flest förespråkare.,9

 

8 Grudemo & Svensson, sid. 27f

9 Grudemo & Svensson, 2000, sid. 28
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3 Logitmodellen
Den analys som presenteras här utförs med logitmodeller. Dessa är väl etablerade

analysredskap inom nationalekonomin men används även inom andra discipliner.

Logitmodellens ekonomisk-teoretiska förankring utgörs av sk. random utility

models (RUM).10 Enligt teorin om RUM ger varje vara upphov till individuell

nytta, vilken kan delas upp i en systematisk respektive stokastisk komponent. Den

systematiska komponenten kan bero på varans eller individens egenskaper.

Nyttofunktionen anses i allmänhet vara en linjärkombination av olika attribut. Det

är emellertid möjligt att använda godtycklig funktionsform så länge denna är

linjär i parametrarna. Således är det möjligt att använda multiplikativa, Cobb-

Douglas liknande11 funktioner som logaritmeras, eller att införa potensfunktioner
av de ursprungliga variablerna. En potensfunktion kan användas för att approxi-

mera en godtycklig funktion.12 Denna flexibilitet gör att kravet på linj äritet i para-

metrarna i allmänhet inte torde utgöra någon egentlig restriktion på modellarbetet.

En ytterligare möjlighet som finns är att införa s.k. interaktionstermer, dvs. pro-

dukter av flera variabler.13 Den stokastiska komponenten representerar faktorer

som inte kan mätas eller överhuvudtaget observeras. Individen förutsätts välja den

vara som maximerar nyttofunktionen. Sannolikheten för att en individ ska välja en

specifik vara är således en funktion av varans och/eller individens egenskaper

samt en slumpterm. Hur det exakta funktionssambandet ser ut beror på vilka

antaganden som kan anses vara giltiga för nyttofunktionens stokastiska kompo-

nent. Logitmodellen baseras på antagandet om Gumbelfördelade14 slumptermer.

Gumbelfördelningen påminner om normalfördelningen men är en aning skev. Den

är dock en bra approximation till normalfördelningen och har dessutom smidiga

beräkningsmässiga egenskaper. 15

3.1 Typer av logitmodeller

För modellering av val mellan fler än två alternativ finns det i princip två typer av
logitmodeller, multinomial/conditional och strukturerade.16 Vilket alternativ som

väljs är beroende av om valet mellan två alternativ äroberoende av övriga alter-

nativ, Independence ofIrrelevant Alternatives, HA och om förklaringsvariablerna

förknippas med alternativen eller den väljande individen. IIA innebär att kvoten

mellan två alternativs sannolikheter, Pi/P', är oberoende av övriga alternativ. I de

fall detta antagande gäller väljs multinomial/conditional logitmodell medan den
strukturerade logitmodellen väljs i övriga fall.

 

10 Sonesson menar att kopplingen mellan å ena sidan ekonomisk teori och å andra sidan

logitmodeller är att betrakta som efterhandskonstruktioner. Antaganden om nyttofunktioner har

gjorts givet logitmodellens existens i syfte att åstadkomma just denna koppling. Sonesson, 1998,

sid. 77

11 Cobb-Douglas produktionsfunktion uttrycker ett multiplikativt samband mellan olika insatsvaror

och produktionsvolym. Se t.ex. Schotter, 1994, sid. 182

12 Exempel på funktioner som är linjära i parametrarna ges i Greene, 1997, sid. 225 ff

13 Sonesson, 1998, sid. 57 konstaterar att denna typ av mer utvecklade linjära nyttofunktioner

sällan utnyttjas i praktiken.

14 Kallas också extremvärdesfördelning.

15 Ben- Akiva m.fl., 1987, sid. 104
16 Sekventiella modeller benämns i anglosaxisk litteratur nested.
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Terminologin inom området logitmodeller är något förvirrande. Multinomial

syftar i allmänhet på det faktum att antalet värden i en diskret fördelning är fler än

två, och ska således generalisera begreppet binomial. Benämningen multinomial

logit har emellertid reserverats för en delmängd av de modeller som representerar

ett val mellan tre eller flera alternativ. Multinomiala modeller kallas de modeller

som har individspecifika förklaringsvariabler, dvs. förklaringsvariablerna be-

skriver egenskaper hos den väljande individen snarare än hos alternativen. De

modeller där förklaringsvariablerna beskriver karakteristika hos alternativen,

vilket exempelvis är det vanliga i modeller för färdmedelsval, kallas conditional

logit models.

Logitmodeller av typen multinomial/conditional beskriver ett val mellan flera

alternativ, där samtliga alternativ kan anses höra hemma på samma nivå, vilket
illustreras av nedanstående figur.

Figur 3.1 Multinomial/conditional logitmodell

Ibland kan valsituationen kräva att besluten sker i två eller flera steg. Om alter-
nativen exempelvis går att gruppera så kan först val av grupp utföras, för att följas

av ytterligare ett val där ett objekt inom den valda gruppen skiljs ut. Besluten kan

här anses ske på olika nivåer. Exempelvis kan ett val av resmål och färdmedel

göras på detta sätt. Efter att i ett första led ha valt resmål så krävs ytterligare ett

beslut om färdmedel. I dessa fall är det troligt att IIA inte gäller. Även i fall då be-

sluten kan anses ligga på samma nivå kan antagandet vara orealistiskt, nämligen

om de alternativ som står till buds är olika goda substitut till varandra.17 Den

logitmodell som beaktar dessa komplikationer består av flera beslutsnivåer och

benämns strukturerad logitmodell. Den strukturerade modellen kan beskrivas som

en trädstruktur med flera olika beslutsnivåer.

FL'

Figur 3.2 Strukturerad logitmodell

Karakteristika hos de olika typerna av logitmodeller sammanfattas i nedanstående

tabell.

 

17 Sonesson, 1998, sid. 63f
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Tabell 3.1 Logitmodellerför val mellanflera alternativ

    

Multinomial Conditional Strukturerad

Antal 1 1 >1

beslutsnivåer

Förklarings- Individspecifika Alternativspecifika Individ- eller

variabler alternativspecifika

    

3.1.1 Multinomial Iogit

I studien anpassas två multinomiala logitmodeller; en till innerstadsmaterialet och

en till materialet om yttre förortsringen. Modellvalet grundas på ett antagande om

IIA, vilket testas efter estimeringen. Sannolikhetsfunktion för multinomial logit

uttrycks av formeln nedan. Som synes är sannolikheten för att ett specifikt

alternativ väljs en funktion av samtliga alternativs nyttofunktioner. 18

Formel 3.1 Multinomial logitmodell

Bilxn

Pn(l):f där Pn(z)=sannollkheten for att 1nd1v1d n valJer

2ij X" alternativ i
1=1 ,Bilxn = individ nzs nytta av alternativ i

J: antal alternativ

Då samtliga alternativ i den multinomiala logitmodellen har samma för-

klaringsvariabler, krävs att ett av alternativen används som referens-

alternativ med parametervektorn [3:0.19 I dessa fall kan

Formel 3.1 skrivas om som:

Formel 3.2 Multinomial logitmodell med referensalternativ

lexn

13,1(Y=j)=_*f__r_f-
1+ ijx

j=1

l
Pn(Y:O): J-l I

1+ ijX"

j=1

 

18 Ben- Akiva mn., 1987, sid. 118

19 Greene, 1997, sid. 914f
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4 Databearbetning
Det är nödvändigt att inleda analysarbetet med en utförlig kvalitetsgranskning av

materialet. Det gäller både att identifiera s.k, sparse data, ovanliga observationer

bland de kategoriska variablema och att hantera missing values, värden som helt

saknas, på ett statistiskt godtagbart sätt. Förekomst av dylika brister kan som visas

nedan nödvändiggöra imputering eller andra bearbetningar.

4.1 Sparse data

Ett kategoriserat datamaterial där cellerna ofta har mycket små värden kallas

sparse data och kan orsakas av få observationer, många förklaringsvariabler med '

många kategorier eller bådadera.20 I extremfallet finns celler med värdet noll.

Nollcellerna kan hänföras till endera av två principiellt skilda kategorier; sampling

zeros och structural zeros. Det första innebär att det i teorin kan förekomma

observationer i cellen, men att urvalet har slumpat sig så att ingen sådan enhet

observerats. Det sistnämnda innebär å andra sidan att det inte kan förekomma

några observationer med denna variabelkombination ens i teorin. De variabel-

värden som konstituerar cellen är ömsesidigt uteslutande.21

Ytterligare problem som kan uppstå vid anpassning av logitmodeller är att en-

staka variabler eller variabelkombinationer ensamma förklarar individens val. I

vissa fall kan det visa sig att ett visst värde på en förklaringsvariabel helt utesluter

möjligheten att beroendevariabeln antar ett specifikt värde. Problemet kan hante-

ras antingen genom sammanslagning av variabelvärden, borttagning av variabeln

ur modellen eller att variabeln istället hanteras som kontinuerlig, vilket är möjligt

om den är mätbar på ordinalskalenivå.22 I andra fall kan kombinationer av vissa

variabelvärden helt bestämma vilken grupp individen tillhör, s.k. perfekt diskrimi-

nering (over fitting). Logitmodeller bygger på att sannolikheten för att en individ

tillhör en specifik grupp kan beräknas. I fall med perfekt diskriminering antar

sannolikheten endast värdena 0 eller 1, vilket gör att likelihoodskattningar av

parametrarna inte kan erhållas.23 Om överlappet mellan fördelningarna är mycket

litet kan liknande problem uppstå. Detta kallas quasicomplete separation och or-

sakar även det felaktigt stora parameterskattningar och stor standardavvikelse.24
Då ett stort antal variabler i modellen bidrar till att göra varje kombination mer

och mer unik, ökar risken för denna typ av problem.

För att avgöra i vilka fall man riskerar perfekt eller nära perfekt diskriminering

gjordes ett antal korstabeller där beroendevariabeln tabellerades mot samtliga no-

minala förklaringsvariabler. I dessa kunde ett antal förekomster av värden lika

med eller nära noll identifieras. Ett problem är att kategorier endast undantagsvis

kan slås samman utan att variabelinformationen kraftigt försämras. Ett fall där

sammanslagning kan ske är bostadstyp. Variabeln innehåller en restpost, annan

b0stadstyp, vilken har ett fåtal markeringar. Denna slogs därför ihop med kate-
gorin villa.

 

20 Agresti, 1990, sid. 244

21 Agresti, 1990, sid. 244

22 Hosmer m.fl., 1989, sid. 128

23 Hosmer m.fl., 1989, sid. 129f

24 Hosmer mfl., 1989, sid. 130
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Istället för att låta celler med nollvärden ingå i andra kategorier kan nollorna

ersättas med en liten konstant. I vissa sammanhang har 0,5 använts som standard

för denna konstant, men Agresti föreslår istället att en betydligt mindre konstant,

10'8, används, vilket han anser ska vara tillräckligt för att åtgärda eventuella

numeriska problem under estimeringen.25 I SPSS finns en funktion kallad delta,

där denna konstant kan definieras. De modeller som redovisas i detta notat har

estimerats med deltavärdet 0,000001, vilket är det minsta värde SPSS tillåter.

4.2 Missing values

Att värden saknas i datamaterialet kan orsaka parameterskattningar med bias och

stora standardavvikelser. Utöver att information saknas förvärras problemet av att

många statistikprogram, däribland SPSS, helt utelämnar ofullständiga observa-

tioner. Det räcker således att ett variabelvärde saknas för att hela observationen

Ska uteslutas. Det är alltså mycket värdefullt med metoder för att på ett godtagbart

sätt ersätta befintliga luckor. I detta avsnitt behandlas både olika typer av missing

values och metoder att ersätta dessa.

I det material som studien baseras på förekommer en relativt stor mängd
missing values, luckor. Förekomsten av dessa beror främst på att respondenterna

inte alltid svarat på alla frågor och i vissa fall att de angett för många alternativ,

eller på annat sätt uppgett ett ogiltigt svar.

4.2.1 Mönster för missing values

Hur missing values bör behandlas beror på deras samband med det övriga data-
materialet. Det kan tänkas att mönstret med vilket missing values uppstår är helt

slumpmässigt och inte kan härledas ur det övriga datamaterialet. Detta brukar

kallas Missing Completer at Random (MCAR) och betraktas mestadels som ett

alltför starkt antagande som inte är praktiskt försvarbart. Vanligare är att mönstret

för observationer som saknas antas kunna härledas ur det övriga materialet.

Slumpmässighet råder såtillvida att luckorna inte drabbar någon speciell variabel

eller med andra regelbundenheter. Däremot har luckorna ett samband med vilka

värden andra variabler hos observationen antar. Detta kallas Missing at Random

(MAR). Om mönstret för missing observations inte är slumpmässigt och inte

heller möjligt att förutsäga utifrån resten av datamaterialet kallas detta

Nonignorable. Ett annat sätt att uttrycka det är att sannolikheten för sådana

missing values endast kan beräknas utifrån de uppgifter som saknas. Vanligtvis

antas det att missing values är Missing at Random när metoder för att ersätta

luckor utformas.26

4.3 Imputering

Det enklaste sättet att hantera missing values är att ofullständiga observationer eli-

mineras. Om värden saknas på en eller flera variabler tas hela observationen bort.

Denna metod används i många kommersiella statistiska programvaror, däribland

SPSS, och benämns Listwise data deletion.27 I de fall MCAR antagandet inte
håller genererar listwise deletion bias i parameterskattningarna.28 Metoden är

 

25 Agresti, 1990, sid. 249f

26 King m.fl., 2000a, sid. 3ff

27 General FAQ #25, Sid. lf

28 King m.fl., 2000a, sid. 4
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alltså användbar endast om fullständig slumpmässighet kan antas för missing

values, vilket i de allra flesta fall är orimligt.

Istället för att utesluta ofullständiga observationer finns möjligheten att komp-
lettera materialet med olika skattningar. För att fylla i luckorna, imputera, och få

ett mer komplett material finns en rad metoder. Metoderna är i mycket olika mån

förankrade i statistisk teori, men har gemensamt att de förlitar sig på information i

det befintliga datamaterialet.

In any incomplete dataset, the observed values provide indirect

evidence about the likely values of the unobserved ones.29

En vanlig, men ad hoc mässig, metod är att ersätta saknade värden med medel-

värdet på variabeln, s.k. mean substitution. Andra metoder bygger påregressions-

förfarande, där en regressionsekvation skattas utifrån de kompletta observa-

tionerna och sedan används för att komplettera ofullständiga observationer.30

Metoden hot deck imputation innebär att värdet från en liknande observation

ersätter ett missing value. Dessa metoder är enkla men kan ge felaktiga para-

meterskattningar och tenderar dessutom att ge onaturligt liten varians.31

De metoder som hittills behandlats har antingen gått ut på att utesluta ofull-

ständiga observationer eller ersätta luckor med olika skattningar. I det senare fallet
kompletteras alltså ursprungsmaterialet till synbar fullständighet. Det finns även

metoder som är mer integrerade med de analysmetoder som används. Expected

Maximation (EM) och Raw maximum likelihoød är exempel på metoder där de

parametrar analysen syftar till att estimera erhålls med hjälp av det fullständiga

materialet, dock utan att de ursprungliga luckorna fylls med uppskattade värden.32

Med multiple imputation (MI), som används i den här studien, åstadkoms ett

heltäckande material som dessutom kan användas till statistiskt godtagbara ana-

lyser. Metoden går ut på att generera ett antal dataset där de imputerade värdena

skiljer sig åt något. I allmänhet räcker det med 3-5 dataset för att korrekta resultat

ska åstadkommas. Variationen mellan de olika dataseten ska motsvara den osäker-

het som normalt sett finns i ett datamaterial. Efter imputeringen anpassas modeller

till samtliga dataset och slutligen beräknas genomsnittliga parametervärden.33
Metoden anses vara robust mot antagandet om normalitet hos variablerna och kan

användas till olika modellansatser, även om linjära modeller är de teoretiskt

riktiga. Variationen mellan dataseten bidrar generellt sett till att göra de skattade

standardavvikelserna realistiska.34

Multiple imputation är en tillämpning av Bayes sats. Det innebär att kunskap

eller uppfattningar som finns redan på förhand, a priori fördelning, kombineras

med empiriskt erhållen information till en a posteriori fördelning. Det är således

möjligt att vid imputeringen utnyttja information om hur de saknade värdena ser

ut, i den mån sådan finns tillgänglig. Självfallet är problemet oftast att sådan
kunskap saknas. Schafer m.fl. menar att detta i praktiken utgör ett mindre

problem, eftersom många olika a priori fördelningar tenderar att ge samma

 

29 Schafer m.fl., 1998, sid. 4
30 General FAQ #25, sid. 3

31 General FAQ #25, sid. 5f

32 General FAQ #25, sid. sr
33 Schafer m.fl., 1998 redovisar metodiken för statistiskt analysarbete baserat på multiple

imputation.

34 Schafer mil., 1998, sid. 6
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posterior, givet att datamängden är någorlunda stor och har en rimlig mängd

missing values.35

4.3.1 Genomsnittliga parametervärden

Med MI fås ett antal dataset som samtliga används vid modellanpassningen. Para-

meterskattningarnas variation representerar den osäkerhet som finns i materialet.
För att erhålla ett unikt parametervärde tas genomsnittet över samtliga skatt-

ningar.36 Parametervärden och tillhörande varianser beräknas enligt formlerna

nedan.

Formel 4.1 Genomsnittliga parametervärden

A

i2 [31, där Bl. =koefficientvektorn för modell i
m i=l V

[3:

m :antal modeller

Kovariansen hos parameterskattningarna består dels av medelvärdet av de m mo-

dellernas kovarians och dels av kovariansen runt det genomsnittliga para-

metervärdet. Formel 4.2 visar den första komponenten som är ett medelvärde av
de m varianserna och benämns within imputation covariance. Formel 4.3 visar

between imputation covariance, kovariansmatrisen för parametrarnas variation

runt medelvärdet. Den viktade summan av de båda komponenterna blir den

genomsnittliga parameterns totala kovarians, se formel 4.4.

Formel 4.2 Within imputation covariance

ü = -1-2 [ii där Ul. :kovariansmatrisen för modell i

m :antal modeller

Formel 4.3 Between imputation covariance

B=--1- '
'71-1 .i=1

Formel 4.4 Total covariance

T=U+(1+-1-)B
m

Antalet frihetsgrader beror såväl på antalet imputationer som på de respektive

varianskomponenterna, vilket framgår av formel 4.5. Om within imputation

 

35 Schafer m.fl., 1998, sid. lOf
36 Formlerna nedan och stycket i Övrigt bygger på Schafer mil., 1998, sid. 18ff, samt Montalto

m.fl., 1996, sid.17 ff
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variance är den dominerande faktorn blir antalet frihetsgrader mycket stort och

kan närma sig oändligheten. I dessa fall kan man sluta sigtill att fler imputationer

inte är nödvändigt. Om förhållandet är det motsatta, dvs. between imputation

variance är den dominerande komponenten, närmar sig istället antalet frihets-

grader m-I , vilket indikerar ett behov av fler imputationer. Fler imputationer bör

övervägas om antalet frihetsgrader understiger 10.37

Formel 4.5 Antal frihetsgrader

_ 2

mU
df=(m-l) 1+m

4.3.2 Imputering med NORM

Schafer m.fl., har också skapat en Windowsbaserad programvara som praktiskt

genomför MI på ett datamaterial. Programmet, som kallas NORM, är en share

ware och finns att ladda ned från internet.38

NORM behandlar variablema som jointly normal, dvs. de antas vara dragna ur

en multivariat normalfördelning. Schafer mfl. menar dock att programmet även
kan användas för imputering av diskreta variabler, om imputeringsresultaten av-

rundas till heltal.39 Schafer mfl. anpassar en logistisk modell till det MI-

imputerade materialet. Trots att det mest egentliga är att använda NORM för
imputering till linjära modeller menar Schafer mil. att felen som uppstår om logi-

stiska modeller istället anpassas är försumbara.40

NORMs imputeringsmekanism kallas Data Augmentation, DA41 och är en

iterativ process. Processen illustreras av figur 4.1. Initialt imputeras värden slump-

mässigt från en noninformative42 a priori fördelning, varefter parametrar skattas.

Från den a posteriori fördelning som då erhålls fås nya parametrar som utnyttjas

för att imputera nya värden. Processen fortgår till dess att a posteriori fördel-

ningen konvergerat. 43

 

37 Schafer mil., 1998, sid. 19
38 http://WWW.stat.psu.edu/Njls/misoftwa.html#top

39 Schafer m.fl., 1998, sid. 26
40 Schafer mfl., 1998, sid. 27

41 Augmentation översätts med förbättring

42 Denna fördelning är default i NORM. Schäfer m.fl. ,1998, sid. 11, konstaterar att fördelningen

corrspond to a state of prior ignorance about model parameters.

43 Schafer mn., 1998, sid. 15f
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Figur 4.1 Data Augmentation Källa: Egen bearbetning av Schafer, 1998

DA- processen tar olika lång tid beroende på andelen saknade observationer. Ju

större andel som saknas desto fler iterationer krävs för att processen ska konver-

gera. För att visuellt avgöra huruvida DA-processen konvergerar för de olika

variablerna kan medelvärden plottas vid varje iteration. Konvergens har uppnåtts

då medelvärdet är stationärt. Ett annat kriterium för konvergens är att auto-

correlationsfunktionen, ACF, för serien av medelvärden inte är signifikant skild

från noll.44
Under analysarbetet skapades 5 dataset. I de fall variablerna var 0/1 kodade

dummies avrundades de till närmaste observerade heltal, vilket utfördes med en

speciell funktion i NORM. Avslutningsvis beräknades genomsnittliga parameter-

värden.

 

44 Schäfer mil., 1998, sid. 16
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5 Modellval

Vanligtvis har man vid ekonometriskt modelleringsarbete en ganska exakt upp-

fattning om hur de samband som estimeras ser ut. Då exempelvis efterfrågan på

enstaka nyttigheter modelleras kan ekonomisk teori tjäna som en vägledning för

val av funktionsform, förklaringsvariabler etc. I vissa fall, speciellt då det inte

finns någon uppenbara ekonomisk-teoretiska koppling, måste sökandet efter rele-

vanta förklaringsvariabler dock företas mer förutsättningslöst. I de fall enkätdata

används kan självfallet enkätdesignen ge information om vilka variabler och sam-

band som anses vara relevanta. Många gånger förhåller det sig emellertid så att

enkätdesign, utskick och analys ryms inom samma projekt och utförs av samma

forskargrupp. I dessa fall bör enkätdesign och modellval inte ske som isolerade

steg utan integrerat för att bästa resultat ska erhållas.

Självklart har enkätdesignen baserats på erfarenhetsmässig och teoretisk kun-

skap om vad som påverkar preferensstrukturen, men mer detaljerad kunskap om

funktionsform och viktiga förklaringsvariabler saknas. Modellen kan möjligtvis

sägas uttrycka olika människors efterfrågan på olika stadsmiljöer. Att som

brukligt uttrycka efterfrågan som en funktion av inkomst och olika priser är inte

en möjlig väg, inte bara eftersom det saknas transaktionsdata utan också p.g.a. att

dylika storheter också är svåra att definiera i detta sammanhang. Konkreta anlägg-

ningskostnader är bara en del av den kostnad som implementeringen av en

specifik stadsmiljö är förknippad med. I någon mån är ju också olika stads-

miljötyper ömsesidigt uteslutande, vilket gör analys i termer av priser på substitut

och korselasticiteter tämligen meningslöst.

5.1 Tidigare kunskap

För att specificera modellen bör också resultat från tidigare forskning användas.

För det arbete som redovisas här innebar detta att tidigare analyser av materialet

med andra metoder tjänade som en vägledning. De tabeller som gjorts ger en indi-

kation på vilka variabler som påverkar mest, men ger ingen information om hur

sambandet ser ut mer precist.

I innerstadsundersökningen har tidigare kunnat fastställas att kön har betydelse
för valet av önskad stadsmiljö. Män är i genomsnitt mer bilvänliga även om majo-

riteten av båda könen föredrar samma alternativ. Bilinnehav har också funnits ha

signifikant inverkan på vilket scenario som väljs. Respondenter som saknar till-
gång till bil är mer benägna att välja alternativ med åtgärder som bilavgifter och

traffic calming. Ungefär detsamma gäller för personer som saknar körkort. Även

körsträcka och avstånd från bostad till parkeringsplats visade sig ha inverkan på
vilket alternativ som väljs. Personer som kör långt och/eller har nära till sin

parkeringsplats föredrar i större utsträckning än andra respondenter bilvänlig

stadsutformning även om resultatet inte är helt entydigt. Bostadens lokalisering

'och typ är också viktigt. Även resvanor är av betydelse. Personer som ofta åker

eller kör bil är mer bilvänliga än genomsnittsrespondenten medan det omvända

gäller förpersoner som ofta går eller cyklar. 45

Undersökningen om yttre förortsringen ger liknande information som inner-

stadsundersökningen. Män tenderar i större utsträckning än kvinnor att föredra det

alternativ som ger mer gatuutrymme åt bilarna. Såväl män som kvinnor väljer

dock huvudsakligen alternativet lägre hastighetsgränser. Beträffande skillnader i

 

45 Svensson, 2000, sid. 28f
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preferensstruktur hos olika ålderssegment kan en icke- linjär effekt observeras.

Alternativet all parkering i ena kanten väljs i större utsträckning av de yngsta och

äldsta åldersgrupperna än de mittersta. Det kan även kostateras att tillgång till bil

och körkortsinnehav påverkar valet av scenario. Bostadstyp är Också relevant. Det

förefaller som om de som bor i lägenhet har åsikter som något avviker från

boende i radhus eller villa. Resvanor och val av färdmedel har funnits påverka
utfallet av scenariovalet, men i ganska begränsad omfattning.46 Det kan samman-

fattningsvis sägas att majoritetsalternativet oftast är stabilt mellan olika del-

grupper men att andelen som väljer olika minoritetsalternativ varierar.

5.2 Korrelerade förklaringsvariabler

I de fall enkätundersökningen givit information om en stor mängd variabler finns

det anledning att redan på förhand begränsa den variabelmängd som ska användas

i modellen. Detta gjordes med hjälp av korrelationsanalys. Genom att studera
korrelationen konstaterades att flera förklaringsvariabler samvarierar och därför

ger liknande information om sannolika scenarioval. Det finns därmed ett utrymme

för att begränsa mängden förklaringsvariabler till ett mindre antal med lägre in-

bördes korrelation. I fall där flera variabler samvarierar kraftigt kan någon av dem

plockas bort ur modellen för att reducera variabelantalet.

Variablerna från undersökningen i yttre förortsringen är korrelerade i några fall

men lämnas utan åtgärd. Innerstadsenkäten innehåller fler frågor och därför visar

sig också flera inbördes korrelationer. Det mest uppenbara är att frekvensen med

vilken olika färdsätt utnyttjas under sommar- respektive vinterhalvåret är starkt
positivt korrelerade. Korrelationskoefficienterna ligger i intervallet O,69-0,9l,

vilket påvisar att en uppdelning av frågan troligtvis inte tillför modellen så mycket

extra information. För att reducera antalet variabler i modellen slås frekvenserna

för sommar respektive vinter samman. Övriga korrelerade variabler används utan

modifieringar.

5.3 Datamaterialets kvalitet

Utöver variabler med stark inbördes korrelation är det viktigt att beakta respektive

variabels kvalitet. Även om imputeringen bidrar till ett synbart komplett material

så bör variabler med mycket låg svarsfrekvens ha ett ganska lågt informations-
innehåll. Som framgår av tabellen i bilagan så har bl.a. frågan om antalet barn

mycket låg svarsfrekvens, som en följd av att alternativet 0 uteslutits. En kors-

tabellering av befintliga data visar dessutom, åtminstone i fallet yttre förorts-
ringen, att frågan om antal barn troligtvis har missförståtts av många respon-

denter. Frågan är utformad som en följdfråga till antal hushållsmedlemmar och är

formulerad varav.... är under 16 år . Tabellen påvisar tydliga inkonsistenser
mellan variablerna. Det genomsnittliga uppgivna antalet barn i hushåll med 1

respektive 2 medlemmar är 1,3 respektive 1,6, vilket förefaller vara orimligt högt.

Troligtvis har många respondenter missuppfattat frågan och variabeln barn har

därför uteslutits ur det fortsatta modelleringsarbetet. Istället används endast antal

hushållsmedlemmar, vilket torde ge tillräcklig information om hushållets

sammansättning. Andra variabler med mycket låg svarsfrekvens är frågor i inner-

stadsenkäterna om frekvens för olika parkeringstyper, vilka också uteslutits.

 

46 Svensson, 2000, sid. 40ff
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5.4 Modellmässiga missing values

Vissa enkätfrågor har karaktären av följdfrågor. Givet att ett visst svarsalternativ

väljs, så efterfrågas ytterligare information om någon relaterad egenskap. Dessa

frågor förblir därmed helt obesvarade av vissa respondenter, vilket gör inklu-

dering av dem i modellen problematisk. Dessutom uppstår problem om modell-

arbetet följs av prediktioner. En utgångspunkt vid modellvalet bör vara att exklu-

dera variabler som har missing values av dylika skäl. Ett typexempel i det material

som analyserats inom ramen för denna studie är avstånd till parkeringsplats.

Personer som saknar tillgång till bil har heller ingen parkeringsplats och kan

därför inte uppge något värde till den. Denna variabel har uteslutits ur modellen

för att prediktion ska kunna utföras med en godtycklig uppsättning variabel-

värden.

5.5 Backward elimination

Utöver vad som redovisats ovan används i arbetet backward elimination, alltså

stegvis eliminering av icke signifikanta förklaringsvariabler, vilket är det gängse

sättet att välja förklaringsvariabler. I motsats till regressionsmodeller med konti-

nuerliga beroendevariabler skattas här flera koefficienter per förklaringsvariabel.

Om antalet alternativ är n så skattas i den multinomiala logitmodellen n-I para-
metrar per variabel. Vid modellanpassningen har variabler som inte haft någon

signifikant parameter på 90-procentsnivån uteslutits ur modellen, medan variabler
som har signifikant inverkan på något av alternativen behållits. Det räcker således

att variabeln är signifikant för något alternativ för att den ska behållas i modellen.
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6 Analys
I detta kapitel redovisas hur logitmodellens resultat kan tolkas och testas. De båda

skattade modellerna analyseras med hjälp av de nyttofunktioner som logit-

modellen innehåller samt genom beräkning av elasticitetsmått. Dessutom görs en

grafisk presentation av simulerade val för två typrespondenter. Analyserna utförs

integrerat med en diskussion om metodernas för- respektive nackdelar. Kapitlet

innehåller även en jämförelse mellan modeller som skattats på imputerat respek-
tive icke imputerat data.

6.1 Specifikationstest

De skattade modellerna måste testas, dels så att de är signifikanta, dels så att de

uppfyller IIA-antagandet.

6.1.1 Test av modellsignifikans

Rubin47 har konstruerat ett test för modeller skattade på imputerade data som

testar huruvida samtliga modellparametrar, undantaget konstanten, är noll. Testet

överensstämmer i huvudsak med vanliga Specifikationstest, men innehåller en

faktor som med information om förhållandet mellan varianskomponenterna och
antalet imputationer.48

Formel 6.1 Specifikationstest

där [in :parametervektor
N : (1+rn 1<BO-Bn 'ün (BO-lån)

  

D" k BO :parametervektor där

_1 _ *I samtliga element utom
r = (1+m )Tr(Bn U ) konstanten är 0

n k k=antal parmetrar
v = (m -1)(l+ ;gi-1)2 Un=within imputation

covariance

Bn=between imputation

covariance

m=antal imputationer

Teststatistikan är F-fördelad med k respektive (k+l)v/2 frihetsgrader. Noll-

hypotesen är att parametervektorn består av den skattade konstanttermen samt ett

antal nollor.

Alternativt kan ett test som beräknas med utgångspunkt i de m modellernas

individuella teststatistikor. Värdena baseras på likelihoodkvottestet och är chiz-

fördelade.49

 

47 Jag har hämtat testen ur Monsalto, mfl., 1996, sid. 20. Artikelförfattarna i sin tur hänvisar till

ursprungskällan, som är Rubin, 1987.

48 Monsalto, mfl., sid. 18

49 De individuella teststatistikorna beräknas som -21n7t, där 7» är likamed likelihoodkvoten.
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Formel 6.2 Alternativt specifikationstest

 

dn _ m -1 r

2 k m +1 "
n 1+ rn

Zdz
(in = _EL_ där di: chiZ-värdet hos den izte modellen

m

De båda testen är asymptotiskt ekvivalenta, dvs. de ger samma värde i stora urval.

Som framgår av tabell 6.1 nedan ger de inte samma värde då de tillämpas på de

modeller som skattats här. Det alternativa testet förefaller mer benäget att förkasta
nollhypotesen. Båda testen visar att innerstadsmodellen är signifikant, medan

samma entydiga resultat inteerhålles i modellen för yttre förortsringen.

Tabell 6.1 Specifikationstest

  

Teststatistika Frihetsgrader, d.f. p-värde

Innerstaden 15 2,64 18; 939 0,00000

D: 8,46 18; 939 0,00000

Yttre förortsringen 15 1,01 42; 209000 0,45

D: 3,36 42; 209000 0,00000

       

6.1.2 Test av llA-antagandet

Testet för IIA antagandet baseras på förändringar av beroendevariabeln. Antalet

alternativ varieras vartefter parameterskattningarna jämförs. Om ett ytterligare

alternativ medför stora förändringar i parametervektorn, kan man befara att IIA-

antagandet inte är giltigt Teststatistikan beräknas enligt formeln nedan och är

asymptotiskt chi2 -fördelad med K frihetsgrader, där K motsvarar antalet para-

metrar i den begränsade parametervektorn.50

Formel 6.3 Test av IIA-antagande

2 _ - 9 '[T T F - - där [3=medelvärdet av dem

Z _ BS Bf s f Bs 'Sf modellernas parametervektorer
T=total covariance

s=begränsad modell

f=full modell

Nollhypotesen är att differensen mellan de båda parametervektorerna är lika med

nollvektorn. Testet utförs för samtliga fall med ett alternativ mindre än den fulla

modellen. Som en direkt följd av att ett alternativ utesluts, minskar också antalet

 

50 Greene, 1997, sid. 921
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observationer, eftersom alla observationer där respondenten valt det uteslutna

alternativet utesluts. Då ett av alternativen i logitmodellen är att betrakta som refe-

rensalternativ är det svårare att testa detta. För att det ska vara möjligt måste

modellen skattas om med ett annat referensalternativ. På grund av imputa-

tionstekniken skulle detta betyda ett avsevärt merarbete som inte bedöms vara

motiverat. En komplikation som kan tillstöta när ovanstående test används är att

teststatistikan antar ett negativt värde. Orsaken är att differensen mellan de båda

kovariansmatriserna inte nödvändigtvis bildar en positivt semidefinit matris i ur-

val av begränsad storlek. För att handskas med problemet finns en modifierad

version av testet. Detta garanterar en positiv teststatistika men bedöms vara så

komplicerat att implementera att det inte genomförs här.51 I de fall teststatistikan

blir negativ förlitar vi oss istället på en jämförelse av parametrar relativt standard-

avvikelsen. Vidare har upphovsmännen till testen inte i något fall funnit att det

alternativa testet bekräftar misstanken om IIA då det vanliga testets statistika är

negativ.52 Dessutom kan man förmoda att det negativa värdet på teststatistikan

skulle förvandlas till ett mycket litet positivt värde om urvalet vore större.

Innan det formella testet genomförs är det lämpligt att studera differenserna

mellan parametrar som skattas med eller utan restriktionen. Ben-Akiva menar att

parametrar där avvikelsen är mindre än den obegränsade modellens standard-

avvikelse är att betrakta som stabila. 53

 

51 Hausmann mil., 1984

52 We have occasionally found the test statistic. . .(of equation 1.21) to be negative due to the lack

of positive semidefiniteness in finite sample applications. Replacement by the alternative

covariance matrix always leads to a small positive number. However, in no case have we found

this alternative statistic to be so large as to come close to any reasonable critical value for a ;(2

test. Hausmann m.fl., 1984, sid. 1226

53 Ben-Akiva mil., 1987, sid. 186
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Tabell 6.2 Parametrar begränsad valmängd innerstaden.

           

B total stv full [3 utan [3 utan diff/sdv
modell alternativ A alternativ C

L Intercept 0,279 0,309 0,294 0,048

ä 5 Kön -0,071 0,152 0076 0029
:g 5 Har cykel 0,437 0,260 0,430 -0,027
3= .9 Har bil 0,322 0,226 0,312 0043
ä ä Villa 0,186 0,173 0,185 -0,008
g få Skola, -0,002 0,001 0002 0015
g 5 arbete

.1: E Handla 0,002 0,001 0,002 -0,013
gg Antal mil 0,000 0,000 0,000 0,005

=<_,v og Kör bil 0,000 0,001 0,000 0,044

Intercept 0906 0,41 1 0930 0057
3 g Kön -0,712 0,191 -0,765 -0,282
5 :3 Har cykel -0,330 0,336 -0,310 0,058
-5 Har bil 0,835 0,325 0,839 0,012
3 0: Villa 0,439 0,201 0,389 -0,247
:.75 E Skola, -0,002 0,001 -0,001 0,078
b E arbete

".â å Handla 0,002 0,001 0,003 0,150
'g ä Antal mil 0,000 0,000 0,000 0,089
,5 *g Kör bil 0,002 0,001 0,002 0,010

  

Som framgår av tabellen ovan påverkas inte parmeterskattningarna i någon större

utsträckning av att antalet alternativ reduceras. Huvuddelen av differenserna mot-

svarar under 10 procent av standardavvikelsen. I ett par fall uppgår differensen till

knappt 30 procent av den totala modellens standardavvikelse., Det är dock långt

kvar till differenser motsvarande hela standardavvikelsen, vilket som redovisats

ovan kan betaktas som en kritisk gräns.

Tabell 6.3 [IA-test innerstaden

 

tabellvärde (0,05)

 

Ökad biltrafik och mer
gatuutrymme åt bilarna

Lägre hastighetsgränser på de

i mindre gatorna

  

-1,41

-O,27

16,92

16,92

   

Då urvalet inte är tillräckligt stort resulterar, som framgår av tabell 6.3, ett test av

IIA-antagandet i en negativ teststatistika, vilken inte kan jämföras med något

tabellvärde. Troligt är dock att ett större urval skulle ge ett mycket litet positivt

värde. Det negativa värdet kan därför med visst fog användas som bevis på att

nollhypotesen om oförändrade parameterskattningar inte kan förkastas.

VTI notat 12-2001 27



Tabell 6.4 Parametrar begränsad valmängd yttre förortsringen (i)

             

p total sdv [i utan diff/sdv [3 utan diff/sdv
alternativ 1 alternativ 2

Intercept -0,874 0,850 -0,877 -0,003 -0,830 0,052
Ålder 0,024 0,010 0,025 0,086 0,021 -0,279
Mil/år -0,001 0,000 -0,001 0,043 -0,001 -0,138
Antal bilar 0,355 0,272 0,373 0,068 0,335 -0,071
Går 0,004 0,001 0,004 -0,081 0,005 0,263

Få Åker buss 0,000 0,002 0,000 -0,033 -0,001 -0,218
5 Åker bil 0,003 0,002 0,003 -0,066 0,003 0,141
m Antal -0,021 0,113 -0,023 -0,021 -0,012 0,076

personer
Kvinna -0,531 0,296 -0,492 0,132 -0,545 -0,049
Tillg bil -0,686 0,468 -0,717 -0,068 -0,659 0,057
Lägenhet -0,454 0,396 -0,452 0,007 -0,524 -0,177
Radhus -1,371 0,562 -1,359 0,021 -1,452 -0,144
Vill bo i lgh -0,508 0,346 -0,545 -0,107 -0,369 0,399
Vill bo i 0,278 0,432 0,226 -0,119 0,424 0,339
radhus

Tabell 6.5 Parametrar begränsad valmängd yttre förortsringen (ii)

B total sdv [3 utan diff/sdv B utan diff/sdv
alternativ 4 alternativ 2

Intercept 0,196 0,972 0,109 -0,089 0,144 -0,053
5 Ålder -0,010 0,011 -0,011 -0,077 -0,010 0,056
5 Mil/år 0,000 0,000 0,000 0,089 0,000 0,015
.-2 Antal bilar 0,412 0,290 0,404 -0,030 0,271 -0,487
'3 Går 0,002 0,002 0,002 -0,025 0,002 0,366
C: Åker buss -0,006 0,003 -0,006 0,106 -0,007 -0,188
E Åker bil 0,004 0,002 0,004 -0,056 0,005 0,278
å, Antal -0,344 0,134 -0,330 0,106 -0,332 0,087
5 personer
3 Kvinna -0,520 0,361 -0,500 0,056 -0,488 0,086

g Tillg bil -0,343 0,648 -0,253 0,139 -0,314 0,045
3 Lägenhet -1,277 0,476 -1,278 -0,001 -1,369 -0,193
5 Radhus -1,167 0,617 -1,102 0,105 -1,504 -0,546

Vill bo i lgh 0,819 0,435 0,789 -0,068 0,810 -0,020
Vill boi 1,018 0,516 1,021 0,007 1,219 0,390
radhus
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Tabell 6.6 Parametrar begränsad valmängd yttreförortsringen (iii)

  

B total sdv [3 utan diff/sdv [3 utan diff/sdv
alternativ 4 alternativ 1

Intercept 0,880 0,690 0,889 0,013 0,881 0,002
Älder -0,003 0,008 -0,004 -0,109 -0,002 0,037
Mil/år 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 -0,018

?03 Antal bilar 0,074 0,235 0,060 -0,058 0,115 0,175
,g Går 0,002 0,001 0,002 0,206 0,002 -0,050
5 Åker buss 0,000 0,001 0,001 0,339 0,000 0,001
"ä Åker bil 0,001 0,001 0,001 -0,014 0,001 -0,056
5, Antal -0,140 0,090 -0,157 -0,193 -0,145 -0,062
15; personer
2 Kvinna -0,101 0,274 -0,111 -0,038 -0,101 -0,002
3 Tillg bil 0,457 0,455 0,547 0,198 0,435 -0,047
,g Lägenhet -0,959 0,332 -0,998 -0,1 15 -0,953 0,020
-' Radhus -1,063 0,427 -1,100 -0,086 -1,043 0,047

Vill ha i lgh -0,492 0,301 -0,511 -0,062 -0,481 0,037
Vill bo i 0,270 0,358 0,280 0,027 0,229 -0,115
radhus

          

Tabellerna 6.4-6.6 ovan visar precis som i innerstadsfallet att avvikelserna mellan

den fulla modellens parametrar och de som skattats med reducerat antal alternativ

är små. Att ta bort alternativ 4 och 1 resulterar endast i avvikelser motsvarande

max 12 procent av standardavvikelsen. Om alternativ 2 tas bort blir avvikelserna

större, uppemot 50 procent, men inte tillräckligt stora för att IIA-antagandet ska
anses vara ogiltigt.

Tabell 6.7 [IA-test yttreförortsringen

  

,(2 tabellvärde
(0,05)

Mer gatuutrymme åt 23,57 41,3
bilarna

Lägre 1,41 41,3
hastighetsgränser

Bilfritt -0,03 41 ,3

     

Inte heller det formella testet ger några bevis för att parameterskattningarna för-

ändras med antalet alternativ. Två av teststatistikorna i tabell 6.7 blir positiva,

men ingen av dem når upp till den kritiska gränsen. Den tredje teststatistikan blir

negativ, vilket vi som tidigare tar till intäkt för att hävda att nollhypotesen om IIA

inte kan förkastas.

6.2 Grafisk presentation

Den statistiska analysen genererar en stor mängd värden; parametrar, standardav-

vikelser, signifikansmått etc. som gör resultaten något svårtillgängliga. Det

faktum att logitmodellens anpassade värden består av en uppsättning sannolik-

heter snarare än ett givet värde försvårar också förståelsen. King m.fl. beskriver i
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en artikel hur simuleringsteknik tillsammans med grafisk presentation kan

användas föra att visualisera resultaten.54

De skattade parametrarna antas vara väntevärden i en multivariat normalför-

delning. Fördelningens väntevärdesvektor respektive kovariansmatris erhålles vid

modellestimeringen. För att prediktera ett värde dras en slumpmässig parameter-

vektor ur fördelningen. Parametervektorn multipliceras sedan med en specifik x-
vektor, dvs. en rad fastställda förklaringsvariabelvärden som exempelvis kan

representera en intressant typrespondent. Ur de nyttouttryck som då erhålls kan

sannolikheten för val av varje alternativ beräknas. Typrespondenten tilldelas det
alternativ som givet dennes förklaringsvariabler har den största sannolikheten.

Proceduren itereras ett godtyckligt antal gånger, varje gång med en ny parameter-

vektor dragen ur den multinomiala fördelningen. I analysen genomförs 1000 itera-
tioner. Då parametervektorerna skiljer sig åt något mellan varje iteration kommer

också de predikterade värdena att skifta. Spridningen i prediktionerna illustrerar

den osäkerhet som finns i parameterskattningarna. De simulerade prediktionerna

plottas i två- respektive tredimensionella diagram, där hörnen står för val av ett

alternativ med absolut säkerhet. Mittpunkten representerar de fall då samtliga

alternativ har samma sannolikhet.

6.2.1 Typrespondenter

Den grafiska presentationen ska här användas för att illustrera några olika typ-

respondenters val. Typrespondenter är analytiska konstruktioner som möjliggör

renodling av en eller flera egenskaper hos det objekt som studeras, i detta fall en

person. Typrespondenten behöver inte motsvara någon faktisk individ utan ska
enbart ses som ett verktyg att studera hur olika egenskaper påverkar beteendet.

Trots detta är det eftersträvansvärt att typerna utformas så att de i möjligaste mån

framstår som realistiska. Här har två typrespondenter skapats, vilka skiljer sig åt

med avseende på kön, familjesituation, boendeform och bilutnyttjande. De

variabelvärden som konstituerar respektive typrespondent redovisas i tabellerna

6.8 och 6.9 nedan. Avsikten har varit att skapa en typrespondent motsvarande en

flitig bilanvändare och en typrespondent som är mindre frekvent i sitt bilut-

nyttjande och mer benägen att använda kollektiva färdmedel eller gå. För att

ytterligare skärpa skillnaden mellan de båda typrespondenterna har de getts olika

egenskaper i fråga om bostadstyp och -lokalisering samt hur ofta de vistas i inner-

staden i olika sammanhang. Då samma variabler inte används i båda modellerna

skiljer sig typerna åt något mellan modellerna, även om tanken bakom deras defi-
nition varit densamma. Typrespondent 1 är en 40-årig man som bor i villa med fru

och två barn. Han är nöjd med sin bostad och skulle inte önska sig någon annan

boendeform. Han arbetar i innerstaden dit han tar sig med bil. Buss åker han

väldigt sällan och går gör han någon gång i veckan som rekreation. Den andra

typrespondenten är en 35-årig kvinna som bor i lägenhet med sina två barn. Om

hon hade möjlighet skulle hon dock byta ut lägenheten mot en egen villa. Hon har

tillgång till bil men utnyttjar denna ganska sparsamt. Huvudsakligen åker hon

buss till sitt arbete som är lokaliserat utanför innerstaden. Antalet möjliga typ-

respondenter är i det närmaste obegränsat. Här används bara två exempel som i

skenet av de förklaringsvariabler som ingår kan ses som något av ett motsatspar.

Syftet är att kortfattat illustrera de skattade modellerna samt att på ett mer över-

 

54 King mn., 2000b
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gripande plan visa den grafiska presentationsteknikens förtjänster. Genom att an-

vända en bredare uppsättning typrespondenter, med mindre inbördes skillnader,

kan analyser under mer ceteris paribus liknande förutsättningar utföras.

Tabell 6.8 Typrespondenter innerstaden

   

Typrespondent 1 Typrespondent 2

Skola, arbete 260 2

Handla 52 52

Antal mil/år 2000 500

Kör bil 260 52

Kön Man Kvinna

Tillg till cykel Ja Ja

Tillg till bil Ja Ja

Villa Ja Nej

    

Tabell 6.9 Typrespondenter yttre förortsringen

   

Typrespondent 1 Typrespondent 2

Ålder 40 35
Mil/år 2000 500

Antal bilar 2 1

Går 78 260

Ãker buss 2 260
Åker bil 260 78
Antal personer 4 3
Kön Man Kvinna

Tillg bil 1 1

Lägenhet Nej Ja

Radhus Nej Nej
Vill bo i lgh Nej Nej

Vill ha i radhus Nej Nej
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6.2.2 Innerstaden

Med nedanstående ñgur illustreras med Vilken sannolikhet de två typrespon-

denterna väljer de olika innerstadsscenarierna. Summan av sannolikheterna är

alltid 1 varför punkterna hamnar på planet x+y+z=1, vilket ramas in av den svarta

triangeln. Mittpunkten representerar en situation där sannolikheten är densamma

för samtliga alternativ.

Lägre hastighetsgränser på de

'; mindre gatorna

   
+ Kvinnlig typrespondent

* Manlig typrespondent

 

Ökad biltrafik och mer gatuutrymme Mindre gatuutrymme åt bilarna

ät bilarna och bilavgifter

Figur 6.1 Simulerade val, innerstaden

De blå punkterna representerar den manliga typrespondenten och de röda repre-

senterar kvinnan. Det kan observeras att skillnaderna mellan de båda medför att

mannen tenderar att välja endera av Ökad biltrafik och mer gatuutrymme åt

bilarna och Lägre hastighetsgränser på de mindre gatorna medan kvinnan mer

entydigt föredrar Lägre hastighetsgränser på de mindre gatorna. Jämfört med

mannen har kvinnan också en större benägenhet att välja alternativet Mindre gatu-

utrymme åt bilarna och bilavgifter. Skillnaderna mellan de båda typrespon-

denterna består utöver klustrens placering av spridningen inom respektive kluster.

Det kan konstateras att det blå klustret täcker en större yta än det röda och också

har ett antal outliers. Detta betyder att prediktionema för den manliga typrespon-

denten är något mer osäkra än för den kvinnliga.
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6.2.3 Yttre förortsringen

All parkering i ena kanten

  

 

  

+ Kvinnlig typrespondent

* Manlig typrespondent

  

Mer gatuutrymme Lägre

åt bilarna hastighetsgränser

Figur 6.2 Simuleraa'e val (i), yttreförortsringen

Figurerna 6.2 och 6.3 visar sannolikheterna för val av de fyra alternativen i yttre

förortsringen. Varje hörn i volymen 12x+y+x representerar ett alternativ med full-

ständig såkerhet. Det som syns i figur 6.2 är endast en av tetraedems sidor, varför

endast sannolikhetema för tre alternativ kan utläsas. Det fjärde alternativets

sannolikhet åskådliggörs i nästa figur. Av figur 6.2 kan utläsas att båda typrespon-

dentema typiskt föredrar alternativet Lägre hastighetsgränser men att typkvinnan

har en större benägenhet att välja All parkering i ena kanten, än vad typmannen

har. Mannen har å sin sida större benägenhet att välja alternativet Mer gatuut-

rymme åt bilarna. Spridningen inom de båda klustren är relativt likartad, möjligt-

vis kan det blå klustret, som representerar den manlige typrespondenten, uppfattas

som något mer samlat.
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All parkering i ena

kanten

+ Kvinnlig typrespondent

* Manlig typrespondent

Lägre

hastighetsgränser
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. . ' . .;-"-.,.___I__Igh'l_l Mer gatuutrymme
Bilfritt ._ åt bilarna

Figur 6.3 Simuleraa'e val (il), yttreförortsringen

Det inre hörnet i figur 6.2 ovan motsvarar val av alternativet Bilfritt med sanno-

likheten 1. I figur 6.3 har figuren roterats 90 grader så att även preferenserna av-

seende detta alternativ blir synliga. Det framgår av figuren att de båda typrespon-

dentema har en ganska likartad attityd till det bilfria alternativet. De blå respek-

tive röda punkterna har i genomsnitt ett ungefär lika stort avstånd till den inre

punkten, som representerar val av alternativet Bilfritt med fullständig säkerhet. I

denna figur kan vi tydligare se vad vi tidigare bara kunde skönja konturerna av,

nämligen det blå klustrets högre koncentration.

6.3 Koefficienttolkning i nyttotermer
Koefficienterna i logitmodellen uttrycker den nyttoförändring, relativt referens-

alternativet, för ett specifikt alternativ som en förändring av variabeln medför.55

Som bekant uttrycker ,Bi'xn individ nzs nytta av alternativ i. Koefficienterna ut-

trycker alltså hur nyttan förändras om variabelvärdet ökar med en enhet.

Vilka förväntningar är rimliga att ha ifråga om tecken på de olika koef-

ficienterna? I många fall kan det finnas variabler som på förhand anses ha en lik-

artad inverkan på individens val. Det kan uppfattas som att flera olika variabler är

uttryck för en mer övergripande dimension. I de modeller som skattats här finns

exempelvis flera variabler som uttrycker bilanvändning och bilberoende. Det är

tillgång till bil, antal bilar i hushållet, antal mil per år, och hur ofta man använder

bilen till olika ärenden. Man kan då vänta sig att tecknen på dessa variabler ska ge

konsistenta upplysningar om bilismens inverkan på nyttoupplevelsen. Om t.ex.

 

55 Cramer, 1991, sid. 64
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antal mil per år ökar nyttan för ett visst alternativ verkar det rimligt att antal bilar

och antal bilärenden har samma verkan. Denna del av analysen syftar till att

undersöka nyttoförändringen hos olika alternativ, givet ett förändrat variabel-

värde. Om värdet på en variabel ökar, vilket alternativ kommer då att få den

största nyttoökningen/minsta nyttominskningen?

6.3.1 Innerstaden

Beträffande signifikans så uppfyller samtliga variabler i innerstadsmodellen

kravet att någon av variabelns koefficienter ska ha p-värde på max 0,1. Som fram-

går av tabell 6.10 nedan så har de flesta variablerna emellertid någon koefficient

med ännu lägre p-värde. Signifikansen är delvis avhängig antalet frihetsgrader,

som i sin tur är en funktion av förhållandet mellan de båda varianskomponenterna.

Antalet frihetsgrader, som finns redovisade i en bilaga till notatet, är i samtliga

fall så stort att antalet imputationer kan bedömas som tillräckligt.

Tabell 6.10 Modell innerstaden. Referensalternativ: Mindre gatuatrymme ät
bilarna och bilavgifter

     

Lägre hastighetsgränser på de Ökad biltrafik och mer

mindre gatorna gatuutrymme åt bilarna

[3 p-värde [3 p-värde

Intercept 0,27898 0,1840 -O,90646 0,0159

Kvinna -0,07127 0,3196 -O,71159 0,0001

Har cykel 0,43693 0,0474 -O,32966 0,1664

Har bil 0,32204 0,0869 0,83522 0,0089

Villa 0,18650 0,1407 0,43877 0,0147

Skola, arbete -0,00156 0,0287 ' -0,00154 0,0643

Handla 0,00204 0,0406 0,00244 0,0294

Antal mil -0,00001 0,4751 0,00025 0,0503

Kör bil 0,00024 0,3573 0,00208 0,0035

     

Om hänsyn tas till att vissa koefficienter inte är signifikant skilda från noll har

innerstadsmodellen i samtliga fall den konsistens beträffande koefficienttecken

som förväntas, vilket framgår av tabell 6.10. I alternativet Ökad biltrafik och mer

gatuutrymme åt bilarna har samtliga bilvariabler positivt tecken, vilket tyder på

att graden av bilism påverkar nyttan av detta alternativ entydigt positivt. I alter-
nativet lägre hastighet finns en avvikelse då antal mil har ett negativt tecken,

medan de andra bilistvariablema har bil och kör bil påverkar nyttan i positiv rikt-
ning. En kontroll av respektive koefficients signifikans visar dock att endast de

sistnämnda är signifikant skilda från noll.
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Tabell 6.11 Koejficienter innerstaden. Referensalternativ: Mindre gatuutrymme
åt bilarna och bilavgifter

   

Lägre Ökad biltrafik och mer Mindre gatuutrymme
hastighetsgränser på gatuutrymme åt åt bilarna och
de mindre atorna bilarna bilavgifter

B Rang [3 Rang B Rang

Intercept 027898 090646 0
Kvinna -0,07127 2 -0,71159 3 0 1
Har cykel 0,43693 1 032966 3 0 2
Har bil 0,32204 2 0,83522 1 0 3
Villa 0,18650 2 0,43877 1 0 3
Skola, arbete -0,00156 3 -0,00154 2 0 1

Handla 0,00204 2 0,00244 . 1 0 3
Antal mil -0,00001 3 0,00025 1 0 2
Kör bil 0,00024 2 0,00208 1 0 3

         

Innerstadsmodellens alternativ har i tabell 6.11 rangordnats, l, 2, 3 för varje vari-

abel. Det alternativ som har den högsta rangen är det vars nyttofunktion ökar

mest/minskar minst om variabelvärdet ökar med en enhet. De resultat som kan ut-

läsas ur tabellen överensstämmer med vad som på intuitiva grunder kan förväntas

och med tidigare slutsatser. Exempelvis framgår att alternativet Ökad biltrafik och

mer gatuutrymme åt bilarna ger störst nyttoökning om bilistvariablerna ökar.

Dessutom kan vi se att alternativet Mindre gatuutrymme åt bilarna och bilavgifter

är det som ger kvinnor den största nyttan. Kvinnovariabeln visar en tydlig prefe-

rensordning där det mest bilrestriktiva alternativet uppfattas som bäst och det mest

billiberala alternativet som sämst. Vidare kan man utläsa att boende i villa får en

högre nytta av ökad biltillgänglighet i innerstaden än vad människormed andra

typer av bostäder får. De som handlar ofta i innerstaden får en ökad nytta av Ökad
biltrafik och mer gatuutrymme åt bilarna medan de som ofta besöker innerstaden i

samband med arbete, skola eller liknande rankar Mindre gatuutrymme åt bilarna

och bilavgifter högst.

Vad som dessutom kan observeras är att frekvensen med vilken människor be-

söker innerstaden i samband med inköp respektive arbete eller skola, påverkar

alternativens nyttonivå i diametralt olika riktningar. Nyttan av alternativen Lägre
hastighetsgränser på de mindre gatorna och Ökad biltrafik och mer gatuutrymme

åt bilarna ökar jämfört med nyttan hos referensalternativet Mindre gatuutrymme

åt bilarna och bilavgifter då respondenten handlar ofta i innerstaden. En tänkbar
förklaring är att referensalternativet är det mest restriktiva ur bilanvändarsynpunkt

och medför de största inskränkningarna i möjligheterna att använda bil i samband

med inköp. Den minskning i biltillgänglighet som alternativet medför innebär att
inköp med hjälp av bil försvåras, vilket upplevs som en nyttominskning av ett

stort antal respondenter. En preliminär slutsats kan därför vara att dessa individer

önskar sig en lugnare innerstad, men inte till priset av Mindre gatuutrymme åt

bilarna och bilavgifter.
Omvänt gäller att minskad biltillgänglighet till följd av Mindre gatuutrymme åt

bilarna och bilavgifter skulle upplevas som positivt jämfört med referensalterna-

tivet av personer som vistas i staden i samband med skola eller arbete. Denna

grupp, som kanske vistas dagligen i innerstaden, påverkas i stor utsträckning av

andra människors trafikering av innerstadsgatorna. Gruppen utnyttjar trafik-

systemet för sin egen transport till och från arbete eller skola och är i så motto
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gynnad av en god biltillgänglighet. Men, vad som troligtvis är viktigare är att de

under huvuddelenav dagen ensidigt drabbas av biltrafikens negativa konsekven-

ser, då de vistas i närheten av gator och vägar utan att sj älva utnyttja dem.

6.3.2 Yttre förortsringen

Tabell 6.12 Modell yttre förortsringen. Referensalternativ: All parkering i ena

   

kanten

Bilfritt Mer gatuutrymme åt Lägre hastighetsgränser

bilarna

[3 p-värde B p-värde B p-värde

Intercept -0,87422 0,15 0,19564 0,42 0,87980 0,10
Ålder 0,02389 0,01 -0,01022 0,18 -0,00267 0,37
Mil/år -0,00051 0,01 0,00023 0,20 0,00013 0,30
Antal bilar 0,35478 0,10 0,41242 0,08 0,07394 0,38
Går 0,00447 0,00 0,00191 0,11 0,00199 0,04
Åker buss -0,00022 0,45 -0,00607 0,02 0,00031 0,41
Åker bil 0,00295 0,04 0,00430 0,02 0,00133 0,19
Antal -0,02057 0,43 -0,34381 0,01 -0,13962 0,06
personer
Kvinna -0,53060 0,04 -0,51958 0,08 -0,10077 0,36
Tillg bil -0,68553 0,08 -0,34300 0,30 0,45667 0,16
Lägenhet -0,45435 0,13 -1,27731 0,00 -0,95933 0,00
Radhus -1,37068 0,01 -1,16700 0,03 -1,06300 0,01
Vill bo i lgh -0,50777 0,07 0,81879 0,03 -0,49200 0,05
Vill ha i 0,27750 0,26 1,01756 0,02 0,27025 0,23
radhus

         

Kan vi i ytterstadsmodellen observera den förväntade konsistensen i tecken

mellan de olika bilistvariablema? Alternativet Bilfritt som är det minst bilvänliga

har negativa tecken på två av tre bilvariabler, vilket kanske kan tolkas som att ut-

präglade bilister har en lägre benägenhet att uppleva detta alternativ som positivt.

Det omvända gäller för alternativet Mer garantrymme åt bilarna, vilket känns

logiskt. De respondenter som åker bil ofta och mycket, har en högre nytta av detta

alternativ än av referensalternativet All parkering i ena kanten. Något paradoxalt

kan det tyckas att samtliga bilvariabler har positiva koefficienter på alternativet

Lägre hastighetsgränser. Man ska dock komma ihåg att koefficienterna ska jäm-

föras med referensalternativet. Alltså anser bilister att de erhåller en större nytta

av lägre hastighetsgränser än avatt tvingas parkera i ena kanten av bostadsom-

rådet.

Modellens förklaringsvariabler uppfyller samtliga kriteriet att någon koef-

ficient ska ha ett p-värde på max 0,1. Som beskrivits tidigare är antalet frihets-

grader en funktion av förhållandet mellan varianskomponenterna. Antalet frihets-

grader är i samtliga fall betryggande, varför vi kan sluta oss till att de fem imputa-

tioner som gjorts är tillräckliga.56

 

56 Antalet frihetsgrader redovisas i en bilaga till rapporten
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Tabell 6.13 Koejjcicienter yttre förortsringen. Referensalternativ: All parkering i

   

ena kanten

Mer gatu- Lägre All parkering i Bilfritt

utrymme ät hastighets- ena kanten

bilarna gränser

B Rang [3 Rang p Rang B Rang

Intercept 0,196 0,880 0 -0,874

Ålder -0,010 4 0,003 2 0 3 0,024 1
Mil/år 0,0002 2 0,0001 3 0 4 0,0005 1

Antal bilar 0,412 1 0,074 3 0 4 0,354 2

går 0,002 0,002 0 0,005

aker buss -0,006 0,0003 0 0,000

Aker bil 0,004 0,001 0 0,003

Antal -0,344 4 -0,140 3 0 1 -0,021 2

personer

Kvinna -0,519 3 -0,101 2 0 1 -0,531 4

Tillg bil -0,343 3 0,457 1 0 2 -0,686 4

Lägenhet -1 ,277 4 -0,959 3 0 1 0454 2

Radhus -1,167 3 -1,063 2 0 1 -1,371 4

Vill ha i lgh 0,819 1 -0,492 3 0 2 -0,508 4

Vill bo i 1,018 1 0,270 3 0 4 0,276 2

radhus

           

I tabellen ovan har alternativen rangordnats variabelvis. Det alternativ där koef-

ficienten är störst, är det som tenderar att ge störst nytta om variabelvärdet ökar.

Exemplifierat med åldersvariabeln kan vi se att äldre människor rangordnar alter-

nativen i följande ordning:Bilfritt, Lägre hastighetsgränser, All parkering i ena

kanten samt Mer gataatrymme åt bilarna. Det finns således en klar tendens att

högre ålder innebär starkare preferenser för lägre biltillgänglighet. Beträffande de

variabler som uttrycker graden av bilberoende så finns det ingen tendens mot-

svarande den vi observerade i innerstadsmodellen där bilister nästan entydigt

rangordnade ett speciellt alternativ högst.

Går det att ur de båda modellerna urskilja variabler som är mer betydelsefulla

än andra? En viktig faktor är här skalan. Flera av förklaringsvariablerna är

dummies, vilka endast antar värdena 0 respektive 1. I dessa fall är koefficienten

ganska enkel att tolka. Den uttrycker helt enkelt nyttoförändringen som ett visst

attribut ger upphov till. I de fall förklaringsvariabeln är kontinuerlig måste

respektive variabels skala beaktas i analysen. Att koefficienten för antal körda mil

per år ofta är mycket liten ska inte tolkas som att körsträcka saknar betydelse. Or-

saken är att antal mil ofta antar värden på flera tusental, vilket jämfört med övriga

variabler är mycket högt. Det finns visserligen betydande variationer i para-
metrarnas storlek mellan olika modeller och alternativ men det förefaller som om

de diskreta variablerna mestadels har en större inverkan på scenariovalet än vad

de kontinuerliga har. Rent intuitivt är detta ganska logiskt. Diskreta variabler ut-
trycker ju ett slags antingen eller förhållande. Frågan ja eller nej upplevs nog i

de flesta fall som mer betydelsefull än frågan mycket eller lite.

6.4 Elasticitet

Så här långt har analysen rört respektive variabels inverkan på nyttan hos olika

alternativ. Det går inte att direkt översätta den multinomiala logitmodellens para-

metrar till sannolikhetsförändringar och man bör därför vara försiktig med slut-
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satser om sannolikheter. Sannolikheten för att ett alternativ ska väljas beror inte

bara på det specifika alternativets nytta, utan också på nyttan hos de andra

alternativen. Beroende på variabelvärden varierar inte bara förändringens magni-

tud utan också dess riktning. Över en viss förklaringsvariabels intervall kan deri-

vatan variera mellan olika positiva såväl som negativa värden.57 Direkt-

elasticiteten som uttrycker den procentuella förändringen av sannolikheten för

 

alternativ i, P(i), beräknas enligt formeln nedan.58

Formel 6.4

9 = aln Pj = P_ '3 . __ :J: P B där Pj=sannolikheten för

1 dlnX J J ,Fl k k val av alternativ j
J=antal alternativ

24:0
J'

Det framgår av formeln ovan att elasticiteten beror på sannolikheten för att de

olika alternativen väljs, vilka i sin tur påverkas av förklaringsvariablernas värde.

Elasticiteten måste därför utvärderas separat i varje intressant punkt. Här kommer

elasticiteterna att utvärderas vid de x-värden som gäller för respektive typrespon-

dent. Summan av samtliga alternativs elasticiteter måste vara noll. Orsaken är att

sannolikheten för att något alternativ väljs alltid är 1. Följaktligen måste en för-

ändrad sannolikhet hos ett alternativ kompenseras i motsatt riktning av ett annat

alternativ. I tabellen nedan redovisas elasticiteter för samtliga kontinuerliga för-

klaringsvariabler. Elasticiteten uttrycker den sannolikhetsförändring som en

procents förändring av förklaringsvariabeln ger upphov till. För dummykodade

kvalitativa förklaringsvariabler är det inte meningsfullt att beräkna elasticiteter,

eftersom en kvalitativ förändring per definition inte kan uttryckas i procentuella

termer. Det stora antalet elasticiteter nödvändiggör en relativt översiktlig margi-
nalanalys. Istället för att isolerat granska varje elasticitet, görs en mer samman-

fattande analys inriktat på de huvudsakliga tendenserna.

 

57 Cramer, 1991, sid. 46

58 Greene, 1993, sid. 916
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Tabell 6.14 Elasticiteter innerstaden

          

Alternativ Variabel Typrespondent 1 Typrespondent 2

Lägre Skola, arbete -0,0007302 -0,0007571

hastighetsgränser Handla 0,0004627 0,0004848

På de miNlee Antal mil -0,0000021 -0,0000022

gatorna Kör bil 0,0000546 0,0000572

ökad biltrafik och Skola, arbete 0,0008018 0,0008093
mer gatuutrymme Handla -0,0003695 -0,0003793

åt bilarna Antal mil 0,0000017 0,0000017

Kör bil -0,0000436 -0,0000447

Mindre Skola, arbete -0,0000715 -0,0000522

gatuutrymme åt Handla -0,0000932 -0,0001056
bilarna och Antal mil 0,0000004 0,0000005
bil-avgifter Kör bil -0,0000110 -o,0000124

  

Då det mest intressanta i de flesta ekonomiska tillämpningar är resultat som en-

tydigt visar hur en variabelförändring påverkar sannolikheten för olika val, kan vi

inrikta oss på att identifiera variabler som ger samma elasticitetstecken vid olika

värden. Självklart är förändringens magnitud intressant men den måste ändå anses

underordnad förändringens riktning. Givet att vi har funnit en elasticitet som har

samma tecken vid olika variabelvärden kan det dock vara värdefullt att studera

huruvida förändringens storlek är stabil.

Av allt att döma är innerstadsmodellens elasticiteter ganska stabila. I samtliga
fall har båda typrespondenterna samma elasticitetstecken, dvs. sannolikheten på-

verkas i samma riktning oavsett vilka variabelvärden som väljs. I tabellen ovan

kan exempelvis utläsas att en Ökning av antal ärenden i innerstaden i samband

med skola, arbete eller inköp, medför att sannolikheten för att typrespondenterna

väljer alternativet Mindre gatuutrymme ät bilarna och bilar/gifter sjunker. Istället

ger en sådan frekvensökning upphov till en större benägenhet/sannolikhet att välja

något av de andra, mindre bilrestriktiva, alternativen. Tendensen är att inner-

stadsbesök syftande till skolgång eller arbete ökar benägenheten att Välja det mest

bilvänliga alternativet Ökad biltrafik och mer gatuutrymme åt bilarna. Frekventa

besök i innerstaden för att handla däremot ökar benägenheten att välja Alternativet

lägre hastighet på de mindre gatorna. Dessa tendenser bekräftas i någon mån

också av de nyttoanalyser som gjorts i studien, även om dessa ger en delvis annor-
lunda bild.
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Tabell 6.15 Elasticiteter yttre förortsringen

            

Alternativ Variabel Typrespondent 1 Typrespondent 2

Ålder 0,003127 0,004114

Mil/år -7,2E-05 -9,5E-05
Antal bilar 0,023421 0,048557
Går 0,000308 0,000508

3= Åker buss 0,000116 -5,7E-05
E Åker bil 0,000122 0,00033
if Antal personer 0,016681 0,011557

Älder -0,002013675 -0,000108465
få Mil/år 3,64616E-05 2,09966E-06
E Antal bilar 0,05000583 0,002402258
å går -3,21783E-05 -1,5445E-O7
.3 g Åker buss -0,001029433 -4,9117E-05

E 3 .3 Aker bil 0,000476654 2,39233E-05
2 8,5 Antal personer -0,040091724 -0,002123934

Ålder -0,001 17 -0,00307
Mil/år 4,14E-05 8,3E-05

.1, Antal bilar -0,05384 -0,01955
E E çâr -4E-05 3,2E-05

9 .g rå Åker buss 0,000786 0,000124
,37 g :5 Aker bil -0,00037 1,26E-05
-' 4= 5* Antal personer 0,006205 -0,03137

Ålder 6,1 E-05 -0,00093
'5, Mil/år -5,8E-06 1,01 E-05
.g : Antal bilar -0,01959 -0,03141
g 4% Går -0,00024 -o,00054
ä g Åker buss 0,000128 -1,9E-05
= 3 Aker bil -0,00023 -0,00037
< <3 Antal personer 0,017206 0,021938

  

De elasticiter som har beräknats i modellen för yttre förortsringen påvisar faran i

att dra alltför långtgående slutsatser om sannolikhetsförändringar utifrån logitmo-

dellens koefficienter. Trots att koefficienterna är desamma har de båda typres-

pondenterna i flera fall elasticiteter som inte bara skiljer sig i fråga om storleks-

ordning, utan också med avseende på riktning, vilket framgår av tabellen ovan.

Den stabilitet som kunde observeras i innerstadsmodellen kan alltså endast i be-

gränsad omfattning observeras i denna modell. Om vi Lex. läser av elasticiteterna

för bussvariabeln i alternativet Bilfritt kan vi se att typrespondent 1, som åker buss

mycket sällan skulle välja alternativet med högre sannolikhet om han börjat ut-

nyttja busstransport flitigare. För typrespondent 2, som redan i nuläget utnyttjar

buss relativt frekvent, skulle däremot ytterligare bussåkande minska sannolikheten

för att välja det bilfria scenariot. Att tränga in i och förstå logiken i denna typ av

effekter är svårt, men exemplet visar att en marginalanalys där elasticiteterna
beror på variabelvärdena, blir tämligen komplex.

Huvuddelen av elasticiteterna har emellertid samma tecken på båda typrespon-

denterna. Exempelvis kan konstateras att personer som åker bil ofta och långt och

äger flera bilar har en högre sannolikhet att välja alternativet Mer gatuutrymme år

VTI notat 12-2001 41



bilarna. Samtliga bilistvariabler ger alltså samma bild; personer som är inten-

siva i sin bilanvändning önskar ofta en mer bilvänlig utformning av stadsmiljön.

Däremot tyder de skattade elasticiteterna på att frekventa bussresenärer och fot-

gängare mindre sannolikt väljer det mest bilvänliga alternativet, Mer gatuutrymme

åt bilarna.
En stadsmiljöutformning i billiberal riktning stöds inte av respondenter med

stora familjer. Båda typrespondenterna har elasticiteter som tyder på att fler

familjemedlemmar minskar sannolikheten för val av alternativet Mer gamut-

rymme åt bilarna. Stora familjer innehåller mestadels många barn, vilket kan för-

klara önskan att utforma bostadsområdena i yttre förortsringen enligt alternativen

All parkering i ena kanten. När det gäller alternativet Lägre hastighetsgränser kan

vi notera att typrespondenternas elasticitet har olika tecken. Det finns alltså inget

entydigt stöd för att antalet familjemedlemmar påverkar sannolikheten för att välja

detta alternativ i någon särskild riktning.

Vi kan också konstatera en åldersmässig attitydskillnad. Det förefaller som om

alternativet Bilfritt blir ett mer och mer sannolikt val ju äldre personen är, även

om den relativt begränsade åldersskillnaden mellan typrespondenterna bör beak-

tas. Sannolikheten för val av Mer gatuutrymme år bilarna går i motsatt riktning.

Med Ökad ålder minskar sannolikheten för att detta billiberala alternativ ska

väljas.

6.5 Jämförelse oimputerad modell

Ett av argumenten för att använda multiple imputation var att utnyttja all informa-

tion i datamaterialet på ett sätt som garanterar korrekta parameterskattningar och

varians. Det kan därför vara av intresse att jämföra de imputerade modellerna med

de som erhålls om datamaterialet används utan imputering. I det fallet används

listwise deletion och endast observationer som har värden på alla modellens para-

metrar används. Nedan redovisas parametrar och signifikans för de imputerade

och oimputerade modellerna.
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Tabell 6.16 Jämförelse av imputerad och icke imputerad modell innerstaden

            

Ej imputerad Imputerad Differens

B p-värde B p-värde [3

.. Intercept 1,2705 0,3506 0,2790 0,1840 0,9915
å m Kön -0,2882 0,2520 -0,0713 0,3196 -0,2169
:5 5 Har cykel -0,8272 0,0928 0,4369 0,0474 -1,2642
3% Har bil 0,5513 0,6599 0,3220 0,0869 0,2293
E :3: Villa 0,1390 0,6168 0,1865 0,1407 -0,0475
.gt å Skola, -0,0006 0,5846 -0,0016 0,0287 0,0010
g 5 arbete
.E E Handla 0,0033 0,0689 0,0020 0,0406 0,0012
ä 3 Antal mil -0,0001 0,4684 0,0000 0,4751 -0,0001
§3 °g Kör bil 0,0010 0,2246 0,0002 0,3573 0,0008

Intercept -0,0028 0,9986 -0,9065 0,0159 0,9037
:5 g Kön -1,0253 0,0013 -0,7116 0,0001 -0,3137
E 5 Har cykel -0,2826 0,6094 -0,3297 0,1664 0,0470
-5 '-5 Har bil -0,2037 0,8898 0,8352 0,0089 -1,0390
2 g Villa 0,5753 0,0769 0,4388 0,0147 0,1366
:ä E Skola, -0,0009 0,4729 -0,0015 0,0643 0,0006
: E arbete
'3 å Handla 0,0032 0,1293 0,0024 0,0294 0,0007
'g å Antal mil 0,0002 0,3885 0,0003 0,0503 -0,0001
,å ä Kör bil 0,0032 0,0004 0,0021 0,0035 0,0011
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Tabell 6.17 Jämförelse av imputerad och icke imputerad modell yttre förorts-
ringen (i)

            

Ei imputerad Imputerad Differens

[3 p-värde [3 p-värde B

Intercept -1 ,5424 0,3038 -0,8742 0,1520 -0,6682
Ålder 0,0098 0,5389 0,0239 0,0064 -0,0141
Mil/år -0,0008 0,0694 -0,0005 0,01 13 -0,0003
Antal bilar 0,2197 0,5573 0,3548 0,0987 -0,1351
Går 0,0056 0,0128 0,0045 0,0009 0,0012
Åker buss 0,0025 0,4393 -0,0002 0,4501 0,0027

z Åker bil 0,0022 0,3831 0,0030 0,0392 -0,0007
:5 Antal -0,0144 0,9367 -0,0206 0,4280 0,0062
ä personer

Kvinna -0,5672 0,2294 -0,5306 0,0368 -0,0366
Tillg bil -0,1559 0,8765 -0,6855 0,0754 0,5296
Lägenhet 0,0797 0,8979 -0,4544 0,1255 0,5340
Radhus -2,0308 0,0844 -1 ,3707 0,0074 -0,6601
Vill ha i lgh -0,2160 0,7258 -0,5078 0,0714 0,2918
Vill ha i -0,2975 0,6737 0,2775 0,2604 -0,5750
radhus

Intercept -12,5246 0,9700 0,1956 0,4203 -12,7202
Ålder -0,0176 0,2454 -0,0102 0,1792 -0,0074
Mil/år 0,0001 0,6688 0,0002 0,1953 -0,0001

5 Antal bilar 0,9051 0,0193 0,4124 0,0775 0,4927
E Går 0,0029 0,1347 0,0019 0,1101 0,0010

_'-å Åker buss -0,0087 0,2465 -0,0061 0,0244 -0,0026
f Åker bil 0,0044 0,0616 0,0043 0,0237 0,0001
°$ Antal -0,3866 0,0198 -0,3438 0,0051 -0,0428
E personer
å Kvinna -0,4852 0,2614 -0,5196 0,0751 0,0344
3:5 Tillg bil 12,0735 0,9711 -0,3430 0,2993 12,4165
3 Lägenhet -1,2543 0,0353 -1 ,2773 0,0037 0,0230

g Radhus -0,9592 0,1694 -1,1670 0,0292 0,2078
3 Vill ha i lgh 0,9140 0,1238 0,8188 0,0300 0,0952
5 Vill ha i 1,0103 0,1064 1,0176 0,0244 -0,0073

radhus
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Tabell 6.18 Jämförelse av imputerad och icke imputerad modell yttre förorts-
ringen (ii)

   

Ei imputerad Imputerad Differens

[3 p-värde [3 p-värde [3

Intercept -0,2248 0,8563 0,8798 0,1016 -1,1046
Ålder -0,0066 0,5627 -0,0027 0,3676 -0,0039
Mil/år 0,0002 0,4849 0,0001 0,3048 0,0000

5 Antal bilar 0,2851 0,3158 0,0739 0,3770 02112
3 Går 0,0027 0,0538 0,0020 0,0359 0,0008
,å Åker buss 0,0018 0,4666 0,0003 0,4140 0,0015
ä Äker bil 0,0016 0,3419 0,0013 0,1863 0,0003
*5; Antal -0,2039 0,0875 -0,1396 0,0607 -0,0643
'5, personer
'5' Kvinna 0,0120 0,9692 -0,1008 0,3567 0,1128
E Tillg bil 1,3682 0,1626 0,4567 0,1637 0,9116
2 Lägenhet -1,0401 0,0148 -0,9593 0,0020 00807
R Radhus -1,2799 0,0083 -1,0630 0,0064 -0,2169
" ViII bo i lgh -0,5157 0,2620 -0,4920 0,0508 -0,0237

Vill bo i 0,3703 0,3811 0,2702 0,2252 0,1001
radhus

         

Av tabellerna ovan framgår att modellerna skiljer sig åt både med avseende på

parameterskattningarna och signifikans. Parametrarna som skattats efter multipel

imputation skiljer sig ibland med flera hundra procent jämfört med den

oimputerade modellens skattningar. Naturligtvis är det omöjligt att på empirisk
grund avgöra vilka parameterskattningar som är mest korrekta, utan vi fårhelt för-

lita oss på teoretiska resultat som talar till den imputerade modellens fördel. Vad

gäller signifikansen hos olika förklaringsvariabler kan konstateras att den
imputerade modellen så gott som undantagslöst uppvisar säkrare skattningar. Det

ska dock påpekas att den oimputerade modellen skattats med den imputerade som

förlaga, dvs. de variabler som visade sig signifikanta i den imputerade modellen

antogs också vara de som ingår i den oimputerade. Det kan inte uteslutas att ett
modellval utan denna restriktion hade gett en modell med andra men mer signi-

fikanta modeller. För att jämföra modellerna med varandra prövades vilken av

dem som reproducerar de observerade valen med störst precision. De logit-

modeller som estimerats användes alltså för att för varje individ i materialet be-

räkna ett anpassat värde. Jämförelsen blir möjligtvis något orättvis då de observa-
tioner som används för beräkningen är exakt desamma som använts för anpass-

ningen av den oimputerade modellen.
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Tabell 6.19 Andel korrekta anpassade värden, procent (endast konstant inom
parentes)

 

I Imputerad modell Oimputerad modell I

 

Innerstaden 54,83 (55,25)

 

Yttre förortsringen 48,62 (51,07)

 

58,40 (55,25)

49,85 (24,16)

 

Som framgår så överensstämmer ungefär hälften av de predikterade värdena med

de observerade i modellen för yttre förortsringen. Innerstadsmodellens prediktiva

förmåga är något bättre med en andel korrekta prediktioner på runt 55 procent. En

förhoppning var naturligtvis att de imputerade modellerna skulle ge bättre resultat

i detta avseende än vad de oimputerade gör. Så är nu inte fallet trots att parameter-

skattningarna i de imputerade modellernaär mest signifikanta. Möjligtvis hade ut-

fallet blivit annorlunda om testet hade utförts på ett material som inte använts för

estimeringen. Det kan också noteras att trots modellernas signifikans så ges i vissa

fall de bästa prediktionerna av modellersom endast innehåller konstanttermer,

dvs. som helt saknar förklarande variabler.
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7 Diskussion samt fortsatt forskning
I detta avslutande kapitel diskuteras den prövade metodens styrkor och svagheter.

Vidare behandlas hur diskreta valmodeller och den presentationsteknik som an-

vänts här kan komma att utnyttjas i forskningen kring dagligvaruhandelns struk-

turomvandling. Dessutom nämns kort hur inköpsfrekvenser, som inte rör sig om

diskreta val, kan hanteras ekonometriskt.

I studien har vi sett att elasticitetsmåtten blir hanterbara först då de ger en-

tydiga resultat. Generella utsagor om olika variabelförändringars påverkan på

valen är möjliga endast då elasticiteterna är likartade vid olika variabelvärden.

Primärt krävs det att dess tecken är entydiga men för noggrannare analyser krävs

dessutom homogenitet med avseende på magnitud.

Vi har vidare kunnat konstatera att modellernas förmåga att reproducera

respondenternas val är begränsad i de modeller som skattats, och att en relativt

stor andel av valen inte förklaras. Förklaringsgradens nivå kan eventuellt förklaras

med brus i datamaterialet alternativt saknade förklaringsvariabler. Det får antas

att luckorna i materialet, trots imputeringen, bidrar till en lägre förklaringsgrad än

vad ett fullständigt material skulle ge. Beträffande beroendevariabeln, val av

scenario, finns risken att alla respondenter inte uppfattat alternativen på samma

sätt. Om två identiska personer uppfattar scenarierna på olika sätt är det självklart

att deras socioekonomiska profil inte kan användas för att med fullständig

säkerhet förutsäga deras val. Muntliga kontakter har visat att många respondenter

funnit både frågeställningen och enkätutformningen svår, vilket torde innebära en

viss osäkerhet i datamaterialet.59 Om innerstadsenkäten konstaterades i efterhand

att det alternativ som majoriteten av respondenterna valt är formulerat på ett sätt

som lämnar relativt stort utrymme för egna tolkningar..60 Att alternativmängden

har drag av fuzzy set , där olika tolkningar gör alternativen överlappande medför

att scenarierna kan ha valts av respondenter med ganska olika preferensstruktur.

Man bör dock ha i minnet att scenarierna, trots detaljerade beskrivningar, är

inriktade på strategiska frågor, vilka av naturliga skäl är komplicerade att defi-

niera entydigt. För den forskning som bedrivs inom Samhällsekonomisk analys av

dagligvaruhandelns strukturomvandling framstår dessa problem som mindre all-

varliga. I flera fall efterfrågas där individens faktiska beteende, vilket inte bör vara
svårt att uppge. Några av frågorna är däremot hypotetiska, vilket ställer höga krav

på att respondenten sätter sig in i den situation som målas upp. Ändå måste dessa

frågor betraktas som jämförelsevis enkla. De val som analyserats i detta notat
kräver att respondenten sätter sig in i en situation som denne annars inte skulle ha

behövt hantera. Respondenten tvingas att sätta sig in i en komplex och informa-

tionsrik situation och därefter välja mellan alternativ som är ytterst sammansatta

och svåra att definiera entydigt. I dagligvarufallet kan respondenten på ett helt

annat sätt utgå från sig själv när han eller hon väljer scenario, vilket troligtvis gör

uppgiften avsevärt enklare.

Det är naturligtvis också möjligt att viktiga förklaringsvariabler saknas i de

skattade modellerna. Inkomst är ett exempel på en socioekonomisk bakgrunds-

variabel som brukar användas i de flesta fall men inte ingår i det material som ut-

nyttjats här. Som diskuterades ovan är inkomst en av de viktigaste förklarings-
variablerna i ordinära efterfrågemodeller. Mer väsentligt torde dock vara osäker-

 

59 Gustavsson, 2000, sid. 57

60 Gustavsson, 2000, sid. 55f
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heten i data. Det stora inslaget av diskretiserade förklaringsvariabler gör Också att

respondenterna kan framstå som mer homogena än de faktiskt är. Individer med

ganska olika egenskaper grupperas, vilket torde medföra att förklaringsvärdet

avtar. För att erhålla en godtagbar svarsfrekvens bör dock frågorna formuleras på

ett sätt som underlättar för respondenten, även om detta i någon mån försämrar

svarens precision.

Imputeringsmetoden ger, jämfört med modeller som skattas enbart utifrån

kompletta observationer, bättre signifikans hos förklaringsvariablerna. Det

viktigaste är emellertid att de parmeter- och variansskattningar som erhålls är

korrekta. Multiple imputation är en teoretiskt godtagbar metod av stort värde vid

analyser av enkätdata, där partiellt bortfall annars framtvingar åtgärder som avse-

värt reducerar materialets informationsinnehåll. Självklart är det eftersträvansvärt

med så lite missing values som möjligt, men att helt eliminera dessa är knappast

möjligt. Tillgång till imputeringsmetoder med teoretisk förankring är därför

mycket värdefullt. Multiple imputution ger korrekta parameterskattningar, vilket i

sin tur möjliggör korrekta partialanalyser. Det har inte kunnat påvisas att impute-

ringsmetoden förbättrar modellernas prediktiva förmåga, men detta kan eventuellt

förklaras av samma data användes vid prediktionerna som vid estimeringen av de
icke imputerade modellerna.

Nackdelen med multiple imputution är att mycket tid går åt till att flytta data

mellan olika program och till att utföra upprepade beräkningar på de olika data-
mängderna. Jämfört med normalt analysarbete blir arbetsbördan alltså betydligt

tyngre. Modellestimeringarna har utförts i SPSS och övriga beräkningar i MAT-

LAB och Excel. In- och utdata från de olika programvarorna är endast i begränsad

omfattning direkt kompatibla, varför mycket manuellt arbete krävs. För att ut-

nyttja metoden i större skala krävs ett mer integrerat arbetssätt, med möjlighet att

utföra flera moment i samma programvara. Imputeringarna gör att många moment
måste upprepas, vilket också talar för en mer programmeringsmässig metodik.

Den grafiska presentationsteknik som använts för att visualisera har visat sig

vara ett lämpligt verktyg för den här typen av analyser. Jämfört med numeriska

uppgifter om sannolikheter och olika spridningsmått är den grafiska framställ-

ningen mer illustrativ och lättillgänglig. Enklast är det att illustrera tre alternativ,

men även fyra alternativ är möjligt. Att illustrera fyra alternativ fungerar bäst så
länge man har möjlighet att vrida diagrammet och studera det ur olika vinklar. En

statisk representation, vilket är nödvändigt i en tryckt framställning, har inte

samma pedagogiska kvaliteter. Ett allvarlig restriktion är självfallet att antalet

alternativ som modelleras inte kan överstiga fyra. Som vi sett så är det möjligt att

tolka de tredimensionella diagrammen, men jämfört med den tvådimensionella

visualiseringen av tre alternativ så är de pedagogiska kvaliteterna betydligt

mindre. För analys av dagligvaruhandeln innebär detta att tekniken troligtvis

endast kan användas för val av färdmedel, vilket åtminstone ibland kan ha ett till-

räckligt begränsat antal alternativ. Antalet alternativa butiker eller butikstyper

torde i de allra flesta fall med råge överstiga vad som är möjligt att hantera med

denna typ av teknik. I många fall kommer man således att hänvisas till elastici-

tetsmåttet, trots de problem som detta medför. I båda fallen (grafisk presentation

och elasticiteter) torde man dock ha stor nytta av vettigt utformade idealtyper, så

att utvärderingen sker vid intressanta och möjliga kombinationer av variabel-

värden. I de fall hypotetiska frågor utnyttjas är det naturligtvis möjligt att

begränsa antalet valbara scenarier, så att en grafisk presentation enligt den modell
som redovisats här görs möjlig.
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Logitmodellens användbarhet beror på om det är möjligt att fastställa ett antal

typrespondenter. Givet en eller flera uppsättningar kända variabelvärdena är logit-

modellen ett värdefullt analysredskap, om än ganska krävande. Modellen kan då

användas för marginalanalyser och prediktion. Prediktioner kan som vi sett illu-

streras grafiskt, vilket inte bara ger en uppfattning om sannolika val utan även om

prediktionernas osäkerhet. Begränsningar vad gäller tolkningsbarhet är den största

bristen hos logitmodeller. Elasticiteter kan beräknas för kontinuerliga förklarings-

variabler, men dessa varierar med variabelvärdet, varför generella utsagor om

marginaleffekter inte är möjliga. Precis som den grafiska presentationstekniken

kräver elasticitetsanalyser att ett antal typrespondenter med kända variabelvärden

används. Vad som däremot går att göra utan att fastställa värden för de olika

variabelvärdena är att analysera logitmodellens nyttofunktioner. Nyttofunk-

tionerna för varje alternativ kan tolkas på ett entydigt sätt, eftersom dessa i princip

utgörs av linjära regressionsmodeller. Trots de påtalade bristerna kan bruk av

logitmodeller motiveras även i framtida forskning. För att erhålla riktigt goda

resultat i termer av förklaringsgrad och prediktionsförmåga, krävs dock att logit-

modellerna utnyttjas på data med entydigt definierade alternativ.

Behovet av att analysera en mer omfattande uppsättning typrespondenter har

redan påpekats. Med ett större antal typrespondenter möjliggörs mer detaljerade

analyser. Genom att konstanthålla huvuddelen av typernas egenskaper samtidigt

som en variabel förändras, möjliggörs grafiska ceteris paribas analyser, där

marginella förändringar i någon förklaringsdimension studeras. Då logitmodellens

elasticiterer inte är konstanta utan varierar med förklaringsvariablernas värden är

dessa ett tämligen osmidigt instrument, vilket med fördel kan ersättas med

grafiska analyser av ett omfattande galleri av typrespondenter. Inför framtida

projekt, närmast analyser inom Samhällsekonomisk analys av dagligvaruhandelns

straktaromvandling rekommenderas det att ett större antal typrespondenter ut-

arbetas noggrant på ett så tidigt stadium som möjligt. Vi har emellertid sett att

möjligheter till utformningen av typrespondenter är avhängigt de skattade

modellernas utseende. De förklaringsvariabler som ingår i modellen utgör en defi-

nitiv restriktion på vilka egenskaper typrespondenterna kan tillskrivas. Möjligtvis

kan man som gjorts i denna studie utforma typrespondenterna på en mer koncep-

tuell nivå redan i arbetets inledning och sedan ombesörja den detaljerade ut-
formningen efterhand som analysarbetet fortlöper.

7.1 Fortsatt forskning

Det datamaterialet som samlas in inom det pågående forskningsprojektet ger till-

sammans med tidigare empiri mycket goda möjligheter att bygga upp en eko-

nometrisk modell över inköpsbeteendet på mikronivå. Databasen omfattar ett stort

antal observationer och innehåller utöver socioekonomiska variabler information

om såväl stated preferences som revealed preferences beträffande inköp av daglig-

varor. Bland annat finns information om butiksval, inköpsfrekvens, inköpsvolym,

färdmedelsval samt vilka hushållsmedlemmar som utför inköpen. När det gäller

val av butik och fördelning av inköp mellan olika butikstyper finns inte bara data

om det faktiska inköpsmönstret, utan även om hur respondenterna under

varierande förutsättningar skulle önska utföra sina inköp. I det följande skisseras

några möjligheter till en fördjupad analys av det insamlade materialet tillsammans

med några av de frågor som måste lösas innan arbetet kan påbörjas.
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7.1.1 Diskreta val

En av de faktorer som undersöks är vilka butiker som konsumenterna vanligtvis

handlar i. Varje respondent ombeds att uppge en A- butik, en B-butik samt en C-

butik där A-butiken förstås som konsumentens primära val osv. Med hjälp av in-

formationen finns vissa möjligheter att klassificera butikerna enligt de kategorier

som utvecklats i Svensson (1998). En möjlighet till att utveckla analysen är att

med logitmodeller bygga upp en statistisk modell som förklarar vilka butikstyper

individer/konsumenter med olika socioekonomiska karakteristika väljer som A-

och B-butik. De kategorier som kan användas är61:

Service-/närbutiker inklusive bensinstationer
Mindre dagligvarubutiker i bostadsområden och stadsdelscentrum

Större dagligvarubutiker i bostadsområden och stadsdelscentrum

Stora dagligvarubutiker med ett betydande inflöde av kunder med bil från

andra stadsdelar

5. Externa etableringar

P
W
N
T
'
*

Kategorierna kan användas i befintligt skick eller efter adekvata modifieringar så-

som aggregering till ett mindre antal. En ytterligare möjlighet är att endast utnyttja

en delmängd av dessa kategorier. På motsvarande sätt kan respondenternas val av

färdmedel undersökas med logitmodellen. Huruvida konsumenten väljer att åka

bil, cykla, gå eller färdas med kollektivtrafik är sannolikt avhängigt både bosta-

dens samt den valda butikens lokalisering och andra karakteristika såsom inkomst,

hushållsstorlek, biltillgång etc. Andra diskreta val som karakteriserar inköps-

mönstret är när inköpen utförs, samt vilka hushållsmedlemmar som deltar.

71.2 Inköpsfrekvens

l enkätmaterialet finns också information om hur ofta hushållen handlar daglig-

varor i olika butikstyper. Med detta empiriska material som grund finns möjlighet

att relativt detaljerat modellera hushållens inköpsfrekvenser och förklara dessa
med socioekonomiska förklaringsvariabler. Hur ofta inköp görs är avgörande för

hur stora trafikvolymer handeln genererar samt tätheten på det optimala butiks-

nätet.62 Det finns en rik litteratur inom området som beskriver hur inköpsfrekvens
kan modelleras med olika varianter av poissonregression.63 Med utgångspunkt i

denna har en enkel modell estimerats i försökssyfte, vilken finns redovisad i

Haraldsson&Svensson (2000). Resultatet är lovande och det finns anledning att gå

vidare med anpassning till aktuella data och fler förklaringsvariabler. De enkät-

undersökningar som genomförts har möjliggjort en utökning av antalet förkla-

ringsvariabler i den riktning som Rosenqvist och Strandvik finner önskvärt. De
konstaterar att potentially useful explanatory variables would be psychographic

and attitudinal data, situational data and behavioral data (buying behavior and

consumption patterns). 64
De antaganden som poissonmodellen bygger på, förefaller emellertid inte vara

fullt realistiska i detta fall. Rent intuitivt framstår det som rimligt att sannolik-

 

61 Svensson, 1998, sid. 143

62 Se exempelvis Haraldsson ZOOOa

63 Se t.ex. Rosenqvist&Strandvik, 1989, samt den litteratur som de refererar till.

64 Rosenqvist & Strandvik, 1989, sid. 11
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heten för att någon ska handla beror på hur länge sedan det var han eller hon sist

handlade. Poissonprocessen är emellertid en s.k. minneslös process och därför är

den sannolika inköpsfrekvensen oberoende av hur många inköp som gjorts

tidigare. För att avgöra huruvida detta är ett realistiskt antagande eller inte krävs

en analys med ekonomisk-teoretisk förankring.

Expected utility theory, EUT, bör kunna användas för att visa att chansen för

att någon handlar ökar ju längre tid som förflutit sedan senast inköpstillfälle.

Nedan visas skissartat hur detta skulle kunna genomföras. Anta att man aldrig

med fullständig säkerhet vet hur det egna hushållets efterfrågan kommer att ut-

vecklas, men att kostnaden för att utföra en inköpsresa, (inkl. planering) och kost-

naden för att lagra är kända. Om vi antar att sannolikheten för att volymen E ska

efterfrågas är normalfördelad kan detta skrivas ENN(u,(52), där u är den genom-

snittliga dygnsefterfrågan. Sannolikheten för att en brist ska uppstå är en funktion

av den lagerhållda volymen, L, samt den efterfrågande volymen V. Bristen, B, kan
definieras som:

B=E-L då E-L>=O och O annars.

Väntevärdet på bristen bestäms av:

E[E-L]= E[E]-L=u-L. Alltså BNN(u-L,oz)

Då efterfrågan per dag, E, är N(tt,62), kan efterfrågan för n dagar uttryckas som

nENN(nu,n202), vilket leder till att bristen kan uttryckas som N(nu-L,n2(52). Alltså

ökar risken för att en brist ska uppstå med antalet dagar, n.

Bristkostnaden är naturligtvis en funktion av desubstitutionsmöjligheter som

finns. Ju bättre dessa är desto lägre är briskostnaden. Omvänt gäller att kostnaden

för att sakna en vara som inte kan ersättas överhuvudtaget är mycket hög. Substi-

tutionsmöjligheterna mellan två insatsvaror kan uttryckas med hjälp av kvoten
mellan deras respektive marginalprodukter och kallas marginal rate of technical

sabstitation MRTS.65 Implikationerna härav är att ju större bristen av en vara är

desto dyrare blir det att ersätta den. Detta är ett argument för att använda en icke

linjär bristkostnadsfunktion med dy/dX>O och dzy/dx>0, dvs. positiv och till-
tagande lutning.

Kostnaden för att göra en inköpsresa består av kostnaden för att transportera

sig till och från butiken, samt den tid som åtgår för att förbereda och utföra resan.

Lagringskostnaderna består dels av det utrymme som används och dels av det

kapital som är bundet i varorna. På lång sikt däremot bör utrymmesmarginal-
kostnaden vara konstant eller möjligtvis något avtagande (fallande styckkostnad)

eftersom det finns anledning att tro att stora lager är mer kostnadseffektiva än

små.66 Kostnaden för lagringsutrymme har då dy/dx>0 och d2y/dx=<0. Kostnaden

för att binda kapital i varor är rimligen proportionell mot lagervärdet (räntan) med

dy/dx>0 och d2y/dx=0. Om det för enkelhetens skull antas att samma volym varor

inhandlas vid varje inköpstillfälle, så kommer kostnaden för att hålla de nyinköpta

varorna i lager att vara konstant. På kort sikt kan det tillgängliga lagringsut-

rymmet betraktas som fixt, dvs. upp till en viss maxnivå är marginalutrymmes-

 

65 Schotter, 1994, sid.155

66 Se t.ex. Haraldsson, 2000a, sid. 31
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kostnaden av ytterligare varor noll. I den kortsiktiga avvägningen mellan lag-

ringsvolym och inköpsfrekvens är det därför rimligt att bortse från denna kompo-

nent

A
kostnad

bristkostnad

M kostnad för inköp och

' \\ lager

antal dagar

 

Figur 7.1 Sannolikhetför brist

Det är rationellt att utföra inköp om den förväntade bristkostnaden överstiger

kostnaden för att göra inköp samt hålla ytterligare en enhet i lager. Av figuren

ovan framgår att risken för att en brist ska uppstå ökar efterhand som lagret
minskar, vilket det gör med tiden. Detta innebär att inköp blir alltmer troligt efter-

som sannolikheten för att bristkostnaden ska överstiga kostnaderna för inköp ökar.

Att sannolikheten för köp ökar ju längre tid som gått sedan det senaste inköpet
innebär att poissonregression inte på ekonomisk teoretisk grund kan sägas vara

det korrekta. Det finns således anledning till att söka alternativ till den enkla

poissonregressionen eller åtminstone utreda hur känslig denna är för oberoende-
antagandet.

7.2 Modellstruktur

Det finns alltså ett antal aspekter på dagligvaruhandel och inköpsbeteende som

kan angripas med olika ekonometriska ansatser, däribland diskreta valmodeller.

Det är emellertid viktigt att ett sådant arbete föregås av en övergripande diskus-
sion om viktiga samband och hur olika delmodeller hänger samman. Modelle-

ringsarbetet bör vägledas av en sammanhållen strategi beträffande modell-

systemet, vilken i sin tur bör förankras i ekonomisk teori för att erhålla en struktur

i fråga om kausalitetsriktningar etc. Ben-Akiva menar att modellekvationerna ska

ordnas i en hierarki så att beroendevariablerna i de översta kan användas som för-

klaringsvariabler i lägre nivåer. Kriteriet för rangordning bör vara transaktions-

kostnader. Faktorer som är svåra att förändra på kort sikt, t.ex. tillgång till hus bör

ges en överordnad ställning i modellen, medan faktorer som är möjliga att påverka

även på kort sikt placeras längst ned i modellhierarkin.67

Då bostadens storlek och utformning på medellång sikt sätter en definitiv gräns

för hur stora varulager som kan byggas upp av hushållen kan denna aspekt anses

utgöra en rambetingelse för distributionsarbetets utförande. Lagringsmöjligheter

påverkar inköpsfrekvens och dessa bör därför tillhöra den översta modellnivån.

Naturligtvis är utformningen av staden, dvs. den fysiska planeringen det som kan

betraktas som fixt på alldra längst sikt.

 

67 Ben-Akiva m.fl., 1987, sid. 327ff
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Volym inköpta varor är i stor utsträckning beroende av antalet familjemedlem-

mar och inkomst.68 Åtminstone antal familjemedlemmar kan på medellång sikt

betraktas som givet varför också inköpsvolym bör modelleras på en hög nivå.

Butiksval beror på förhållandet mellan olika butikers fasta och rörliga kost-

nader samt inköpt volym. Då volymen är fastställ är det kostnaden för att handla i

olika butiker som fäller avgörandet. Delvis beror detta på prisnivån i olika butiker

men viktigt är också det arbete som konsumenten tvingas lägga ner i samband

med inköp och som kan ses som en fast kostnad eller en generaliserad transport-

kostnad för att göra ett inköp. I stor utsträckning beror denna på vilka färdmedel

som kan användas, vilket i de flesta fall handlar om tillgång till bil, vilket torde

vara en faktor som kan påverkas även på relativt kort sikt. Butiksval alternativt

fördelning av inköp mellan olika butikstyper är den nedersta nivån och påverkas
av beroendevariablerna i de högre modellnivåerna.

Efter att den övergripande strukturen måste dennes statistiska implikationer ut-

redas. Vilka beroenden finns mellan olika delekvationer och hur ska man ta hän-
syn till det? Val av butikstyp och färdmedelsval är exempel på val som rimligen är

korrelerade. Personer med tillgång till bil är rimligen mer frekventa besökare av

externa köpcentrum. Omvänt kan det antas att personer som ofta besöker externa
köpcentrum har tillgång till bil.

    

  

  

Inköpsfrekvens   

 

Total inköpt volym

  
Tillgång till bil

(färdmedelsval)

 

    

 

Andel köpt i olika

butikstyper
  Butiksval alt

  

  

Figur 7.2 Modellstruktur

Diskussionen ovan sammanfattas av figuren ovan där de övre nivåerna skattas

före de undre och sedan används som input i dessa. Anledningen till att denna
struktur valts är precis som redovisats ovan att familjestorlek och bostad är de fak-

torer som är låsta på längst sikt, medan tillgång till bil kan förändras på medellång

sikt och val av butik är ett beslut som kan påverkas även på kort sikt.

 

68 Svensson, 1998, sid. 152
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Variabler

Innerstaden (i)

Bilaga 1

Sid 1 (3)

         

Besvarade Ej besvarade Totalt

Antal % Antal % Antal

Kön 1343 99,8 3 0,2 1346

Tillgång till 1335 99,2 1 1 0,8 1346

cykel
Busshållplats 1334 99,1 12 0,9 1346

Körkort 1313 97,5 33 2,5 1346

Tillgång till bil 1 1 19 83,1 227 16,9 1346

Avstånd till 1 142 84,8 204 15,2 1_ 346

parkering
Bostadstyp 1323 98,3 23 1,7 1346

Bostadens 1331 98,9 15 1,1 1346

lokalisering

Val av alternativ 1338 99,4 8 0,6 1346

Avst p-plats 1052 78,2 294 21,8 1346

Avst busshpl 1041 77,3 305 22,7 1346
Antal 1338 99,4 8 0,6 1346

hushållsmedlem
mar

Antal barn i 425 31,6 921 68,4 1346

hushållet
Antal mil/år 952 70,7 394 29,3 1346

Ålder 1341 99,6 5 0,4 1346
Frekvens cyklar 854 63,4 492 36,6 1346

vinter

Frekvens går 906 67,3 440 32,7 1346

vinter

Frekvens buss 922 68,5 424 3 1,5 1346

vinter

Frekvens kör bil 1025 76,2 321 23,8 1346 §

vinter

Frekvens 823 61,1 523 38,9 1346

passagerare bil
vinter

Frekvens annat 70 5,2 1276 94,8 1346

färdmedel vinter

Frekvens cyklar 990 73,6 356 26,4 1346
sommar

Frekvens går 91 1 67,7 435 32,3 1346

sommar

Frekvens buss 844 62,7 502 37,3 1346

sommar
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Innerstaden (ii)

Bilaga 1

Sid 2 (3)

        

Besvarade Ej besvarade Totalt

Antal % Antal % Antal

Frekvens kör bil 995 73,9 351 26,1 1346

sommar

Frekvens 782 58,1 564 41,9 1346

passagerare bil
sommar

Frekvens annat 70 5,2 1276 94,8 1346

färdmedel

sommar

Frekvens arbete 951 70,7 395 29,3 1346

Frekvens 830 61,7 516 38,3 1346

arbetsärende

Frekvens privat 1 181 87,7 165 12,3 1346

ärende

Frekvens nöjen 1077 80,0 269 20,0 1346

Frekvens p-hus 621 46,1 725 53,9 1346

avgift
Frekvens gata 532 39,5 814 60,5 1346

avgift
Frekvens gata 412 30,6 934 69,4 1346

gratis
Frekvens annan 311 23,1 1035 76,9 1346

avgiftsbelagd

parkering
Frekvens annan 235 17,5 1111 82,5 1346

gratisparkering
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Bilaga 1

      

Sid 3 (3)

Yttre förortsringen

Besvarade Ej besvarade Totalt

Antal % Antal % Antal

Önskad boendeform 541 95,9 23 4,1 564
Valt alternativ 505 89,5 59 10,5 564

Hur viktigt är det med 535 94,9 29 5,1 564

livsmedelsbutik

Kön 544 96,5 20 3,5 564

Ålder 549 97,3 15 2,7 564
Bostadstyp 549 97,3 15 2,7 564

Tillgång till cykel 550 97,5 14 2,5 564
Körkort 532 94,3 32 5,7 564

Tillgång till bil 471 83,5 93 16,5 564

Antal personer med 564 100 0 0 564
körkort i hushållet
Antal mil/år 391 69,3 173 30,7 564

Avstånd till p-plats 396 70,2 168 29,8 564

Avstånd till tidigare p- 414 73,4 150 26,6 564
plats
Antal bilar i hushållet 533 94,5 31 5,5 564

Frekvens går 547 97,0 17 3,0 564

Frekvens cyklar 546 96,8 18 3 ,2 564

Frekvens åker buss 548 97,2 16 2,8 564
Frekvens kör/åker bil 550 97,5 14 2,5 564

Antal 549 97,3 15 2,7 564

hushållsmedlemmar
Antal barn i hushållet 169 30,0 395 70,0 564
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Bilaga 2

    

Sid 1 (2)

Modeller

Innerstaden

B de t-kvot df p-Värde

__g Intercept 0,27898 0,3089 0,9030 150,8420 0,1840
0:: Kvinna -0,07127 0,1519 -0,4693 360,4981 0,3196

5," Har 0,43 693 0,2604 1,6781 203,1609 0,0474
då cykel

:2 Har bil 0,32204 0,2263 1,4233 16,7551 0,0869
?530 63 Villa 0,18650 0,1728 1,0794 241,6536 0,1407
.ä 5 Skola, -0,00156 0,0008 -2,0380 17,9203 0,0287
;ä ä arbete
g :45° Handla 0,00204 0,0011 1,8173 25,8561 0,0406
3 g Antal -0,00001 0,0001 -0,0637 12,5193 0,4751
:§95 mil
"1 E Kör bil 0,00024 0,0006 0,3738 13,3573 0,3573

Intercept -0,90646 0,4112 -2,2043 54,2225 0,0159
Kvinna -0,71159 0,1908 -3,7302 62605,26 0,0001

16
Har -0,32966 0,3359 -0,9814 37,0236 0,1664

w cykel

ä 5 Har bil 0,83522 0,3246 2,5734 21,4358 0,0089
gå Villa 0,43877 0,2014 2,1790 3617,711 0,0147

c <- 1
ä 0: Skola, -0,00154 0,0010 -1,5850 20,6862 0,0643
å ä arbete

.3: i: Handla 0,00244 0,0013 1,9213 71,1459 0,0294

.5 *5 Antal 0,00025 0,000] 1,6982 28,7701 0,0503

å *ä mil

:O 3 Kör bil 0,00208 0,0007 3,0188 19,6171 0,0035
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Bilaga 2

            

Sid2(2)

Yttre förortsringen

[3 de t-kvot df p-
värde

Intercept -O,87422 0,85 _1,03 127 0,15
Ålder 0,02389 0,01 2,51 227 0,01
Mil/år _0,00051 0,00 _2,29 825 0,01
Antal bilar 0,35478 0,27 1,30 61 0,10
Går 0,00447 0,00 3,13 100000 0,00
Åker buss _0,00022 0,00 _0,13 230 0,45
Åker bil 0,00295 0,00 1,76 1423 0,04
Antal personer -0,02057 0,11 -0,18 227 0,43

Kvinna -O,53060 0,30 179 2792 0,04
Tillg bil -O,68553 0,47 -1,46 41 0,08
Lägenhet _0,45435 0,40 _1,15 1029 0,13

.§Radhus -1,37068 0,56 244 14523 0,01
äVillboilgh _0,50777 0,35 447 341043 0,07
mVillboiradhus 0,27750 0,43 0,64 5759 0,26

Intercept 0,19564 0,97 0,20 959 0,42

Ålder _0,01022 0,01 092 3360 0,18
Mil/år 0,00023 0,00 0,86 101 0,20

5 Antal bilar 0,41242 0,29 1,42 462 0,08
äGår 0,00191 0,00 1,23 357454 0,11
;5 Åker buss -0,00607 0,00 _1,97 5762 0,02
°g Åker bil 0,00430 0,00 2,00 126 0,02
EAntal personer -0,34381 0,13 -2,57 72078 0,01
åKvinna -0,51958 0,36 144 1220 0,08
§Ti11g bil _0,34300 0,65 _0,53 59 0,30
ELägenhet _1,27731 0,48 -2,68 40759 0,00
åRadhus -1,167OO 0,62 -1,89 392508 0,03
åäVillboilgh 0,81879 0,44 1,88 95705 0,03
åVillboiradhus 1,01756 0,52 1,97 386850 0,02

Intercept 0,87980 0,69 1,28 267 0,10
Ålder -0,00267 0,01 034 1436 0,37
Mil/år 0,00013 0,00 0,52 15 0,30
Antal bilar 0,07394 0,24 0,31 120 0,38

,_Går 0,00199 0,00 1,80 12489 0,04
åÅker buss 0,00031 0,00 0,22 2522 0,41
:g Aker bil 0,00133 0,00 0,89 136 0,19
iEfrfAntal personer -0,13962 0,09 -1,55 5183 0,06

_gKvinna _0,10077 0,27 _0,37 91 0,36
.31°ng bil 0,45667 0,45 1,00 21 0,16
_âLägenhet _0,95933 0,33 -2,89 66149 0,00
8 Radhus -1,06300 0,43 249 371524 0,01
,giVillboilgh _0,49200 0,30 -1,64 32646 0,05
AViuboiradhus 0,27025 0,36 0,75 21793 0,23
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