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Förord

Föreliggande litteraturstudie som utförts av Pernilla ITvehammar är den första

etappen i ett delprogram om intrångskostnader, som ingår i temaprogrammet om

"Samhällsekonomiska kalkyler i beslutsprocessen för investeringar i transport-

infrastruktur". Temaprogrammet finansieras av KFB och bedrivs i samarbete

mellan Transportforskningsgruppen vid Ekonomiska institutionen vid Linköpings

Universitet och VTI. Genom att litteraturen på det ifrågavarande problemområdet

var betydligt mer omfattande än vi kunde ana, har översikten blivit större och tagit

mer tid än beräknat. Bidrag till finansieringen har erhållits från DPU (numera

SIKA) i samband med översynen av metodik och parametervärden för de sam-

hällsekonomiska kalkylerna som gjordes på DPUs initiativ 1994/95.

Nästa etapp kommer att utgöras av egna metodstudier beträffande sådana pro-

blem som har identifierats i litteraturöversikten som särskilt relevanta och forsk-

ningsbara. Ett stort och svårt forskningsfält öppnar sig och det är vår förhoppning

att denna översikt kan väcka andra forskares intresse och vara en hjälp för dem

som vill ge sig in på fältet.

Jan Owen Jansson

Projektledare
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Contingent Valuation Method, Conjoint Analysis och andra metoder

för att beräkna miljöintrångskostnader - en litteraturöversikt

av Pernilla Tvehammar

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Att värdera det intrång som exempelvis en ny väg innebär är ett viktigt komple-

ment till nuvarande metoder för konsekvensbeskrivning vid planering av nya vä-

gar. Intrång i miljön värderas idag inte kvantitativt. Det finns dock ett antal meto-

der som antingen har använts eller som olika personer anser skulle kunna använ-

das till att försöka värdera intrång i miljön. Två metoder som bygger på avslöjat

beteende är resekostnadsmetoden och hedoniska prismetoden. Resekostnadsmeto-

den innebär att kostnaden för att resa till exempelvis en sjö ses som en värdering

av rekreation vid sjön. Hedoniska prismetoden innebär att man antar att exempel-

vis en del av priset på ett hus beror på miljökvaliteten i området. Det finns två

direkta metoder som bygger på uppgivet (hypotetiskt) beteende. De kallas Con-

joint Analysis (CA) respektive Contingent Valuation Method (CVM). CA är en

metod som innebär att man konstruerar olika så kallade spel med alternativ, där ett

antal faktorer varieras på olika sätt. Intervjupersonen får antingen välja mellan

alternativ, rangordna alternativ eller betygsätta alternativ. Genom att varje alterna-

tiv innehåller en prisvariabel, samma i alla alternativ i ett spel men med varierande

värde, som exempelvis bensinpris, så kan man få fram en värdering av de olika

faktorerna. CVM är en metod som innebär att man konstruerar olika scenarier.

Scenariet kan värderas med hjälp av en av de två varianterna av CVM: CVM med

individuell maximal betalningsvilja eller binär CVM. CVM med individuell

maximal betalningsvilja innebär att intervjupersonen får uppge sin maximala vär-

dering. Med binär CVM får varje intervjuperson ta ställning till om hon tycker att

det är värt X kr att få en viss nyttighet. Urvalet delas in i olika grupper som får ta

ställning till olika summor. Varje summa besvaras av ett ganska stort antal inter-

vjupersoner, men varje intervjuperson får bara ta ställning till en summa. Man kan

få fram en kumulativ frekvensfördelning och utifrån den räkna fram total värde-

ring. Simulerad folkomröstning är en specialvariant av binär CVM som innebär att

intervjupersonen får ta ställning till om hon vill att ett visst projekt ska genom-

föras för den verkliga kostnaden.

Det finns även metoder som genom att skapa en marknad där intervjupersonen

verkligen får betala gör en direkt värdering av intrånget. Intervallmetoden innebär

att man genom att få intervjupersonen att överdriva respektive underdriva sin be-

talningsvilja får fram ett intervall, inom vilket den verkliga värderingen antas

ligga. Med auktionsmetoden får den som anger lägst bud en onyttighet eller den

som anger högst betalningsvilja en nyttighet. Bidragsmetoden går ut på att få fram

intervjupersonens marginella betalningsvilja för en viss nyttighet. För att dessa

metoder skall kunna användas krävs att man kan ta betalt av eller kompensera

intervjupersonen och eventuellt även att intervjupersonen kan exkluderas från att

nyttja en nyttighet (inte slipper en onyttighet).
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Denna litteraturöversikt beskriver olika metoder och problem med dem, sam-

manfattar metodstudier med metoderna samt studier av intrång i miljön, främst

intrång i miljön av trafikanläggningar och trafik, med metoderna. Samtliga meto-

der har både fördelar och nackdelar. Studier har gjorts med de olika metoderna för

att testa olika eventuella källor till snedvridningar av resultatet. Många av dessa

studier sammanfattas i denna litteraturöversikt, men om någon av metoderna ska

användas för att få fram beslutsunderlag krävs fler metodstudier. Jag har genom

litteraturöversikten kommit fram till att binär CVM är en lovande metod som

genom metodstudier kanske skulle kunna utvecklas till ett bra hjälpmedel vid

samhällsekonomisk analys av infrastrukturprojekt.
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Contingent Valuation Method, Conjoint Analysis and other methods

for valuation of encroachment on the environment - a literary survey

by Pernilla Tvehammar

Swedish National Road and Transport Research Institute

S-581 95 LINKÖPING, Sweden

Summary

Today there is no valuation of encroachment on the environment, but there are

several methods which either have been used, or could potentially be used, for

trying to evaluate encroachment on the environment. The Travel Cost Method and

the Hedonic Price Method are two methods which depend on revealed preferen-

ces. The Travel Cost Method means that the cost of travelling to a lake, for

example, is regarded as the value of recreation by the lake. The Hedonic Price

Method means that, a part of the price of a house depends on the quality of the en-

vironment in the neighbourhood. There are two methods which depend on stated

preferences. They are the Conjoint Analysis (CA) and Contingent Valuation

Method (CVMD). CA is a method in which the researcher constructs so-called

"games" with alternatives, where a couple of factors are varied in different ways.

The respondent is asked to choose between alternatives, rank alternatives or give

grades to alternatives. Every alternative contains a price variable, for example the

price of petrol, so that a valuation can be made of the different factors. CVM

means that one constructs different scenarios. A scenario can be valued with one

of the two variants of CVM: ©*CVM with individual willingness to pay" or "Binary

Choice". CVM with individual willingness to pay means that the respondent is

asked to state his/her maximum valuation. Binary Choice means that every res-

pondent will answer if they think that a certain commodity is worth a certain

amount of money. The sample is divided into different groups which respond with

different sums. Many respondents will react to every sum, but each respondent is

only allowed to react to one sum. It is possible to obtain cumulative frequency

distribution, and from that estimate the total valuation. A Simulated Referendum

is a special variant of Binary Choice which means that the respondent only

answers yes or no to a certain option for its real cost.

There are also methods which create a market on which the respondents really

have to pay for the commodities. With the Interval Method, the researcher creates

an interval by making the respondents either exaggerate or underestimate their

valuation. In a Second Bid Auction the one with the highest willingness to pay

recieves that commodity. The Contribution Game seeks the respondent's marginal

valuation of the commodity. To be able to use these methods, you must be able to

collect money from the respondent and perhaps also exclude the respondent from

the commodity as well.

This literary survey describes the actual methods, studies of the methods and

studies with the methods of encroachment on the environment caused by traffic

and roads. All methods have advantages and disadvantages and several problems

which must be solved before one can use them to value environmental commodi-

ties. Studies have been made with the methods with the aim of testing the sources

of bias. Many of these studies are summarized in this literary survey. However, if
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any of the methods are to be used to value environmental commodities, further

study of the methods is needed. Through this literary survey I have reached the

conclusion that Binary Choice is a promising method which can be developed into

a useful tool.
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1 Inledning

Det går inte att värdera alla nyttigheter genom att avläsa jämviktspris på olika

marknader, vilket medför att det finns behov av metoder för att kunna värdera icke

marknadsförda nyttigheter. Intrång i miljön av trafikanläggningar och trafik är en

kollektiv onyttighet som inte är prissatt på någon marknad. Idag kommer inte

miljöintrång med när man genomför en cost-benefit analys eftersom intrång inte

värderas monetärt, vilket leder till att miljön inte får så stor vikt vid beslut. Man

tar endast ställning till om intrånget är acceptabelt eller inte. Övriga viktiga effek-

ter värderas idag monetärt. Det finns därmed behov av att få fram användbara

metoder för att även kunna värdera intrång i miljön av trafikanläggningar och

trafik.

1.1 Klassificering av nyttigheter

Varor och tjänster brukar tudelas i privata och kollektiva nyttigheter. Mitchell och

Carson (1989) delar in de nyttigheter som ingår i en individs nyttofunktion i tre

grupper: rent privata nyttigheter, kvasi-privata nyttigheter och rent kollektiva nyt-

tigheter. Rent privata nyttigheter köps och säljs på organiserade marknader och det

finns en identifierbar individuell äganderätt till nyttigheterna. Det finns rivalitet

om nyttigheterna och genom att köpa dem till olika priser, avslöjar konsumenterna

åtminstone delvis sina verkliga preferenser. Rent kollektiva nyttigheter kan inte

ägas individuellt, eftersom inga konsumenter kan hindras från att nyttja dem, och

därmed går det inte heller att få reda på vilken kvantitet eller kvalitet av dem som

konsumenter önskar genom att studera en marknad. Kvasi-privata nyttigheter är

ett mellanting mellan rent privata och rent kollektiva nyttigheter. Nyttigheternas

värden bestäms inte genom konkurrerande priser men det är ofta möjligt att obser-

vera de kvantiteter som olika individer konsumerar. Det som avgör slag av nyttig-

het är främst hur stor rivalitet som råder om nyttigheten. Man ska inte hindra kon-

sumenter från att konsumera en rent kollektiv nyttighet enligt välfärdsekonomisk

teori, eftersom en individs konsumtion av nyttigheten inte påverkar andras kon-

sumtion av den och det inte innebär ökad kostnad om fler nyttjar den.

1.2 Värderingsmetoder

Jag kommer i det följande huvudsakligen att behandla kollektiva nyttigheter, men

i några undantagsfall kan en individs konsumtion påverka andras konsumtion.

Miljön, d.v.s. det som finns i vår omgivning som luft, natur etc, är en kollektiv

nyttighet som inte är prissatt på någon marknad och som kan nyttjas av alla. Det är

dock inte alltid säkert att miljö är en rent kollektiv nyttighet, eftersom trängsel-

effekter kan uppstå om nyttigheten nyttjas av många. Intrång i miljön innebär en

kvalitetssänkning av kollektiva nyttigheter, och det är angeläget att få fram en vär-

dering av intrånget eftersom nyttigheterna ifråga var nollprissatta i utgångsläget.

Ett sätt att försöka få fram en värdering av miljöintrång är att använda en indirekt

Revealed Preferences-metod, som genom att studera en annan marknad som på-

verkas av miljökvaliteten eller genom att mäta uppoffringen för att kunna nyttja

den kollektiva nyttigheten, indirekt tar fram ett värde av den kollektiva nyttig-

heten. Det finns dessutom olika metoder baserade på uppgivet beteende (Stated

Preferences) för att försöka värdera intrång i miljön. När det gäller odelbara in-

trångskostnader finns en metod som utvecklats i USA och brukar kallas Contin-

gent Valuation Method. Jag kommer i det följande att kalla metoden CVM. När
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det gäller delbara intrångskostnader kan en metod som brukar kallas Conjoint

Analysis användas. På norska kallas metoden ofta Samvalganalyse. Det finns inte

någon svensk term men i Sverige används ofta termen Stated Preferences (SP) för

denna metod, vilket kan ge upphov till missförstånd på grund av att Stated Pre-

ferences är en samlingsbeteckning för alla metoder som bygger på hypotetiska val.

Jag kommer därför genomgående att kalla metoden för CA (en förkortning av

Conjoint Analysis), för att undvika begreppsförvirring. Både CVM och CA är

alltså SP-metoder med den terminologi som jag använder. Gränsen mellan CVM

och CA är flytande och det finns mellanting.

Det finns ytterligare metoder av mer experimentell karaktär. En sådan är inter-

vallmetoden, vilken innebär att man genom att få intervjupersoner att överdriva

respektive underdriva sin betalningsvilja försöker att ta fram ett intervall, inom

vilket det verkliga värdet av den undersökta nyttigheten ligger. Urvalet delas upp i

olika grupper som ges incitament att uppge för hög respektive för låg betalnings-

vilja. Två andra metoder av experimentell karaktär är bidragsspelet respektive

auktionsmetoden.

Samtliga av de fem ovan nämnda metoderna kan utföras både som experiment

och som så kallade "surveyundersökningar". Ett experiment definierar jag som en

undersökning där intervjusituationen är helt kontrollerad, d.v.s. undersökaren har

kontroll över vilken påverkan intervjupersonerna utsätts för. Undersökaren fäster

däremot inte lika stor vikt vid att urvalet ska vara representativt, utan ofta används

frivilliga. En surveyundersökning däremot har inte en helt kontrollerad intervju-

situation, exempelvis kan postenkäter användas, men urvalet är statistiskt repre-

sentativt för undersökningspopulationen. Undersökningar med CVM genomförs

oftast som surveyundersökningar, intervallmetoden och bidragsspelet oftast som

experiment medan CA och auktionsmetoden ibland genomförs som surveyunder-

sökningar och ibland som experiment.

1.3 Problem och syfte

Syftet med denna studie är att göra en litteraturöversikt över metoder som skulle

kunna användas för värdering av intrång i miljön, dels av studier som har genom-

förts för att testa olika metoder och deras problem, dels av resultat av utförda stu-

dier av miljöintrång, med speciell inriktning på sådana miljöintrång som trafikan-

läggningar och trafik åstadkommer.

När man ska försöka värdera intrång i miljön av trafikanläggningar och trafik

kan strategiskt beteende vara ett stort problem, speciellt om undersökningar

genomförs innan förändringen sker, d.v.s. ex ante. Ett sätt att försöka undvika

strategiskt beteende är att göra undersökningarna efter att förändringen genom-

förts, d.v.s. ex post. För att detta ska vara meningsfullt måste man kunna få fram

ett allmängiltigt värde på att slippa olika slags miljöintrång, eller för vissa förbätt-

ringar av miljön. Ofta är det fråga om mycket speciella fall där en separat värde-

ring behövs för just detta fall och då bör värderingen kunna göras ex ante för att ha

någon betydelse. På grund av detta är det mycket angeläget att få fram en metod

som kan användas ex ante utan alltför stor risk för strategiskt beteende. Ju mer

direkt den värderade nyttigheten påverkar intervjupersonen, t.ex. om det gäller

någonting i intervjupersonens närmiljö, desto större är risken för att intervju-

personen beter sig strategiskt. Litteraturen har jag fått fram genom att söka i data-

baser och gå igenom referensförteckningar. Dessutom har jag fått litteraturtips av

olika personer. Jag inriktar mig främst på litteratur från de tio senaste åren. När
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det gäller studier av intrång i miljön av trafikanläggningar och trafik är ambitionen

att få med samtliga studier som är utförda med de metoder som litteraturöver-

sikten omfattar. Vad gäller andra miljöintrång beskrivs endast några av de studier

som har utförts. De viktigaste studierna sammanfattas ganska utförligt så att lit-

teraturöversikten ska kunna läsas separat, utan tillgång till originalkällorna.

Mängden litteratur om olika metoder är mycket olika, vilket avspeglas i littera-

turöversikten. Exempelvis har det utförts många fler metodstudier av CVM liksom

intrångsstudier med CVM än med de andra metoderna.

1.4 Terminologi

Jag försöker att i största möjliga utsträckning använda mig av svenska ord och

beteckningar och undvika att använda engelska uttryck. Nedan i tabell 1 följer en

ordlista över hur jag i litteraturöversikten har översatt viktiga, återkommande ord

eller beteckningar.

Tabell 1 Ordlista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Beteckning i originalkällorna Använd översättning/beteckning

bias snedvridning(ar) (av resultatet)

bidding game surveys budgivningsmetoden

Conjoint Analysis CA

Contingent Valuation Method CVM

dichotomous choice, binary choice binär CVM

embedding, part-whole bias del/helhetssnedvridningar

environment miljö, d.v.s. det som finns i vår om-

givning som luft, natur etc '

environmental goods miljönyttigheter

oods nyttigheter

hypothetical bias hypotetiska snedvridningar

information bias informationssnedvridningar

noxious facilities oönskade anläggningar

revealed preferences avslöjat beteende

second-bid auction auktionsmetoden, andrabudsauktion

starting point bias utgångspunktssnedvridningar

stated preferences uppgivet beteende

strategic bias strategiska snedvridningar

the Contribution Game bidragsspelet

the Hedonic price method hedoniska prismetoden

the Travel Cost Method resekostnadsmetoden

vehicle bias betalningssättssnedvridningar

Willingness to pay WTP, betalningsvilja

Willingness to accept, Willingness |WTA, kompensationskrav

to sell 

Jag kommer i det följande att försöka hålla mig till samma terminologi hela ti-

den trots att olika källor har olika benämningar på samma sak. De som får besvara

frågor i en undersökning kallar jag för intervjupersoner (ip), oavsett om det sker

vid personliga intervjuer, telefonintervjuer, postenkäter eller experiment.
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1.5 Intervju- och enkätundersökningar

Det finns olika sätt att kommunicera med intervjupersonerna. Vid personliga

intervjuer ansikte mot ansikte kan den som intervjuar förklara frågor som är svåra

och intervjuaren kan anpassa frågorna till intervjupersonen. Det går att få hög

svarsfrekvens men nackdelar är att det är dyrt och att intervjuaren kan påverka

intervjupersonen. Postenkäter är billiga och därmed kan urvalen vara stora och de

kan även vara geografiskt spridda. Det blir ingen intervjuarpåverkan och det blir

en ostörd intervjusituation. Det finns dock risk för stort bortfall och man vet inte

varför intervjupersonerna inte har svarat. Intervjun kan svårligen anpassas till

intervjupersonen och alltför komplicerade frågor bör undvikas. En telefonintervju

bör kombineras med att intervjupersonen får material i förväg. Metoden liknar

postenkäter men problem att förstå frågorna kan klaras ut och svarsprocenten kan

öka. Ett problem med telefonintervjuer är hemliga telefonnummer. (Widlert,

1992).
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2 Contingent Valuation Method (CVM)

2.1 Historik

Ciriacy-Wantrup (1947) var den förste som skrev om möjligheten att använda

hypotetiska frågor för att få fram värderingen av kollektiva nyttigheter. Han upp-

märksammade att en del av nyttoeffekterna av att förhindra jorderosion är kollek-

tiva nyttigheter och föreslog att ett sätt att få fram information om efterfrågan på

dessa nyttigheter, skulle vara att fråga individer direkt hur mycket de skulle vara

beredda att betala för successiva förbättringar. Ciriacy-Wantrup försökte dock

aldrig att genomföra denna idé. Davis (7963) utformade och genomförde den

första CVM-studien, genom vilken han försökte att direkt få fram vilken värdering

jägare och vildlivsälskare hade av vissa rekreationsområden. Resultaten från

CVM-studien jämförde Davis med en uppskattning av betalningsvilja som

grundade sig på resekostnadsmetoden. Han kom fram till att värdena var mycket

lika. John Krutilla publicerade 1967 "Conservation reconsidered", i vilken han

konstaterade att skillnaden mellan betalningsvilja och kompensationskrav kan

vara stor. Krutilla diskuterade även möjligheten att det finns existensvärden.

Dessa är värden som individer kan ha genom rena vetskapen om att sällsynta arter

eller unika naturresurser existerar, även om individerna inte planerar att nyttja dem

och få nytta av dem mer direkt. Sedan Krutillas artikel kom ut har forskare inom

naturresursekonomi och miljöekonomi i ökande utsträckning använt CVM för att

bland annat uppskatta existensvärden. (Portney, 1994).

Två milstolpar för CVM var en konferens 1984 som samlade ledande utövare,

andra ekonomer och psykologer för att fastställa "the state of the art", som doku-

menterades i Cummings et al (1986), samt Mitchell och Carson (1989) som i en

bredare ansats kombinerade ekonomi, psykologi, sociologi, statsvetenskap och

marknadsföring. (Hanemann, 1994) Skälet till att CVM har blivit så uppmärk-

sammad bland allmänheten i USA är två lagar och en oljekatastrof, vilka har haft

som följd att CVM har använts för att beräkna skadestånd för förstörelse av natur-

resurser. Den första lagen kom 1980 och brukar kallas "Superfund law". Lagen

hade som syfte att skapa en mekanism för att identifiera platser där farliga mate-

rial utgör ett hot mot människors hälsa eller miljön, samt att upprätta procedurer,

genom vilka parter som är skyldiga till förstörelsen kan identifieras och tvingas

betala för rengöringen. Lagen gav också staten rätt att stämma personer eller or-

ganisationer för förstörelse av naturresurser. Möjligheterna till skadeståndskrav

minskades 1986. I mars 1989 gick supertankern Exxon Valdez på grund på Bligh

Reef i Prince Williamsundet utanför Alaska och spillde ut 42 miljoner liter råolja i

vattnet. Olyckan visade hur stor ekonomisk effekt det skulle kunna få om Exxon

Valdez, utöver andras direkta förluster på grund av olyckan, även skulle tvingas

betala för förlorat existensvärde. Därmed uppmärksammades existensvärden och

CVM. Exxon ålades att betala 1,15 miljarder dollar under 11 år. En CVM-studie

visade att enbart existensvärdena uppgick till nära 3 miljarder dollar. Eftersom

fallet Exxon Valdez, liksom alla fall hittills där CVM har använts, löstes utanför

domstolen, är det omöjligt att veta om CVM-studien påverkade skadeståndets

storlek. Kongressen i USA antog en ny lag 1990 som hade som syfte att reducera

risken för framtida oljeutsläpp och se till att eventuella skador ersätts. The Natio-

nal Oceanic and Atmospheric Administration i USA, NOAA, blev uppmanade att

skriva sina egna föreskrifter gällande skadetaxering. (Portney, 1994).
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2.2 Kort definition av CVM

CVM är en grupp metoder som kan användas för att försöka ta reda på människors

värdering av kollektiva nyttigheter som inte är prissatta, genom att skapa hypote-

tiska marknader för nyttigheten ifråga. Intervjupersonen får beskrivet för sig hur

nyttigheten blir utformad, hur den ska betalas och vilken regel som används för att

bestämma om nyttigheten ska tillhandahållas eller inte. De flesta rent kollektiva

nyttigheter - speciellt miljönyttigheter - har inte några marknader. CVM används

då som ett substitut för marknaden för att få fram en betalningsvilja som liknar

den som man hade fått fram under vanliga marknadsförhållanden. Metodens för-

måga att efterlikna marknaden och de värderingar som uppstår där avgör hur bra

den är. CVM använder ett direkt angreppssätt och söker de personliga värde-

ringarna.

CVM kan delas upp i två huvudvarianter. Den första huvudvarianten innebär

att varje enskild intervjuperson får uppge sin individuella maximala betalnings-

vilja. Denna huvudvariant som jag kallar för CVM med individuell maximal be-

talningsvilja, kan i sin tur delas in i tre undergrupper beroende på hur värderings-

frågan utformas:

e Intervjupersonen får själv uppge en summa för hennes maximala betalnings-

vilja.

e Intervjupersonen får välja den summa som närmast motsvarar hennes maxi-

mala betalningsvilja från ett antal alternativa summor. Eventuellt har intervju-

personen även möjlighet att uppge en högre summa.

e Intervjupersonen får först reagera på en utgångssumma och sedan frågar inter-

vjuaren om allt högre (eller lägre) betalning tills dess att man kommit fram till

den summa som intervjupersonen maximalt är beredd att betala för nyttigheten.

Den andra huvudvarianten av CVM innebär att intervjupersonen endast be-

höver ta ställning till om hon tycker att en viss nyttighet är värd en viss angiven

summa (X kr). Intervjupersonen uppger alltså inte sin individuella maximala be-

talningsvilja. Denna huvudvariant, som jag kallar binär CVM eftersom intervju-

personen endast har två alternativ (att svara ja eller nej), kan i sin tur delas in i två

undergrupper:

e Intervjupersonerna delas in i ett antal grupper som får ta ställning till olika

summor. Varje intervjuperson tar endast ställning till en summa och alla inom

en grupp tar ställning till samma summa, men summorna skiljer mellan grup-

perna. Varje grupp bör bestå av ett ganska stort antal intervjupersoner. På detta

sätt erhålls en kumulativ frekvensfördelning för betalningsviljan, från vilken

den totala betalningsviljan hos populationen kan beräknas. Det är denna under-

grupp som jag i fortsättningen främst kommer att mena när jag skriver binär

CVM.

e Den andra undergruppen kallar jag simulerad folkomröstning eftersom under-

sökningen utformas som en folkomröstning där alla intervjupersoner får svara

ja eller nej på samma summa, vilken ungefär bör motsvara kostnaden för att

tillhandahålla nyttigheten. Med simulerad folkomröstning får man enbart reda

på hur stor andel av populationen som anser att nyttigheten är värd en viss

kostnad.

Tabell 2 nedan sammanfattar indelningen av CVM.
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Indelning av CVM i två varianter.

 
Huvudvariant av CVM Undergrupp
 
CVM med individuell maximal be-

talningsvilja

Varje ip får uppge sin individuella

maximala betalningsvilja för

(värdering av) den aktuella nyttig-

heten

Ip får helt fritt själv uppge sin maxi-

mala betalningsvilja
 

Ip får välja en summa (sin maximala

betalningsvilja) från ett antal alterna-

tiv. Eventuellt finns möjlighet för ip

att uppge en högre summa

(betalningsvilja) än de föreslagna
 

Ip får svara ja eller nej på olika

summor i en iterativ process tills

hennes maximala betalningsvilja har

ringats in
 
Binär CVM

Varje ip behöver endast ta ställ-

ning till om hon är beredd att be-

tala (tycker att den aktuella nyttig-

heten är värd) en viss angiven

summa

Ip delas in i ett antal grupper som får

ta ställning till olika summor. På

detta sätt erhålls en kumulativ frek-

vensfördelning för betalningsviljan,

från vilken den totala betalningsviljan

hos populationen kan beräknas
 

 

Simulerad folkomröstning Alla Ip får

ta ställning till samma summa (som

ungefärligen bör motsvara den verk-

liga kostnaden)    

CVM har ett antal fördelar jämfört med andra metoder när det gäller att skatta

miljövärden. En fördel är att CVM inte kräver att det finns någon speciell kopp-

ling mellan den miljönyttighet som studeras och en marknadsprissatt nyttighet.

Metoden kan därför användas i fler situationer. Det finns dessutom möjlighet att

"specificera alternativa scenarier" enbart genom att ändra på betalningsviljefrågan.

(Kriström, Löfgren, 1990).

CVM-studier har visat att många miljönyttigheter har ett mycket stort värde.

Detta värde kan delas upp i användarvärde och existensvärde. För speciella re-

surser som Grand Canyon är ofta existensvärdet mycket större än användarvärdet.

Resurser som har substitut har ofta lägre existensvärde. (OECD, 1989).

2.3 Jämförelse mellan olika varianter av CVM

CVM med individuell maximal betalningsvilja får alltså fram det som varje inter-

vjuperson uppger är hennes maximala betalningsvilja för den aktuella nyttigheten.

Analys av dessa svar kan ske genom beräkning av medelvärden och konfidens-

intervall. Det som kan innebära svårigheter är hur man ska hantera extrema

värden, både nollbud och ovanligt höga bud. Ett sätt att undersöka om intervju-

personer som angivit nollbud verkligen inte värderar resursen till någonting eller

om de av något skäl proteströstar är att ställa följdfrågor till dem.

Binär CVM ger inte varje intervjupersons maximala betalningsvilja, utan

endast hur stor andel som är beredd att betala olika summor. Analys av resultat

från binär CVM är därmed något mer komplicerad. Man tar vid analys av binär -

CVM fram en kumulativ frekvensfunktion som visar hur stor andel som förväntas
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svara ja respektive nej på olika summor. Olika funktionsformer kan användas för

att anpassa data. Ett alternativ är att estimera logit- eller probitregressionsmo-

deller, vilka förutsäger sannolikheten att ett bud avvisas. Sannolikheterna för detta

används sedan för att kalkylera den matematiska förväntan av betalningsvilja eller

medianbudet (vid medianen är sannolikheten för avvisande 50 %).

Figur 1 nedan illustrerar beräkningen av värden från svar på frågor med binär

CVM med logitmodellen. Den vertikala axeln i figur 1 mäter sannolikheten för att

en intervjuperson svarar nej när hon tillfrågas om hon skulle vara beredd att betala

en viss summa (X), vilken mäts på den horisontella axeln. Om en intervjuperson

svarar nej vid summan X betyder detta att intervjupersonens betalningsvilja är

lägre än X. F(X), som i figur 1 är en estimering av funktionen med logit eller

probit, lutar uppåt för att reflektera den ökande sannolikheten att en slumpmässigt

vald deltagare kommer att svara nej när budet blir högre. Eftersom ett nej-svar, att

intervjupersonen har lägre betalningsvilja än X, tyder på ett nej på alla summor

som är högre än X, kan F(X) tolkas som en kumulativ frekvensfunktion för san-

nolikheten att svara nej, förkasta budet. Den skuggade arean i figur 1 motsvarar

förväntad betalningsvilja per person i populationen. Om denna multipliceras med

totalt antal personer i populationen erhålls total betalningsvilja.

Andel av populationen med betalningsvilja lägre än X

100 %

50%

x

X kr

 

  

Figur 1 Kumulativ frekvensfunktion för betalningsviljan vid binär CVM
med hjälp av logitmodellen. (Källa: Bishop, Heberlein, 1990).

Fördelar med binär CVM som har tagits upp i litteraturen är att:
e Det krävs mindre av intervjupersonerna och därmed ökar svarsfrekvensen.
e Frågesättet liknar marknader för privata nyttigheter, d.v.s. individen har att ta

ställning till att köpa eller inte till ett visst pris.
e Endast en summa ger intervjupersonerna incitament att ta reda på sina verkliga

preferenser för nyttigheten.
e Risken för strategiskt beteende minskar.
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Det är intressant att undersöka om olika varianter av CVM ger lika resultat.

Loomis (1990) har genomfört en studie med syfte att dels jämföra binär CVM med

CVM med individuell maximal betalningsvilja, dels se om villighet att betala är

stabil med viss tid mellan undersökningarna så att intervjupersonerna har glömt

vilka svar de gav i den tidigare undersökningen.

För att undersöka hur tillförlitliga estimeringar av total WTP är med binär

CVM respektive med CVM med individuell maximal betalningsvilja användes

"test-retest", vilket innebär att samma individer får samma fråga vid två olika till-

fällen och sedan jämförs svaren. Dessutom jämfördes tillförlitlighet mellan dessa

två varianter av CVM.

Del 1 av undersökningen genomfördes med postenkäter till slumpvis utvalda

hushåll i Kalifornien. Frågan gällde betalningsvilja via vattenräkningen för att

bevara en speciell sjö. Förbättringarna av sjön skedde i två olika nivåer och inter-

vjupersonerna fick dels uppge betalningsvilja för att uppnå nivå ett jämfört med

idag och sedan betalningsvilja för att uppnå nivå två jämfört med nivå ett. Hälften

fick betalningsviljefrågan som en binär fråga, d.v.s. om de var beredda att betala

X kr eller inte, medan hälften fick en CVM-fråga där de fick uppge sin maximala

betalningsvilja. Del 1 genomfördes i april 1986. Svarsfrekvensen blev 44 %.

Del 2 innebar att de som svarat på del 1 fick ett nytt identiskt frågeformulär där

de ombads uppge sin betalningsvilja i nuläget. Detta frågeformulär sändes ut i

januari 1987. Av dem som svarat på det första frågeformuläret besvarade 81 %

även det andra. Det var endast svaren från dem som svarade både i del 1 och del 2

som man tog hänsyn till i analysen.

Resultatet av analysen blev att det fanns visst stöd för att allmänheten ger till-

förlitliga uppskattningar av total betalningsvilja för bevarandet av naturresurser

både med binär CVM och med CVM med individuell maximal betalningsvilja.

Det test som genomfördes för att undersöka om det är skillnad mellan de två me-

toderna visade ingen signifikant skillnad mellan metoderna. Loomis konstaterar

att undersökningen ger stöd för att CVM ger bra estimeringar av långsiktig värde-

ring av naturresurser och han anser att binära frågor bör användas eftersom de är

enklare för intervjupersonerna men ger lika tillförlitliga resultat som frågor om

maximal betalningsvilja. (Loomis, 1990).

Kriström (1993) har analyserat data från en studie som han genomförde 1987.

Studien handlade om betalningsvilja för att bevara vissa svenska skogar och inne-

bar att postenkäter skickades till 1100 svenskar. Av dessa enkäter var det 900 som

innehöll både en binär värderingsfråga, vilken innebar att intervjupersonen fick

uppge om hon var beredd att betala en viss summa för att bevara skogarna (olika

summor till olika personer), samt en CVM-fråga om maximal betalningsvilja för

att bevara skogarna. De andra 200 enkäterna innehöll enbart sistnämnda CVM-

fråga. Kriström testade om de två olika frågetyperna uppfattades på samma sätt av

intervjupersonerna. Resultaten tyder, liksom resultat från vissa tidigare undersök-

ningar som har gjorts om detta, på att människor uppfattar olika värderingsfrågor

olika. Kriström har dock ingen förklaring till varför det är så. Han förkastade alltså

hypotesen att de binära svaren och svaren om maximal betalningsvilja kommer

från samma fördelning. Dessutom testade han om summan som det frågas om i

den binära CVM-frågan påverkade svaret på CVM-frågan om maximal betal-

ningsvilja. Han fick fram resultat som tyder på att den binära frågan inte på-

verkade svaret på frågan om maximal betalningsvilja. (Kriström, 1993).
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Enligt Elnagheeb och Jordan (1995) är binär CVM den variant av CVM som

forskare (i USA) numera föredrar.

2.4 Betalningsvilja eller kompensationskrav?

Värderingen kan antingen uttryckas som betalningsvilja (willingness to pay, WTP)

för en förbättring eller för att slippa en försämring, eller som kompensationskrav

(willingness to accept, WTA), d.v.s. lägsta ersättning som krävs för att acceptera

en försämring eller för att inte få en förbättring. Undersökningar har visat att WTA

ofta ger högre summor än WTP - WTA har ofta varit tre gånger så högt som

WTP. Det har angivits olika ansatser för att förklara dessa funna skillnader mellan

WTP och WTA. Vissa anser att det är fel på CVM och att det egentligen inte är

någon skillnad mellan WTP och WTA. Andra anser att WTP och WTA av olika

skäl verkligen skiljer sig åt och att de funna skillnaderna är riktiga.

Vedertagen ekonomisk teori innebär att villighet att betala för att få en nyttighet

(WTP) och krav på kompensation för att mista samma nyttighet (WTA) bör ge

liknande värden så länge som inkomst- och välfärdseffekterna är små. De som

anser att ekonomisk teori har rätt, har för att förklara de skillnader man i under-

sökningar funnit mellan WTP och WTA, bland annat angivit följande:

e Undersökningsresultat med stora skillnader mellan WTP och WTA beror på

mätfel.

e Mätfel beror på CVM och andra undersökningsprocedurer så därför är empi-

riska resultat som påvisar en skillnad inte giltiga. Skillnaden beror på svagheter

i mätmetoderna.

e Hypotetiska tillvägagångssätt som används vid värdering av icke-marknads-

nyttigheter är så pass olika marknadshandel att resultaten inte är jämförbara.

Funna skillnader i CVM-studier kan bero på avsaknaden av marknad och be-

kantskap med nyttigheten.

En förklaring till varför WTP och WTA verkligen skiljer sig mycket åt kan

vara att individer värderar en förlust mycket högre än en identisk vinst. De uppger

därför lägre betalningsvilja för en förbättring än de kräver i kompensation för en

försämring. (Cummings et al, 1986).

Enligt "Prospect theory" antar man att värdefunktionen är brantare för förluster

än för vinster så att en negativ förändring i status får fram mer extrema svar än en

liknande positiv förändring. Enligt teorin kommer WTA att vara högre än WTP

p.g.a. att WTA förhandlar om kompensation för en möjlig förlust medan WTP

förhandlar om en vinst. WTP och WTA innebär från intervjupersonens synvinkel

olika frågor, vilka förtjänar olika svar. Från detta perspektiv är det som etablerad

välfärdsteori ser som ett enkelt fel som kan rättas till med riktiga mättekniker i

stället en faktisk aspekt av rationellt beteende. Vid ett svar på en betalningsfråga

kan en person ta hänsyn till ett stort antal begränsningar som inkomst, d.v.s. man

har inte råd att betala hur mycket som helst, och vill därför inte betala mycket för

att förhindra en miljöförlust. Vid svar på en kompensationsfråga däremot kan per-

sonen vara rädd för att hon genom att acceptera byteshandeln kommer att avstå

från någonting som hon är berättigad till. (Gregory, 1986).

En annan faktor som har angivits som skäl till att CVM-studier har funnit att

WTP-WTA är att intervjupersonerna tycker att det är besvärligt moraliskt att gå

med på minskningar i miljönyttigheter eller att inte få en miljöförbättring mot att
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få pengar, vilket skulle leda till WTA-bud som blir "för höga" och avviker vä-

sentligt från intervjupersonernas verkliga värderingar. (Hanley, 1988).

Det har alltså utförts en mängd studier som har funnit att WTA > WTP. OECD

(1989) ger exempel på 12 studier mellan 1974 och 1983 som har funnit stor skill-

nad mellan WTP och WTA, d.v.s. WTA blev mycket högre än WTP. Tabell 3

nedan visar vilka som har utfört respektive studie samt hur stor genomsnittlig

WTP respektive genomsnittlig WTA blev.

Tabell 3 Skillnader mellan WTP och WTA i CVM-studier. (Källa: OECD,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1989).

Källa WTP ($) WTA ($)

Hammack, Brown (1974) 247,00 1044,00

Banford et al (1977) 43,00 120,00

Banford et al (1977) 22,00 93,00

Sinclair (1976) 35,00 100,00

Bishop, Heberlein (1979) 21,00 101,00

Brookshire et al (1980) 43,64 68,52

Brookshire et al (1980) 54,07 142,60

Brookshire et al (1980) 32,00 207,07

Rowe et al (1980) 4,75 24,47

Coursey et al (1983) 2,50 9,50

Coursey et al (1983) 2,75 4,50

Knetsch, Sinden (1983) 1,28 5,18
 

Gregory (1986) utförde 1981 och 1982 experiment med universitetsstuderande

för att undersöka en individs villighet att acceptera en specificerad WTP eller

WTA för antingen olika miljökvaliteter eller möjligheten att delta i ett enkelt

lotteri. Frågorna om möjliga förbättringar eller försämringar i miljön innehöll

muntliga beskrivningar eller beskrivningar via fotografier över den föreslagna

förändringen. Lotteriexperimentet innebar antingen hypotetiska eller verkliga val

mellan en känd nyttighet och en liten transferering, antingen en betalning eller

ersättning. Intervjupersonerna delades in i olika ekonomiska grupper. Alla del-

tagare fick en numrerad biljett när de kom in i rummet och fick veta att de kunde

deltaga i lotteriet, vilket skulle ha prisutdelning direkt efter lottdragningen. De

som slumpmässigt valdes ut att delta i WTP-förutsättningen måste betala $X för

att få behålla sin lott och de som var med i WTA-förutsättningen erbjöds $X för

att lämna ifrån sig sin lott.

Ett annat test innebar att slumpvis utvalda besökare på ett museum utan entré-

avgift tillfrågades om deras betalningsvilja för att ha möjlighet att besöka museet

alternativt deras kompensationskrav för att inte ha rätt att besöka museet. Alla

intervjupersoner fick med tillgång till hjälp av intervjuare fylla i frågeformulär. En

tredje grupp experiment innebar att intervjupersoner fick värdera att få nyttigheter

respektive förlora nyttigheter, både marknads- och icke-marknadsnyttigheter.

Analysen av svar från mer än 1700 deltagare visade att i alla 21 jämförelser var

det ett större antal som inte gick med på ersättning för att mista nyttigheten än som

var villiga att betala samma summa för att få samma nyttighet. Detta visar att in-

dividers genomsnittliga kompensationskrav i allmänhet överstiger deras betal-

ningsvilja för en nyttighet. I 16 fall var svar på WTP och WTA-frågor signifikant
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olika på 5 % signifikansnivå. Dessa skillnader uppkom alltså för olika slags nyt-

tigheter, både miljönyttigheter och vanliga materiella varor som handlas med fritt

på marknader. I de flesta fallen var de aktuella penningsummorna små för att eli-

minera möjligheter till inkomst- och välfärdseffekter. Resultaten av dessa experi-

ment visar att både hypotetiska och verkliga frågor gav statistiskt olika resultat

beroende på om deltagarna tillfrågades om WTP eller WTA. (Gregory, 1986).

Hanemann (1991) visar (teoretiskt) att skillnader mellan WTP och WTA inte

enbart beror på en inkomsteffekt utan även på en substitutionseffekt. Om man

håller inkomsteffekten konstant så är skillnaden mellan WTP och WTA större ju

färre substitut som finns till den kollektiva nyttigheten. Detta stämmer med sunt

förnuft. Ifall det finns privata nyttigheter som är substitut till den kollektiva nyt-

tigheten så bör det vara liten skillnad mellan en individs WTP och WTA för en

förändring av den kollektiva nyttigheten. Om den kollektiva nyttigheten däremot

nästan inte har några substitut så kan WTP och WTA skilja sig oerhört mycket åt,

eftersom WTP begränsas av individens inkomst medan WTA kan vara hur stor

som helst. (Hanemann, 1991).

En annan undersökning som fann stor skillnad mellan WTP och WTA hand-

lade om betalningsvilja för att slippa halmbränning. Bönder genomför halmbrän-

ning när kostnaden för att ta hand om och frakta halmen överstiger priset som de

får vid försäljning av den. Halmbränning ger dock upphov till oönskade sidoeffek-

ter för individer som bor i närheten eller besöker områden där halmbränning

genomförs. Förbud mot halmbränning skulle öka nyttan för dessa individer men

medföra avsevärda kostnader för bönderna. Det var därför önskvärt att uppskatta

nyttan av ett förbud och CVM ansågs som den enda användbara metoden för att

värdera detta. Undersökningen genomfördes i Tendringdistriktet i nordöstra Essex

1984, genom personliga intervjuer med CVM med individuell maximal betal-

ningsvilja med 90 personer i det aktuella området. Det fanns två budgivnings-

frågor, en som mätte WTP och en som mätte WTA. Utgångsläget för båda bud-

givningsspelen var £5. WTP-frågan gällde hur mycket extra skatt intervjupersonen

var beredd att betala för att undvika halmbränning. WTA-frågan gällde hur

mycket intervjupersonen behövde få för att acceptera att halmbränning fortsätter.

Av intervjupersonerna var 80 % drabbade av halmbränning, men det var bara

45 % som angav WTP för att få ett förbud. Bland de som angav WTP var den

£8,46 per hushåll och år i genomsnitt. Genomsnittlig WTP för hela undersök-

ningsgruppen var £3,85. Buden varierade mellan £3 och upp till £45. Total betal-

ningsvilja i området blev, om allas värderingar ges lika stor vikt, £12 991 per år.

Det var endast 9 intervjupersoner som var villiga att uppge en lägsta kompensa-

tionssumma (WTA). Skäl för att inte uppge WTA var bland annat att ett förbud

inte hade något värde eller att pengar inte kunde kompensera för onyttan orsakad

av halmbränning. Bland de 9 intervjupersoner som angav WTA var genomsnittet

£27,61 per hushåll och år. Motvilja att uppge WTA har även andra undersökare

funnit. För att genomsnittlig WTA ska bli jämförbar med genomsnittlig WTP

måste alla som uppger noll WTA av andra skäl än att ett förbud inte har något

värde räknas bort. Då blir genomsnittlig WTA £9,56 per hushåll och år och total

WTA £23 976 per år. Alltså är WTA (£23 976) > WTP (£12 991), ett resultat som

stämmer med andra CVM-undersökningar. Två förklaringar till denna skillnad

mellan WTP och WTA skulle enligt Hanley (1988) kunna vara en inkomsteffekt

och problem i den hypotetiska kompensationsmarknaden. Regressionsanalys med

minsta kvadratmetoden fann ett icke signifikant samband mellan inkomst och
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budvärde. Hanley drar därmed slutsatsen att det verkar som om huvudorsaken till

att WTA>WTP i detta fall beror på att kompensationsmarknaden är hypotetisk.

Individer är antingen ovilliga att ge eller kan inte ge lika genomtänkta WTA-bud

som WTP-bud. (Hanley, 1988).

Sammanfattningsvis verkar det vara klarlagt att WTA > WTP i CVM-studier.

Det som det råder oenighet om är vad detta beror på. En del anser att det beror på

att WTA verkligen är högre än WTP, och att CVM får fram en verklig skillnad.

Skäl till att WTA > WTP kan exempelvis vara att förluster värderas högre än

vinster, eller att WTP är lägre p.g.a. att den begränsas av inkomsten. Andra anser

att anledningen till att CVM har fått fram att WTA > WTP är att det är fel på

CVM och därmed rena mätfel, eller att intervjupersonerna inte klarar av att uppge

WTA på ett riktigt sätt, t.ex. p.g.a. att det är moraliskt svårt att acceptera en miljö-

försämring mot att få pengar.

2.5 Betydelsen av typen av nyttighet för värderingen

En stor del av misstron mot svaren på CVM-frågor grundar sig på att de nyttig-

heter som värderas med CVM är mindre konkreta än privata nyttigheter. Intervju-

personerna är inte lika välbekanta med kollektiva nyttigheter och de har ingen

vana att värdera och köpa dem. Psykologisk litteratur hävdar att brist på bekant-

skap med och formlösheten hos kollektiva nyttigheter minskar pålitligheten och

förutsägelsevärdet hos utsagor om betalningsvilja för dem. (Kealy et al, 1990).

En undersökning genomfördes av Kealy et al (1990) för att studera om nyttig-

hetens natur har betydelse för pålitligheten och giltigheten hos förutsägelser. De

testade om binär CVM är bättre för en konkret, välbekant, privat nyttighet än för

det slags kollektiva nyttighet som metoden oftast används för att värdera. Jäm-

förelser gjordes med avseende på pålitlighet och giltighet hos förutsägelser mellan

resultat från undersökningar med binär CVM med två helt olika nyttigheter. Den

privata nyttigheten var en Cadbury mjölkchokladkaka, vilken intervjupersonerna

kände till väl. Den kollektiva nyttigheten var ett program för att förhindra skador

på Airondackregionens1 sjöar orsakade av surt nedfall. Undersökningen upprepa-

des för varje nyttighet två veckor efter det att den första undersökningen utförts.

Båda nyttigheterna värderades av lika populationer, nämligen universitetsstude-

rande som läste introducerande psykologi. Studenter som läste kursen våren 1985

fick en fråga om betalningsvilja för den ena nyttigheten och studenter som läste

kursen under hösten 1985 fick ta ställning till den andra nyttigheten.

Pålitlighet är relaterad till i vilken utsträckning upprepat genomförande med

samma syfte ger lika svar. Pålitligheten är högre ju lägre varians och ju högre

stabiliteten är över tiden. En viss användning av CVM har låg pålitlighet om

WTP-svaren är instabila över tiden och om estimeringarna av betalningsviljans

medelvärde har låg precision, d.v.s. hög varians.

För båda nyttigheterna användes binär CVM, svara ja eller nej på frågan om en

viss betalningsvilja för nyttigheten. I den första undersökningen av den privata

nyttigheten deltog 240 personer och i den första undersökningen av den kollektiva

nyttigheten deltog 400 personer. Begränsade resurser och begränsad tid medförde

att endast 208 av deltagarna i undersökningen om den privata och 350 av del-

tagarna i undersökningen om den kollektiva nyttigheten kunde kallas tillbaka till

 

! Ett stort rekreationsområde i staten New York
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den andra undersökningen. Det var 162 respektive 327 av dessa personer som

deltog i den andra undersökningen.

Den första undersökningen inleddes med frågor om studentens budget och hur

hon allokerar denna mellan olika kategorier av utgifter. Intervjupersonen fick se-

dan svara ja eller nej på ett bud, vilket innebar betalningsvilja för att få en chok-

ladkaka respektive ge bidrag till förhindrande av sura nedfall i Airondackregionen.

För chokladkakan varierades buden mellan $0,05 och $1,90, med medelbudet

$0,90, vilket var ungefär det pris som togs för chokladkakan i affärerna. För för-

hindrande av sura nedfall varierades budet mellan $0,10 och $38,00. Efter två

veckor fick varje intervjuperson återigen svara på det bud som hon fick under den

första undersökningen.

Analys av svaren genomfördes med hjälp av probitmetoden. Resultaten från

undersökningen visade att intervjupersonerna var lika pålitliga i sina utsagor om

den kollektiva nyttigheten som om den privata nyttigheten, d.v.s. svaren var lika

stabila över tiden, och att giltigheten hos förutsägelser var likvärdig för de två

nyttigheterna. Detta stämmer inte med den psykologiska litteraturen (se ovan).

Båda nyttigheterna hade hög pålitlighet oberoende av vilket mått på pålitlighet

som användes. Svaren på de slutna buden var stabila över tiden för båda nyttig-

heterna. Dessutom var estimeringarna av WTP som baserades på svaren på de

slutna buden nästan identiska, standardavvikelsen var 44,7 % för den privata nyt-

tigheten och 44,6 % för den kollektiva nyttigheten. (Kealy et al, 1990).

2.6 Intervjupersonernas beslutsprocess för att komma

fram till CVM-värdet

Schkade och Payne (1994) genomförde en studie med syfte att undersöka hur

intervjupersoner tänker när de besvarar en fråga om betalningsvilja, hur tanke-

processen går till i CVM. En "tänka högt"-teknik från psykologin, vilken kallas

verbalt protokollanalys, användes i studien. Psykologer har utvecklat tekniken,

som innebär att intervjupersoner ombeds att tänka högt medan de fattar ett beslut.

I studien användes ett existerande och tidigare testat CVM-formulär av Boyle

et al gällande förhindrande av vattenflyttfåglars död på Central Flyway (se nedan).

Genom slumpmässig uppringning valdes 105 vuxna i Atlanta ut och de fick $20

för att deltaga i undersökningen. Intervjupersonerna kom till den plats där studien

genomfördes och fick besvara intervjun individuellt i närvaro av en intervjuare.

De fick först träna i tekniken att tänka högt och sedan fick de läsa och besvara

frågeformuläret, med den betalningsviljefrågan med CVM med individuell maxi-

mal betalningsvilja om att bevara 2000, 20 000 alt 200 000 vattenflyttfåglar, i sin

egen takt medan de tänkte högt. I genomsnitt tog det 30 minuter för en intervju-

person att genomföra besvarandet som bandades. Intervjuarens enda uppgift var

att påminna intervjupersonen om att tänka högt om hon blev tyst.

Två saker bör enligt Schkade och Payne uppmärksammas när man använder

protokoll för att studera tankeprocesser hos intervjupersoner:

e Får denna nya och ovanliga procedur individer att bete sig annorlunda än i en

normal CVM-undersökning? Om samma WTP-resultat fås med protokoll som

utan så är det osannolikt att protokollen förändrade den vanliga processen. I

stort var dessa WTP-resultat mycket lika dem som Boyle et al fick fram och

därför bör inte processen ha förändrats.

e Upptäcker man med metoden de viktiga sätten på vilka intervjupersonerna

kommer fram till sin betalningsvilja? Om det som protokollen får fram verk-

VTT meddelande 782



290

ligen fångar upp viktiga element av intervjupersonens svarsprocess så bör de

vara relaterade till WTP. Test visade att protokollvariablerna var korrelerade

till WTP och detta tyder på att protokollen fångade upp viktiga element.

Intervjupersonerna verbaliserade många olika överväganden medan de formu-

lerade sina svar på WTP-frågan. Det vanligaste övervägandet var att först inse att

något borde göras och sedan försöka komma fram till en rimlig summa. Exem-

pelvis nämnde 41 % av intervjupersonerna att om alla gjorde sin del så skulle inte

varje hushåll behöva betala så mycket. Intervjupersoner som använde detta reso-

nemang angav lägre WTP än andra. En annan liknande strategi som 23 % av

intervjupersonerna nämnde innebar att först acceptera att konsumenter skulle få

betala högre priser och sedan försöka beräkna hur stor denna summa skulle bli för

dem. Ytterligare en vanlig strategi var att se WTP-värdet som ett bidrag till väl-

görenhet. Det var 17 % av intervjupersonerna som relaterade till summor till

annan välgörenhet och de angav i genomsnitt lägre WTP än andra. En önskan att

visa att de brydde sig om större eller mer omfattande frågor, såsom att bevara

miljön eller att lämna över planeten väl bevarad till sina barn, framförde 23 % av

intervjupersonerna. Intervjupersoner kan tänka på en mer omfattande resurs än

enbart vattenflyttfåglar i Central Flyway. De intervjupersoner som angivit att de

ville visa att de brydde sig om att bevara miljön angav högre WTP-svar än andra.

Det var 20 % av intervjupersonerna som angav att de enbart konstruerade ett värde

eller gissade ett svar. Detta kan spegla att det är svårt att besvara CVM-frågor,

men det fanns inget signifikant samband mellan detta och WTP.

Intervjupersonerna tillfrågades i uppföljningsfrågor hur svårt det var att besvara

WTP-frågan och hur säkra de var på sitt svar. I stort var personerna lite osäkra på

sina svar men de ansåg att det bara var lite svårt att besvara CVM-frågan.

Resultaten av studien visar att WTP-värden ofta avspeglar andra överväganden

än avvägningar mellan en förändring i välfärd och en förändring i tillhanda-

hållande av en miljönyttighet. (Schkade, Payne, 1994).

2.7 Betänketidens betydelse

En undersökning genomfördes av Whittington et al (1992) för att testa om svaren

på CVM-värderingsfrågor påverkas av om intervjupersonerna får tid att tänka

innan de svarar. Studien genomfördes i Nigeria och var en del av en värdering av

landsbygdsbors villighet att betala för allmänna kranar och privata anslutningar till

förbättrade dricksvattensystem.

I april och maj 1989 intervjuades 421 hushåll i tre stora byar i Nsukkadistriktet

i Anambrastaten i Nigeria. Personliga intervjuer genomfördes med någon av de

vuxna i familjen. Av de 421 intervjuerna gav 395 användbara svar. Vid under-

sökningstillfället hade ingen av byarna ett fungerande vattensystem. I regnperio-

den använde huvuddelen av hushållen främst regnvatten och annars fick de ägna

mycket tid åt att hämta vatten från naturliga källor. WTP-frågorna om maximal

betalningsvilja var utformad i ett förkortat iterativbudsformat. Frågorna började

med en fast avgift för två typer av service, utformat som två olika frågor. Två

olika utgångsvärden användes - ett högt och ett lågt, vilka slumpades ut bland

intervjupersonerna. Om exempelvis personen svarade ja på utgångsvärdet så fick

de svara på ett högre värde och sedan fick de uppge maximal betalningsvilja. Om

personen svarade nej fick de direkt därefter uppge maximal betalningsvilja. De

som fick högt utgångsvärde på den ena WTP-frågan fick det även på den andra.
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Hälften av intervjupersonerna fick svara direkt på WTP-frågorna och i slutet av

intervjun bestämdes att intervjuaren skulle komma tillbaka om en till två dagar. I

uppföljningsintervjun fick intervjupersonerna möjlighet att ändra sina bud från

föregående dag. Den andra hälften av intervjupersonerna fick bara de andra frå-

gorna i intervjun och blev ombedda att tänka över till nästa dag hur mycket de var

beredda att betala för förbättrad vattenservice. De fick veta att de fick överlägga

med grannar men att värdet enbart skulle gälla det egna hushållet. Nästa dag åter-

vände intervjuaren och ställde WTP-frågorna och slutförde intervjun.

Resultaten från undersökningen visade att intervjupersoner som fick tid på sig

att göra en värdering angav lägre bud än de som inte fick tid att tänka över sitt

svar. Detta gällde både om vattensystemet var en allmän kran eller en privat an-

slutning och det gällde även om de reviderade buden, (som angavs nästa dag) från

de som fått besvara WTP-frågan direkt, men sedan fick ändra dem dagen därpå

om de ville (utan att de innan vetat om att de skulle få göra det), användes. Svaren

på frågorna om maximal betalningsvilja tillsammans med multivariat analys av

WTP-buden ger indirekt stöd för slutsatsen att skillnaderna inte berodde på stra-

tegiskt beteende. Whittington et al anser därför att de estimeringar som baserades

på bud från intervjupersoner som fick tid att tänka förmodligen är bättre mått på

värdet av förbättrad vattenservice. (Whittington et al, 1992).

2.8 Felkällor

2.8.1 Strategiskt beteende

Det finns olika källor till fel som kan uppstå och snedvrida resultatet när man an-

vänder CVM. Fel kan uppstå på grund av att intervjupersonen beter sig strategiskt.

Intervjupersonen kan uppge för stor betalningsvilja för något som hon vill ska

genomföras om hon inte tror att hon själv får betala en så stor del som hon uppger.

Det finns även risk för att intervjupersonen i stället uppger för liten betalningsvilja

beroende på att hon tror att hon får betala det hon uppger och att hon tror att nyt-

tigheten kommer att tillhandahållas ändå. Intervjupersonen tror då att andras be-

talningsvilja räcker för finansieringen och försöker bli en så kallad fripassagerare.

(Cummings et al, 1986).

Att berätta om andra intervjupersoners bud och se om detta påverkar svaren är

ett sätt att testa om strategiska snedvridningar finns. Svar där intervjupersonen vet

hur andra har svarat jämförs med svar där intervjupersonen inte vet detta. Till-

vägagångssättet för att undersöka strategiska snedvridningar är ofta att undersöka

om de bud som givits följer en normalfördelning eller överensstämmer med in-

komstfördelningen. Om fördelningen av buden skiljer sig väsentligt åt från den

förväntade fördelningen så finns det snedvridningar. (OECD, 1989).

Forskningsresultat tyder enligt Cummings et al (1986), OECD (1989) samt

Kriström och Löfgren (1990) på att strategiskt beteende inte förekommer i någon

större utsträckning och därmed inte är något stort problem. Detta gäller dock

främst när det är miljönyttigheter där det främst är existensvärden. Om man där-

emot gör undersökningar där den nyttighet som undersöks direkt berör intervju-

personerna borde risken för strategiskt beteende öka väsentligt.

2.8.2 Del/helhetssnedvridningar

Del/helhetssnedvridningar innebär att en nyttighet får ett lägre värde om den vär-

deras tillsammans med andra nyttigheter än om nyttigheten värderas för sig själv.
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Ett exempel på del/helhetssnedvridningar uppkom i en undersökning av betal-

ningsvilja hos invånare i Toronto för att bevara fiskbeståndet i sjöar. Betalnings-

viljan för att bevara fiskbeståndet i alla Ontarios sjöar var bara något högre än

betalningsviljan för att bevara fisken i endast en liten del av provinsen. Problemet

med del/helhetssnedvridningar är att man inte vet vilket värde som är det riktiga

om man får fram olika värden p.g.a. del/helhetssnedvridningar. (Kahneman,

Knetsch, 1992).

Kahneman och Knetsch (1992) genomförde en undersökning med CVM med

individuell maximal betalningsvilja för att kontrollera förekomsten av

del/helhetssnedvridningar. Det som undersöktes var värderingen av ökad tillgäng-

lighet till utrustning och tränad personal vid räddningsaktioner efter katastrofer.

Tre urval bland vuxna i Vancouverregionen i Kanada telefonintervjuades. Urval 1

blev efter introduktion ombedda att fokusera på miljönyttigheter som att bevara

natur och vilda djur, tillhandahållandet av parker, förberedelser för katastrofer,

förbättrad vattenkvalitet m.m. De blev därefter tillfrågade hur mycket pengar de

skulle vara beredda att betala per år via skatter, priser eller användaravgifter om de

var säkra på att pengarna via en miljöfond skulle användas för miljönyttigheter.

Om svaret översteg $0 tillfrågades sedan intervjupersonen vad hon skulle vara

beredd att betala för förberedelser för katastrofer, en av miljönyttigheterna. Där-

efter räknades olika aspekter för förberedelse inför katastrofer upp och intervju-

personen tillfrågades hur stor del av summan för förberedelse för katastrofer som

ska gå till att förbättra tillgängligheten till utrustning och personal som är tränad

för katastrofhjälp. Urval två fick direkt besvara frågan om pengar till en speciell

fond för att förbättra beredskapen inför katastrofer och därefter uppge betal-

ningsvilja för förbättrad tillgång till utrustning och personal tränad för

katastrofhjälp. Urval tre fick enbart frågan om vad de vore beredda att betala för

att förbättra tillgången till utrustning och personal tränad för katastrofhjälp. Tabell

4 nedan visar de medelvärden och medianer som man fick fram från svaren på

betalningsviljefrågorna från respektive urval.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4 WTPför olika klasser av nyttigheter och allokering av totaler till

mer specificerade grupper. (Källa: Kahneman, Knetsch, 1992).

Urval

Nyttighet 1. 2. 3.

66 personer |78 personer |74 personer

($) ($) ($)

Miljö- Medelvärde 135,91

nyttigheter Median 50,00

Förbättrad 29,06 151,60

beredskap |Median 10,00 50,00

inför kata-

strofer

Förbättrad 14,12 74,65 122,64

räddnings- |Median 1,00 16,00 25,00

utrustning,

personal      
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WTP för den nyttighet som nämndes först för intervjupersonerna påverkades

knappt av omfattningen på nyttigheten. Medianen av betalningsviljan för förbätt-

rad utrustning och tränad personal för katastrofer varierade mellan $25 när nyttig-

heten värderades för sig till $1 när intervjupersonen först hade fått värdera

miljönyttigheter samt förbättrad beredskap inför katastrofer. Resultaten av denna

studie visar på stor del/helhetssnedvridningar. Den viktigaste upptäckten är att

WTP är ungefär lika hög för kollektiva nyttigheter som skiljer sig mycket åt när

det gäller vad de inkluderar.

Kahnemann och Knetsch ställde upp en hypotes om att svar på CVM-frågor är

uttryck för villighet att köpa en slags moralisk tillfredsställelse (ip känner sig

altruistisk och givmild) genom att ge ett frivilligt bidrag till en kollektiv nyttighet.

De genomförde ett experiment för att testa hypotesen. 14 par kollektiva nyttigheter

konstruerades. Varje par bestod av två nyttigheter, varav den ena var inbäddad i

den andra. Två typer av del/helhetssnedvridningar inkluderades, nämligen geo-

grafisk del/helhetssnedvridningar (t.ex. minskad hungersnöd i Etiopien eller i

Afrika) och kategorisk del/helhetssnedvridningar (t.ex. forskning om bröstcancer

eller forskning om alla slags cancerformer). Telefonintervjuer genomfördes med

deltagare slumpmässigt utplacerade i fyra olika grupper. Intervjupersoner i grupp

1 (60 ip) och 2 (61 ip) bedömde moralisk tillfredsställelse associerad med de olika

angelägenheterna. Grupp 3 (61 ip) och grupp 4 (60 ip) fick uppge WTP för samma

kombination av angelägenheter som grupp 1 respektive grupp 2 fick uppge mora-

lisk tillfredsställelse för att ge bidrag till. Hypotesen att WTP är förutsägbar från

utsagor om moralisk tillfredsställelse testades genom att de 14 nyttigheter som

varje grupp värderat rangordnades och det gjordes jämförelser mellan rangordning

via WTP och via moralisk tillfredsställelse. Rankingkorrelationen mellan grupp 1

och grupp 3 var 0,78 och mellan grupp 2 och grupp 4 var rankingkorrelationen

0,62. Kahneman och Knetsch drar slutsatsen att den uppställda hypotesen om att

WTP kan förutsägas genom värdering av moralisk tillfredsställelse får starkt stöd

av resultaten. (Kahneman, Knetsch, 1992).

Loomis et al (1993) har genomfört en studie med syfte att undersöka före-

komsten av del/helhetssnedvridningar i CVM. Vikten för individens betalnings-

vilja av att det var för ett gott ändamål undersöktes också i samma studie. Det som

Kahneman och Knetsch kallar en perfekt del/helhetseffekt innebär att man får

fram samma värden oavsett över vilken skala nyttigheten är definierad. Kahneman

och Knetsch accepterar nollhypotesen om lika värden trots olika mängd och om-

fattning p.g.a. del/helhetssnedvridningar: en viss resurs eller tjänsts värde beror på

om den värderas för sig eller som en del av en större helhet. Men Loomis et al

menar att i stället för att bero på CVM:s hypotetiska natur kan sådana svar reflek-

tera rationellt ekonomiskt beteende i form av substitutionseffekter. Om enbart en

resurs i ett område förbättras så kan den ha ett högre värde än om den bara är en

av ett flertal andra liknande resurser inom olika områden som förbättras. Om

del/helhetssnedvridningar finns så bör man få samma beteendeförhållande oavsett

nivå av aggregering. Ifall intervjupersoner uppfattar nyttigheten olika vid olika

aggregeringsnivåer så bör WTP-funktionerna bli statistiskt olika.

I sydöstra Australien finns det mycket oenighet gällande ifall kvarvarande "old-

growth" skogar ska avverkas. Vissa delar av skogarna ligger i reservat. Studien

handlade om ifall de delar av National Estate-skogarna som inte är i reservat ska

placeras i reservat eller fortsätta att vara tillgängliga för skogsavverkning. Nyttig-

heten i CVM-undersökningen specificerades på tre olika sätt, nämligen ifall man
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ska bevara skogarna a) i hela sydöstra Australien, b) i East Gippslandområdet i

sydöstra Australien, c) i Errinundra Plateau-delen av East Gippsland. Föränd-

ringen i bevarat skogsområde och var det ligger presenterades med hjälp av

samma karta för alla tre versionerna. Intervjupersonen fick dessutom se två olika

cirkeldiagram med nuvarande andel skog som är i reservat, andel skog för av-

verkning och andel av den aktuella skogen (a, b eller c) dels visad som tillgänglig

för avverkning och dels i reservat. Det visades också bilder på hur skog ser ut

olika lång tid efter en avverkning. Errinundra Plateau är 6000 hektar, hela East

Gippsland 70 000 hektar och hela det aktuella skogsområdet i sydöstra Australien

är på 122 000 hektar.

Intervjupersonerna fick uppge hur mycket de var beredda att betala för att det

aktuella skogsområdet (a, b eller c) placerades i reservat. Därefter följde en fråga

som innebar att intervjupersonen fick fördela betalningsviljan på de olika delarna

av den totala arean (utom i a-fallet). De fick sedan även fördela sin betalningsvilja

efter anledning till den, mellan rekreationsanvändning i år, möjlighet att besöka i

framtiden, vetskap om att skogen existerar, spara den till kommande generationer

samt "jag får tillfredsställelse av att ge pengar till ett gott ändamål".

Betalningsviljefrågan innebar antingen svarsalternativ där intervjupersonen

skulle uppge sin maximala betalningsvilja eller binära svarsalternativ. Betalnings-

sättet var årlig betalning till en speciell fond. Alla som inte hade någon betal-

ningsvilja fick uppge skäl till detta. Ett slumpmässigt urval drogs från alla vuxna i

staten Victoria. Undersökningen genomfördes genom postenkäter. Varje version

(a, b, c) skickades till 525 personer. Svarsfrekvensen låg runt 60 % för varje ver-

sion.

Den mest aggregerade nivån är att bevara alla National Estate-skogar i sydöstra

Australien som ännu ej är bevarade. Den ger ett genomsnittligt värde på $100 per

år med frågor om maximal betalningsvilja. Detta värde är nästan exakt lika som

värdet i version b, att bevara National Estate-skogarna i East Gippsland, nämligen

$103. Ett t-test visar att de inte är statistiskt olika. Värdet av att bevara återstående

NE-skogar i enbart Errinundra Plateau (version c) blev $57, vilket är statistiskt

mindre än för East Gippsland. På den högsta nivån finns det en del/helhetseffekt

men inte mellan East Gippsland och Errinundra Plateau.

East Gippsland fick ett delvärde på i genomsnitt $72 av dem som först värde-

rade hela sydöstra området (a). Det är ungefär 25 % mindre än värderingen av dem

som värderade East Gippsland (b). För Errinundra Plateau är dock värdet kon-

sistent för version b och c, $55 jämfört med $57. Men version a:s värde för

Errinundra Plateau är endast $39. Det finns även här viss del/helhetssnedvrid-

ningar, men bara på vissa nivåer och den är mycket mindre än den som Kahneman

och Knetsch fann.

Den multivariata analysen visade att alla variabler behåller sina tecken genom

alla tre versionerna men att vikten av koefficienterna varierar mellan versionerna.

CVM med individuell maximal betalningsvilja gav alltså statistiskt lika svar,

medan det däremot var statistiskt olika WTP-beteende vid binära val.

Resultaten visar enligt Loomis et al att ekonomiska argument som substitution

och budgetbegränsningar kanske är bättre förklaringar än del/helhetssned-

vridningar. När storleken på det område som bevaras ökar till en viss nivå så

minskar en avtagande marginell värdering av konsumtion WTP för bevarande av

ytterligare områden. När den totala storleken av området ökar, finns det mer

sannolikhet för substitutionseffekter mellan olika områden inom området.
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Dessutom ökar substitutionseffekterna med andra varor i budgeten när absolut-

summan ökar för att bevara större områden. Dessa tre effekter dämpar enligt

Loomis et al ökningen av WTP för större aggregeringsnivåer av nyttigheter. Det

kan dock vara så att del/helhetssnedvridningar kan vara ett möjligt allvarligt pro-

blem med CVM. Undersökningen visade också att det bara var en liten andel av

WTP som berodde på "tillfredsställelse av att ge pengar till ett gott ändamål".

(Loomis et al, 1993).

Boyle et al (1994) anser att del/helhetssnedvridningar är en möjlig förklaring

till att CVM-värderingar av existensvärde inte påverkas av marginella föränd-

ringar i miljönyttigheter. De utförde därför en undersökning som hade som syfte

att undersöka om CVM-värderingar är känsliga för marginella förändringar i en

miljönyttighet. Detta gjordes genom nyttigheten att förhindra vattenflyttfåglar från

att dö i oljeutsläpp i Central Flyway i USA. Kvantiteterna var förhindrande av död

för 2000, 20 000 respektive 200 000 fåglar, vilket motsvarar mycket mindre än 1

procent, mindre än 1 procent respektive ungefär 2 procent av det totala antalet

vattenflyttfåglar på Central Flyway. Studien var begränsad till existensvärde och

därför valdes intervjupersoner som inte bodde i närheten och förmodligen inte

hade eller skulle få användarvärde av fåglarna.

Del/helhetssnedvridningar kan antingen uppstå p.g.a. fundamentala brister i

utformningen av undersökningsmetoden eller p.g.a. intervjupersonernas oförmåga

att besvara CVM-frågor. Det kan finnas större risker för del/helhetssnedvridningar

i uppskattningar av existensvärde, eftersom intervjupersonerna vanligen då inte

har erfarenhet av eller kunskap om det som ska värderas.

Man kan förvänta sig att värdet ökar när man går från förhindrandet av 2000 till

förhindrandet av 200 000 fåglars död. Det som testades var hypotesen att mer

föredras framför mindre. En del/helhetssnedvridningar uppstår om marginell nytta

egentligen är positiv men CVM inte speglar detta. Om värdena ökar signifikant

med antalet fåglar som räddas är detta bevis för att del/helhetssnedvridningar inte

existerar. Om däremot nollhypotesen att det inte är någon skillnad mellan värdena

inte kan förkastas behöver inte detta vara något klart bevis för del/helhetssnedvrid-

ningar, eftersom flacka preferenser kan föreligga.

Intervjupersonerna valdes ut slumpvis i två varuhus i Atlanta, Georgia. Atlanta

är geografiskt skilt från Central Flyway så flertalet av intervjupersonerna har inget

användarvärde. Varje intervjuperson fick en enkät som hon fick fylla i på egen

hand. En av frågorna var en fråga med CVM med individuell maximal betal-

ningsvilja om intervjupersonens värdering av att förhindra vattenflyttfåglars död i

Central Flyway. En karta över Central Flyway fanns med. Denna visas i figur 2

nedan.
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Pacific Central . Mississippi Atlantic
Flyway Flyway Flyway Flyway

 

 

   

841,617 966,931 724 ,962 429,613
square miles square miles square miles square miles

5.1 million 8.5 million 10 million 3.6 million
migratory migratory migratory migratory
waterfowi waterfowl waterfow! waterfow!

Figur 2 Karta som visar Central Flyway. (Källa: Boyle et al, 1994).

De som tog ut intervjupersonerna såg till att det blev 400 genomförda enkäter

för varje variant, d.v.s. totalt 1200.

De uppskattade medelvärdena blev $80, $78 och $88 för att förhindra 2000,

20 000 respektive 200 000 fåglars död. Medianen blev $25 för alla tre versionerna.

Icke-parametriska statistiska test användes för att undersöka likheten mellan vär-

dena. Jämförelserna baserades på Wilcoxon Rank Sum test som är ett test som

används för att bestämma om två populationer har samma fördelning. Monte

Carlo p-värden togs fram för varje stickprovsegenskap. Med signifikansnivån

10 % kunde inte nollhypotesen om ingen skillnad förkastas för någon parvis jäm-

förelse. Även en alternativ testmetod användes som också gav samma resultat att

nollhypotesen inte kunde förkastas.

Det finns enligt Boyle et al ett antal olika skäl som skulle kunna anges för att

försöka förklara resultaten att det inte var någon skillnad mellan värdena:

e Marginalnyttan för att förhindra fåglars död är noll p.g.a. att preferenserna är

flacka över det intervall av fågeldöd som undersöktes.

e Marginalnyttan är större än noll men för liten för att upptäckas över detta inter-

vall av minskad fågeldöd.

e Marginalnyttan är positiv och inte obetydlig, men CVM klarar inte av att mäta

skillnader i värden.

e Intervjupersonerna använde subjektiva uppfattningar av antalet förhindrade

dödsfall bland vattenflyttfåglar som en procentandel av det totala antalet sådana

fåglar.

e Antalet dammar med olja som skulle täckas över var samma i varje version

(över 250000) och intervjupersonerna kanske baserade sitt värde på antalet

övertäckta dammar.
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Boyle et al anser att samtliga dessa förklaringar är rimliga men att ingen av

dem är acceptabel som den enda förklaringen till resultaten. Studien visar hur

svårt det är att värdera marginella förändringar i naturresurser, när dessa föränd-

ringar representerar små andelar av den totala miljönyttigheten ifråga. Delar av

denna svårighet kan uppkomma p.g.a. allmänhetens oförmåga att på ett riktigt sätt

handskas med små andelar samt intervjupersonens allmänna brist på vana vid

(kunskap om) den nyttighet som värderas. (Boyle et al, 1994).

2.8.3 Betydelse av frågornas ordningsföljd och intervjupersonernas

erfarenhet

Effekter p.g.a. i vilken ordning som frågorna ställs kan upptäckas och kontrolleras,

antingen genom att välja den ordningsföljd som får fram konservativa resultat,

eller genom att slumpa ordningsföljden mellan olika intervjuer. Ett annat problem

är att ett ord kan ha olika betydelse för olika personer. Undersökaren kan ha kon-

troll över hur individerna tolkar orden och då är denna felkälla inte något problem.

(Hanemann, 1994).

Boyle et al (1993) genomförde en undersökning om forsfärder i Grand Canyon

för att undersöka om frågornas ordningsföljd och intervjupersonernas erfarenhet

påverkar svaren vid binär CVML.

Intervjupersonerna hade upplevt en forsfärd vid ett specifikt genomsnittligt

vattenflöde. De fick svara på binära CVM-frågor för sex olika genomsnittliga

vattenflöden. Intervjupersonerna delades in i två grupper, erfarna respektive

oerfarna forsfarare. Båda grupperna kunde ta hjälp av sin erfarenhet av denna

forsfärd när de besvarade frågorna, men de erfarna forsfararna hade dessutom tidi-

gare erfarenhet att ta hjälp av vid värderingen. Om erfarenhet påverkar värde-

ringen och hur bra intervjupersonerna förstår de olika scenarierna, så bör effekt av

frågeföljd ha mindre sannolikhet att uppträda i de erfarna forsfararnas värderingar.

Coloradofloden genom Grand Canyon har ett varierande vattenflöde. Vid pla-

neringen av en forsfärd går det inte att veta hur vattenflödet kommer att bli vid

färden, forsfararna kan alltså inte i förväg välja ett visst flöde. En färd på floden är

sammansatt av ett antal karaktäristika som påverkar deltagarnas nytta. Denna stu-

die koncentrerade sig på dessa olika karaktäristika i det avseende de påverkas av

vattenflödet.

Allra först fick intervjupersonerna besvara frågor om sin resa för att de skulle

minnas sin färd och dess karaktäristika. Sedan fick de besvara en CVM-fråga om

sin egen färd innan de fick värdera scenarier för olika vattenflöden. I tabell 5

nedan visas de scenarier som intervjupersonerna fick värdera.
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Tabell 5 Scenarier som värderades avforsfarare *. (Källa: Boyle et al,

1993).

Vanlig ordning Omvänd ordning

140 m" per sekund konstant flöde Minskad strandyta

140 m" per sekund med fluktua- 1100 m* per sekund konstant flöde

tioner

370 m" per sekund konstant flöde 620 m" per sekund med fluktua-

tioner

620 m" per sekund konstant flöde 620 m" per sekund konstant flöde

620 m" per sekund med fluktua- 370 m" per sekund konstant flöde

tioner

1100 m" per sekund konstant flöde 140 m" per sekund med fluktua-

tioner

Minskad strandyta 140 m" per sekund konstant flöde    

Urvalen av erfarna respektive oerfarna forsfarare delades i två grupper och den

ena delgruppen inom erfarna respektive oerfarna fick omkastad ordningsföljd på

frågorna. Binära värderingsfrågor användes, d.v.s. intervjupersonerna blev till-

frågade om de skulle betala en viss fast summa, vilken varierades slumpmässigt.

De olika scenarierna skilde sig åt gällande genomsnittligt vattenflöde.

Postenkäter användes och man fick in 506 användbara svar (91 %), varav 337

oerfarna forsfarare och 169 erfarna forsfarare. Analys av svaren genomfördes med

hjälp av logitekvationer. De oerfarna forsfararnas nytta av den verkliga resan

ökade från $127 per färd vid vattenflöde 140 m" per sekund till ett maximum på

$888 per färd vid vattenflöde 930 m? per sekund och minskade sedan till $842 per

färd vid 1100 m? per sekund. De erfarna forsfararnas nytta av den verkliga färden

ökade från $111 per färd vid 140 m? per sekund till ett maximum på $637 per färd

vid 800 m? per sekund och minskade sedan till $455 per färd vid 1100 m? per

sekund.

Ett likelihood-ratiotest användes för att testa om värderingen av de hypotetiska

scenarierna påverkades av i vilken ordningsföljd de fick värderas. Nollhypotesen

om ingen skillnad kan för oerfarna forsfarare förkastas på 10 %-nivån (noll-

hypotesen är med 90 % sannolikhet falsk) men inte på 5 %-nivån. Det kan alltså

finnas en ordningsföljdseffekt för oerfarna passagerare. För erfarna forsfarare kan

hypotesen inte förkastas på 10 %-nivån. Boyle et al drar slutsatsen att det inte

fanns någon frågeordningseffekt för erfarna forsfarare.

Ett annat test för effekt av intervjupersonens erfarenhet genomfördes genom att

undersöka om intervjupersonens svar på scenarierna var jämförbara med svaren på

värderingsfrågorna om den verkliga forsfärden. Hypotesen testades genom att an-

vända logitekvationer. Resultatet blev att en signifikant skillnad antyddes för

oerfarna forsfarare men inte för erfarna forsfarare.

Stora skillnader för oerfarna forsfarare tyder på att intervjupersonens erfarenhet

kan spela roll för värderingen, vilket resulterar i effekter p.g.a. ordningsföljd m.m.

hos värderingsskattningar. Boyle et al drar slutsatserna att mer forskning behövs

om påverkan av frågeordning eftersom den hade påverkan för oerfarna men inte

 

* I studien är vattenflödet angivet i kubikfot (ft*) per sekund. Jag har räknat om detta till

kubikmeter (m3) per sekund med avrundningen 1 fr = 0,0283 m?.
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för erfarna forsfarare samt att erfarenhet av en nyttighet verkar hjälpa intervju-

personer att besvara frågor vid binär CVM om den nyttigheten. (Boyle et al,

1993).

2.8.4 Snedvridningar p.g.a. utgångspunkt, betalningssätt och in-

formation

En möjlig felkälla är att de som deltar i en CVM-undersökning inte förstår det

som ska värderas. Det är dessutom så att ingen har perfekt information och känner

inte till alla möjliga varor/tjänster som hon kan köpa och vilka priser som

varorna/tjänsterna har.

Fel kan uppkomma beroende på utformningen av undersökningen. Dessa fel

brukar kallas utgångspunkts-, betalningssätts- samt informationssnedvridningar.

Om budgivningsmetoden används (intervjupersonens maximala betalningsvilja

ringas in genom en iterativ process) kan utgångsvärdet ha betydelse. Det kan

uppfattas som ett ungefärligt rimligt värde och på det sättet styra svaret. En annan

risk är att intervjupersonen inte orkar hålla på tills maximal betalningsvilja uppnås

ifall det värde som intervjuaren startar med är helt fel. Om intervjupersonen får

välja mellan ett antal förtryckta summor kan de summor som tagits med och vilket

intervall de ligger inom påverka vilken betalningsvilja intervjupersonen uppger.

Ett sätt att försöka få fram ett riktigare värde är att kombinera de två metoderna

och låta intervjupersonen välja ett utgångsvärde bland ett antal förtryckta summor

och sedan använda det som startvärde i budgivningsmetoden. (Cummings et al,

1986).

Det har genomförts CVM-studier med syfte att försöka testa om utgångs-

punktssnedvridningar finns genom att ge olika utgångssummor och ibland låta

intervjupersonen välja utgångssumma. Det går då att se om genomsnittsbudet på-

verkas av vilket utgångsbud som används. Vissa studier har funnit att det inte

finns någon korrelation mellan utgångssumma och genomsnittsvärdet medan

andra har funnit att korrelationen är stark och att utgångssumman påverkar

mycket. (OECD, 1989).

Det betalningssätt som anges för nyttigheten, till exempel via skatten eller via

avgifter, kan påverka betalningsviljan för den (betalningssättssnedvridningar). En

person som är emot skattehöjningar kan uppge för låg betalningsvilja om nyttig-

heten ska betalas via skatten. Genomsnittsbudet bör inte påverkas av vilket betal-

ningssätt som uppges. Om det exempelvis har betydelse om betalning sker via

skatten eller via avgifter så finns det betalningssättssnedvridningar. Enligt Cum-

mings et al (1986) och OECD (1989) tyder resultat av undersökningar på att

betalningssättet har betydelse för vilken värdering som erhålls.

Det sätt som informationen framförs på och vilken information som ges kan

också påverka värderingen av nyttigheten (Cummings et al, 1986). Att testa om

informationssnedvridningar finns är svårt och innebär oftast antingen att man

undanhåller information från en grupp men ger den till en annan grupp eller att

man försöker att mäta vilken grad av information olika intervjupersoner har. Olika

studier har givit olika resultat - enligt vissa studier finns det inga informations-

snedvridningar medan dessa snedvridningar finns enligt andra studier. (OECD,

1989).

Informationssnedvridningar i CVM-studier innebär att en förändring i informa-

tionsstrukturen förändrar värderingen på ett statistiskt signifikant sätt. Bergström

et al (1989) genomförde en undersökning för att testa förekomsten av informa-

VTT meddelande 782



39

tionseffekter. De hypoteser som skulle testas var perspektivinformation, relativ

utgiftsinformation samt information om kostnaden för tillhandahållande. Totalt 55

universitetsstuderande i olika ämnen fick med hjälp av dator besvara undersök-

ningens frågor. CVM-frågan handlade om ökad tillgång till en flod med rekrea-

tionsmöjligheter. Den aktuella floden ligger i Texas och är populär bland univer-

sitetsstudenter för att bland annat paddla kanot. Flodens stränder är privat mark

vilket har orsakat konflikter om tillgången mellan de privata markägarna och de

som utnyttjar floden. Den nyttighet som skulle värderas var tillgång till allmänna

parker och stränder vid floden. Intervjupersonerna tillfrågades om årlig värdering

av detta med hjälp av budgivningsmetoden. Samma utgångsvärde användes i

samtliga fall. Efter att ett värde hade fåtts fram så tillfrågades intervjupersonen om

inkomsten. Intervjupersonen blev påmind om ofta förbisedda inkomstkällor, så-

som ränta, och fick sedan på nytt uppge sin inkomst. Därefter fick intervjuper-

sonen perspektivinformation som visade hur stor andel av inkomsten som budet

hon hade angivit utgjorde. Intervjupersonen fick därefter möjlighet att korrigera

sitt WTP-bud. Sedan fick intervjupersonen relativ utgiftsinformation, vilken inne-

bar en figur med typiska årliga utgifter som hyra, kläder och hur stor procentandel

av den totala inkomsten som dessa utgifter innebar. Intervjupersonen fick ändra

figuren så att utgifterna stämde bättre överens med hennes utgifter. Därefter lades

WTP-budet in i figuren med procentandel. Sedan fick intervjupersonen återigen

möjlighet att korrigera sitt WTP-bud. Efter detta fick intervjupersonen information

om kostnader för tillhandahållandet av nyttigheten och fick veta att om alla beta-

lade samma summa som intervjupersonen så skulle inte den värderade nyttigheten

kunna tillhandahållas. Intervjupersonen blev sedan tillfrågad om hon ville ändra

sitt bud hellre än bli utan nyttigheten.

Informationen om inkomstkalkylering resulterade i en höjning av rapporterad

inkomst med 21 %. Man kan alltså behöva påminna intervjupersoner om bort-

glömda delar av inkomsten som ränta. Hypoteserna om ett positivt samband mel-

lan WTP och perspektivinformation, relativ utgiftsinformation och information

om kostnaden för tillhandahållande testades statistiskt genom att undersöka skill-

naderna mellan medelvärdesbud efter att varje informationstyp hade givits. Van-

liga t-test användes för att utföra de statistiska testen. Genomsnittsvärdet för WTP

innan någon ytterligare information gavs var $9,91 per år. Efter perspektivinfor-

mationen ökade genomsnittsbudet med 7,6 % till $10,66 per år. Det nya budet var

inte signifikant skilt från det första genomsnittsbudet på 5 %-nivån. Efter den re-

lativa utgiftsinformationen ökade budet med endast 0,2 % till $10,68 per år, vilket

inte heller är statistiskt signifikant på nivån 0,05. Medelvärdet av WTP-bud ökade

med ytterligare 17 % till $12,51 per år efter information om kostnaden för till-

handahållande. Inte heller denna ökning var statistiskt signifikant på nivån 0,05.

De individuella informationstyperna gav små förändringar av buden i förväntad

riktning. Den största förändringen kom alltså efter information om kostnaden för

att tillhandahålla nyttigheten. Ingen av de tre informationstyperna gav dock var för

sig statistisk signifikans. Det slutliga genomsnittsbudet på $12,51 per år var dock

26 % högre än det första budmedelvärdet på $9,91 per år, vilket ger en statistiskt

signifikant skillnad på nivån 0,05. Hypotesen att alla tre tillsammans inte på-

verkade WTP kan därmed förkastas.

De individuella buden tyder på att deltagarna påverkades relativt starkt av in-

formationen om kostnaden för tillhandahållandet av nyttigheten. Detta tyder på att

det är möjligt att CVM-deltagare håller tillbaka sin uppgivna WTP för att försöka
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bli s.k. fripassagerare samt att viss information kan få dem att uppge all eller delar

av den undanhållna betalningsviljan. (Bergström et al, 1989).

Förutom att individer kan bete sig strategiskt för att påverka undersöknings-

utfallet, kan det även vara så att de inte bryr sig om att ta reda på sin verkliga vär-

dering på grund av att de uppfattar undersökningen som inkonsekvent.

(Cummings et al, 1986).

Ett huvudproblem med CVM är enligt Hanley (1988) aggregeringsprocessen.

Metoden för att addera individuella bud för att få en total värdering är problema-

tisk. En lika vikt för alla bud innebär att den sociala välfärdsfunktionen lägger lika

stor vikt för nyttan hos alla konsumenter.

Hanemann (1994) anser att för många ekonomer är det största argumentet mot

CVM att metoden skulle minska användningen av Revealed Preferences. Tre

saker bör påpekas enligt Hanemann:

e Man måste skilja mellan privata och kollektiva nyttigheter. RP är svårare att

applicera på det sistnämnda, speciellt om det gäller nationella nyttigheter

snarare än lokala nyttigheter.

e RP-metoden är inte heller helt säker. Den involverar en "extrapolation" från

observation av speciella val till generella slutsatser om preferenser. Man litar

till olika antaganden för att utesluta faktorer som kan kullkasta extrapolationen.

RP kan därmed bli ett relativt hypotetiskt tillvägagångssätt.

e Det finns ingen anledning till varför observation av folks beteende och frågor

till dem om hur de har för avsikt att bete sig och vilka motiv de har ska vara

substitut.

Trovärdighet beror på om intervjupersonerna svarar på den fråga som inter-

vjuaren försöker ställa. Om intervjupersonerna besvarar den frågan så beror pålit-

lighet på storleken och åt vilket håll snedvridningar kan finnas i svaren. Precision

är variationen i svaren, vilken kan förbättras genom att öka urvalets storlek. Ett

större urval förbättrar dock inte problem med trovärdighet och snedvridningar av

resultatet. Diamond och Hausman (1994) anser att bevisen stödjer slutsatsen att

hittills har CVM-studier inte mätt de preferenser de försökt mäta. Det är i CVM-

litteraturen vanligt att man tar bort några svar för att de är alltför höga och tar bort

några nollsvar för att de är protestbud. Det är inte säkert att svar som inte uppen-

bart är felaktiga heller är riktiga. Individer kanske uttrycker en åsikt om en kollek-

tiv nyttighet och uttrycker den i pengar eftersom de ombeds att göra det. Per-

sonerna kanske får nytta av att uttrycka sitt stöd för en "bra sak". Intervju-

personerna kanske uppger vad de tror är bra för landet i ett slags planlös kostnads-

nyttoanalys. Individer kanske ger uttryck för en reaktion på handlingar som har

begåtts snarare än värderar resursens ställning. Samtliga dessa alternativa hypo-

teser innebär enligt Diamond och Hausman att svaren inte är ett försök av en in-

divid att värdera sina egna preferenser för en kollektiv nyttighet. Ett problem är

enligt dem att individer kan vara villiga att betala p.g.a. att de bryr sig om andra,

inte för sin egen skull. Diamond och Hausman drar slutsatsen att CVM är en

mycket bristfällig metod för att mäta icke-användarvärde och inte uppskattar det

den är menad att uppskatta. Frånvaron av direkta marknadsparalleller påverkar

både möjligheten att bedöma CVM-svarens kvalitet och möjligheten att avväga

om svaren har användbara värden. Diamond och Hausmann anser att det är just

avsaknaden av erfarenhet både av marknader för miljönyttigheter och av konsek-
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vensen av sådana beslut som gör CVM-frågor så svåra att besvara och svaren så

suspekta. (Diamond, Hausmann, 1994).

Snedvridningar kan bero på CVM-värderingens hypotetiska natur. Risken för

hypotetiska snedvridningar i CVM uppkommer genom att betalningen är hypote-

tisk och genom att nyttigheten/marknaden är hypotetisk. Det kan vara svårt att

uttrycka sina preferenser för någonting som inte finns och det är därför viktigt hur

nyttigheten och betalningen beskrivs eller konstrueras.

En kritik mot CVM är om metoden verkligen får fram hur intervjupersonerna

har för avsikt att bete sig i den hypotetiska situationen eller enbart får fram åsikter

om en miljönyttighet. Hypotetisk betalning kan ge annorlunda val än verklig be-

talning. Frågan är då om attityder ger bra förutsägelser av hur intervjupersonen har

för avsikt att bete sig och om hur intervjupersonen har för avsikt att bete sig

stämmer bra överens med hur hon sedan verkligen beter sig. (Cummings et al,

1986).

Studier har visat att det finns hypotetiska snedvridningar. Det har också visat

sig att WTP och WTA skiljer sig mer åt vid hypotetiska värderingar än vid verk-

liga. Detta tyder också på hypotetiska snedvridningar. (OECD, 1989).

2.9 Hur kan CVM förbättras?

Enligt Cummings et al (1986) har det visat sig i empiriska försök att testa i vilken

utsträckning strategiskt beteende förekommer, att användandet av hypotetiska frå-

gor kan vara ett sätt att undvika snedvridningar på grund av strategiskt beteende.

Dilemmat är dock att, samtidigt som incitamenten för strategiskt beteende minskar

ju mer hypotetisk frågan är, så minskar även incitamenten att uppge riktiga svar.

En CVM-undersökning bör enligt Cummings et al (1986) uppfylla följande

minimikrav:

e Deltagare i CVM-undersökningar måste förstå och vara bekanta med det som

ska värderas.

e Deltagarna måste ha erfarenhet av värdering och val gällande konsumtions-

nivåer av det som ska värderas.

* Det måste råda låg osäkerhet.

e WTP, inte WTA, bör användas.

Även om incitamenten för noggrant övertänkta beslut och riktiga uppgifter om

värderingen kanske inte är lika starka vid CVM-undersökningar som på privata

varumarknader så finns de trots allt. Därför kan genomtänkt utformning av CVM-

undersökningar av beteende på hypotetiska marknader ge en stor mängd använd-

bara data. Ett sätt att minska hypotetiska snedvridningar är att få individerna att bli

övertygade om att deras svar påverkar vad som genomförs, vilket dock ökar risken

för strategiska snedvridningar.

De nyttigheter som undersöks med CVM är inte marknadsnyttigheter. Det be-

talningssätt som uppges för nyttigheten i undersökningen - till exempel via skat-

ten - bör vara det sätt på vilket det är mest troligt att nyttigheten ifråga kommer att

betalas om den tillhandahålls. (Cummings et al, 1986) Mitchell och Carson (1987)

har föreslagit två kriterier för val av betalningssätt: realism och neutralitet

(Bishop, Heberlein, 1990).

Psykologiska studier av människors beslutsfattande leder enligt Harris et al

(1989) fram till tre frågor som är relevanta för CVM. Dessa är:
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1. Har personer som besvarar CVM-frågor förmåga att behandla information för

att få fram värderingen på ett riktigt sätt?

2. Påverkas individernas svar av den värderingsmetod som används och det sam-

manhang i vilket frågorna ställs?

3. Kan individer delta på ett riktigt sätt när det är för mycket eller för lite stress

inblandad?

Det finns risk för att individer använder förenklade metoder för att fatta eko-

nomiska beslut. De kan suboptimera, d.v.s. välja ett alternativ som maximerar en

viss slags nytta på bekostnad av annan slags nytta, eller satisfiera, d.v.s. välja ett

alternativ som uppfyller vissa minimikrav. Hur påverkar tidigare erfarenheter vär-

deringen av någonting? Hur kommer personer som tycker att det är svårt att upp-

skatta sin värdering fram till ett värde och är detta relevant? Hur påverkar stress?

För att förbättra CVM behöver ekonomer enligt Harris et al (1989) ta hjälp av

socialpsykologi på olika sätt för att förbättra validiteten och pålitligheten hos

CVM. Psykologi kan hjälpa till att minska och ta hänsyn till fel som beror på

människors begränsade förmåga att bearbeta information. (Harris et al, 1989).

En bra CVM-studie måste enligt Bishop och Heberlein (1990) på ett lyckat sätt

handskas med följande frågor:

Vilken är populationen, vilkas värdering ska uppskattas?

Hur ska det som ska värderas definieras?

Vilket betalningssätt är lämpligt?

Hur ska CVM-frågan utformas?

Vilka kompletterande data ska samlas in?

Hur ska data analyseras?

Det har stor betydelse hur en CVM-studie utförs. Enligt Hanemann (1994) bör

den som vill utföra en bra undersökning tänka på följande:

e Göra statistiskt slumpmässiga urval.

e Undvika postenkäter eftersom postenkäter innebär att man inte har kontroll

över intervjuprocessen. Intervjuer bör utföras i intervjupersonens hem så att

hon får möjlighet att ge en övertänkt åsikt.

e Det är bättre att framställa specifika och realistiska situationer för intervju-

personen snarare än abstrakta och att använda binära frågor som konstruerar

värderingen som att rösta i ett referendum (en folkomröstning). Man bör också

försöka att undvika att basera resonemanget på antaganden som inte stämmer

med vad som verkligen hänt. Målet vid design av en CVM-undersökning är att

formulera den runt en specifik nyttighet som fångar upp det som man vill vär-

dera men som samtidigt är rimlig och meningsfull.

e Scenariot för att tillhandahålla nyttigheten bör, även om det inte är verkligt,

framstå som verkligt för intervjupersonerna. Intervjupersonerna gör inte någon

betalning under intervjun men de ger uttryck för sin avsikt att betala. För att

göra betalningen rimlig måste detaljerna specificeras och knytas till tillhanda-

hållandet av nyttigheten så att detta inte kan ske utan betalning.

e Individer är vana både från köp av privata nyttigheter och från röstning att göra

val. Det finns bevis för att människor upplever det som mycket svårare att be-

svara öppna betalningsfrågor. Det är lättare att ta ställning till om man vill eller

inte vill betala en viss summa för någonting, än att veta det högsta man skulle
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vara beredd att betala. Med öppna frågor finns strategiska skäl till att uppge

mindre än full värdering, vilket det inte finns incitament till vid binära frågor.

Andra sätt att göra en CVM-värdering mer pålitlig är enligt Hanemann att ge

riktig och noggrann information, göra undersökningen balanserad och opartisk,

påminna intervjupersoner om deras budgetrestriktion och att det finns substitut,

underlätta för "vet inte"-svar och tillåta intervjupersoner att återigen överväga i

slutet av intervjun. Intervjuaren kan försäkra intervjupersonen om att det inte finns

några rätta svar. I slutet av intervjun kan frågor ställas för att kontrollera att inter-

vjupersonen har förstått och accepterat viktiga delar av CVM-scenariot.

Empirisk litteratur om binär CVM har enligt Kanninen (1995) funnit att till

synes små förändringar i den estimerade statistiska modellen resulterar i betydligt

annorlunda punktskattningar. Kanninen (1995) testar möjliga förklaringar till

detta. Resultatet av hennes analys är att val av bud kan orsaka snedvridningar i

WTP-estimering, men inte så mycket. Buddesignen kan dock ha en inte obetydlig

effekt på WTP:s estimerade varians. Två sätt att minska snedvridningar och va-

rians är att öka urvalet och att hålla buden borta från ytterlighetsvärden - en tum-

regel för buddesign är att hålla buden inom den 15:e till den 85:e percentilen för

estimering som baseras på undersökningar där intervjupersonerna endast har fått

svara ja eller nej på ett bud (single-bounded estimates) och inom den 10:e till den

90:e percentilen för estimering som baseras på undersökningar där intervjuper-

sonerna har fått svara ja eller nej på två bud (double-bounded estimates) (det andra

högre än det första vid ja på det första, det andra lägre än det första vid nej på det

första). Resultaten antyder att snedvridningar från maximum-likelihood-esti-

mering är mindre än de funna i den empiriska litteraturen och att riktningen på

snedvridningarna ibland inte överensstämmer. Därmed måste de stora empiriska

skillnaderna i punktskattningar förklaras på något annat sätt. En förklaring skulle

kunna vara att det finns extrema värden. Oväntat höga positiva svarsnivåer i

"svansarna" kan bero på systematiska snedvridningar, "'yea-saying". Oavsett om

yea-saying förekommer eller inte så är det bästa sättet att undvika snedvridningar

och stora varianser att använda ett stort urval. Inom en viss urvalsstorlek anser

Kanninen att det bästa sättet att få pålitliga resultat är att undvika att samla in ob-

servationer med bud i de yttersta svansarna på WTP-distributionen. (Kanninen,

1995).

Harrison och Kriström (1993) rekommenderar att endast binär CVM med ett

bud, inte binär CVM med två bud ska användas. Detta grundar de dels på det teo-

retiska argumentet att det som gör att binär CVM med ett bud ger incitament för

intervjupersonen att svara sanningsenligt inte gäller för binär CVM med två bud

och dels på att empiri har pekat på att binär CVM med två bud ger för höga

värden.

NOAA (The National Oceanic and Atmospheric Administration i USA) bad

ekonomerna Kenneth Arrow och Robert Solow att leda en panel av experter för att

ge råd gällande om CVM är kapabel att ta fram uppskattningar av förlorat exis-

tensvärde som är tillräckligt pålitliga för att användas för att bestämma skade-

stånd. Panelen träffades åtta gånger under 1992 med bland annat ett öppet möte

där 22 framstående experter talade för eller emot CVM. Resultatet blev att panelen

kom fram till att CVM-studier kan få fram tillräckligt pålitliga uppskattningar för

att användas som utgångspunkt i skadeståndsprocesser som inbegriper existens-

värden. (Portney, 1994).
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Existensvärden, att en individ som inte aktivt använder en viss naturresurs får

nytta av att den existerar även om hon aldrig har för avsikt att nyttja den, går inte

att få fram indirekt genom att studera personers beteende. Det är då CVM, som tar

reda på värderingen direkt, framstår som attraktiv. Panelen utgår från att existens-

värde är en meningsfull komponent av den totala skada som åstadkoms vid

miljöolyckor. CVM kan utformas på olika sätt. Ett alternativ är att fråga om indi-

viduell maximal betalningsvilja, antingen genom att intervjupersonen själv får

uppge en summa eller att använda en iterativ frågeprocess. Ett annat alternativ är

att använda binär CVM eller simulerad folkomröstning (referendumformat). Det

finns enligt panelen två skäl till att CVM-frågor om individuell maximal betal-

ningsvilja inte åstadkommer pålitliga värderingar. Det ena är att det blir en orea-

listisk situation för intervjupersonerna eftersom de inte är vana vid att uppge en

värdering för en kollektiv vara. Det andra är att de ger incitament till strategiska

överdrivna svar. Ju viktigare en individ tycker att frågan är desto mer sannolikt är

det att hon inser att uppge ett högt svar är ett billigt sätt att markera sin inställning.

Referendumformatet har däremot många fördelar, speciellt när det gäller betal-

ningsvilja. Det är realistiskt eftersom det inte är ovanligt att rösta om tillhanda-

hållandet av kollektiva varor. Det finns dessutom inte något strategiskt skäl för

intervjupersonen att göra annat än att svara sanningsenligt. En person som inte

skulle vara beredd att betala X kr har ingen anledning att svara ja och en person

som skulle vara beredd att betala X kr har ingen anledning att svara nej. Det finns

dock andra skäl som intervjupersoner kan ha att ge oriktiga svar på frågan, exem-

pelvis press att ge rätt svar eller att det aktuella scenariot fördelar bördan orättvist.

Intervjupersonen bör ha möjlighet att välja att inte besvara frågan. Både val att

inte svara, ja-svar och nej-svar (på referendumfrågor) bör följas upp med frågor

om skäl till svaret. Marknadsundersökare har utvecklat metoder - som CA - som

är väldigt lika CVM-ansatsen. Tillämpare har funnit att dessa metoder är bättre på

att estimera relativ efterfrågan än absolut efterfrågan. Det finns ett förankrings-

problem även med privata nyttigheter, nämligen att absolut betalningsvilja är svår

att få fram. Detta leder till följande förslag. Staten bör producera standardskade-

stånd för några olika stora referensoljeutsläpp, antingen hypotetiska eller verkliga.

Dessa kan tas fram med olika metoder, exempelvis av en expertgrupp som kan

grunda sitt beslut på ett antal CVM-studier och annan information. Dessa värde-

ringar (fall) kan sedan användas som referenspunkter för senare CVM-studier. De

kan öka giltigheten hos kommande CVM-studier och minska kostnaderna för

dem. (The NOAA panel on contingent valuation, 1993).

Panelen upprättade rättesnören för användandet av CVM för att studierna ska

resultera i pålitliga värderingar av förlorat existensvärde vid skadeståndsanspråk.

Sju av de viktigaste rättesnörena var:

e CVM-studier ska om möjligt utföras med personliga intervjuer snarare än tele-

fonintervjuer och telefonintervjuer hellre än postenkäter.

e CVM-studier ska ta fram högsta villighet att betala för att förhindra framtida

olyckor snarare än lägsta kompensationskrav för en incident som redan har in-

träffat.

e Intervjupersonerna ska tillfrågas hur de skulle rösta gällande ett visst program,

som skulle skapa någon slags omgivningsnytta via högre skatter eller produkt-

priser, i stället för maximal betalningsvilja för programmet.

e CVM-studier ska börja med ett scenario som korrekt och förståeligt beskriver

förväntade effekter av det aktuella programmet.
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e Intervjupersonerna måste påminnas om att programmets kostnad medför

mindre resurser till annat.

e Intervjupersonerna måste påminnas om att det exempelvis finns andra liknande

områden som skulle kunna bevaras i stället. (Portney, 1994).

VTT meddelande 782



46

3 Conjoint Analysis (CA)

3.1 Historik

I Sverige menar man Conjoint Analysis (CA) när man talar om SP-metoden. Se-

dan 1960-talet har CA använts i marknadsundersökningar, för att skatta hur olika

produktkaraktäristika påverkar konsumenters preferenser för produkter. Metoden

har använts inom transportforskningsområdet under 1980- och 1990-talet, men

även lite på 1970-talet. Med metoden kan faktorer som exempelvis förändringar

av renhållning i tunnelbanan eller komfort i bussar värderas. CA-metoden har

bland annat använts i Holland och England och på senare tid även i Sverige.

(Johansson, Lindstedt, 1990).

CA-metoden har enligt Kroes och Sheldon (1988) visat sig användbar i olika

transportundersökningssammanhang som:

e Uppskattningar av passagerares prioriteringar för att utveckla olika karaktäris-

tika hos kollektivtrafiksystem, med speciell betoning på kvalitativa faktorer.

e Uppskattningar av efterfrågeelasticiteter för olika serviceattribut som taxa, tur-

täthet och restid.

e Vägvalsstudier för exempelvis cyklister och bilister.

e Studier om tidsvärdering.

3.2 Kort definition av CA

CA innebär att intervjupersonerna får uppge hur de skulle bete sig i en hypotetisk

valsituation. Metoden bygger alltså liksom CVM på hypotetiskt beteende i motsats

till Revealed Preference-metoder (RP) som i stället bygger på hur individer fak-

tiskt har betett sig i olika verkliga valsituationer. CA innebär att man konstruerar

så kallade spel med alternativ som är sammansatta av vissa faktorer som varieras.

Dessa spel får intervjupersonerna utföra. Det finns olika sätt att utforma CA-spel.

Ett sätt är att intervjupersonerna får rangordna alternativen från bäst till sämst.

Andra sätt är att de får sätta betyg på alternativen på en verbal eller numerisk skala

eller att de får välja mellan olika alternativ. Fördelen med att intervjupersonerna

får rangordna är att de då måste sätta sig in i samtliga alternativ på samma gång.

En nackdel är att rangordning inte liknar valsituationer i verkligheten och det kan

därför upplevas som overkligt. Rangordning kan också framkalla att intervju-

personer sorterar efter någon viss logisk ordning för att förenkla för sig. Ett pro-

blem med betygsättning är att det inte är säkert att intervjupersonen verkligen ut-

går från samma mätskala för alla alternativ. Fördelen är att betygsättning även ger

styrkan på de relativa preferenserna. Val mellan alternativ, speciellt mellan enbart

två alternativ i taget, är enkelt för intervjupersonen och liknar verkliga valsitua-

tioner. Ett problem är att det kan bli många val för intervjupersonen.

Utifrån de svar som intervjupersonerna givit på de hypotetiska frågorna skattas

vikter på de olika attributen. Det går sedan att få fram intervjupersonernas värde-

ring av attributen. CA innebär att flera dimensioner eller egenskaper mäts sam-

tidigt. (Johansson, Lindstedt, 1990).

En fördel med att använda hypotetiska alternativ är att produkter, tjänster eller

situationer som kvalitativt skiljer sig från de som brukar finnas kan studeras och

värderas direkt. En annan stor fördel är att varje intervjuperson kan ta ställning till

en mängd hypotetiska valsituationer, vilket ökar datainsamlingens effektivitet och
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ofta ger tillräckligt mycket data för att kunna uppskatta nyttofunktioner för varje

individ. (Bradley, 1988).

Går det att lita på intervjupersonernas uppgivna hypotetiska beteende? Detta

beror mycket på CA-undersökningens utformning. Ett sätt att öka tillförlitligheten

är att kombinera data för hypotetiskt beteende med data för faktiskt beteende.

Vid design av ett CA-experiment väljs de variabler som ska ingå, vilka värden

dessa ska ha och hur de ska varieras med varandra. Ofta används så kallade

"ortogonala designer" för att utforma spelen. Dessa designer innebär att variab-

lerna är okorrelerade, d.v.s. de varierar helt oberoende av varandra. Design med

fullständig ortogonalitet kan medföra att orealistiska fall, där alla faktorer för-

bättras, uppstår och därför brukar man inte alltid kräva fullständig ortogonalitet.

En samspelseffekt innebär att en viss faktor värderas olika högt beroende på en

annan faktor. Ett exempel är att ju bättre komforten på tåget är desto mindre gör

det om restiden ökar. Antal faktorer som ska studeras, faktorernas nivåantal och

vilka samspelseffekter som ska identifieras avgör hur många alternativ som ska

ingå i experimentet. För att kunna studera alla interaktioner krävs en fullständig

faktoriell design med q" alternativ, där p är antal variabler och q antal nivåer per

variabel.

Antalet alternativ måste begränsas och ett vanligt sätt att uppnå detta är att an-

vända så kallade "fraktionella faktoriella designer" där inga eller endast få inter-

aktioner kan studeras. Det är vanligt att helt bortse från interaktioner eftersom de

oftast enbart förklarar 2-3 % av variationen. Genom att inte bry sig om att studera

interaktioner så kan t.ex. 4 faktorer med 3 nivåer vardera värderas med 9 alternativ

i stället för med 81 alternativ. Ett ytterligare sätt att begränsa antalet alternativ är

att ta bort dominerande alternativ som är bättre eller sämre än alla alternativ för

alla faktorer. En fördel med att ha med de dominerande alternativen är att de är ett

sätt att kontrollera om intervjupersonerna klarar av att utföra spelen, samt att det

inte alltid är självklart vilka alternativ som är allra bäst eller allra sämst. Utform-

ningen av ett CA-experiment innebär alltså även att bestämma vilka interaktioner

som ska vara möjliga att analysera och hur mängden alternativ ska bli hanterlig.

(Widlert, 1992).

Med RP observeras beteende och sedan sluter man sig fram till de samband

som har framkallat det observerade beteendet. Det är dock inte säkert att man

lyckats identifiera alla faktorer som påverkar beteendet och därför finns det risk

för att felaktiga samband antas. Med CA däremot definieras de intressanta variab-

lerna och deras nivåer och sedan får intervjupersoner göra avvägningar mellan

enbart dessa faktorer under antagande att allt annat förblir oförändrat. Man kan

därför vara säker på att modellen har mätt de variabler som ingått även om det är

möjligt att variabler som påverkar inte är med. Det går med CA att uppskatta olika

variablers separata effekter, oberoende av andra variabler. CA innebär att alla

intervjupersoner gör aktiva val och de gör flera val, så det är därmed möjligt att

genomföra CA-analyser med mycket mindre urval än som behövs med RP (ofta

mellan en fjärdedel och en tiondel av storleken). Ett av de starkaste skälen för att

använda CA är enligt Jones (1989) att metoden kan mäta sådant som ännu inte

finns och det går bättre att mäta subjektiva faktorer. (Jones, 1989).

Monanova är en iterativ optimeringsteknik för att uppskatta nyttovikter som

kan användas om CA med rangordning tillämpats. En annan metod som kan an-

vändas för analys av rangordnade svar är maximum likelihood logit. Data från

frågor med poängsättning kan analyseras med traditionella regressionstekniker.
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För data från binära val går det bra att använda vanliga logit-estimeringsmodeller.

(Kroes, Sheldon, 1988).

De två vanligaste metoderna för att analysera CA-data var 1989 enligt Jones

(1989):

e Multipel regressionsanalys som kräver rankingdata som används som beroende

variabel med attribut och nivåer som oberoende variabler. Modellen estimerar

en nyttofunktion som bäst förklarar de val som gjorts. Eftersom varje person

gör många val är det möjligt att estimera separata valmodeller för varje inter-

vjuperson. Huvudproblemet är hur de rangordningsdata man fått ska omvandlas

till sannolikheter. De antaganden som görs kan påverka både hur bra anpassad

modellen blir och koefficientvärdena.

e Multinomiala logit-modellen kan användas vid analys av data från parvisa val.

Valen förs då in som 0 eller 1. Vid rankingdata används den så kallade

"exploded logitformen". Data görs om till en serie av val. Först tas det högst

rankade alternativet (först i rangordningen) som den valda möjligheten och

resterande alternativ som avvisade val. Proceduren repeteras sedan med den

näst högst rangordnade som vald och 3 till n som avvisade och så vidare till

ungefär halvvägs ner i rangordningen.

3.3 Jämförelse mellan olika varianter av CA

Andersson och Könberg (1993) har genomfört en studie som hade som syfte att

jämföra olika varianter av CA med varandra, samt att jämföra olika utformning av

intervjumaterialet. Det var en undersökning på fjärrtågslinjen mellan Stockholm

och Göteborg, där intervjuer genomfördes med åtta olika typer av intervjumaterial

i form av spel. Två av de åtta spelen var datoriserade och resten genomfördes med

hjälp av enkäter.

De faktorer som undersöktes var respris, restid, turtäthet och vagnstyp. Spel 1-

5 hade tre olika nivåer på varje faktor medan spel 6-8 hade fyra nivåer på alla

faktorer utom vagnstyp som hade tre. Spel 1 och 2 var datoriserade och utfördes

genom parvisa val. I spel 1 beskrevs förändringarna både relativt i procent och

absolut i kronor medan de i spel 2 enbart beskrevs relativt i procent. Faktorerna

respris och restid anpassades till intervjupersonernas förhållanden i spel 1. Denna

anpassning gjordes inte i spel 2. Spel 3 och 4 utfördes på pappersenkät genom

rangordning av nio kort. Förutom detta var spel 3 som spel 1 med undantag av att

det inte anpassades till intervjupersonens förhållanden. Spel 4 var annars som spel

2. Spel 5 var upplagt som spel 3 förutom att det utfördes så att intervjupersonen

fick betygsätta de nio alternativen på en skala från 0-100. Spel 6, 7 och 8 hade fler

olika alternativ att ta ställning till genom att restid, respris och turtäthet hade fyra

nivåer i stället för tre. I spel 6 drogs fem kort, i spel 7 nio kort och i spel 8 fanns

alla alternativ i designen med.

Resultaten visade att analysresultatet påverkades mycket av hur intervjumate-

rialet var utformat. Intervjupersonernas värdering i kronor per tidsenhet var det

som skilde sig mest åt mellan de olika utformningarna. Värderingarna (av alla

olika faktorer) blev högre då alternativen anpassades till intervjupersonernas

situation. Detta beror enligt Andersson och Könberg på att intervjupersonerna då

kan göra en bättre bedömning eftersom de har lättare att relatera förändringarna

till sin egen resa. De datoriserade intervjuerna gav högre skattningar av faktorer-

nas värden, liksom högre tillförlitlighet hos värdena. Allt talar enligt Andersson

och Könberg för att det är bäst att om möjligt genomföra CA-spel med dator. Den
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manuella intervjutyp som resultatmässigt var mest lik de datoriserade intervjuerna

var den med betygsättningsspel, vilken därför ansågs som den bästa typen av ma-

nuellt spel. Den anser de också ger lägre andel lexikografiska svar än andra slags

spel i enkätform. Andersson och Könberg drar slutsatsen att spel i största möjliga

utsträckning bör genomföras med nivåer på faktorerna som är anpassade till

intervjupersonens situation. (Andersson, Könberg, 1993).

3.4 Felkällor

Intern validitet hos CA-metoder har att göra med undersökningens statistiska de-

sign, mätningen av svar under undersökningen samt uppskattningen av preferenser

eller valmodeller från dessa svar. Ett kriterium vid bedömning av intern validitet

är statistisk effektivitet som beror på vilken signifikansnivå man har uppnått och

hur bra modellanpassningen är. Ett annat kriterium är förutsägelsepålitlighet,

d.v.s. hur bra den uppskattade modellen förutsäger oberoende svar på samma hy-

potetiska valuppgift, antingen från samma individer eller från en annan undersök-

ningsgrupp. Ett tredje kriterium är upprepningsförmåga, vilket är sannolikheten att

individer som får samma CA-uppgift två gånger ger samma svar vid båda till-

fällena. Intern validitet behöver man ofta inte bry sig så mycket om, bara under-

sökaren är medveten om de olika teknikernas underliggande statistiska antagan-

den. Ett vanligare skäl till oro är extern validitet, d.v.s. hur relevanta förutsägelser

från CA-modeller är för verkliga val. Ett problem är att det inte är säkert att den

situation som beskrivs för intervjupersonen är realistisk och relevant för henne.

Det gäller att presentera alternativen på ett så välbekant sätt för intervjupersonen

som möjligt och att relatera till intervjupersonens tidigare erfarenheter. Man måste

också bestämma om sammanhanget är utformat för att representera en enskild

hypotetisk dag eller resa eller att representera mer generellt beteende. (Bradley,

1988).

Huvudkritiken mot att använda CA är att det inte är säkert att människor gör så

som de uppger att de ska göra. I västvärlden har individer en tendens att överdriva

sina svar under experimentella omständigheter. De flesta användningar av CA

inom transportområdet har för avsikt att uppskatta relativa nyttovikter snarare än

absoluta värden. Kroes och Sheldon (1988) anser att CA klarar relativa värden på

ett bra sätt, men att metoden bör kombineras med RP när uppskattningar av abso-

luta efterfrågenivåer krävs. (Kroes, Sheldon, 1988).

Det är viktigt att insamlingen av CA-data utförs noggrant. Urvalsfel och bort-

fallsfel uppstår både vid insamlandet av faktiska och hypotetiska data. CA-under-

sökningar ställer stora krav på intervjupersonerna och detta kan leda till sämre

kvalitet hos svaren på grund av att vissa personer har svårt att klara av spelen.

Andra felkällor vid CA är att individen inte tar hänsyn till alla faktorer som skulle

påverka ett verkligt svar, att hon ger de svar som hon anser att hon bör ge, att hon

håller fast vid val hon gjort tidigare under intervjun trots att förhållandena ändras

eller att hon beter sig strategiskt och ger felaktiga svar för att påverka beslut.

Undersökningens tillförlitlighet beror på dess upplägg och utformning.

Ett CA-spel kan vara jobbigt att genomföra för intervjupersonen, och det finns

då risk för att intervjupersonen för att underlätta för sig exempelvis sorterar alla

alternativ efter en viss faktor och vid lika alternativ enligt den faktorn efter en

annan faktor. Detta kallas för lexikografiska svar. Ett lexikografiskt svar är inte

alltid felaktigt - i vissa fall är en faktor mycket viktig för en intervjuperson.

Lexikografiska svar leder till att den faktor som intervjupersonen sorterar efter får
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en för stor relativ vikt jämfört med andra faktorer. Om experimentet är obalanserat

med för hög spännvidd hos den faktor som intervjupersonen sorterar efter kan

faktorn i stället bli underskattad. (Widlert, 1992).

Eventuella felkällor när man använder CA bör, liksom för CVM, vara betal-

ningssättssnedvridningar, d.v.s. vilken prisvariabel som används, samt informa-

tionssnedvridningar, vilken information intervjupersonerna får.

3.5 Sätt att förbättra CA

Vid utformningen av ett lämpligt CA-sammanhang är det viktigt hur urvals-

gruppen är sammansatt och hur den väljs ut. Det är viktigt att ha ett tillräckligt

stort urval som är representativt. Då efterfrågan ska uppskattas behövs ofta inter-

vjuer med många olika slags intervjupersoner för att få resultat som är giltiga för

hela populationen, men eftersom CA-experiment är statistiskt effektiva brukar

urvalen vara mindre än för liknande RP-undersökningar.

Något mycket viktigt för extern validitet är hur resultaten används. Fallet då

man modellerar ut preferenser över ett antal alternativ, eller den relativa vikten av

olika attribut, är annorlunda än situationen då man försöker få fram förutsägelser

av valbeteende. Förutsägelsestudier med CA som har jämförts med RP har visat

att resultaten blivit väldigt lika.

Det gäller att välja ut de variabler som brukar vara viktiga som kostnad, restid

etc. Det kan vara svårt för en intervjuperson att tänka sig ett scenario där den van-

liga väntetiden på en buss ökar med tio minuter. Förändringen är mer trovärdig

om den ges i termer av minskad turtäthet eller sämre punktlighet. Ett annat pro-

blem är att olika faktorer kan vara viktiga för olika personer så att för vissa inter-

vjupersoner saknas viktiga attribut i experimentet. Om intervjun är interaktiv så

kan en eller flera fria attribut som intervjupersonen väljer tas med.

Komplexitet är viktigt vid design av alternativen. Studier har visat att männi-

skor ger de mest pålitliga svaren när enbart två eller tre faktorer varieras samtidigt.

Mer komplexa val kan få individerna att använda enklare valsätt, som att bara ta

hänsyn till en faktor i taget lexikografiskt. Provundersökningar kan avslöja gene-

rella svårigheter med frågorna. Genom att veta ungefär vilka preferenser individer

har kan extremt dominanta alternativ, som är bäst eller sämst med avseende på

alla faktorer, undvikas i den riktiga undersökningen.

Val mellan alternativ är mest likt verkliga situationer och mer bekant för inter-

vjupersonen. Rangordning och poängvärdering är mer effektivt för att uppskatta

individuella parametervärden men är svårare för intervjupersonen. Ofta används

rangordning eller poängvärdering men kompletteras med några enkla valfrågor i

slutet. En stor hjälp vid intervjuer är att använda bärbara datorer som hjälpmedel.

(Bradley, 1988) Fördelar med datorbaserade intervjuer är enligt Bradley (1988)

bland annat:

e Ett intressant och flexibelt presentationsformat.

e Ett format som är konsekvent mellan alla intervjuare och intervjupersoner.

e Automatisk datakodifiering och lagring.

e Möjlighet att lägga in kontroller för att undvika inkonsistenta eller felaktigt

införda svar.

Det är enligt Bradley bäst att använda sig av intervjuer ansikte mot ansikte,

men han anser att det även går bra att använda postenkäter eller en kombination av

postenkäter och telefonintervju om uppgifterna är ganska enkla och väl beskrivna.
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En nackdel med postenkäter är att CA-alternativen inte kan anpassas till varje

intervjupersons förhållanden.

Tre sätt att förenkla genomförandet av en CA-undersökning är enligt Jones

(1989):

e Begränsa valen till 3 eller 4 attribut och 2 eller 3 nivåer.

e Om fler attribut måste användas delas valexperimenten upp på två eller fler

olika spel med färre attribut i varje och med en vanlig faktor (ofta avgift) hos

alla spel. De olika spelen kan få utföras av samma eller av olika personer.

e Visa intervjupersonerna bara en del av alla val genom att använda fraktionell

faktor-design.

Jones (1989) anser att det finns olika sätt att öka CA-undersökningens realism:

Fokusera på speciellt beteende i stället för på generellt beteende.

Använda realistiskt valsammanhang.

Använda existerande attributnivåer i undersökningen.

Använda intervjupersonernas uppfattning om vad som är möjligt när gränserna

sätts för hur attributens nivåer varierar i experimentet.

Införa kontroller på givna svar där det är möjligt.

Tillåta valen att variera beroende på effekter mellan olika dagar.

Säkerställa att alla relevanta variabler är med i analysen.

Förenkla presentationen av valmöjligheterna och hur den använda valprocessen

går till.

e Försäkra sig om att hänsyn tas till valbegränsningar, som exempelvis fast ar-

betstid.

e Låta intervjupersonerna välja svar som inte finns med bland alternativen.

Priset för ökad realism är större komplexitet i design, genomförande och analys

av undersökningen. Det finns lyckligtvis tillgång till mer och mer datorprogram

som hjälpmedel. (Jones, 1989).

Med CA får oftast varje person lämna fler svar än med RP och därför finns det

möjlighet att skatta värderingar för varje intervjuperson för sig. Kravet för att detta

ska gå att göra är att antalet alternativ måste uppgå till minst ett mer än antal fak-

torer multiplicerat med antal nivåer för varje faktor. Det går dock att skatta vissa

parametrar på individnivå även om antalet alternativ är färre. Ju mer heterogen

marknaden är desto mer behov finns av att ha skattade värden för varje individ.

Individvisa värderingar har viss osäkerhet vilket talar för gruppvisa skattningar.

Ett sätt att lösa problemet med heterogenitet kontra osäkerhet i skattningarna är att

göra skattningar för olika grupper som kan antas vara mer homogena.

Det är viktigt att de faktorer som är med i experimentet är rimliga och begrip-

liga för intervjupersonen. Detta är en förutsättning för att individerna ska kunna

sätta sig in i situationerna och reagera på liknande sätt som om alternativen vore

verkliga. Om alternativen inte upplevs som trovärdiga finns det risk för att indi-

viden inte tar uppgiften att välja på allvar. Ett sätt att öka realismen är att anpassa

nivåerna till individens erfarenhet.

Faktorernas nivåer kan antingen förändras absolut eller relativt. Det är oftast

inte lämpligt att ha mer än 5 faktorer i ett spel. Vanligt förekommande är 4 fak-

torer. Ett sätt att minska antalet alternativ per spel är att dela upp alternativen på

flera spel. Det är dock inte lämpligt att samma person får genomföra fler än 4 spel.
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Vilken metod som bör väljas beror enligt Widlert (1992) på faktorer som om

frågorna är komplexa, om intervjun behöver anpassas till intervjupersonerna och

vad undersökningen får kosta. Det finns fördelar förknippade med att genomföra

intervjuer med hjälp av bärbara persondatorer. Hopp i formuläret kan då ske

automatiskt och formuleringen av frågorna kan anpassas till tidigare svar. Inter-

vjun blir mer neutral och många föredrar att vara med i intervjuer med dator. Det

är lättare att slumpa i vilken ordning olika faktorer och frågor ska stå. Det är vik-

tigt att genomföra provundersökningar för att se hur intervjumaterialet uppfattas

och om det går att nå tillräcklig svarsfrekvens. (Widlert, 1992).
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4 Andra metoder

4.1 Intervallmetoden

4.1.1 Kort definition av intervallmetoden

Intervallmetoden innebär att man försöker att finna ett intervall inom vilket det

verkliga värdet ligger. Detta kan genomföras på så sätt att undersökningspopula-

tionen delas upp i två lika stora grupper som får som uppgift att uppge sin högsta

betalningsvilja för att få tillgång till en kollektiv exkluderbar nyttighet. Den ena

gruppen ges incitament att uppge för låg betalningsvilja genom att de får betala en

motsvarande andel av uppgiven betalningsvilja (högst 100 %) för nyttigheten om

den totala betalningsviljan överstiger kostnaden. Den andra gruppen ges i stället

incitament att uppge ett för högt värde genom att de får betala en viss fast avgift

för nyttigheten om deras betalningsvilja är minst så hög som avgiften, oavsett hur

hög betalningsvilja de uppger.

Grupp ett ger den lägre gränsen för hur mycket nyttigheten värderas till i

genomsnitt och grupp två ger den högre gränsen för genomsnittlig värdering av

nyttigheten. Den undre gränsen (medelvärdet) multipliceras med antal intervju-

personer totalt i båda grupperna och detsamma utförs med den övre gränsen. Detta

ger ett intervall inom vilket den verkliga betalningsviljan antas ligga. Om detta

intervall (den undre gränsen) överstiger den totala kostnaden för nyttigheten så

tillhandahålls nyttigheten till dem i grupp ett som hade en betalningsvilja över-

stigande noll kr och till dem i grupp två som hade en betalningsvilja som minst

motsvarade avgiften som de skulle få betala. Nyttigheten finansieras genom att

intervjupersoner i grupp två med betalningsvilja som minst motsvarar den be-

stämda avgiften betalar denna avgift medan varje intervjuperson i grupp ett med

betalningsvilja över noll kr betalar en så stor andel av sin uppgivna betalningsvilja

(högst 100 %) som behövs för att täcka kostnaden för nyttigheten. Intervallmeto-

den kan enligt Bohm användas för att beräkna individers betalningsvilja för kol-

lektiva nyttigheter och utgör samtidigt ett alternativt sätt till skatt för att finansiera

produktion av kollektiva varor. Metoden är inte hypotetisk (tillförlitlighetskravet)

och den observerar snedvridningar i svaren (kontrollbarhetskravet). (Bohm, 1983,

1984).

4.1.2 Felkällor

Ett problem med intervallmetoden är att den kan anses som orättvis, dels eftersom

intervjupersoner i grupp ett kan få betala ett högre pris för nyttigheten än intervju-

personer i grupp två med högre betalningsvilja, och dels för att intervjupersoner i

grupp ett med betalningsvilja som understiger avgiften för grupp två får tillgång

till nyttigheten medan sådana intervjupersoner i grupp två inte får det. Det innebär

dessutom en samhällsekonomisk effektivitetsförlust att individer med värdering

som överstiger noll kr inte får tillgång till en nyttighet som inte kostar mer även

om fler får tillgång till den.

Ett annat problem är att det inte är säkert att kostnaden för nyttigheten täcks

även om betalningsviljan är högre än kostnaden, eftersom intervjupersonerna i

grupp två endast betalar avgiften oavsett hur hög betalningsvilja de har. Åter-

stoden kan då finansieras med statliga medel. Ytterligare ett problem är att inter-

vallet kan bli så brett att kostnaden ligger inom intervallet och det därmed inte går
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att avgöra om nyttigheten ska tillhandahållas. Om intervallet däremot är snävt så

tillhandahålls nyttigheten om den undre gränsen ligger över kostnaden och annars

inte (det kan finnas gränsfall). "Intervallmetoden är användbar oavsett intervallets

storlek, men precisionen i informationen och underlättandet av beslutsfattandet

blir större ju mindre intervallet är" (Bohm, 1983, sid 15).

Användandet av en fast avgift för grupp två kan påverka svaren i de båda grup-

perna eftersom avgiften kan uppfattas som ett rimligt värde av dem som tycker att

det är svårt att uppskatta sin högsta betalningsvilja. Den slumpvisa fördelningen

av intervjupersonerna på de två grupperna kan orsaka systematiska skillnader

mellan grupperna. Gränsvärdena måste därför ökas respektive minskas för att ta

hänsyn till eventuella så kallade slumpfel.

Metoden kan enligt Bohm även användas till värdering av icke exkluderbara

nyttigheter men då måste den utformas så att "de svarande har uppgiftsskyldighet"

och "stat eller kommun använder sin beskattningsrätt" så att alla i grupp två

tvingas att betala avgiften/skatten. Risk finns då för att intervjupersoner i grupp

två med betalningsvilja som understiger avgiften uppger för liten betalningsvilja

för att påverka att nyttigheten inte ska produceras. Metoden kan även användas på

stora populationer genom att göra ett stickprov. Då måste stat eller kommun ha

"möjlighet att beskatta hela populationen eller en relevant avgränsad grupp av

potentiella konsumenter". (Bohm, 1983, 1984).

4.1.3 Sätt att förbättra intervallmetoden

Ett sätt att minska problemen med intervallmetoden är att göra grupp två mindre,

så liten som möjligt om den fortfarande ska kunna fungera som en kontrollgrupp

och ge ett högsta värde. Om avgiften i grupp två höjs så minskar den orättvisa som

beror på att grupp två betalar en mindre avgift medan orättvisan p.g.a. individer i

grupp två med betalningsvilja högre än noll kr men lägre än avgiften ökar och den

samhällsekonomiska effektivitetsförlusten ökar. Ett sätt att minska risken för

underfinansiering är att göra grupp ett större.

För att få fram pålitlig information med intervallmetoden anser Bohm att föl-

jande krävs:

e TIntervjupersonerna får korrekt information.

e Intervjupersonerna får all relevant information om nyttigheten liksom hur det

bestäms om nyttigheten ska tillhandahållas samt hur den ska betalas.

e Intervjupersonerna får tillräckligt med tid att fundera på frågan och de ska ha

möjlighet att diskutera med vilka andra personer de vill.

e Åtgärder bör tas innan för att minska benägenheten att ge felaktiga svar.

Intervjupersonerna bör även få reda på att de kan antas bete sig strategiskt och

varför de inte bör göra det samt kostnaden för nyttigheten. (Bohm, 1983, 1984).

4.1.4 Empiriska studier med intervallmetoden

Bohm utförde 1969 ett experiment med intervallmetoden på Sveriges Radio. Ex-

perimentet handlade om betalningsvilja för att se ett ännu inte visat halv-

timmesprogram med det svenska komikerparet Hasse och Tage. Ett slumpmässigt

urval på 605 personer drogs bland invånarna i Stockholm i åldern 20 till 70 år. Av

dessa deltog 211 personer.
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Sex olika tillvägagångssätt för att ta reda på maximal betalningsvilja användes.

Enligt de första fem experimenten skulle programmet sändas om total betal-

ningsvilja överstiger kostnaden och i så fall skulle intervjupersonen få betala:

e I experiment 1 den betalningsvilja som intervjupersonen uppgivit.

e I experiment 2 en viss andel av uppgiven betalningsvilja, vilken är beroende av

total uppgiven betalningsvilja och totala kostnader.

e I experiment 3 enligt ett av de övriga fyra experimenten, intervjupersonen får

inte veta vilket.

e T experiment 4 en given summa, lika för alla.

e I experiment 5 ingenting.

Experiment 6 innebar först en fråga om maximal värdering av TV-programmet

utan angivelse av vad det skulle kosta intervjupersonen om det sändes.

Intervjupersonerna fick intrycket att många intervjuades på samma sätt och att

samtliga värderingar skulle adderas och om totalsumman översteg kostnaden så

skulle programmet visas och då sker betalning enligt ovan angivet. (Alla fick

sedan veta att betalningsviljan varit tillräcklig och fick betala enligt det sätt som

angivits i just det experimentet och sedan fick de se programmet.) Grupp 6 fick

först uppge total värdering (a) och sedan fick de uppge högsta bud för att få se

programmet, vilket skulle visas för de 10 av 100 som uppgav högst betalningsvilja

(b). Dessa 10 skulle sedan få betala uppgiven summa.

Resultatet blev att de fem första experimenten inte gav några signifikanta skill-

nader på 5-procentsnivån. Svaren var långt ifrån statistiskt olika. Experiment 3

och Ga eller Gb var de enda par som gav signifikant olika svar. (Bohm, 1972).

Under våren 1982 genomförde Bohm (1983, 1984) en undersökning med inter-

vallmetoden. Undersökningen gällde kommuners betalningsvilja för att få tillgång

till fastighetsbeskrivande statistik, FASTPAK. Den fasta kostnaden för FASTPAK

hade beräknats till 200 000 kr och sedan får användarna betala för de tjänster som

de använder. Samtliga 279 kommuner delades med viss stratifiering upp i två lika

stora grupper och varje kommun blev sedan ombedd att uppge en bindande högsta

betalningsvilja för att få tillgång till FASTPAK. Grupp ett skulle om FASTPAK

förverkligades få betala en andel av sin uppgivna betalningsvilja (högst 100 %)

medan grupp två skulle få betala en fast avgift på 500 kr om deras betalningsvilja

var minst 500 kr. Grupp ett skulle ge den undre och grupp två den övre gränsen

för genomsnittlig betalningsvilja för FASTPAK.

Intervjupersonerna (kommunerna) fick uppgifter om frågeställningen och be-

slutskriteriet, de gemensamma kostnaderna, en förklaring till varför det är natur-

ligt att olika kommuner värderar FASTPAK olika, varför det är rättvist att olika

användare i grupp ett får betala olika belopp, varför det fanns två olika grupper

med olika betalningsansvar och vilka taktiska incitament som finns för varje

grupp, samt att alla svar skulle bli offentliga. Varje grupp fick dessutom mer ut-

förlig information om den egna gruppens incitament till taktiska svar. Av de 279

kommunerna svarade nästan alla, nämligen 274 st. Grupp ett hade i genomsnitt

betalningsviljan 827 kr och grupp två 889 kr. Detta gav en undre gräns på

226700 kr och en övre gräns på 243 662 kr. Intervallet blev alltså endast

16 962 kr brett eller 7,5 % av den undre gränsen. Med 95 % konfidensintervall för

slumpfelet erhölls intervallet 196300 kr till 274900 kr. Beslut fattades att

FASTPAK skulle produceras eftersom det direkt observerade intervallet låg över

kostnaden och det var mycket liten sannolikhet att slumpfelet skulle medföra att
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den verkliga värderingen låg under kostnaden. I grupp två hade 93 kommuner

uppgivit en betalningsvilja på minst 500 kr och de fick mot 500 kr tillgång till

FASTPAK. Kommunerna i grupp ett fick betala hela sin betalningsvilja, totalt

113350 kr, och de som hade betalningsvilja över nollkr fick tillgång till

FASTPAK. Detta medförde att total inbetalning endast blev 159 850 kr, d.v.s. ett

underskott på 40 150 kr, p.g.a. att den undre gränsen för betalningsviljan låg så

nära den fasta avgiften. (Bohm, 1983, 1984).

4.2 Bidragsspelet

4.2.1 Kort definition av bidragsspelet

Bidragsspelet innebär att en grupp individer får i uppgift att ge bidrag till en kol-

lektiv nyttighet. Deltagarna vet gruppens storlek, nyttighetens kostnad och vad

varje person i gruppen har för nytta av nyttigheten. Intervjupersonerna väljer hur

stort bidrag de vill ge med regeln att nyttigheten tillhandahålls endast om de ge-

mensamma bidragen täcker kostnaden. Om bidragen inte täcker kostnaden får

intervjupersonerna tillbaka sina bidrag men om bidragen överstiger kostnaden så

får deltagarna inte tillbaka överskottet. Tidigare forskning om bidragsspelet har

enligt Prince et al (1992) visat att frivillig försörjning av den kollektiva nyttig-

heten lyckas i spelet och överkommer strategiska snedvridningar. Intervju-

personerna kommer att bidra med en summa som de anser är nödvändig för att

täcka kostnaden för nyttigheten snarare än maximal betalningsvilja. Meningen är

att bidragsspelet ska få fram värderingen av den marginella enheten. Individer är

från köp av privata nyttigheter vana vid att nyttigheten inte tillhandahålls om

buden understiger kostnaden. (Prince et al, 1992).

4.2.2 Empiriska studier med bidragsspelet

Prince et al (1992) genomförde en undersökning med bidragsspelet. Intervju-

personerna blev placerade i grupper med fem i varje. Varje intervjuperson hade

som uppgift att uppge betalningsvilja för en kollektiv nyttighet som skulle till-

handahållas i enheter enligt regeln att respektive enhet tillhandahölls gruppen om

summan av buden var lika med eller högre än kostnaden och att buden lämnades

tillbaka om de inte täckte kostnaden. När en enhet hade tillhandahållits bjöd

intervjupersonerna på nästa enhet. Processen slutade när bidragen inte längre

täckte kostnaden för en ytterligare enhet av nyttigheten. Intervjupersonerna fick

reda på övriga gruppmedlemmars inkomster, deras värdering av den kollektiva

nyttigheten och kostnaden för varje enhet.

Prince et al ställde upp två hypoteser. Den första var att eftersom aggregerade

bud är identiska med enhetskostnaden för nyttigheten så blir det ingen korrelation

mellan de individuella buden och den individuella värderingen av varan för de

"inframarginella" enheterna. De resultat som man fick fram förkastade generellt

inte denna hypotes. Den andra hypotesen var att individuella bud på marginella

enheter närmar sig den verkliga marginella betalningsviljan för dessa enheter.

Hypotesen att de aggregerade buden var väldigt nära den aggregerade värderingen

kunde inte förkastas.

Användning av denna metod innebär att den nyttighet som ska värderas måste

beskrivas helt så att intervjupersonerna kan sluta sig till både sin egen värdering

och den hos andra som skulle använda nyttigheten. Nyttan av nyttigheten måste

beskrivas och vilka som skulle få nytta. De som får nytta måste beskrivas i antal

VTT meddelande 782



57

och med deras personliga karaktäristika. Bidragsspelet innebär också att intervju-

personen måste få veta nyttighetens enhetskostnad. Det är med bidragsspelet möj-

ligt att utforma öppna frågor som kan vara motivförenliga om den kollektiva

nyttigheten är delbar och undersökningspopulationen kan segmenteras i termer av

per enhet tillkännagivna kostnader. (Prince et al, 1992).

4.3 Auktionsmetoden

4.3.1 Kort definition av auktionsmetoden

Ett sätt att få fram riktig betalningsvilja för en nyttighet är att genomföra en andra-

buds-auktion. En sådan auktion innebär att alla deltagare får skriva ner sin högsta

betalningsvilja för nyttigheten på en lapp. Den som har uppgivit högst betal-

ningsvilja får köpa nyttigheten för det näst högsta pris som någon har erbjudit. Det

finns här ingen anledning för budgivaren att uppge för låg betalningsvilja - det

spelar ingen roll hur högt bud hon ger så länge det inte överstiger hennes maxi-

mala betalningsvilja, eftersom det är näst högsta bud som betalas. Det finns heller

ingen anledning att uppge för hög betalningsvilja för då kan hon få betala mer än

maximal betalningsvilja, eftersom näst högsta bud kan överstiga hennes maximala

betalningsvilja. (Cummings et al, 1986).

Ett sätt att underlätta utplaceringen av oönskade anläggningar är att genomföra

en andra-buds-auktion. Städerna i en viss region får uppge betalningsvilja för att

slippa få en regional oönskad anläggning i staden. Varje stad får ge ett slutet bud

och sedan får den stad som har uppgivit det lägsta budet den oönskade anlägg-

ningen. Den stad som får ta hand om den oönskade anläggningen kan få antingen

sitt eget eller något annat av de högre buden som kompensation. Auktionsmeka-

nismen är individuellt rationell - deltagande i auktionen är rationellt för alla slags

städer eftersom den förväntade förlusten under den regionala auktionen är mindre

än förlusten om varje stad har sin egen anläggning. Jämviktsbudet är en växande

funktion av de lokala miljökostnaderna p.g.a. att auktionen genererar effektiva

lokaliseringsbeslut, d.v.s. den oönskade anläggningen placeras i den stad som har

lägst lokal miljökostnad. (0 Sullivan, 1993).

4.3.2 Sätt att förbättra auktionsmetoden

Kompensationsprogrammet förvrider lokala val ifall kompensationen för den

oönskade anläggningen är bunden till framtida hemvist i värdstaden. För att säkra

fullt deltagande i auktionen måste därför stordriftsfördelarna med den oönskade

anläggningen vara stora relativt de genomsnittliga lokala miljökostnaderna och

förvridningskostnaderna per betalningsenhet kompensation. En auktion i vilken

värdstaden får sitt eget bud (det låga budet) som kompensation är enligt

O'Sullivan (1993) inte inkomstneutral. Värdstaden bör därför få ett av de högre

buden som kompensation. (0 Sullivan, 1993).

4.3.3 Empiriska studier med auktionsmetoden

Varje år hålls en endags rådjursjakt i Sandhill wildlife demonstration area i Wis-

consin. Till rådjursjakten den 12 november 1983 ansökte 5349 jägare om tillstånd

att få jaga, men endast 150 tillstånd lottades ut. Universitetet i Wisconsin fick fyra

tillstånd för att kunna göra ett experiment. De 150 jägare som fått tillstånd delades

in i två grupper. Den ena gruppen fick vara med i en sluten auktion som innebar
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att de fyra med lägst WTA-bud fick dessa summor mot att lämna tillbaka sitt till-

stånd. Den andra gruppen fick delta i en hypotetisk sluten auktion. Vardera 73

personer i varje grupp uppgav bud. Värdena i den hypotetiska auktionen var lägre,

$833 jämfört med $1184. Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant p.g.a. att

variationerna var stora.

150 personer som ansökt om men inte fått något tillstånd fick vara med i en

sluten auktion med WTP. Hälften fick veta att de deltog i en verklig auktion och

att de fyra med högst bud skulle få ett tillstånd mot den summa de angivit. Den

andra halvan fick uppge hypotetiska slutna bud för att få ett tillstånd. Det var 68

av deltagarna i den verkliga auktionen och 71 av deltagarna i den hypotetiska auk-

tionen som svarade. Den genomsnittliga betalningsviljan blev 33 % högre med

hypotetisk auktion än i den verkliga auktionen ($32 jämfört med $24). Värdena

var dock inte signifikant olika. (Bishop, Heberlein, 1990).

4.4 indirekta RP-metoder

Två ofta använda indirekta metoder är resekostnadsmetoden och hedoniska pris-

metoden (Hanley, 1988). Resekostnadsmetoden innebär att kostnaden för att resa

till ett visst område tolkas som "ett pris för att utnyttja resursen". Hedoniska pris-

metoden går ut på att priset på en nyttighet påverkas av de egenskaper som direkt

eller indirekt är kopplade till nyttigheten. Exempelvis påverkar miljökvaliteten i

närheten av en fastighet priset på fastigheten enligt metoden. Fördelen med rese-

kostnadsmetoden och hedoniska prismetoden är att de på sätt och vis utnyttjar

avslöjat marknadsbeteende. En nackdel är att det är svårt att beräkna existens-

värden med hjälp av metoderna. (Kriström, Löfgren, 1990).

Hedoniska prismetoden kan endast användas när det finns ett signifikant sam-

band mellan icke-marknadsnyttigheten och marknadsnyttigheter. Denna metod tar

inte hänsyn till nyttan för konsumenter av icke-marknadsnyttigheten som inte kon-

sumerar marknadsnyttigheten. Resekostnadsmetoden tar inte hänsyn till icke-an-

vändarvärde (existensvärde). (Hanley, 1988) Dessutom kan värderingen av nyttig-

heten vara högre än kostnaden för att resa till den, och därmed kan resekostnads-

metoden ge en för låg värdering även för dem som nyttjar nyttigheten.
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5 Jämförelser mellan resultat med olika metoder

Ett sätt att undersöka hur bra olika metoder fungerar är att jämföra dem med var-

andra eller med verkligt beteende.

5.1 Jämförelse mellan olika varianter av CVM och indirekt

RP

Ett sätt att testa om CVM ger riktiga värden är att studera om de värden CVM ger

stämmer överens med de värden som erhålls med indirekta RP-metoder. Resultat

från CVM kan jämföras med resultat från hedoniska prismetoden och resekost-

nadsmetoden för att se om liknande resultat uppnås med de olika metoderna. Ett

problem är då huruvida de indirekta RP-metoderna ger riktiga värden.

OECD (1989) anser att det finns tre olika sätt att validera CVM-resultat, näm-

ligen reproduktion, jämförelse med estimeringar från andra källor och jämförelse

med verkligt beteende där det är möjligt. Det finns enligt OECD över 80 studier

med tillsammans flera hundra jämförelser mellan CVM och andra indirekta meto-

der. Resultaten är ofta tämligen lika, i allmänhet är CVM-estimeringar något lägre

än indirekta RP-estimeringar och starkt korrelerade med dem. Indirekta metoder

och CVM är två olika sätt att ta reda på en efterfrågekurva för en nyttighet som

inte har någon marknad. I båda fallen har detaljer i genomförandet stor påverkan

på resultatets kvalitet. Är expertbedömning ett alternativ till CVM? Enligt OECD

bör allmänheten själva vara bäst på att bestämma vad de har för värderingar.

OECD (1989) presenterar sju genomförda studier som jämfört CVM med rese-

kostnadsmetoden (RKM), hedoniska fastighetsprismetoden (HFPM) eller "site

substitution approach". Studierna visar att värdenas räckvidd överlappar varandra i

alla jämförelserna om noggrannheten är + 60 % av värdena, och överlappar i 13 av

de 15 jämförelserna om räckvidden är + 50 %. Detta tyder på att CVM ger

liknande resultat som de andra metoderna. Hur bra CVM är beror då på hur riktiga

de andra metodernas värden är. Tabell 6 nedan visar studierna och deras resultat.

(OECD, 1989).

Som exempel från tabell 6 nedan kan nämnas att en av dessa studier utfördes av

Brookshire et al (1984) och fick för nyttigheten information om jordbävningar

fram värderingen $47 per månad med CVM och $37 per månad med HFPM.
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Tabell 6 Jämförelse mellan CVM och indirekta metoder. (Källa: OECD, 1989).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CVM-studie |Indirekt marknadsstudie

Studien ut- |Nyttighet Värde Metod Värde

förd av

Knetsch, Rekreations- |$1,71 per RKM $1,66 per hus-

Davis (1966) dagar hushåll och håll och dag

dag

Bishop, He- |Jakttillstånd |$21 per till- |RKM

berlein stånd a) Tidsvärde a) $11,00

(1979) =0

b) Tidsv=1/4 b) $8,00

median inc

c) Tidsv=4 c) $45,00

median inc

Desvogues, |Förbättringar Användar- |RKM Användar-

Smith, av vatten- värden i ge- värden i

McGivney kvaliteten: nomsnitt: genomsnitt:

(1983)

a) "Loss of a) $21,41 a) $82,65

use"

b) "Boatable |b) $12,26 b) $7,01

to fishable"

c) "Boatable |c) $29,64 c) $14,71

to swim-

mable"

Seller, Stoll, |Båttillstånd |RKM Konsument-

Chavas till: överskott: överskott:

(1984)

a) Lake Con- a) $39,38 a) $32,06

roe

b) Lake b) $35,21 b) $102,09

Livingstone

c) Lake c) $13,01 c) $13,81

Houston

Thayer Rekreations- |Populations- Site substi- |Populations-

(1981) ställe värde per tution värde per hus-

hushåll och håll och dag:

dag: $2,54 $2,04

Brookshire |Luftkvalitets- Värde per HFPM Värde per må-

et al (1982) |förbättringar: månad: (property nad:

value)

a) Dålig till a)14,54 a) $45,92

ok b) $20,31 b) $59,09

b) Ok till bra

Brookshire [Information |$47 per må- [|HFPM $37 per månad

et al (1984) om jord- nad (property

bävningar values)
 

VTI meddelande 782

 



-_61

En jämförande studie av CVM och indirekta metoder för att värdera miljö-

nyttigheter har gjorts av Schechter (1991) gällande luftkvalitet i relation till hälso-

skador. Tre indirekta värderingsmetoder användes i studien. Hälsoproduktions-

metoden fokuserar på miljönyttigheten när den gör intrång på individens eller

hushållets hälsa genom efterfrågan på varor och tjänster som behövs för att ta bort

eller förhindra dessa skador. Metoden antar att hälsotillståndet snarare än

miljönyttigheten själv ingår i nyttofunktionen. Miljö och marknadsvaror och

tjänster är inputs i produktionen av hälsa. En konsumentpreferensmodell försöker

att beskriva hushållspreferenser för miljönyttigheten från observerade preferenser

för en relaterad marknadsnyttighet. Sjukdomskostnadsmetoden försöker att esti-

mera förändringar i utlägg på medicinska varor och tjänster och i värdet av för-

lorad produktion från dos-respons samband mellan ökad sjukdom och dödlighet

och omgivande föroreningsnivåer (utsläppsnivåer). Tre CVM-varianter användes,

varav två var CVM med individuell maximal betalningsvilja och den tredje var

binär CVM

Urvalet bestod av 3500 hushåll i staden Haifa i norra Israel. Intervjuer genom-

fördes med dem mellan maj 1986 och april 1987. Någon av de vuxna i hushållet

intervjuades och svarsfrekvensen blev 81 %. Intervjupersonerna fick besvara

frågor om hur de upplever luftförorening i grannskapet och på arbetsplatsen.

Andra frågor gällde hälsostatus, tidigare och nuvarande rökvanor, problem med

andningsorganen och sjukdomar, användning av medicinsk service, dagar till

sängs under de två senaste veckorna och sjukhusvistelse under det senaste året.

Dessutom ställdes CVM-frågor.

Intervjupersonerna fick se fotografier över Haifa på synligt förorenade och re-

lativt rena dagar. De fick veta att kommunen skulle sköta reningen av stadens luft

men att kostnaderna skulle delas av konsumenterna antingen genom skatter eller

genom högre varu- och tjänstepriser. Den lokala skatten användes som betal-

ningsmedel i studien. Intervjupersonerna fick uppge betalningsvilja som en pro-

centandel av den årliga lokala skatten dels för att förhindra en ytterligare försäm-

ring av luftkvaliteten med 50 % och dels för att förbättra luftkvaliteten med 50 %.

I varje scenario tillfrågades de som inte hade någon betalningsvilja om skälet till

detta. På så sätt kunde man skilja mellan dem som inte värderade miljöförbätt-

ringen och dem som ville protestera av olika skäl men som annars inte ansåg luft-

kvalitetförbättringar som värdelösa.

Olika delar av urvalet fick olika slags CVM-frågor. Vissa fick frågor om

maximal betalningsvilja. För att minimera utgångspunktssnedvridningar fick de

välja en lämplig procentandel från ett kort med varierande ordning på procenttalen

från 0 % till 100 %. Andra fick binära frågor som innebar att de skulle uppge om

de var beredda att betala en viss procentandel högre skatt för förbättringen i luft-

kvalitet. Det var de procenttalen som stod på betalningskortet som var utslum-

pade. Dessa svar analyserades med logitregression. Övriga intervjupersoner blev

tillfrågade om de skulle ha gått med på att höja - och med hur mycket - sin ur-

sprungliga WTP-summa om de skulle få veta att den ursprungliga totala summan

inte var tillräcklig för att genomföra förbättringen av luftkvaliteten.

I resultaten exkluderas protestnollbud, vilket ökar medelvärdet men inte för-

ändrar de relativa jämförelserna. Generellt tyder resultaten på att i genomsnitt är

intervjupersonerna beredda att betala mer för att förhindra ytterligare luftkvalitets-

förändringar än för att förbättra nuvarande nivåer. Medelvärdena från binär CVM

är väldigt lika speciellt dem från CVM med modifierad iterativ budgivningsproce-
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dur. Detta resultat kan enligt Schechter tolkas som ett bevis för effektiviteten hos

binär CVM när det gäller att samla konsumentöverskott.

Med hälsoproduktionsmetoden definierades hälsa som en variabel med tre

möjliga nivåer: frisk, har symptom samt har symptom och sjukdomar i andnings-

organen. Konsumtion av medicinsk service definierades som en variabel som be-

rodde på om åtminstone ett läkarbesök inträffade i tvåveckorsperioden före inter-

vjun. Intervjupersonernas hälso- och socioekonomiska attribut räknades in i den

modell som skattades. Sjukdomskostnadsmetoden skattade en social kostnad

p.g.a. luftkvaliteten. Konsumentpreferensmodellen slutligen antar liksom häl-

soproduktionsmetoden att hushållen konsumerar medicinsk service för att uppnå

önskad hälsonivå för vilken nivå av luftkvalitet som helst. Modellen har även med

kännetecken för hälsoproduktionsmetoden gällande luftkvalitet och husvärden.

Tabell 7 nedan sammanfattar och jämför resultat med olika metoder. I CVM

ingår inte protestnollbud medan de andra metoderna täcker alla intervjupersoner.

Det är stor likhet mellan resultaten med olika metoder när det gäller betalnings-

viljan för att förhindra en försämring av luftkvaliteten. Betalningsviljan för att

förhindra en försämring av luftkvaliteten är mycket större än betalningsviljan för

att få en förbättring av luftkvaliteten enligt studien med konsumentpreferens-

modellen men inte enligt CVM-studien.

Tabell 7 Jämförelse mellan direkt och indirekt värdering av en 50 %

förändring av uppfattadföroreningsnivå. (Källa: Shechter, 1991 ).

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

WTP för förbättring av WTP för att förhindra

luftkvaliteten med 50 % försämring av

50 % luftkvaliteten

Medelsumma per hushåll och år (israelisk

valuta)

CVM:

Ip får själv uppge en 37,7 70,9

summa

Modifierad budgiv- 67,8 89,0

ning

Binär 66,2 69,1

indirekta metoder:

Konsument- 9,8 73,3

preferensmodell

Hälsoproduktions- 90,0

metoden

Sjukdomskostnads- 185,0

metoden (dagar till

sängs)    

Värderingar med sjukdomskostnadsmetoden antas ofta ge högre värderingar än

de andra tre metoderna eftersom de representerar samhälleliga kostnader snarare

än individuella värderingar och inkluderar komponenter som inte förväntas

komma med i konsumentens optimeringsprocess. Ska CVM-värderingar antas

reflektera villighet att betala för att minska den direkta onyttan av sjuklighet och i
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vissa fall estetisk onytta av luftföroreningar, d.v.s. de psykologiska kostnaderna?

Om detta vore fallet anser Shechter att CVM-värderingarna, eller åtminstone en

stor del av dem, skulle adderas till värderingar med sjukdomskostnadsmetoden för

att få fram de totala samhälleliga kostnaderna för miljöföroreningar. (Shechter,

1991).

5.2 Jämförelse mellan CVM och direkt RP

Idealet är att testa CVM-värderingar med faktiskt beteende. Det finns i litteraturen

ett antal sådana test. Bishop och Heberlein (1990) genomförde en serie experiment

med jägare som hade ansökt om certifikat för att jaga hjort. Dickie et al (1987)

erbjöd lådor med jordgubbar vid dörren till olika priser (se utförligare beskrivning

av studien nedan). Carson et al (1986) testade riktigheten hos röstningsintentioner

i en röstning om vattenkvalitetsobligationer i Kalifornien 1985. Cummings et al

(1993) erbjöd individer små nyttigheter till varierande priser. Samtliga dessa fyra

undersökningar fick enligt Hanemann (1994) fram resultat som var till fördel för

CVM

Andra studier har gett resultat som är mer negativa för CVM. Boyce et al

(1989) mätte betalningsvilja och kompensationskrav för en krukväxt med

blandade resultat. Neill et al (1994) undersökte betalningsvilja för en karta och en

bild med negativa resultat. Duffield och Patterson (1991) och Seip och Strand

(1992) (se utförligare beskrivning av studien nedan) jämförde verkliga och hypo-

tetiska bidrag till en miljöangelägenhet.

Sinden (1988) genomförde 17 parallella experiment med verkliga och hypote-

tiska penningdonationer för att bistå jordbevarande och kontroll av välmåendet

hos eucalyptusträd. Inte i något av de 17 fallen var det någon statistisk skillnad

mellan verklig och hypotetisk betalningsvilja, vilket är ett positivt resultat för

CVM

Hanemann anser att det alltså finns en hel del bevis för validiteten hos svar från

CVM-undersökningar men att fler studier behöver genomföras. Många av de stu-

dier som utförts är enligt honom inte utformade på bästa sätt. (Hanemann, 1994).

Dickie et al (1987) genomförde en undersökning med syftet att jämföra efter-

frågefunktioner för en privat vara med verklig marknadstransaktionsdata och

hypotetiska svar. De två datatyperna, vilka mäter avslöjade respektive uppgivna

preferenser, samlades in genom personliga intervjuer. För att minimera de incita-

ment för strategiska snedvridningar som ofta uppkommer med kollektiva nyttig-

heter användes en privat nyttighet, nämligen färska jordgubbar. Intervjupersonerna

ombads att uppge vilken kvantitet jordgubbar de ville ha vid ett givet pris. Genom

att jordgubbar är en enkel och välkänd vara och genom att individer som regel-

bundet handlade matvaror intervjuades bör enligt Dickie et al risken för snedvrid-

ningar av resultaten minska. Andra skäl till att färska jordgubbar valdes var att de

inte är varaktiga och därmed kan efterfrågan ses som om allt annat förblir oföränd-

rat, jordgubbar är relativt billiga så att tillräckligt stora kvantiteter kan köpas och

ingen hänsyn behöver tas till inkomsteffekter vid prisförändringar samt att de

finns under viss säsong och fluktuerar mycket i pris. Betalningsmetoden var lika i

båda fallen.

Intervjuerna genomfördes i Laramie, Wyoming under juli 1984. Ett stratifierat

urval drogs från personer som ofta handlar livsmedel och 72 hushåll valdes ut för

att få verkliga frågor och ytterligare 72 hushåll för att få hypotetiska frågor. I

intervjuerna med verkliga köp erbjöds intervjupersonerna att köpa jordgubbar för
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ett visst pris per pint3. Hushållen var indelade i sex grupper som blev erbjudna att

köpa till olika pris: $.60, $.80, $1.00, $1.20, $1.40 och $1.60. Om intervju-

personen ville köpa minst en pint för det aktuella priset så genomfördes köpet.

Direkt därefter berättade intervjuaren att syftet med besöket egentligen var att göra

en undersökning. Intervjupersonen fick tillbaka sina pengar och fick behålla jord-

gubbarna mot att slutföra frågorna. I intervjuerna med hypotetiska köp användes

samma procedur med ett par skillnader. I stället för att informera intervjupersonen

om priset som jordgubbarna såldes för så sade intervjuaren att de gjorde en mark-

nadsundersökning. Efter denna introduktion tillfrågades intervjupersonen hur

många pint hon skulle köpa om jordgubbarna denna dag såldes ett visst pris, som

var något av de sex priserna ovan. Efter att ha fått svar på detta blev intervju-

personen erbjuden jordgubbar utan kostnad och intervjun slutfördes.

Den empiriska analysen visade att nollhypotesen om att de två olika metoderna

(verklig och hypotetisk) ger strukturellt identiska efterfrågefunktioner inte kan

förkastas på 1 % signifikansnivå. Ett problem med insamlade data var att på 5 %-

nivån sålde ett av de tre intervjuarteamen signifikant färre pint jordgubbar vid

verklig betalning. Om dessa data tillsammans med en extrem observation i hypo-

tetiska data tas bort så varierar den genomsnittliga åtgången på jordgubbar mellan

verklig och hypotetisk dock med mindre än 1 %. (Dickie et al, 1987).

Ett experiment utfördes av Bishop och Heberlein (1987) med jakttillstånd,

vilket gav ägaren rätten att skjuta en kanadagås i Horiconzonen i centrala

Wisconsin mellan 1 oktober och 15 oktober 1978. En jägare kunde endast få ett

sådant tillstånd och totalt lottades 13 974 tillstånd ut av Naturresursdepartementet

i Wisconsin. Tillståndet var gratis och över 50 000 jägare ansökte om det.

Ett slumpvis urval på 237 jägare drogs bland de som fått ett tillstånd. Var och

en av dem blev erbjudna en summa pengar för att lämna tillbaka tillståndet. Sum-

morna bestämdes slumpvis och varierade mellan $1 och $200. Brevet med er-

bjudandet förklarade att jägaren skulle skicka tillbaka checken eller tillståndet och

att det skulle poststämplas senast 29 september. Det var 221 av jägarna (94 %)

som skickade tillbaka checken eller tillståndet. Ett annat urval på 353 jägare med

tillstånd fick via posten en liknande binär CVM-fråga. Frågan var utformad som

den andra, förutom att förslaget var hypotetiskt, d.v.s. de tillfrågades om de skulle

ha skickat tillbaka tillståndet för $X om de hade blivit erbjudna det. Även här

varierade summorna slumpmässigt mellan $1 och $200. Även i denna grupp blev

svarsfrekvensen 94 %. Gåsjägarnas genomsnittliga kompensationskrav blev vid

hypotetiska frågor $101, vilket var 60 % högre än det genomsnittliga kompensa-

tionskravet vid verklig betalning som blev $63. Denna skillnad var statistiskt

signifikant.

I Sandhill wildlife demonstration area i Wisconsin hålls en endags rådjursjakt

per år. Tillstånden för att få jaga delas ut gratis genom ett lotteri. Till jakten 1984

fick 150 jägare tillståndet via lotteriet. Universitetet i Wisconsin fick ytterligare 75

tillstånd för att kunna genomföra ett experiment. Hälften av de 150 jägare som fått

ett tillstånd fick ett brev som förklarade studien och en check på en slumpvis vald

summa mellan $16 och $539. De andra 75 jägarna fick likadana binära anbud

förutom det att de var hypotetiska.

För att testa WTP valdes slumpvis 150 jägare som ansökt om men inte fått ett

tillstånd ut. Hälften fick erbjudande om att köpa ett tillstånd för $X. Resten fick

samma erbjudande med skillnaden att det var hypotetiskt. Buden varierade
 
> 0,57 liter
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slumpmässigt mellan $18 och $512. Mer än 95 % av dem som fått uppge kompen-

sationskrav svarade och 93 % av dem som fått uppge betalningsvilja. Med WTA

blev medelvärdet mycket högre vid CVM (nästan 175 %) än medelvärdet vid

verklig försäljning. Detta är en statistiskt signifikant skillnad. För WTP var CVM-

värdena mycket närmare de verkliga värdena: $35 jämfört med $31. Skillnaden

var inte tillräckligt stor för att vara statistiskt signifikant. De binära CVM-resul-

taten verkar alltså lovande för WTP men inte för WTA. (Bishop, Heberlein,

1990).

Huvudsyftet med en studie av Seip och Strand (1992) var att studera relationen

mellan hypotetisk betalningsvilja för miljönyttigheter med hjälp av CVM med

individuell maximal betalningsvilja och verklig betalningsvilja. Genom intervjuer

tillfrågades 101 vuxna norrmän om sin maximala betalningsvilja för att stödja

Norges största miljöorganisation, Norges Naturvernförbund (NNV). De fick först

frågan om de var beredda att ge medlemsavgiften på 200 norska kroner (NOK). På

den frågan svarade 64 personer ja. Därefter följde en fråga som innebar att inter-

vjupersonen fick uppge sin maximala betalningsvilja för att stödja organisationen.

Drygt en fjärdedel (27 personer) angav O NOK, en fjärdedel (25 personer)

200 NOK, 10 personer mer än 0 men mindre än 200 NOK medan resten (39 per-

soner) angav en högre betalningsvilja än 200 NOK.

De som hade uppgivit att de var villiga att betala medlemsavgiften på

200 NOK till NNV, 64 st, fick i december 1989 ett brev från NNV om att gå med i

organisationen. De som inte hade betalat avgiften i januari 1990 fick ett nytt brev.

Endast 6 personer, knappt 10 %, betalade in medlemsavgiften. De som betalade

hade haft relativt hög betalningsvilja vid CVM-undersökningen. De hade i genom-

snitt angivit betalningsviljan 475 NOK jämfört med 320 NOK i genomsnitt för

alla med 200 NOK eller över.

25 av de 58 personer som hade angivit betalningsvilja på 200 NOK eller mer

men som inte betalat medlemsavgiften blev telefonintervjuade. De fick frågan om

det viktigaste skälet till att de inte hade betalat. 13 personer uppgav att de fick för

många tillfrågningar om att stödja goda ändamål och inte kunde stödja alla, 5 per-

soner uppgav att de hade det för dåligt ekonomiskt och 4 personer uppgav att de

ännu inte hade haft tid att betala medlemsavgiften. En person ansåg att NNV var

ineffektiva i kampen för miljön, en att informationen om NNV var dålig och en att

det var fel att knyta en kampanj för föreningen till CVM-undersökningen.

En stor majoritet indikerar alltså att de uppgivit för hög betalningsvilja. Huvud-

skälet till övervärderingen kan enligt Seip och Strand vara något av följande:

e Intervjupersonen uppger betalningsvilja för miljönyttigheter i allmänhet.

e Hypotetisk, utgångspunkts- eller andra typer av snedvridningar i CVM-under-

sökningen.

e Skillnader p.g.a. att betalningsviljan var för nyttan av att NNV existerade och

inte för att själv vara medlem. En slags fripassagerarsnedvridningar.

e De som tycker att någon annan miljöorganisation är bättre kanske hellre vill gå

med i den i första hand.

e Sämre ekonomi än när CVM-undersökningen utfördes.

e Har ännu inte haft tid att betala.

Enligt Seip och Strand är endast a) och b) kritik mot CVM.

De telefonintervjuade fick även sju alternativa skäl till varför de inte hade be-

talat in och så fick de uppge så många av dessa skäl som de ville. Alla utom en
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uppgav som ett skäl att betalningsviljan hade varit för miljönyttigheter i allmänhet

och inte speciellt för NNV. Endast tre intervjupersoner uppgav fripassagerar-

motivet som ett skäl. Personerna fick sedan ändra sin betalningsvilja om de ville,

varav 17 minskade den och 8 behöll den som den var.

Det kan vara svårt att använda CVM för denna slags miljönyttighet. Det största

problemet är att det är stor risk för att värderingen av det privata medlemsskapet

blandas ihop med de mer omfattande nyttigheter som sammanknippas med NNV.

Seip och Strand anser att studien har gett starka indikationer på att betalnings-

viljan kan bli mer realistisk, och oftast lägre, genom att intervjupersonerna får

genomgå flera omgångar av intervjuer och värderingar. (Seip, Strand, 1992).

En undersökning genomfördes av Cummings et al (1995) för att testa om binär

CVM ger samma resultat som verkliga binära frågor. Tre privata varor, nämligen

en juicemixer, en kalkylator och chokladkakor användes som undersöknings-

objekt. Studien med juicemixern genomfördes med kyrkobesökare och de andra

två studierna genomfördes med studenter. Undersökningarna gick till så att inter-

vjupersonerna efter inledande frågor och upplysningar fick frågan om de skulle

vara beredda att betala en viss summa ($8 för juicemixern eller $3 för kalkylatorn

eller $3,50 för chokladkakorna) om de skulle bli erbjudna att köpa dem för det.

Därefter blev samma personer tillfrågade om de var beredda att verkligen köpa

varan för priset, betala beloppet nu mot att få varan nu. Dessutom blev i varje

undersökning en grupp enbart tillfrågade om att verkligen köpa varan för det an-

givna priset. Resultaten av undersökningarna visas i tabell 8 nedan.

Tabell 8 Resultat av experiment med hypotetisk kontra verklig betalning.

(Källa: Cummings et al, 1995).

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

"Within subjects" "Between sub-

jects"

Binär CVM Verkliga binära Verkliga binära

Nyttighet frågor frågor

A. Ja-svar/antal observationer

Juicemixer _|21/51 8/51 5/46

Choklad 10/24 1/24 2/26

Kalkylator 17/81 6/74

B. Procentandel ja-svar

Juicemixer _|41 16 11

Choklad 42 4

Kalkylator 21 8      

I alla tre fallen kunde hypotesen om lika svar på hypotetisk och verklig fråga

förkastas. Syftet med undersökningen var att se om binär CVM ger samma svar

som riktiga binära frågor. Resultaten från undersökningen tyder enligt Cummings

et al på att de skiljer sig åt. (Cummings et al, 1995).

5.3 Jämförelse mellan CA och direkt RP

Ett sätt att undersöka validiteten hos CA är att jämföra resultaten från CA-under-

sökningar med resultaten från undersökningar med direkt RP. Ett sätt är att först
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mäta med CA och sedan mäta med direkt RP. För att detta ska kunna utföras

måste de hypotetiska betingelserna existera samtidigt som undersökningen genom-

förs eller senare. Om de finns nu så blir inte CA-undersökningen hypotetisk och

valideringen blir därmed inte så stor. Det gäller därför i så fall att välja att under-

söka något som senare ska genomföras oberoende av CA-undersökningen. Det är

mycket svårt att hitta tillfällen som uppfyller undersökningskraven.

Ett annat enklare sätt är att jämföra resultat av oberoende undersökningar med

CA och resvaneundersökningar (RVU). Problemet är dock att man inte vet om

resultaten från RVU är sanna. Det går trots allt att göra så kallad begreppslig va-

liditet, vilket innebär att undersöka hur väl metoden mäter det den ska enligt hypo-

teser som ställs upp om faktorer som påverkar värderingen. (Gärling et al, 1989)

En undersökning som jämförde CA med direkt RP genomfördes av Adamowicz

et al (1994). I den här undersökningen användes en typ av CA där individer får

svara på ett antal frågor som innebär att de väljer ett av tre alternativ.

Varje fråga innebar val mellan ett rekreationsställe med rinnande vatten, ett re-

kreationsställe med stillastående vatten eller att delta i någon annan rekrea-

tionsaktivitet som inte är vattenanknuten alternativt att stanna hemma. Alterna-

tiven med rinnande respektive stillastående vatten beskrevs genom ett antal karak-

täristika hos rekreationsområdet. Exempel på karaktäristika är avstånd till om-

rådet, vattenkvalitet och fiskefångstlycka. Det val som individen gör indikerar en

preferens för attributen hos ett alternativ framför de andra. Varje individ besvarade

ett antal valfrågor. I varje fråga angavs platser med rinnande och stillastående

vatten med olika nivåer på olika attribut. Nivåerna angavs enligt en ortogonal de-

sign.

Verkliga val mellan rekreationsplatser, RP-data, samlades in. CA-frågorna ut-

formades med de verkliga rekreationsplatserna som grund. RP- och CA-mo-

dellerna skattades med multinomiala logit-tekniker.

CA-frågorna innebar att man tog fram hypotetiska alternativa val där valen be-

skrevs genom ett antal attribut som har att göra med vattenanknuten rekreation. 13

olika attribut användes i undersökningen och dessa hade vardera mellan 2 och 4

nivåer. Den slutliga designen bestod av 64 valsituationer. Dessa delades in i 4

olika spel med 16 valsituationer i varje och varje undersökningsperson fick göra

ett av dem genom postenkät.

Drygt 50 % av de 2383 personer som man fick tag i på telefon (4497 telefon-

nummer slogs) besvarade de frågor som ställdes i telefon. 63,7 % av dessa, 785

personer, gick med på att få en CA-postenkät hemskickad. 413 korrekt ifyllda en-

käter, 45 % av dem som gick med på att vara med, skickades tillbaka. De hade fått

utföra något av spelen.

Information om det verkliga valet av rekreationsplatser samlades in från samma

urval av intervjupersoner som besvarade CA-undersökningen vid den första tele-

fonkontakten innan CA-enkäten sändes till dem. Det är därför möjligt att jämföra

CA och RP för samma intervjupersoner. RP-frågorna gällde vilka rekreationsresor

intervjupersonen gjorde i augusti månad 1991. CA-skattningarna blev högre än

RP-skattningarna men skillnaden var inte konstant. (Adamowicz et al, 1994).

VTT meddelande 782



68

6 Studier av intrång i miljön av trafikanläggningar

och trafik

Värdering av intrång i miljön av trafikanläggningar och trafik har inte uppmärk-

sammats i USA och jag har inte funnit några amerikanska studier om detta. I

Sverige är detta ett mycket uppmärksammat ämne och det anses som angeläget att

på något sätt kunna värdera intrång i miljön av trafikanläggningar och trafik.

Varför är detta ämne aktuellt i Sverige men inte i USA? Vi har diskuterat detta i

DPU*:s arbetsgrupp om intrång och kommit fram till att en förklaring kan vara att

i USA är äganderättigheterna till mark marknadsmässigt värderade och väldefinie-

rade, vilket inte är fallet i Sverige. En annan orsak till att frågan inte har uppmärk-

sammats i USA kan vara att de där har accepterat bilsamhället och låter vägar

m.m. ta den mark i anspråk som de kräver.

I stadsbygd sker ofta intrånget inte på någon privatpersons tomt eller mark,

utan i den gemensamma närmiljön som är en kollektiv nyttighet. Dessa intrång

kan inte lösas privat, något som däremot kan göras i vissa fall på landsbygden. För

att på ett marknadsmässigt sätt komma fram till om ett intrång ska ske krävs det

att äganderättigheterna är väldefinierade och privata. Detta är nästan aldrig fallet i

städerna och oftast inte heller på landsbygden, eftersom marken/miljön oftast är

"gemensam egendom" (via staten). Nedan presenteras studier som har haft som

syfte att försöka värdera intrång i miljön av trafikanläggningar och trafik. Ett pro-

blem som man uppmärksammar när man jämför utförda studier är att betalnings-

viljan kan bli densamma oavsett om man frågar efter individens eller hushållets

betalningsvilja och att samma belopp uppges oavsett om det är per år eller en en-

gångssumma. Ett annat problem är att CA har gett mycket större värden än CVM.

6.1 Värdering med CVM med individuell maximal

betalningsvilja

6.1.1 Värdering av minskat obehag av trafik i High Wycombe

Det finns ett växande intresse för att värdera effekter på miljön, av vägar och tra-

fik, i pengar. Då kan besluten bli bättre genom att även omgivningseffekterna

kommer med i cost-benefit analysen. Förändringar i miljön beskrivs ofta genom

de konsekvenser som förändringen medför. Exempelvis skulle en studie för att

värdera obehag p.g.a. trafik inte beskriva trafiken utan det obehag den ger upphov

till.

En undersökning med hemintervjuer genomfördes av Baughan och Savill

(1994). Studien innebar att 25 personer som bodde i hus vid väl trafikerade vägar i

High Wycombe blev intervjuade. De fick först ett antal CVM-frågor, där de skulle

värdera förändringar i trafik (version A) eller förändringar av obehag p.g.a. trafik

(version B). Tre scenarier ingick i frågeversion A: fördubbling av trafiken, halve-

ring av trafiken samt att all genomfartstrafik tas bort från gatan utanför bostaden.

Intervjupersonerna fick uppge obehaget p.g.a. trafik på en sjugradig skala i varje

scenario. Frågeversion B innebar samma scenarier som i version A, men det var

förändringar av obehag p.g.a. trafik i stället för förändringar i trafik som skulle

värderas. Intervjupersonerna i A och B fick uppge sin WTP via skatten för

 

* Delegationen för prognos- och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn
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minskningar i trafik/obehag p.g.a. trafik. De fick välja WTP bland ett antal alter-

nativa summor på ett betalningskort.

Därefter följde en intervju för att testa frågorna. Det var fem CVM-problem

som undersöktes:

e Kunde intervjupersonerna föreställa sig omgivningsförändringarna som CVM-

frågorna beskrev?

e Vad tycker intervjupersonerna om att betala för minskad trafik eller minskat

obehag p.g.a. trafik, hur kom de fram till sin betalningsvilja och skulle de

verkligen betala?

* Var intervjupersonerna villiga att acceptera kompensation för ökningar i trafik

eller obehag p.g.a. trafik och skulle de ha blivit helt kompenserade av de vär-

den som de angav?

e Behövde intervjupersonen inse ett möjligt sätt att uppnå förändringen för att

kunna värdera den?

e Vilken åsikt har intervjupersonen om alternativa betalningssätt?

Intervjupersonerna uppgav att de tyckte att det var enkelt att föreställa sig både

de ökningar och de minskningar i trafik eller obehag p.g.a. trafik som angavs i

frågorna. De verkade förstå och acceptera frågan om värdering av förändringar i

obehag p.g.a. trafik längs en värderingsskala. Om det är möjligt att låta folk vär-

dera förändringar i obehag p.g.a. trafik i CVM-undersökningar kan detta lösa svå-

righeten med att beskriva nya omgivningsförhållanden.

Majoriteten av intervjupersonerna uppgav att de skulle vara beredda att betala

för att minska trafiken eller obehaget av den. WTP visade sig i denna studie vara

känslig för storleken på förändringen och inkomsten. Vissa personer bekymrade

sig för om och hur förändringarna skulle genomföras och upprätthållas. Vissa und-

rade också om andra var villiga att betala. Huvudorsaken till att vissa intervju-

personer inte ville betala var att de antingen inte stördes av trafiken eller att de inte

trodde att den angivna förändringen var tillräcklig för att förändra deras obehags-

nivå.

Det var färre intervjupersoner som var villiga att acceptera försämringar i om-

givningen om de fick ersättning (WTA). De som angav någon WTA kände att

pengarna inte fullt ut skulle kompensera dem. Detta är något som har stor

betydelse för CVM-undersökningar.

Resultatet tyder på att de som kan föreställa sig hur förändringen skulle kunna

genomföras har större benägenhet att uppge WTP för den. Intervjupersonerna hade

starka åsikter om olika betalningssätt. Det ansågs som viktigt om finansieringen

sker lokalt eller nationellt och om pengarna verkligen kommer att användas för att

lösa problemet. Betalningssättets påverkan på WTP har betydelse för CVM-under-

sökningar som har som syfte att samla in omgivningsvärderingar för att använda

dem senare. (Baughan, Savill, 1994).

6.1.2 Nya vägars intrångskostnader

Grudemo (1994) sammanfattar resultaten av ett antal CVM-studier utförda genom

postenkäter med syfte att värdera negativa miljöeffekter vid intrång p.g.a. en ny

väg. CVM-studierna genomfördes på sex olika vägprojekt. Två av dem, E6 vid

Ljungskile och Gillbergaleden i Eskilstuna, genomfördes före ett planerat väg-

projekt, d.v.s. som ex ante-studier. Fyra studier genomfördes i stället ex post, efter

att vägprojektet genomförts, nämligen förbifart Osbyholm, Klockartorpsleden i
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Västerås, Söderleden i Norrköping samt Säterivägen i Mölnlycke. Dessa studier

sammanfattas nedan med utgångspunkt från Grudemo (1994) samt respektive ur-

sprungskälla.

6.1.2.1 Värdering av miljökostnader av en ny väg i Ljungskileviken ex

ante

En av studierna gällde en eventuell ny sträckning av E6 med 110 km/h i stället för

den gamla vägen genom Ljungskile med 70 km/h och genomfördes av Trouvé och

Jansson (1987). Den planerade vägen skulle skapa en barriär mellan tätorten och

Ljungskileviken. CVM-frågan gällde vilket bidrag som intervjupersonen skulle

vilja ge för att få motorvägen i en annan dyrare sträckning alternativt att helt

slippa motorväg eller vilken kompensation som skulle behövas för att intervju-

personen skulle acceptera den nya sträckningen.

Enkäten skickades ut till 500 hushåll i Ljungskile. Hälften av hushållen ombads

uppge betalningsvilja för att få motorväg i annan sträckning samt för att slippa

motorväg medan hälften av hushållen ombads uppge lägsta kompensationskrav för

att acceptera motorvägen. CVM med individuell maximal betalningsvilja använ-

des och båda frågorna var utformade så att intervjupersonen själv fick fylla i ett

engångsbelopp. Svarsfrekvensen blev 66,4 %. Endast 4 % av intervjupersonerna

ville ha vägen i den planerade utformningen. En tredjedel av de som inte ville ha

motorvägen i aktuell sträckning ville inte ha någon motorväg alls.

Kompensationskraven för att acceptera motorvägen var mycket högre än be-

talningsviljan för att slippa den. Betalningsviljan för att ha det som idag blev i

genomsnitt 18 000 kr och genomsnittlig betalningsvilja för annat alternativ (öst)

blev lika stor. Kompensationskravet för att acceptera motorvägen blev i genom-

snitt 300 000 kr. (Trouvé, Jansson, 1987).

6.1.2.2 Värdering av Gillbergaleden i Eskilstuna ex ante

Gillbergaleden i Eskilstuna var tänkt att dras i den sydvästra delen av Eskilstuna

tätort för att avlasta ett bostadsområde i närheten från genomfartstrafik. Den nya

leden skulle dock bli en barriär och göra intrång i Kronoskogen. CVM-frågan

gällde vilket engångsbelopp som intervjupersonens hushåll högst vore beredda att

betala genom höjd kommunalskatt för att leden läggs i tunnel under Kronoskogen

i stället för planerat alternativ.

Enkäten skickades till 200 hushåll boende nära den tilltänkta leden. Hälften av

enkäterna hade en CVM-fråga som innebar att intervjupersonen själv fick uppge

en summa och hälften hade ett antal förtryckta summor (ett antal alternativ ges

och intervjupersonen får ringa in ett alternativ eller ge ett eget högre). Svars-

frekvensen blev 54%. CVM-frågan där intervjupersonen själv fick uppge en

summa resulterade i medelvärdet 355 kr per hushåll och med förtryckta alternativ

blev medelvärdet 686 kr per hushåll. Denna studie genomfördes i ett examens-

arbete vid Linköpings Universitet av Landell och Smith 1987. (Landell, Smith,

1988).

6.1.2.3 Intrångsvärdering av förbifart Osbyholm ex post

Förbifarten vid Osbyholm är en motortrafikled som öppnades för trafik 1986.

Europavägen gick tidigare genom samhället. Den går nu i stället norr om Osby-

holm genom lövskogen "engelska parken" söder om Osbyholms slott. Stefan

Grudemo (1987) genomförde en studie med CVM med individuell maximal

VTI meddelande 782



71

betalningsvilja, där CVM-frågan gällde vilket engångsbidrag intervjupersonens

hushåll högst skulle ha bidragit med för att få det förslag till sträckning som de

ville ha i stället för genom engelska parken. Personliga intervjuer i hemmet

genomfördes med ett fåtal mycket berörda hushåll som bodde vid den aktuella

vägen. Medelvärdet för betalningsviljan blev 22 350 kr per hushåll. (Grudemo,

1987).

6.1.2.4 Värdering av Söderleden i Norrköping ex post

1982-84 byggdes Söderleden genom de södra delarna av Norrköping för att få

bort trafik från centrum och få en tvärförbindelse mellan E4 och E22. Den drogs

genom grönområden. Leden är nedsänkt och har bullervall. CVM-frågan gällde

Söderleden i tunnel genom höjd kommunalskatt. Enkäten skickades till 124 hus-

håll som bodde nära leden. Svarsfrekvensen blev 71 %. Intervjupersonerna fick en

CVM-fråga där de ombads uppge en engångsavgift via kommunalskatten för hus-

hållet för att ha fått leden i tunnel i stället. Betalningsviljan blev i genomsnitt

7018 kr per hushåll. Studien ingick i ovannämnda examensarbete. (Landell,

Smith, 1988).

6.1.2.5 Intrångsvärdering av Klockartorpsleden i Västerås ex post

Klockartorpsleden i Västerås byggdes 1979-81 några hundra meter söder om den

tidigare E18-sträckningen, d.v.s. Stockholmsvägen. 3 km av leden sträcker sig

genom ett grönområde. Leden är nedsänkt och har bullerplank. Grudemo (1988)

genomförde en studie med CVM med individuell maximal betalningsvilja. Tre

olika betalningsviljefrågor ställdes i undersökningen. En (i enkät 1) gällde hus-

hållets högsta bidrag totalt för att hela Klockartorpsleden hade dragits i tunnel.

Intervjupersonen fick själv uppge en summa. Enkät 2 varierades med två olika

frågor. De gällde intervjupersonens betalningsvilja per år via kommunalskatten för

att Klockartorpsleden hade lagts i tunnel. Den ena frågan innebar att intervju-

personen fick välja mellan ett antal summor medan den andra innebar att intervju-

personen själv fick uppge en summa.

Enkät 1 skickades till totalt 204 hushåll i bostadsområden runt leden. Svars-

frekvensen blev 71 %. Enkät 2a och 2b skickades till 103 hushåll vardera och

svarsfrekvensen blev 69 % respektive 77 %. Frågan där intervjupersonen själv fick

uppge ett engångsbelopp gav medelvärdet 464 kr per hushåll. CVM-frågan om

årligt personligt belopp fick medelvärdet 372 kr per person och år medan frågan

där intervjupersonen valde mellan ett antal summor gav medelvärdet 376 kr per

person och år. Frågan med årligt belopp gav alltså större total värdering än frågan

om engångskostnad. (Grudemo, 1988:1).

6.1.2.6 Intrångsvärdering av Säterivägen ex post

Säterivägen i Mölnlycke, som öppnades för trafik 1982, går nära en fågelrik sjö i

grönområden. Varje enkät hade en av två frågor med CVM med individuell

maximal betalningsvilja, varav den ena innebar att intervjupersonen själv fick

uppge en summa medan den andra frågan hade förtryckta alternativ. Frågorna

gällde årligt belopp personligen, till exempel via kommunalskatten, för att Säteri-

vägen i stället hade byggts som vägtunnel. Enkäten skickades till 260 slump-

mässigt utvalda personer i Mölnlycke. Svarsfrekvensen blev 68 %. CVM-frågan

gav medelvärdena 371 kr per person och år när intervjupersonen själv fick uppge
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ett belopp och 526 kr per person och år med förtryckta alternativ. Denna ex post-

studie utfördes av Grudemo 1988. (Grudemo, 1988:2).

6.1.3 Undersökning om betalningsvilja för minskad luftförorening i

Norge

En undersökning genomfördes i Norge av Halvorsen i maj 1993 med 1229 inter-

vjupersoner, vilka fick ett scenario med beskrivning av de mest sannolika för-

delarna av en 50-procentig reduktion av luftföroreningar genom minskade emis-

sioner från trafik. Fördelar som beskrevs var minskad risk att få lungsjukdomar,

astma etc. och minskade skador p.g.a. surt nedfall. Intervjupersonerna fick veta att

staten skulle ta de nödvändiga åtgärderna för att uppnå önskad förbättring av luft-

kvaliteten. Kostnadsökningarna skulle finansieras genom ökade inkomstskatter.

För att försäkra om att intervjupersonerna skulle ta hänsyn till sina budgetbe-

gränsningar förklarades hur en ökning av inkomstskatten skulle minska deras

köpkraft. De ombads sedan att uppge den högsta summa de vore beredda att betala

i ökad inkomstskatt för att minska luftföroreningar från bilar med 50 %.

Urvalet delades upp i fyra delurval som fick olika information om statliga åt-

gärder och även med olika sekvenser av frågor. Intervjupersoner i delurval B och

D fick veta att staten skulle subventionera elektriska bilar för att uppnå den mins-

kade luftföroreningen. Intervjupersonerna i delurval A och C fick veta att staten

skulle använda ett ospecificerat åtgärdspaket för att uppnå den minskade luftföro-

reningen från biltrafik. Delurval A och B blev ombedda att värdera alla fördelar av

de minskade utsläppen medan intervjupersonerna i delurval C och D först ombads

att värdera minskningen i risk att få kroniska sjukdomar. De blev sedan ombedda

att värdera resten av fördelarna.

Intervjupersonerna fick slutligen frågan om de ville ändra sitt ursprungliga

WTP-värde. För att hjälpa personerna att uppge WTP fick de ett betalkort, vilket

var utformat som en pyramid med intervall på 1000 norska kronor (NOK) som

representerade hypotetiska skatteökningar per år. Intervallen angavs även som

skatteökning per månad.

Genomsnittlig total WTP blev 1142 kr. Median WTP var 0 NOK. WTP för att

reducera risken för kroniska sjukdomar hade ett medelvärde på 1133 kr. Det är

ungefär fyra gånger högre än den simultana vägda WTP för en riskreduktion.

Del]/helhetssnedvridningar var alltså inte obetydlig i studien. Genomsnittlig WTP

för varje dag med reducerade hälsoproblem uppskattades till 31 kr.

Vissa intervjupersoner hade WTP som översteg deras årliga bruttoinkomst.

Dessa personer måste ha missuppfattat frågan eftersom betalningssättet var in-

komstskatt. För att se hur känsligt resultatet var för dessa extremvärden exklu-

derades de intervjupersoner som uppgivit WTP som var högre än 5, 10, 15 eller

20 % av deras årliga bruttoinkomst. Den största effekten av detta är på medel-

värdena, inte på de systematiska mönstren.

Personer med allergi, bronkit, boende i storstäder, akademiker och unga männi-

skor hade högre betalningsvilja än andra. Det som påverkade WTP-budet mest var

attityderna. De som brydde sig mycket om miljön hade mycket högre betalnings-

vilja. De som ansåg att staten gör för lite för att bevara miljön hade högre betal-

ningsvilja än andra. Bland dem i grupp B och D hade de som var positiva till sce-

nariot med elektriska bilar större betalningsvilja och de som var negativa mindre

än de som var indifferenta till scenariot samt de som fick det mer generella scena-

riot (grupp A och C).
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Förutom de som angav WTP som översteg deras årliga bruttoinkomst blev

koefficienten för inkomst signifikant. Enligt regressionsanalyserna hade det ingen

signifikant betydelse om intervjupersonen fick två WTP-frågor. Ett intressant re-

sultat av att dela upp WTP-frågan i två delar är del/helhetssnedvridningar. Olika

miljönyttigheter är nära substitut och om intervjupersonen inte får justera sin ur-

sprungliga WTP för en kategori av sådana nyttigheter så påverkar detta WTP för

en annan kategori av miljönyttigheter enligt Halvorsen. Om inte alla fördelar av en

förbättring av luftkvaliteten ges till intervjupersonerna eller om de inte har möjlig-

het att fördela om sin konsumtion av alla nyttigheter när de introduceras till en ny

nyttighet så kan del/helhetssnedvridningar vara märkbar.

Halvorsen anser att eftersom Norge inte har haft så många folkomröstningar

under 1900-talet, går det inte att anse det självklart att det bästa sättet att genom-

föra en CVM-undersökning i Norge är med referendumformatet enligt NOAA-

panelens rekommendationer. (Halvorsen, 1993).

6.2 Värdering med binär CVM

6.2.1 Värdering av bullerdämpande åtgärder

Kihlman et al (1993) genomförde en enkätundersökning som en pilotstudie om

betalningsviljan för bullerdämpande åtgärder. Det som undersöktes var bland

annat betalningsviljan för minskat trafikbuller i storstad. Trafikbullerenkäten

sändes till 750 hushåll i 8 olika bostadsområden i Stockholm och Göteborg.

Svarsfrekvensen blev 42 %. Områdena delades in i tre olika klasser: lugna om-

råden med trafikbuller under 55 dBA vid väg (område 1), bullriga områden med

åtgärdade fönster (område 2) samt bullriga områden (område 3).

Binära CVM-frågor användes för att ta reda på betalningsviljan, d.v.s. varje

intervjuperson fick uppge om hon vore beredd att betala X kr. En fråga gällde be-

talningsviljan för ljudisolerade fönster. Ca en tredjedel av intervjupersonerna fick

ta ställning till om de tyckte att det är värt 25 kr högre hyra per månad, ca en

tredjedel 50 kr högre hyra per månad, och ca en tredjedel av intervjupersonerna

fick uppge om de hade en betalningsvilja motsvarande (minst) 100 kr högre hyra

per månad. Intervjupersonen fick sedan även väga ljudisolerade fönster mot

minskad boendeyta. Dessutom fick intervjupersonen en fråga om betalningsvilja

för att slippa buller helt även med öppet fönster t.ex. genom att gatan stängdes av

för trafik. Budet var 100 kr, 200 kr eller 300 kr per månad i ökad hyra.

Genom att se på hur stor andel av intervjupersonerna som fått respektive bud

som svarat ja kan man få fram en uppskattning av total betalningsvilja. Man kan få

fram en efterfrågekurva som i figur 3 nedan, vilken är en kumulativ frekvens-

funktion som visar efterfrågan på att slippa buller även med öppna fönster.

(Kihlman et al, 1993).
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Figur 3 Kumulativfrekvensfunktion för värdering per månad av att slippa

buller även med öppna fönster. (Källa: Kihlman et al, 1993).

Resultaten från respektive område visas i tabell 9 nedan.

Tabell 9 Resultat. (Källa: Kihlman et al, 1993).

 

Område 1 Område 2 Område 3
 

 

     

Värdering av 5700 kr per 13 000 kr per 13 000 kr per

helt isolerade fönster fönster fönster

fönster

Värdering av 30 000 kr per 100 000 kr per 72 000 kr per

helt tyst lägenhet lägenhet lägenhet

trafikmiljö
 

I figur 4 nedan visas som exempel svaren från område 1.

HELT TYST TRAFIKMILJOÖO

_ "Är du beredd att betala X kr mer

i månaden för en helt tyst trafikmiljö?"

50 PROCENT JA-SVAR
 

30

20

10 F-

  

 

100 kr 200 kr 300 kr

SVAR

MM omRADE i

Figur 4 Svaren från område 1 gällande hyreshöjning mot helt tyst

trafikmiljö. (Källa: Kihlman et al, 1993).

6.2.2 Värdering av betalningsviljan för att få bort reguljärtrafiken på

Bromma flygfält

Institutet för regional analys (INREGIA) genomförde hösten 1993 en enkätunder-

sökning om betalningsviljan för att flytta reguljärflygtrafiken från Bromma flygfält

utanför Stockholm. Enkäten skickades till 500 brommabor samt 500 andra stock-
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holmare som var 19 år eller äldre. Svarsfrekvensen blev 72 %. Det som flest

intervjupersoner uppgav att de upplever som besvärande faktorer med flygtrafiken

var olycksrisk och buller.

Värderingen av betalningsviljan för att flytta den reguljära flygtrafiken från

Bromma flygfält genomfördes med hjälp av binär CVM. Alternativen var att ha

kvar och utveckla även reguljärtrafiken på Bromma flygfält (alternativ A) eller att

flytta reguljärflyget till annan flygplats och begränsa flygverksamheten på

Bromma till enbart privatflyg och taxiflyg (alternativ B). Först ställdes en fråga

som gällde om intervjupersonen över huvud taget är beredd att betala för att flytta

reguljärflyget. Intervjupersonen fick här välja mellan fyra olika svarsalternativ:

"ja"; "nej, tycker alternativ A är bättre"; "nej, tycker alternativ A och B är likvär-

diga"; "nej, är ej villig att betala". De som uppgav att de hade en positiv betal-

ningsvilja fick sedan besvara en binär CVM-fråga. Frågan gällde om intervju-

personen var beredd att betala X kr per år i tre år till en investeringsfond som

skulle användas för att flytta reguljärflyget från Bromma flygfält. Intervjupersonen

fick ta ställning till ett av fem olika belopp, nämligen 250 kr, 500 kr, 1000 kr,

2000 kr eller 3000 kr. Intervjupersonen fick på frågan "Skulle Du (Ditt hushåll)

vara villig att betala X kr per år i tre år för att flytta reguljärflyget från Bromma
99 99 1 99 99

flygfält" välja mellan svarsalternativen "ja, absolut", "ja, kanske", "nej" eller "vet

ej".

Om bara de som svarade "'ja, absolut" tas med blir den genomsnittliga betal-

ningsviljan 1200-1500 kr, medan om även de som svarat "ja, kanske" tas med blir

den genomsnittliga betalningsviljan 2500-3000 kr. Totalt blir populationens be-

talningsvilja mellan 100 och 270 miljoner under en treårsperiod.

Det var endast 12 % av intervjupersonerna som uppgav att de hade en positiv

betalningsvilja. Ett stort problem som INREGIA påpekar är att det var 15 % som

angav att de tycker att alternativ A är bättre än alternativ B, vilket kan tolkas som

en positiv betalningsvilja för att ha kvar reguljärflyget på Bromma flygfält. Dessa

intervjupersoner har alltså negativ betalningsvilja för att flytta reguljärtrafiken,

men eftersom man inte frågat dem om denna betalningsvilja vet man inte vilken

storleksordning den har. Ca 10 % av intervjupersonerna uppgav att de ansåg båda

alternativen som likvärdiga, 7 % besvarade ej frågan medan resten d.v.s. drygt

50 % har svarat att de inte är villiga att betala. De som uppgivit att de inte vill

betala trots att de tycker att alternativ B är bättre anser jag utgör ett lika stort

problem som de som tycker att alternativ A är bättre än B. Dessa intervjupersoner

måste trots allt ha en värdering av att flytta reguljärflyget från Bromma flygfält,

men anser att inte de ska betala för det. Deras värdering anser jag borde, liksom

den negativa värdering som 15% har, vara med i värderingen av att flytta den

reguljära flygtrafiken från Bromma flygfält.

6.2.3 Simulerad folkomröstning om Broleden i Vänersborg

Broleden var planerad att byggas genom ett naturområde i Vänersborg. En studie

genomfördes 1992 av Grudemo med postenkäter som en simulerad folkomröst-

ning. Enkäten skickades till 602 personer boende i Vänersborg. Svarsfrekvensen

blev 77 %. På frågan om leden borde ha byggts svarade 15,7 % ja, 49,0 % nej och

35,3 % hade ingen åsikt. Resultatet visar att leden inte hade något stort stöd trots

att den hade varit trafikekonomiskt positiv för många. Studien var en ex ante-stu-

die men risken för taktikröstning var inte så stor eftersom leden var skrinlagd.

(Grudemo, 1993).
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6.3 Värdering med CA

6.3.1 Värdering av miljöfaktorer med rangordning

Lind et al genomförde 1993 en CA-undersökning gällande värdering av miljö-

faktorer. Syftet med projektet var "att ta fram uppgifter om människors indivi-

duella värderingar av olika miljöfaktorer samt att med en enhetlig metod försöka

ta reda på värderingen av olika miljöfaktorer inbördes". De kartlade med hjälp av

CA-metoden värderingen av ett urval av positiva och negativa miljöfaktorer. CA-

spelen innebar att intervjupersonerna i varje spel fick rangordna sex olika alterna-

tiv med faktorer med varierande värden. Det var totalt fyra olika spel som behand-

lade avgaser, olycksrisk-intrång-stadsbild, grönområden-strövområden samt utsikt

från vägen. Spelet om avgaser omfattade faktorerna hälsoskador, naturskador,

nedsmutsning och bensinpris, varav de tre förstnämnda minskades i olika grad

eller var oförändrade medan bensinpriset ökade eller var oförändrat. Det var alltså

via bensinpriset som betalningsviljan framkom. I spelet om olycksrisk, intrång och

stadsbild hade korten varierande olycksrisk på lokalgatan, visuellt intrång av en

väg, utsikt från bostaden (stadsbild) samt boendekostnad. Här knöts betalnings-

viljan för de tre förstnämnda till boendekostnaden. Det tredje spelet handlade om

grönområden. Parkområde, strövområde och vattendrag varierades med boende-

kostnad. Spel fyra hade endast tre faktorer och handlade om utsikt från vägen. De

tre faktorer som varierades var utförandet av en tänkt väg, restider samt bensin-

priset. I samtliga spel varierades faktorerna på ett systematiskt sätt. Undersök-

ningen genomfördes under våren 1993 genom att postenkäter skickades till totalt

2000 personer boende i Stockholm, Linköping och Växjö samt via bilregistret

erhållna invånare i Stockholms län. Två påminnelser skickades och svarsfrek-

vensen blev slutligen 54 %. Dessutom intervjuades en expertgrupp som fick utföra

samtliga spel utom det om utsikt från vägen. Enkäter skickades till 100 experter,

varav 81 % svarade. Expertgruppen bestod av tjänstemän och kommunpolitiker

som arbetar med miljö- eller expertfrågor samt medlemmar i miljöorganisationer.

57 % av expertgruppen var medlemmar i någon miljöorganisation. Resultaten från

enkätundersökningen blev följande. Betalningsviljan för en 50-procentig reduk-

tion av hälsoskadliga ämnen blev i genomsnitt 1800 kr per person och år, för

naturskadande ämnen 1500 kr per person och år samt 700 kr för en 50-procentig

reduktion av nedsmutsande ämnen. Detta innebär i termer av bensinpris en höj-

ning med 2 kr per liter för att uppnå samtliga av dessa tre reduktioner. Betal-

ningsviljan för avgasreduktion uttryckt i kr per kg avgasutsläpp blev ca 200 kr per

kg NOx-ekvivalenter för reduktion av hälsoskadeeffekter och ca 30 kr per kg

NOx-ekvivalenter för naturskadereduktion. Personer utan körkort hade dubbelt så

hög betalningsvilja som de med körkort. Kvinnor hade högre betalningsvilja än

män och personer som har barn hade högre betalningsvilja än de utan barn.

Tabell 10 nedan visar värderingen av grönområden. Även vad gäller grön-

områden hade kvinnor högre betalningsvilja än män och personer med barn högre

betalningsvilja än de utan. Betalningsviljan för en medelstor park var i genomsnitt

480 kr per person och månad.
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Tabell 10 Genomsnittlig betalningsvilja per månadför grönområden. (Källa:

Lind et al, 1993).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Värderingsobjekt Genomsnittlig värdering per person

och månad

Ingen park 0 kr

Liten park 360 kr

Medelstor park 480 kr

Stor park 530 kr

Vattendrag saknas 0 kr

Älv 330 kr

Liten sjö 580 kr

Stor sjö 570 kr

10 km till strövområde 0 kr

Halv km till strövområde 370 kr

10 km till strövområde med natur- 140 kr

reservat

Halv km till strövområde med 540 kr

naturreservat
 

Varierad stadsbild i bostadsområden gav per person och månad följande

genomsnittliga betalningsviljor. (Se tabell 11 nedan).

Tabell 11 Genomsnittlig betalningsvilja per månadför varierad stadsbild.

(Källa: Lind et al, 1993).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Värderingsobjekt Genomsnittlig värdering per

person och månad

Oförändrad olycksrisk 0 kr

Halverad olycksrisk på lokalgatan 450 kr

Utsikt mot sjö blandas med utsikt mot 0 kr

väg

Sjö skyms p.g.a. skyddsvallar (ej signifikant skild från 0)

Sjö syns, motorväg längre bort 980 kr

Motorväg går genom tunnel 810 kr

Utsikt mot småhus och höghus 0 kr

Utsikt mot småhus och industri -340 kr

Utsikt mot småhus 160 kr

Utsikt mot småhus och åkrar 450 kr
 

Utsikt från vägen hade betalningsviljan 6 kr per person och timme i genomsnitt

för att slippa resa på väg med längsgående bullerskärm och 10 kr per person och

timme för att slippa resa genom tunnel. Medelvärdet för att slippa resa på bro blev

inte signifikant skilt från 0. Liksom i de andra spelen hade kvinnor högre betal-

ningsvilja än män. Resultaten är enligt Lind et al "en första indikation på vilka

värderingsnivåer som gäller för ett antal miljöfaktorer".

Expertgruppen hade högre betalningsvilja för 50 % reduktion av hälsoskadliga,

naturskadliga respektive nedsmutsande ämnen. Naturskador värderades av expert-

gruppen ca 50 % högre än av huvudgruppen. Huvudgruppen värderade närhet till
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parkområden högre än expertgruppen medan det är tvärt om gällande närhet till

strövområden/naturreservat. Vattendrag värderades ungefär lika högt av båda

grupperna. Även upplevd risk-visuellt-stadsbild värderade de två grupperna unge-

fär lika. (Lind et al, 1993).

6.3.2 Värdering av trafik och boendemiljö i innerstaden med parvisa

val

Transek utförde 1993 en intervjuundersökning bland vuxna under 80 år som

bodde i Stockholms innerstad. Frågorna gällde hur stor ökad boendekostnad hus-

hållet kunde tänka sig att acceptera för att få minskad biltrafik i innerstaden med

10, 20 eller 30 procent. Svarsfrekvensen blev 65 %. Varje intervjuperson fick ta

ställning till åtta par reella beslutsalternativ. Undersökningen genomfördes alltså

genom parvisa val, d.v.s. intervjupersonen fick välja mellan två alternativ i taget.

Genomsnittshushållet hade en betalningsvilja på 840 kr per år för att biltrafiken

minskar med 10 %. Därmed har Transek dragit slutsatsen att genomsnittshushållet

värderar en minskning av innerstadstrafiken med 30 % till drygt 2500 kr per år.

Resultatet blir att hushållen tillsammans värderar 30 % minskad biltrafik i inner-

staden till 440 miljoner kr per år, vilket vid 5 % real ränta ger ett nuvärde på nära

9 miljarder kr för 30 % minskad biltrafik.

Åldersgrupperna under 45 år hade högst betalningsvilja för minskad biltrafik i

innerstaden. Slutsatsen dras att betalningsviljan är generationsbunden och att be-

talningsviljan därmed kommer att växa i framtiden. Kvinnor har ungefär 20 %

högre betalningsvilja än män och de som inte har bil värderar en minskning 4

gånger högre. Därmed kan ökat bilinnehav bland de boende i innerstaden leda till

minskad betalningsvilja för minskad trafik i innerstaden.

Anledningen till att man beräknar värdet av en 30-procentig minskning är att

Dennisöverenskommelsen förväntas ge en sådan effekt. På lång sikt antas antalet

hushåll i innerstaden öka från de 175 000 hushåll som fanns 1993 till 200 000

hushåll. Det årliga värdet av förbättrad boendemiljö kan med hänsyn till genera-

tionseffekten och ökat invånarantal beräknas till 600 miljoner per år. Efter bort-

räknande av vissa hälsoeffekter för dem som redan är med i den samhällsekono-

miska kalkylen bör 560 miljoner per år tas med som värde för förbättrad

boendemiljö i Stockholms innerstad p.g.a. Dennisöverenskommelsen. (Transek,

1994).

6.3.3 Värdering av miljönyttigheter med parvisa val

Selensminde och Hammer (1994) genomförde en undersökning med personliga

intervjuer med parvisa val. Fem olika spel användes. Spel 1 innebar att intervju-

personerna fick välja mellan resor där vanliga faktorer som kostnad, restid och

sittplats varierades. Spel 2 och 3 innebar val mellan olika konsekvenser för miljön

p.g.a. användande av olika drivmedel och däcktyper. Spelen var knutna till resor

med ett fast mål, längd och transportmedel medan faktorer som kostnad, restid och

graden av miljöförbättring eller miljöförsämring varierades. Spel 4 och 5 innebar

val mellan konsekvenser för miljön p.g.a. en framtida transportpolitik. De inter-

vjupersoner som inte hade genomfört en resa deltog enbart i spel 4 och 5. Spel 1

genomfördes av 897 bilister (bil) och 580 kollektivtrafikresenärer (koll), spel 2 av

596 bil och 373 koll, spel 3 av 289 bil och 196 koll, spel 4 av 1179 personer och

spel 5 av 683 personer. Totalt genomfördes hemintervjuer med 1691 personer i

Oslo och Akershus över 18 år.
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Spel 2 och 3 ger värdering av miljöfaktorerna per resa. Dessa värden har räk-

nats om till värdering per år och då har 750 resor per år använts. Spel 2 och 3 gav

följande värdering i kr per procentpoängs ändring per år och hushåll: 127-255 för

lokal luftförorening, 45-90 för buller, 105-205 för smuts och 116-233 för CO,.

Motsvarande för spel 4 och 5 blev: 85-169 för lokal luftförorening, 41-81 för bul-

ler, 43-85 för smuts och 51-102 för CO,.

Resultaten har räknats om till betalningsvilja per person som är utsatt

för/plågad av vägtrafik. Detta gav värdena 9100-18 100 kr per år och utsatt för

lokal luftförorening, 3200-6400 kr per år och utsatt för buller samt 2800-5600 kr

per år och utsatt för smuts. Betalningsvilja för en 50-procentig reduktion i miljö-

faktorerna totalt för hushållen i Oslo och Akershus blev 1732-3465 miljoner kr

per år för lokal luftförorening, 830-1661 miljoner kr per år för buller, 871-

1743 miljoner kr per år för smuts och 1046-2091 miljoner kr per år för CO,.

Figur 5 nedan visar ett exempel på "samvalg".

 

 

Bilreise A Bilreise B

Stoy pga vegtrafikk reduseres med 20 % Stoy pga vegtrafikk reduseres med 20 %

Lokal luftforurensing pga vegtrafikk Lokal luftforurensing pga vegtrafikk

reduseres med 20 % reduseres med 60 %

Reisetid i bilen = 30 minutter

Drivstoffkostnad for reisen = 25 kr
 

Reisetid i bilen = 40 minutter

Drivstoffkostnad for reisen = 30 kr
  

Figur 5 Exempel på samvalg. (Källa: Selensminde, Hammer, 1994).

Miljöfaktorerna angavs alltid i procentuella förändringar, kostnad alltid i ab-

solutbelopp medan restid uttrycktes i absolutbelopp (minuter) i spel 1, 2 och 3

men i procentuella förändringar i spel 4 och 5. (Selensminde, Hammer, 1994).
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7 Studier av andra intrång i miljön

7.1 Bevarande av naturresurser eller andra kollektiva

nyttigheter

Ahlstrand genomförde 1980 en undersökning med personliga intervjuer som

gällde värdering av (betalningsvilja för) att ha kvar Nockebyspårvagnen5 alterna-

tivt ett likvärdigt bussalternativ. Resultatet av undersökningen är en komponent i

en samhällsekonomisk kalkyl rörande eventuell nedläggning av spårvagnslinjen

120 mellan Alvik och Nockeby. Vid en nedläggning skulle spårvagnslinjen er-

sättas av en busslinje.

Syftet med undersökningen var, förutom att utveckla metoden, att genom att

ställa hypotetiska frågor vid intervjuer, ta reda på vilken värdering invånarna vid

Nockebyspårvagnen har av spårvagnens trivsel jämfört med buss. Intervju-

personerna fick uttrycka sin betalningsvilja för att ha kvar spårvagnen. Det var

trivseln med spårvagn jämfört med buss som skulle värderas. Frågorna utformades

så att så mycket som möjligt av övriga skillnader mellan buss och spårvagn, t.ex.

möjligheten att få sittplats, inte kom med i värderingen.

Hälften av intervjupersonerna fick göra en värdering utan att det var tal om att

de verkligen skulle betala det som uppgavs. Andra hälften skulle antaga att de

skulle betala in den uppgivna betalningsviljan till en speciell förening som skulle

bevara spårvagnslinjen.

Värderingen genomfördes med budgivningsmetoden, d.v.s. genom att intervju-

personen fick olika summor som hon fick uppge om hon skulle vara beredd att

betala eller inte. Stegen har dock som minst varit 50 kr per år. Om intervju-

personen t.ex. var beredd att betala 100 kr per år men inte 150 kr per år så frågade

inte intervjuaren om t.ex. 125 kr. Intervjupersonen fick värdera spårvägen mot en

busslinje enligt samma sträckning och med samma trafikstandard. Knappt 10 % av

dem som föredrog att ha kvar spårvagnen angav ingen betalningsvilja för detta. De

var förmodligen "principvägrare" som ansåg att de inte ska betala något.

En annan värderingsfråga som ställdes till alla gällde betalningsvilja för att få

nya vagnar på spårvägen jämfört med att rusta upp de gamla vagnarna. Skillnaden

jämfört med den första värderingsfrågan är att intervjupersonen nu får svara på

betalningsvilja enbart för egen del i stället för betalningsvilja för hela sitt hushåll.

Intervjupersonen fick uppge betalningsvilja för nya vagnar jämfört med upp-

rustade alternativt upprustade vagnar jämfört med nya beroende på vilket de före-

drar. Årskostnaden varierades med vissa intervall mellan 20 kr per år till 365 kr

per år tills maximal betalningsvilja ringats in.

Intervjuer kunde genomföras med 48 av 80 slumpmässigt utvalda personer

boende utefter linjen där Nockebyspårvagnen åker. Medianvärdet för spårvagn i

stället för bussar blev med 95 % sannolikhet 100 kr. 95 %-igt konfidensintervall

för medelvärdet blev 156 till 626 kr per år omkring urvalsmedelvärdet 391 kr per

år. Det fanns en obetydlig effekt för högre medelvärde när betalningen inte angavs

ske på visst sätt jämfört med när den angavs ske till föreningen.

De som föredrog upprustade spårvagnar framför nya hade i genomsnitt betal-

ningsviljan 100 kr per år för detta, medan de som föredrog nya spårvagnar framför

upprustade i genomsnitt hade betalningsviljan 41 kr per år.
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Detta var en ex ante-studie, d.v.s. den genomfördes innan beslut i frågan tagits,

vilket är något som kan öka risken för strategiskt beteende. Något som Ahlstrand

påpekar kan ha gett ett för lågt värde är att om intervjupersonen svarade nej på

150 kr men ja på 100 kr antogs betalningsviljan (X) vara 100 kr fast den är 100

kr= X ©150 kr. Huvudresultatet av undersökningen är att medelvärdet för trivseln

med Nockebybanan jämfört med buss ligger på ungefär 400 kr per hushåll och år

och medianvärdet ligger på 100 kr per hushåll och år. Ahlstrand anser att det i den

samhällsekonomiska kalkylen kan vara lämpligt att använda värdet 250 kr per

hushåll och år, d.v.s. ett värde mitt emellan medelvärdet och medianen.

(Ahlstrand, 1983).

En undersökning av Lidingös spårvagnslinjes miljö- och trivselegenskaper,

jämfört med ett alternativ med bussar, genomfördes av Sundbom under sommaren

1982. Ca 75 av 150 tillfrågade personer i området kring spårvagnslinjen inter-

vjuades. Lidingöbanan är en knappt mil lång enkelspårig järnväg med spårvagnar

av äldre modell. Bakgrunden till att undersökningen genomfördes var att det poli-

tiskt hade tagits ställning för att ersätta Lidingöbanan med bussar i stället för att

rusta upp den. Undersökningen bestod av tre olika värderingsfrågor.

En fråga gällde hushållets betalningsvilja för att ha möjlighet att åka Lidingö-

banan "alternativt ett likvärdigt bussalternativ på banvallen". Det beskrevs hur det

alternativa bussalternativet skulle se ut och att betalningen skulle ske genom ett

frivilligt bidrag till en speciell förening. Efter att intervjupersonen hade uppgivit

vilket alternativ hon föredrog och varför så fick hon frågan om betalningsvilja.

Frågan löd: "Hur mycket skulle Ni (för ert hushåll om ..... personer) idag vara vil-

lig att som mest betala för att få åka med Lidingöbanan / resp att få Lidingöbanan

ersatt med bussalternativet / i stället för med den alternativa busslinjen?" Inter-

vjuaren tog sedan reda på WTP genom en form av budgivningsmetoden, där halva

urvalet fick en växande och andra halvan en avtagande värderingsskala. Värdet av

att ha kvar Lidingöbanan blev mellan 1-3 miljoner kr per år. Ett viktigt resultat är

enligt Sundbom att banans miljövärde främst är landskapsbilden på södra Lidingö,

eftersom betalningsviljan inte varierade beroende på hur ofta man åkte på banan.

En annan fråga gällde hur vardagstrafikanten värderade skillnaden i miljö och

trivsel mellan Lidingöbanan och bussalternativet uttryckt i ökad avgift och längre

restid. Detta ger enligt Sundbom ett tidsvärdemått. Först fick intervjupersonen en

beskrivning av värderingssituationen. Sedan ställdes frågan: "Tänk dig att Du kan

få sittplats på både Lidingöbanan och precis som tidigare likvärdigt bussalternativ.

Om Du nu ska TILL (FRÅN) Ropsten - där vänte- och bytestider är oförändrade -

vilket väljer Du då om: a) alternativen är lika snabba?... b) om det andra är X

minuter snabbare?" Sedan ställdes en motsvarande fråga om storlek på tilläggs-

avgift som intervjupersonen var beredd att betala för att få åka det alternativ hon

föredrog. Tidsvärdet blev mellan 4 och 10 kr per timma.

Den tredje frågan gällde intervjupersonernas rangordning av vissa så kallade

trivselfaktorer för färdmedlen. Intervjupersonen fick rangordna nio givna trivsel-

faktorer samt två ytterligare eget valda. De bästa trivseleffekterna med Lidingö-

banan jämfört med bussar ansågs vara att den är avgasfri och trafiksäkrare. Det

bästa med bussar jämfört med Lidingöbanan var kontakten med förare samt värme

och ventilation.

Resultaten av undersökningen visar att om Lidingöbanan ersätts med stan-

dardmässigt likvärdiga bussar så uppkommer en välfärdsförlust för dem som bor

runt banan. De flesta föredrog spårvagnarna framför bussar och hade en betal-
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ningsvilja på mellan 100-300 kr per år för att ha kvar spårvagnarna. (Sundbom,

1983).

Kriström genomförde 1987 en CVM-undersökning med hjälp av postenkäter

där värdet för svenskarna av att bevara ett antal svenska skogar skulle undersökas.

1100 personer fick ett frågeformulär hemskickat, varav 732 personer besvarade

enkäten.

I enkäten beskrevs 11 skogsområden i olika delar av Sverige och det angavs

skäl till varför det kunde vara värdefullt att bevara dem. Det fanns en karta över

Sverige där skogsområdena var utmärkta. Ett scenario beskrevs där de elva om-

rådena skulle bevaras under en inte specificerad tidsperiod. Det alternativa scena-

riot var att skövla skogarna. Den hypotetiska marknaden kan sägas vara att inter-

vjupersonen får möjlighet att köpa ett certifikat i en sluten auktion som innebär att

ingen skövling sker av de aktuella skogarna.

Två typer av värderingsfrågor för att mäta WTP ställdes - en om maximal be-

talningsvilja och en binär. CVM-frågan om maximal betalningsvilja innebar att

intervjupersonen tillfrågades hur stort engångsbelopp hon skulle vara beredd att

betala för att skogarna bevarades. Den binära värderingsfrågan angav ett bud som

intervjupersonen fick uppge om hon var beredd att betala eller inte, för att bevara

skogarna. De bud som intervjupersonerna fick varierades, d.v.s. olika intervju-

personer fick ta ställning till olika bud. Fördelen med binära WTP-frågor är enligt

Kriström att de minskar incitamenten att bete sig strategiskt.

Det vanligaste sättet att dela upp värdet av miljö (rekreationsområden) är i an-

vändningsvärde och existensvärde. Resultaten, som analyserades med hjälp av

regressionsanalys, visar att WTP är beroende av inkomst och de skäl personen har

för att bevara skogen. Ju fler skäl, som användarvärde, altruism etc, desto högre

var betalningsviljan.

Det antogs att det var hushållets WTP som intervjupersonen uppgav. Därmed

blev den lägsta gränsen för total WTP, baserat på svaren från CVM-frågan om

maximal betalningsvilja, ungefär 3,8 miljarder svenska kronor. (Kriström, 1990)

Frågan om maximal betalningsvilja gav medelvärdet 1020 kr och den binära

CVM-frågan gav medelvärdet ca 2500 kr. (Kriström, Löfgren, 1990).

7.2 Qönskade anläggningar

Allmänheten blir alltmer emot lokalisering av oönskade anläggningar såsom stora

industrianläggningar och soptippar i sitt närområde. Opaluch et al genomförde

1990 en intervjuundersökning för att få fram allmänhetens preferenser när det

gäller inverkan av skadliga anläggningar, närmare bestämt en soptipp. Som metod

användes parvisa val, d.v.s. intervjupersonerna fick välja dels mellan två olika

lokaliseringsområden (var soptippen ska ligga) och dels välja mellan två olika

lokaliseringar (inom vilket område den ska ligga).

I undersökningen antogs det att soptippen skulle kräva 200 hektar". De attribut

som beskrevs hos lokaliseringsområdena var resurser som finns på den aktuella

soptippen. Undersökningen innehöll sju attribut, bland annat lantbruksareal,

grundvattenkvalitet samt kostnad för varje hushåll i Rhode Island. Lokaliserings-

attributen beskrev området som finns runt soptippen. Exempel på attribut som är

med är antal hushåll, skolor samt kostnaden för varje hushåll i Rhode Island. Lo-

kaliseringsområde innebär alltså den plats där själva anläggningen kommer att
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vara placerad (det som finns i området idag försvinner) och lokalisering innebär

var soptippen är lokaliserad, d.v.s. vad som finns runtomkring anläggningen.

Nedan i figur 6 och figur 7 ges exempel på jämförelse mellan lokaliserings-

områden respektive lokaliseringar.

 

  

 

 
 

Cost to Each R.. Household:

 
60 Acres of Marsh

440 Acres of Woods
No Acres of Farmland
Low Quality Groundwater
Normal Wildlife Habitat
Cost to Each R.l. Household:

 $240 per year    $240 per year  

  

 

 

  
  

    

Figur 6 Exempel på lokaliseringsområdejämförelse. (Källa: Opaluch et al,

1993).

& *tP. ++

Figur 7 Exempel på lokaliseringsjämförelse. (Källa: Opaluch et al, 1993).

Intervjuerna genomfördes på 39 olika allmänna platser i Rhode Island med to-

talt 1151 personer i april och maj 1990. Attributens koefficienter skattades sedan

med hjälp av maximum likelihood-procedurer. Socioekonomiska data användes

för att bestämma koefficienter som är representativa för de invånare i Rhode Is-
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land som är röstberättigade. Lokaliseringsområdenas attributpoäng estimerades

med en logitmodell. De representerar ett nyttoindex för en genomsnittlig röstbe-

rättigad person och kan användas för att förutsäga utgången av en hypotetisk folk-

omröstning som baseras på lokaliseringsområdets allmänna attribut. Den informa-

tion som man får fram kan användas som en del i en större process för att välja

lokalisering för skadliga anläggningar. Denna modell är ett av flera verktyg som

har använts av staten Rhode Island för att välja nya lokaliseringsområden för sop-

tippar. (Opaluch et al, 1993).
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8 Sammanfattning i punkt- och tabellform

8.1 Sammanfattning av CVM

CVM tar reda på värderingen av en nyttighet eller en onyttighet med hjälp av

hypotetiska frågor.

Undersökningsmetoder:

Personliga intervjuer.

Telefonintervjuer.

Postenkäter.

Experiment under laboratorieförhållanden.

Varianter av metoden:

CVM med individuell maximal betalningsvilja.

Binär CVM, med undergruppen simulerad folkomröstning.

Värderingen:

Betalningsvilja (WTP).

Kompensationskrav (WTA).

Eventuella källor till snedvridning av resultaten:

Strategiskt beteende.

Del]/helhetssnedvridningar: summan av delarna är större än helheten; samma

värdering erhålls för olika kvantiteter av nyttigheten.

Utformningen av undersökningen: Utgångspunkts-, betalningssätts- samt in-

formationssnedvridningar.

CVM-värderingens hypotetiska natur: betalningen och/eller nyttigheten är

hypotetisk.

Intervjupersonen (ip) ger enbart uttryck för en positiv eller negativ attityd om

exempelvis en miljönyttighet eller en miljöonyttighet.

Ip har inte erfarenhet av att värdera de aktuella nyttigheterna.

Ip bryr sig inte om att reda ut sin verkliga värdering p.g.a. att undersökningen

uppfattas som orealistisk.

Ip förstår inte det som ska värderas.

Ip uppger inte betalningsvilja för den aktuella specifika nyttigheten - utan för

sådana nyttigheter i allmänhet.

Sätt att göra resultaten mer tillförlitliga:

Använda WTP i stället för WTA.

Förklara den nyttighet som ska värderas noggrant.

Använda ett neutralt och relevant betalningssätt.

Intervjuer i stället för postenkäter.

Ställa följdfrågor för att kontrollera om intervjupersonen förstod CVM-frågan

och för att ta reda på skäl till svaret på den.

Använda simulerad folkomröstning eller binär CVM i stället för CVM med

individuell maximal betalningsvilja.
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Påminna intervjupersonen om att betalningsvilja för nyttigheten medför mindre

resurser till andra nyttigheter.

Ta hänsyn till egenskaper hos intervjupersonerna som exempelvis inkomst.

Angelägna metodfrågor:

Del]/helhetssnedvridningar

Har frågornas ordningsföljd betydelse?

Spelar betänketid någon roll?

Betalningssättssnedvridningar: undersöka om genomsnittsbudet påverkas av

vilket betalningssätt som uppges, d.v.s. uppge olika betalningssätt till olika ur-

valsgrupper.

Strategiskt beteende: berätta om andra intervjupersoners bud och se om detta

påverkar svaren, undersöka om de bud som givits följer en normalfördelning

eller är konsistenta med inkomstfördelningen.

Informationssnedvridningar: ge information till en grupp intervjupersoner men

inte en annan eller försöka mäta intervjupersonens informationsmängd.

Jämföra WTP med WTA.

Jämföra olika liknande CVM-undersökningar för att se om svaren är stabila

över tiden.

Jämföra olika CVM-varianter med varandra och se om resultaten blir lika.

Jämföra hypotetisk och verklig betalningsvilja.

Jämföra ex ante- och ex post-studier för samma nyttighet/onyttighet för att se

hur mycket de skiljer sig åt, hur strategiskt människor beter sig.

Jämföra CVM med CA.

Jämföra med resultat från studier med Revealed Preferences (RP) (avslöjat be-

teende). Exempel på indirekt RP är hedoniska prismetoden (priset på en vara

påverkas av de egenskaper som är direkt eller indirekt kopplade till varan) och

resekostnadsmetoden (kostnaden för att resa till en resurs tolkas som ett pris för

att utnyttja resursen). Exempel på direkt RP är att jämföra med en privat nyt-

tighet som är prissatt på en marknad.

De metodstudier av CVM som jag har återgivit sammanfattas i tabell 12 nedan.

De studier som handlar om skillnaden mellan WTP och WTA pekar samtliga på

att WTA > WTP. Del/helhetssnedvridningar förekommer i större eller mindre

grad enligt tre refererade studier.

 

 

 

 

 

Tabell 12 Sammanfattning av resultaten av studier av olika metodproblem.

Undersökningsproblem Källa Vad resultatet tyder på

WTP kontra WTA Gregory WTA > WTP

(1986)

Hanemann [WTA > WTP om det inte

(1991) finns substitut

Hanley WTA > WTP

(1988)

OECD WTA var ofta tre till fyra

(1989) gånger så hög som WTP     
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Nyttighetstypens betydelse Kealy et al |Lika bra värdering av kollek-

för värderingens kvalitet med |(1990) tiv som privat nyttighet med

binär CVM binär CVM

Undersökningsproblem Källa Vad resultatet tyder på

Hur ip går tillväga för att få Schkade, _|41 % tänkte på hur mycket

fram ett CVM-värde Payne var och en behöver betala

(1994) om alla är med och betalar.

De som tänkte så angav

mindre betalningsvilja

Betänketidens betydelse Whittington Betänketid har betydelse

et al (1992) (det är bra om ip får betän-

ketid)

Del/helhetssnedvridningar Kahneman, Det finns stora del/helhets-

Knetsch snedvridningar

(1992)

Loomis et Det finns viss del/helhets-

al (1993) snedvridning. Det var statis-

tiskt olika WTP-beteende vid

binära val, men vid CVM

med individuell maximal be-

talningsvilja blev det delvis

statistiskt lika WTP-beteende

Boyle et al |Det finns del/helhetssned-

(1994) vridningar

Betydelse av ip:s erfarenhet |Boyle et al |Erfarenhet hjälper ip att be-

och frågornas ordningsföljd (1993) svara CVM-frågorna på ett

riktigt sätt. Ordningsföljden

har inte betydelse om erfa-

renhet av nyttigheten finns

Informationssnedvridningar Information om kostnaden

et al (1989) för tillhandahållandet av nyt-

tigheten påverkar svaren

Jämförelse mellan binär CVM Loomis Båda metoderna ger lika

och CVM med individuell (1990) tillförlitliga resultat, men bi-

maximal betalningsvilja nära frågor är enklare att

besvara för ip

Kriström Frågor med CVM med indi-

(1993) viduell maximal betalnings-

  

vilja och binära CVM-frågor

uppfattas olika, men svaret

på frågan med CVM med

individuell maximal betal-

ningsvilja påverkas inte av

om man har ställt en binär

CVM-fråga innan
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8.2 Sammanfattning av CA

Conjoint Analysis innebär att ett antal variabler varieras till olika hypotetiska al-

ternativ.

Undersökningsmetoder:

e Personliga intervjuer.

Telefonintervjuer.

Postenkäter.

Intervjuer med hjälp av bärbara persondatorer.

Experiment under laboratorieförhållanden.

Varianter av CA:

e Rangordning.

e Betygsättning.

e Val mellan alternativ.

Olika utformning av spelen:

e Fullständig faktoriell design.

e Fraktionella faktoriella designer.

e Dominerande alternativ tas bort.

Eventuella källor till snedvridning av resultaten:

e Rangordning liknar inte valsituationer i verkligheten: intervjupersonen kan

sortera efter någon logisk ordning för att underlätta för sig, lexikografiska svar.

e Vid betygsättning är det inte säkert att intervjupersonen utgår från samma

mätskala för alla alternativ.

e Vid val mellan alternativ kan det bli många val för intervjupersonerna.

e Urvalsfel, bortfallsfel.

Det är inte säkert att människor verkligen kommer att göra så som de säger att

de ska göra

Svårt att utföra spelen, intervjupersonen klarar inte av det.

Ip tar inte hänsyn till alla faktorer som skulle påverka ett verkligt svar.

Ip ger de svar hon anser att hon bör ge.

Ip håller fast vid de svar hon gett tidigare under intervjun trots ändrade för-

hållanden.

Strategiska snedvridningar.

Val av prissättningsskala.

Undersökningens hypotetiska natur.

Viktiga attribut saknas.

Ip har inte erfarenhet av att värdera de aktuella nyttigheterna.

Betalningssättssnedvridningar.

Informationssnedvridningar.

Sätt att göra resultaten mer tillförlitliga:

e Fokusera på speciellt i stället för generellt beteende.

e Använda realistiska valsammanhang.

e Använda existerande attributnivåer.
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Vara noggrann vid utformning av prissättningsskalan.

Införa kontroller på givna svar.

Se till att alla relevanta faktorer är med.

Förenkla presentationen av valmöjligheterna.

Ta hänsyn till valbegränsningar.

e Låta intervjupersonen välja egna svar.

Angelägna metodfrågor:

e Undersöka betalningssättssnedvridningar.

e Jämföra med Revealed Preferences.

e Jämföra värderingen av samma objekt med rangordning, betygsättning och val

mellan alternativ.

e Jämföra olika liknande CA-undersökningar för att se om svaren är stabila över

tiden.

e Jämföra med CVM.

Tabell 13 nedan sammanfattar den refererade metodstudien med CA.

Tabell 13 Sammanfattning av metodstudier med CA.

 

 

 

Undersökningsproblem Källa Vad resultatet tyder på

Jämförelse mellan olika Andersson, |Resultaten påverkas mycket av

CA-metoder Könberg hur intervjumaterialet är utfor-

(1993) mat. När alternativen anpassas

till ip:s situation blir värderingen

av variablerna högre     

8.3 Sammanfattning av jämförelser av resultat med olika

metoder

I tabell 14 nedan sammanfattas de jämförande undersökningarna kort.

 

 

 

 

Tabell 14 Sammanfattning av jämförelser mellan resultat med olika metoder.

Undersökningsproblem Källa Vad resultatet tyder på

Jämförelse mellan CVM och |OECD CVM ger liknande resultat

indirekta metoder (1989) som indirekta metoder

Jämförelse mellan CVM och |Shechter Stor likhet mellan värden

indirekta metoder samt jäm- |(1991) från binär CVM och CVM

förelse mellan olika slags med individuell maximal be-

CVM talningsvilja med modifierad

budgivning. För WTP gav

CVM liknande resultat som

en av de indirekta meto-

 
derna

Jämförelse mellan hypotetisk |Hanemann |Enligt vissa studier finns det

och verklig betalningsvilja (1994) ingen skillnad, enligt andra

 finns det skillnad   
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Forts.

Undersökningsproblem Källa Vad resultatet tyder på

Jämförelse mellan hypotetisk [Dickie et al [Hypotesen om att hypotetisk

och verklig betalningsvilja (1987) och verklig betalningsvilja är

med binär CVM lika kan inte förkastas

Bishop, Statistiskt signifikant skillnad

Heberlein för WTA men inte för WTP

(1990)

Cummings |Skillnad

et al

(1995)

Jämförelse mellan hypotetisk Seip, Skillnad, men kan bero på

betalningsvilja med CVM med Strand problem med att förstå nyt-

individuell maximal betal- (1992) tigheten som värderades

ningsvilja och verklig betal-

ningsvilja

Jämförelse mellan CA och Williams CA-skattningarna blev högre

RP (1994) än RP-skattningarna     

8.4 Sammanfattning av studier om intrång i miljön av

trafikanläggningar och trafik

Intrång i miljön som orsakas av trafikanläggningar och trafik kan vara av olika

slag. Tabell 15 nedan visar en klassificering av förändringar av intrång, vilka kan

vara aktuella att försöka värdera. Intrånget kan antingen utgöras av en trafik-

anläggning och dess trafik eller enbart av trafiken. Vidare kan intrångets vara en

marginell förändring, en stor förändring (som exempelvis en halvering av

trafiken), eller av karaktären "allt eller inget".

 

 

 

 

Tabell 15 Klassificering av olika slag av värdering av intrång av vägar och

trafik.

Marginellt Stora föränd- Allt eller inget

ringar

Väg + trafik 1 2 3

Trafik Å 5 6      

Klassificeringen i sex olika klasser kommer att användas för att beteckna vad

som värderas i respektive studie nedan. De vanligast förekommande är förmod-

ligen klass 3, 4 och 5, men även klass 1, 2 och 6 förekommer. Klass 1 skulle

exempelvis kunna gälla alternativa utformningar av en viss planerad väg medan

klass 6 skulle kunna inträffa om en redan existerande väg stängs av för trafik.

Studier kan antingen genomföras före en planerad förändring, ex ante-studier, eller

efter att en förändring har genomförts, ex post-studier. Tabell 16 nedan samman-

fattar refererade studier av intrång i miljön av trafikanläggningar och trafik.
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Tabell 16 Studier om intrång i miljön av trafikanläggningar och trafik.

Källa Undersök- Intervju- Population, |Resultat

ningsobjekt metod urval, svars-

frekvens

Baughan, |Obehag av [Personliga |Population: De flesta hade

Savill trafik för intervjuer boende i hus |WTP > 0, färre

(1994) boende vid |medCVM vid väl trafike- accepterade

trafikerade med indivi- |rade vägari |WTA. WTP var

vägar i High |duell maxi- |High känslig för stor-

Wycombe mal betal- |Wycombe leken på föränd-

(5 och 6) ningsvilja ringen och in-

Urval/svars- |komsten, hur

Ex ante- frekvens: 25 finansieringen

studie personer sker är viktigt

Grudemo |Förbifarten [Personliga Ett fåtal Medelvärde

(1987) vid Osby- intervjuer i mycket be- WTP 22 350 kr

holm hemmet rörda hushåll per hushåll

(3) med CVM som bor vid

med indivi- den aktuella

duell maxi- |vägen

mal betal-

ningsvilja

Ex post-

studie

Betalnings-

vilja för att

få så som ip

hade velat i

stället för

nuvarande

sträckning

genom na-

turområde
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Källa Undersök- Intervju- Population, |Resultat

ningsobjekt metod urval, svars-

frekvens

Grudemo |Klockartorps- |Postenkäter |Population: |Medelvärde 464

(1988) leden i med CVM boende i kr totalt när ip

Västerås med indivi- bostads- fick uppge en

(3) duell maxi- områden i summa själv för

mal betal- närheten av |värde totalt,

ningsvilja där leden 372 kr per år

ip fick uppge med summa per

en summa Urval: 204, år respektive

själv eller 103 respek- |376 kr per år

välja mellan |tive 103 per- med förtryckta

förtryckta soner belopp med vär-

summor dering per år

Svars-

Ex post- frekvens 71,

studie 69 respek-

tive 77 %

Betalnings-

vilja för att

ha fått leden

i tunnel i

stället
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Källa Undersök- Intervju- Population, |Resultat

ningsobjekt metod urval, svars-

frekvens

Grudemo Säterivägen i |Postenkäter |Population: |Medelvärde

(1988) Mölnlycke med CVM boende i 371 kr när ip

(3) med indivi- Mölnlycke uppgav egen

duell maxi- summa respek-

mal betal- Urval: 260 tive 526 kr med

ningsvilja där personer förtryckta

ip uppgav summor

summa själv Svars-

eller valde frekvens

mellan för- %

tryckta

summor

Ex post-

studie

Betalnings-

vilja för att

ha fått vägen

i tunnel i

stället

Grudemo |Den plane- |Postenkäter |Population: |På fråga om le-

(1993) rade Brole- med simule- [boende i den borde ha

den genom rad folkom- |Vänersborg |byggts svarade

naturområde röstning 15,7 % ja,

i Vänersborg Urval: 602 49,0 % nej och

(3) Ex ante- personer 35,3 % hade

studie ingen åsikt

Svars-

frekvens

717 %
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Källa Undersök- Population, |Resultat

ningsobjekt metod urval, svars-

frekvens

Halvorsen |Betalnings- |Personliga [Urval: 1229 Genomsnittlig

(1993) vilja via in- intervjuer personer total WTP blev

komst- med CVM 1142 kr per

skatten för med indivi- person

en 50-pro- duell maxi-

centig mal betal-

minskning av ningsvilja

luftförore-

ningar från

bilar (5)

INREGIA |Betalnings- |Postenkäter |Urval: 500 Total betal-

(1993) vilja till en med binär "brommabor" ningsvilja blev

fond för att CVM + 500 andra |mellan 100 och

flytta regul- stock- 270 miljoner. Av

järtrafiken holmare ip uppgav 12 %

från Bromma att de hade posi-

flygfält Svars- tiv betalnings-

frekvens vilja,

72 % 15 % att nuläget

    

är bättre, ca

10 % att nuläget

är lika bra och

drygt 50 % att de

inte vill betala
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Källa Undersök- Intervju- Population, |Resultat

ningsobjekt metod urval, svars-

frekvens

Kihlman et |Betalnings- |Postenkäter |Urval: 750 Betalningsvilja

al (1993) [vilja via hy- med binär hushåll i 8 för helt isolerade

ran för helt CVM olika bo- fönster: 5700 kr

isolerade stads- per fönster i

fönster re- områden i lugna områden,

spektive helt Stockholm 13 000 kr per

tyst trafik- och fönster i bullriga

miljö Göteborg områden med

(5 och 6) åtgärdade föns-

    

ter och 13 000 kr

i bullriga områ-

den

Betalningsvilja

för helt tyst

trafikmiljö:

30 000 kr per

lägenhet i lugna

områden,

100 000 kr per

lägenhet i bull-

riga områden

med åtgärdade

fönster och

72 000 kr i bull-

riga områden
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Källa Undersök- Intervju- Population, |Resultat

ningsobjekt metod urval, svars-

frekvens

Landell, Eventuell ny |Postenkäter |Population: |Medelvärde

Smith sträckning av med CVM hushåll bo- 355 kr per hus-

(1988) Gillberga- med indivi- ende nära håll när ip upp-

leden i duell maxi- den tilltänkta |gav summa själv

Eskilstuna mal betal- leden respektive 686 kr

(3) ningsvilja där per hushåll med

ip uppgav Urval: 200 förtryckta belopp

summa själv hushåll

alternativt

valde mellan Svars-

förtryckta frekvens

summor 54 %

Ex ante-

studie

Betalnings-

vilja för att få

leden i tun-

nel i stället

Landell, Söderleden i |Postenkäter |Population: Genomsnittlig

Smith Norrköping med CVM hushåll bo- betalningsvilja

(1988) (3) med ende nära 7018 kr per hus-

individuell leden håll

maximal

betalnings- Urval: 124

vilja hushåll

Ex post- Svars-

studie frekvens

71 %

Betalnings-

vilja för att

ha fått leden

i tunnel i

stället
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Källa Undersök- Intervju- Population, |Resultat

ningsobjekt metod urval, svars-

frekvens

Lind et al |Frågor om Postenkäter |Population: |Betalningsvilja

(1993) allmänna med rang- bilägare i per år för en 50-

miljöför- ordning Stockholms procentig reduk-

hållanden knutet till län, personer tion av hälso-

och hypote- |bensinpris bosatta i skadliga ämnen

tiska typom- |eller boende- Växjö, Lin- 1800 kr per per-

råden om kostnad köping son och år, na-

biologisk Sundsvall turskadande

miljö, och Stock- ämnen 1500 kr

boendemiljö holm per person och

samt färd- Dessutom år, nedsmut-

miljö experter sande ämnen

(avgaser, 700 kr per per-

olycksrisk- Urval: 2000 son och år

intrång- personer

stadsbild, respektive Genomsnittlig

grön- 100 experter betalningsvilja

områden, per månad för

ströv- Svars- stor park nära

områden, frekvens bostaden 530 kr,

utsikt från 54 % resp 810 kr för att

vägen) experter motorväg går

(4) 81 % genom tunnel.

    

10 kr per hushåll

för att slippa

resa i tunnel

Kvinnor har

högre betal-

ningsvilja än

män.

Expertgruppen

hade högre be-

talningsvilja för

de tre först-

nämnda ovan
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Källa Undersök- Intervju- Population, |Resultat

ningsobjekt metod urval, svars-

frekvens

Seelens- Frågor om Hem-inter- |Population: Betalningsvilja

minde, allmänna vjuer med invånare i för 50-procentig

Hammer miljöför- parvisa val Oslo och reduktion av o-

(1994) hållanden, Akershus kal luftförorening

värdering av över 18 år 9 100-18 100

miljöfaktorer NOK per utsatt

(4) Urval/svars- |och år, buller

frekvens: 3 200-

1680 perso- |6 400 NOK per

ner utsatt och år,

smuts/damm

2 800-

5 600 NOK per

utsatt och år

Transek Minskad bil- [Personliga Genomsnittlig

(1994) trafik i intervjuer vuxna under |betalningsvilja

Stockholms |med parvisa |80 år per hushåll och

innerstad val boende i år för 10 %

(4 och 5) Stockholms minskad biltrafik

Ex ante- innerstad 840 kr. Nuvärde

studie totalt för 30 %

Urval: ca 500 minskad biltrafik

Får väga personer nära 9 miljar-

minskad bil- der kr vid 5 %

trafik mot Svars- real ränta. Kvin-

högre frekvens nor har högre

boende- 65 % betalningsvilja än

kostnad män
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Källa Undersök- Intervju- Population, |Resultat

ningsobjekt metod urval, svars-

frekvens

Trouvé, Planerad Postenkäter |Population: |Endast 4 % ville

Jansson motorväg i med CVM Boende i ha vägen i den

(1986) Ljungskile med indivi- Ljungskile planerade ut-

(3) duell maxi- områ- |formningen

mal betal- det Lyckorna

ningsvilja Kompensations-

Urval: 500 kraven var

Ex ante- hushåll mycket högre än

studie villighet att

Svars- betala. Betal-

Betalnings- frekvens ningsvilja för

vilja för att få 66,4 % "som idag"

motorväg i medelvärde

annan 18 000 kr, för

sträckning annat alternativt

respektive medelvelvärde

att slippa få 18 000 kr. Kom-

någon mo- pensationskrav

torväg alls medelvärde

(hälften av 300 000 kr

hushållen)

alternativt

lägsta kom-

  

pensation för

att acceptera

motorvägen

(hälften av

hushållen)
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9 Diskussion och avslutande kommentarer

Följande diskussion är mina egna slutsatser och reflektioner som grundas på den

litteratur som jag har gått igenom.

9.1 Gruppindelning av studerade metoder

De olika metoderna kan delas upp dels i direkta och indirekta metoder, dels i

metoder som bygger på avslöjat beteende (Revealed Preferences) respektive upp-

givet beteende genom svar på hypotetiska frågor (Stated Preferences). Dessutom

är vissa metoder mer lämpliga för marginella värderingar medan andra är mer

lämpliga för värderingar av stora förändringar eller förändringar av typen "allt

eller inget". Tabell 17 nedan visar min indelning av metoderna i olika grupper.

Tabell 17 Metoderför att värdera miljöintrång.

 

 
Direkt Indirekt

Avslöjat beteende Intervallmetoden Resekostnadsmetoden

på verkliga mark-

nader eller på en ska- Bidragsspelet Hedoniska prismetoden

pad marknad med

verklig betalning Auktionsmetoden

(Revealed

Preferences)
 
Uppgivet beteende CVM med individuell

genom svar på hypo- |maximal betalningsvilja

tetiska frågor eller

beteende i hypote- Binär CVM (inklusive

tiska valsituationer simulerad folkomröst-

 

 

ning)

(Stated Preferences)

Värderingar av stora

förändringar eller "allt

eller inget"

Uppgivet beteende CA med val mellan

genom svar på hypo- |alternativ

tetiska frågor eller

beteende i hypote- CA med rangordning

tiska valsituationer

CA med betygsättning

(Stated Preferences)

Marginella

värderingar     
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9.2 Existensvärden, population

Existensvärden förekommer förmodligen inte i så stor utsträckning när det gäller

intrång av trafik och trafikanläggningar i Sverige. Endast i mycket speciella fall,

där intrånget gäller en mycket speciell miljö av riksintresse, som exempelvis Om-

berg, kan det finnas existensvärde av betydande omfattning. I de allra flesta fall är

intrånget av en sådan karaktär att främst de som vistas i området där intrånget sker

bör ha en värdering av nyttigheten. Vilkas värdering ska tas med, vilken popula-

tion ska användas? I de flesta fall borde det vara tillräckligt att ta med invånarna

inom en viss region. Om exempelvis intrånget sker i Linköping borde det, om det

inte räcker att dra urvalet i Linköping, vara tillräckligt att dra urvalet från in-

vånarna i Östergötland. Det är främst dessa som vistas i Linköping, exempelvis

har sitt arbete där. Det finns även andra som vistas i Linköping relativt ofta men

de utgör förmodligen en så liten andel att man kan bortse från dem. De som endast

besöker Linköping ibland bör inte ha en så stor värdering av intrånget (i jäm-

förelse med intrång som kan ske närmare deras bostad) att de behöver tas med i

värderingen. Innan en undersökning genomförs är det mycket viktigt att ytterst

noggrant välja ut populationen, vilkas värderingar ska uppskattas.

9.3 Personliga intervjuer eller postenkäter?

Personliga intervjuer ger större kontroll över om intervjupersonerna besvarar

frågorna på ett riktigt sätt, men det är risk för intervjuarpåverkan och att frågorna

inte ställs exakt lika till alla intervjupersoner. Dessutom är det mycket dyrt. För-

delar med postenkäter är att alla intervjupersoner får frågorna ställda på exakt

samma sätt, det är billigt, intervjupersonerna kan vara geografiskt spridda och

intervjupersonerna får mer betänketid. Nackdelar med postenkäter är att intervju-

personerna kanske inte förstår frågorna och att man inte har kontroll över be-

svarandet. Vilken metod som bör väljas beror mycket på hur komplicerade frågor

som ställs till intervjupersonerna. Undersökningar har visat att värderingen på-

verkas av hur väl intervjupersonen känner till nyttigheten och hur stor erfarenhet

intervjupersonen har av den. Det är bäst om intervjupersonerna har erfarenhet av

nyttigheten men det bör vara ett krav att de åtminstone känner till nyttigheten

ifråga. CA-undersökningar, som är ganska komplicerade för intervjupersoner att

besvara, bör nog helst utföras med personliga intervjuer, medan binär CVM, som

är enklare för intervjupersoner att besvara, förmodligen går bra att utföra med

postenkäter.

9.4 Representativitet hos utförda studier

Kvaliteten på många av de utförda studier som redovisas i denna rapport är inte

tillfredsställande. Exempel på anledningar till detta är:

e Urvalet är inte statistiskt slumpmässigt, exempelvis används studenter eller

liknande frivilliga.

e För litet urval. För att det inte ska bli så stor spridning och osäkerhet i svaren

behövs exempelvis ett urval på åtminstone 2000 till 3000 personer vid en

undersökning där populationen är invånarna i Linköpings kommun (ca

130 000) (enligt Peter Wretling, statistiker på VTD.

e För dålig svarsfrekvens. Målet bör vara att uppnå åtminstone 70 % svars-

frekvens.
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Jag anser att det är viktigt att testa metoden på ett liknande urval som den sedan

ska användas på vid validering av en viss undersökningsmetod. Många använder

sig av universitetsstuderande när de undersöker olika möjliga problem med en

metod. Detta är jag kritisk mot, eftersom en metod endast kan anses användbar om

den har validerats i sitt rätta sammanhang. Validering av metoder för att värdera

intrång i miljön av trafikanläggningar och trafik bör alltså genomföras genom att

göra metodstudier gällande just värdering av intrång i miljön av trafikanläggningar

och trafik med slumpmässigt urval ur en representativ population. Allting utom

det som ska undersökas måste hållas absolut lika. Om exempelvis betalnings-

sättets betydelse ska undersökas så varieras endast betalningssättet.

9.5 WTP kontra WTA

Jag anser att man utifrån tidigare studier på området kan dra slutsatsen att WTA

inte är lämpligt att använda, utan att endast WTP bör användas. Detta grundar jag

dels på att många framstående ekonomer är av denna uppfattning, dels på att när

uppgivet beteende har jämförts med verkligt beteende har skillnaderna mellan

uppgivet och verkligt varit betydligt större för WTA än för WTP.

9.6 Vilka metoder kan tänkas vara användbara?

Det finns två stora problem när man skall försöka få fram en värdering av en

nyttighet (slippa en onyttighet) genom att använda sig av uppgivet beteende:

1. Ip klarar inte av att ta reda på sin värdering/maximal betalningsvilja.

2. Ip uppger inte sin verkliga värdering utan beter sig strategiskt. Ökad risk för

detta ex ante.

Det förstnämnda innebär att intervjupersonen inte kan uppge sin maximala be-

talningsvilja p.g.a. att hon inte själv klarar av att ta reda på hur stor den är. Det

andra innebär att även om intervjupersonen själv vet om vilken värdering hon har

kan hon av någon anledning uppge en felaktig betalningsvilja. Intervjupersonen

beter sig då strategiskt för att påverka utfallet.

Med denna litteraturöversikt som grund har jag kommit fram till åsikten att

CVM med individuell maximal betalningsvilja inte är en tillräckligt tillförlitlig

metod, eftersom det är oerhört svårt att komma fram till maximal betalningsvilja

för någonting - ofta drar förmodligen bara intervjupersonen till med en summa

som antagligen ofta är för låg. Något som tyder på detta är att individer kan uppge

samma summa oavsett om värdet är enbart för individen eller för hela hushållet,

eller om det är en årlig summa eller en engångssumma. Dessutom är det med

denna metod stor risk för att intervjupersonen beter sig strategiskt för att påverka

utfallet.

Binär CVM däremot handskas med de problem som jag nämnde ovan (1 och 2)

på ett bra sätt. Intervjupersonen får endast uppge ifall hon tycker att den aktuella

nyttigheten är värd en viss summa (X kr) eller inte. Detta klarar förmodligen de

flesta av. Det liknar vanliga marknadsval, där intervjupersonen väljer att köpa

eller inte köpa en vara för ett visst pris. Dessutom minskar risken för att intervju-

personen beter sig strategiskt när man använder binär CVM jämfört med CVM

med individuell maximal betalningsvilja. Anledningen till detta visas i tabellerna

18 och 19 nedan. Om intervjupersonen får uppge sin maximala betalningsvilja så

har alla intervjupersoner möjlighet att bete sig strategiskt. Med binär CVM där-

emot är det endast vissa intervjupersoner som har möjlighet att bete sig strategiskt.
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Många intervjupersoner kommer förmodligen att tro att den summa som de får ta

ställning till motsvarar den verkliga kostnaden, vid binär CVM. En person som

inte tycker att nyttigheten är värd X kr kommer att svara nej, eftersom hon annars

riskerar att få en nyttighet som hon inte tycker är värd kostnaden. En person som

tycker att nyttigheten är värd X kr har ingen anledning att svara annat än ja. Inter-

vjupersonen har alltså ingen möjlighet att uppge ett högre bud och därmed bete sig

strategiskt för att öka möjligheten att få nyttigheten som hon tror kostar X kr per

person. Ju fler som tror att den summa de fått är den verkliga kostnaden desto

färre har möjlighet att bete sig strategiskt. Därutöver har det betydelse hur inter-

vallet med summor är utformat.

Tabell 18 Möjligheter till strategiskt beteende om intervjupersonen (ip) får

uppge maximal betalningsvilja (CVM med individuell maximal

 

 

betalningsvilja).

Ip tror att den verkliga kostnaden per |Ip kan strategiskt uppge för hög

person © hennes egen personliga betalningsvilja för att öka chansen

värdering/betalningsvilja att få något som hon anser är värt

kostnaden '

Ip tror att den verkliga kostnaden per |Ip kan strategiskt uppge för låg

person > hennes egen personliga betalningsvilja för att slippa få

värdering/betalningsvilja något som hon inte anser är värt

kostnaden  
 Slutsats: Alla ip har möjlighet att bete sig strategiskt
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Möjligheter till strategiskt beteende om intervjupersonen (ip)

endastfår ta ställning till en viss angiven summa (binär CVM).

 
Ip tror att angiven

summa = verklig

kostnad per

person

Ingen möjlighet till strategiskt beteende

 
Ip tror att angiven

summa = verklig

kostnad per

person

Ip:s värdering > angiven summa & verklig* kostnad

Ingen möjlighet till strategiskt beteende
 

Ip:s värdering © angiven summa & verklig* kostnad

Ingen möjlighet till strategiskt beteende
 

Ip:s värdering > angiven summa men = verklig* kost-

nad

Ip kan strategiskt svara nej för att slippa få något som

hon inte anser är värt kostnaden

 
Ip tror att angiven

summa > verklig

kostnad per

person

Ip:s värdering > angiven summa & verklig* kostnad

Ingen möjlighet till strategiskt beteende
 
Ip:s värdering © angiven summa & verklig* kostnad

Ingen möjlighet till strategiskt beteende
 

 

Ip:s värdering > verklig* kostnad men © angiven

summa

Ip kan strategiskt svara ja för att få något som hon

anser är värt kostnaden

 

 
Slutsats: Endast vissa ip har möjlighet att bete sig strategiskt
 
*enligt intervjupersonen (ip)

Binär CVM kan alltså kanske lösa eller åtminstone minska problemet med

strategiskt beteende och därmed användas för ex ante-studier.

Binär CVM passar bra:

e vid värdering av stora förändringar eller förändringar av typen "allt eller inget".

e när det går att avgränsa den population som intrånget berör.

* när populationen är ganska stor.

Ett problem med binär CVM är att de som får ta ställning till de högre

summorna kan bli upprörda över den höga kostnaden. Det högsta beloppet bör

därför inte alltför mycket överstiga den riktiga kostnaden.

Problem med alla metoder:

e Vilket betalningssätt ska anges, kommunalskatt?

e Personer som anser att "förbättringen" är en "försämring". Få fram deras nega-

tiva värdering.

e Personer med en värdering, men som anser att de inte ska betala.
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Ett stort problem oavsett vilken metod man använder är alltså att det kan finnas

personer som anser att det som ska värderas är en försämring och därmed har en

negativ värdering av det. Ett sätt att kontrollera hur stor denna grupp är, samt hur

många som inte vill betala trots att de har en positiv värdering, är att som Inregia

(1993) ställa en fråga om detta (se kapitel 6.3.2 ovan). Om denna grupp visar sig

vara stor kan man göra en kompletterande undersökning för att uppskatta stor-

leken på den negativa betalningsviljan och även på den positiva värdering som

inte kommer med exempelvis p.g.a. betalningssättet om intervjupersonen inte ac-

cepterar det angivna finansieringssättet. Jag tycker att Inregias studie (se 6.2.2

ovan) är ett bra exempel på en binär CVM-studie.

CVM kan även utformas som en simulerad folkomröstning, d.v.s. en åtgärd

beskrivs med dess kostnader och effekter och sedan tillfrågas intervjupersonen om

hon skulle vilja att åtgärden genomfördes eller inte. Problemet med denna metod

är att alla får ta ställning till samma summa (den verkliga kostnaden dividerad

med antal personer) så därför får man inte fram den totala värderingen av

nyttigheten utan endast hur många som tycker att den är värd kostnaden.

När intrånget gäller t.ex. en viss väg som kan placeras i olika sträckningar och

det alltså finns olika berörda populationer som är ganska små kan man använda

sig av auktionsmetoden. De olika populationerna får då alltså konkurrera om att få

(slippa få) någonting.

Jag anser att CA passar bäst för marginella värderingar, speciellt när det gäller

små förändringar av kvalitativa faktorer.

För att intervallmetoden, auktionsmetoden eller bidragsspelet ska kunna an-

vändas krävs att man kan ta betalt av eller kompensera intervjupersonerna, och

eventuellt även att intervjupersonerna kan förhindras att nyttja en nyttighet (inte

slipper en onyttighet).

9.7 Vad inkluderas i den värdering som man får fram med

binär CVM?

Jag anser att den nyttighet som ska värderas måste beskrivas noggrant. Exempel-

vis kan intervjupersonen påminnas om hur stora utlägg en personen har i genom-

snitt för olika saker samt vilka substitut som finns till nyttigheten. Jag tycker dock

inte att kostnaden för att genomföra nyttigheten bör uppges, eftersom detta kan

leda till att intervjupersonen räknar ut hur mycket hon behöver betala om alla

betalar lika mycket. Det är ju inte detta man vill ha reda på, utan intervjupersonens

egen värdering av nyttigheten. I slutet av enkäten/intervjun är det bra att ställa

frågor om anledningen till intervjupersonens svar samt kontrollfrågor för att

undersöka om intervjupersonen har förstått det som ska värderas och besvarat rätt

frågor. Om endast intrånget ska värderas så är det allra bästa att ställa upp två

alternativ som endast skiljer sig åt när det gäller intrånget. Det gör dock inget om

mer kommer med i värderingen om man har kontroll över detta.

Med CVM får man fram en värdering av alla skillnader mellan det fall som ska

värderas och utgångsfallet. Ibland innebär detta endast miljöintrångskostnaderna

men ibland kommer även andra faktorer med, som exempelvis minskad olycks-

risk. Två påtänkta projekt i Linköpings Kommun kan utgöra exempel. Det ena är

om den föreslagna Vallaleden genom Vallaskogen skulle läggas i tunnel eller inte

och det andra är om korsningen framför Resecentrum ska göras om till en plan-

skild korsning med biltunnel eller inte. Om intervjupersonerna får värdera Valla-

leden i tunnel jämfört med Vallaleden utan tunnel så är det endast miljöintrångs-
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kostnaderna för vägen utan tunnel som man får fram. Om intervjupersonerna där-

emot får värdera planskild korsning med biltunnel jämfört med nuvarande ut-

formning av korsningen framför Resecentrum så kommer även nyttan av upplevd

minskad olycksrisk med. Ifall värdet från en CVM-undersökning ska stoppas in i

en cost-benefit analys (CBA) är det viktigt att göra klart för sig vilka eventuella

värderingar utöver rena miljöintrångskostnader som kommer med och redigera för

detta i CBA så att det inte blir dubbelräkning. Det är därför viktigt att ordentligt

och så lättfattligt som möjligt beskriva de förändringar som det alternativ som ska

värderas har jämfört med det alternativ som man jämför med, och det kan då vara

bra att ha en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att utgå från. MKB och värde-

ringsmetoder är därmed komplement, inte substitut. De effekter som det som ska

värderas har bör beskrivas ordentligt oavsett vilken värderingsmetod som an-

vänds. Om det exempelvis blir ökade avgaser så bör man i det optimala fallet be-

skriva effekterna av dessa på människor, djur och natur, och inte bara hur av-

gaserna ökar.

9.8 Behov av metodstudier

Det finns behov av att göra omfattande metodstudier om någon av de metoder som

har tagits upp i denna litteraturöversikt ska kunna användas för värdering som

underlag för beslut. Exempel på metodproblem som bör undersökas är:

e Har det sätt på vilket nyttigheten ska betalas betydelse och vilket betalningssätt

är i så fall lämpligast att använda?

e Hur påverkas svaren av hur mycket information intervjupersonerna får och hur

mycket och vilken information bör intervjupersonerna få?

e Jämföra resultat med en viss metod med resultat med andra metoder

(hypotetiska och icke-hypotetiska) vid värdering av samma nyttighet.

e Jämföra ex post och ex ante studier för att ta reda på hur stor betydelse strate-

giskt beteende har och om resultaten blir mycket annorlunda ex ante jämfört

med ex post.
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