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1. DEL 1 – UTVALGSTEORI 

1.1 Populasjon, utvalg, frafall og utvalgsskjevhet 

Formålet med å gjennomføre utvalgsundersøkelser, er å skaffe seg kunnskap om hvordan en bestemt 

gruppe i befolkningen oppfatter ulike forhold. Den gruppen man ønsker å si noe om, kalles for 

populasjon, univers eller målgruppe. Populasjonen kan for eksempel være hele befolkningen i et 

bestemt område.  

I de fleste tilfeller er populasjonen så stor at det er ikke er mulig å spørre alle. Vi må derfor trekke et 

utvalg. Dersom utvalget er trukket etter bestemte kriterier, vil resultater fra utvalget også gjelde hele 

populasjonen med en viss grad av sikkerhet. Resultatet må tolkes innenfor en viss feilmargin 

(slingringsmonn). Antallet personer vi oppnådde intervju med kalles nettoutvalget. Bruttoutvalget er 

det utvalget vi forsøker å intervjue. 

1.1.1 Feilmarginer 

Fordi resultatene fra en utvalgsundersøkelse bygger på opplysninger om et utvalg av den 

befolkningen som undersøkelsen dekker, er det knyttet en viss usikkerhet til dem. Denne 

usikkerheten kalles utvalgsvarians. Et mye brukt mål på usikkerheten i resultatet for et kjennemerke, 

er feilmarginen til den observerte verdien av dette kjennemerket. Størrelsen på feilmarginen 

avhenger av utvalgets størrelse, måten utvalget er trukket på og fordelingen til det aktuelle 

kjennemerket. Tabell 1.1 viser størrelsen på feilmarginen for observerte prosentandeler ved ulike 

utvalgsstørrelser. Av tabellen går det fram at usikkerheten øker når antall observasjoner minker og 

når prosenttallet nærmer seg 50. 

Tabell 1.1: Feilmarginer ved ren tilfeldig utvelging (i prosentpoeng, sikkerhetsnivå 95 prosent. Kilde:  . 

Antall observasjoner 5/95 10/90 15/85 20/80 30/70 40/60 50/50 

50 2,4 6,2 8,5 10,1 13,0 13,9 14,1 

100 2,0 4,4 6,0 7,1 9,2 9,8 10,0 

150 1,6 3,6 4,9 5,8 7,4 8,0 8,2 

200 1,2 3,1 4,2 5,1 6,5 6,9 7,1 

300 1,2 2,5 3,5 4,1 5,3 5,7 5,8 

400 1,0 2,2 3,0 3,6 4,6 4,9 5,0 

500 0,8 2,0 2,7 3,2 4,1 4,4 4,5 

600 0,8 1,8 2,4 2,9 3,8 4,0 4,1 

800 0,6 1,5 2,1 2,5 3,2 3,5 3,5 

1000 0,6 1,4 1,9 2,3 2,9 3,1 3,2 

1600 0,5 1,1 1,5 1,8 2,3 2,5 2,5 

3000 0,4 0,8 1,1 1,3 1,7 1,8 1,8 

5000 0,2 0,6 0,9 1,0 1,3 1,4 1,4 

 

Ved hjelp av feilmarginer er det mulig å beregne et intervall (konfidensintervall) som med en bestemt 

sannsynlighet inneholder den sanne verdi av en beregnet størrelse (dvs. den verdien vi ville ha fått 

dersom vi hadde foretatt en totaltelling i stedet for en utvalgsundersøkelse).  
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Følgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabellen for å finne konfidensintervaller: 

Anslaget på feilmarginen til et observert prosenttall på 70 er 1,7 når antall observasjoner er 3 000. 

Det riktige resultatet for hele populasjonen ligger, med 95 prosent sannsynlighet, innenfor et 

intervall på mellom 70 ± 1,7, det vil si mellom 68,3 og 71,7. Det vil si at intervallet som strekker seg 

fra 68,3 til 71,7 prosent med 95 prosent sannsynlighet inneholder den tallstørrelsen vi ville fått 

dersom hele befolkningen hadde vært med i undersøkelsen.  Det er et sikkerhetsnivå på 95 prosent 

vi bruker i våre analyser. Når vi for eksempel beskriver forskjellen mellom Akershus og Oslo som 

signifikant, betyr det at det er 95 prosent sannsynlig at konfidensintervallene for resultatet i de to 

fylkene ikke overlapper hverandre.  

1.1.2 Utvalgsskjevheter 

Utvalgsskjevhet innebærer at fordelingen etter et bestemt kjennemerke er annerledes blant de som 

svarte (dvs. nettoutvalget) enn blant de som ble forsøkt intervjuet (bruttoutvalget) eller blant hele 

populasjonen. I en utvalgsundersøkelse kan utvalgsskjevhet introduseres på ulike måter.  

1. Forskjell mellom bruttoutvalg og nettoutvalg: Selv om vi henvender oss til et utvalg av dem vi 
ønsker å si noe om, vil det alltid være noen personer som ikke svarer av ulike årsaker. Frafall 
fører til utvalgsskjevhet når fordelingen av et bestemt kjennemerke er annerledes blant dem som 
svarte (nettoutvalget) enn blant de som ble forsøkt intervjuet (bruttoutvalget).  

i. Ved tilfeldig frafall har alle grupper like stor sannsynlighet for å falle fra, og utvalget er 
fortsatt representativt. Frafallet reduserer imidlertid utvalgsstørrelsen, og øker usikkerheten 
ved resultatene. Dette problemet kan motvirkes ved å trekke et utvalg som i størrelse tar 
hensyn til et antatt frafall.  

ii. Ved systematisk frafall vil de som faktisk har deltatt i undersøkelsen (nettoutvalget) skille seg 
systematisk fra de personene som ikke har deltatt. Dette kan for eksempel være de som aldri 
reiser kollektivt, og personer i bestemte aldersgrupper. Ved systematisk frafall blir utvalget 
skjevt, og nettoutvalget er ikke statistisk representativt for målgruppen. Vi kan med andre 
ord ikke generalisere fra utvalg til populasjon. Systematisk frafall kan til en viss grad 
motvirkes ved å justere fordelingen i utvalget opp mot fordelingen i populasjonen (såkalt 
veiing).  

2. Forskjell mellom bruttoutvalg og populasjon: Vi snakker også om utvalgsskjevhet når 
fordelingen av et bestemt kjennemerke er annerledes i bruttoutvalget enn i populasjonen som 
undersøkelsen omfatter. Slik utvalgsskjevhet kan oppstå i utvalgstrekkingen, hvor tilfeldigheter 
kan føre til at fordelingen av enkelte kjennemerker i utvalget ikke er helt lik fordelingen i 
populasjonen.  

I vurderingen av utvalgsskjevhet bør en knytte større oppmerksomhet til avvikene mellom 

nettoutvalget og bruttoutvalget enn mellom bruttoutvalget og populasjonen. Avvikene mellom 

bruttoutvalget og populasjonen skyldes tilfeldig utvalgsvarians, og en kan forvente at de personene 

som trekkes ut i hver befolkningsgruppe ikke skiller seg systematisk fra de som ikke trekkes ut. Avvik 

mellom nettoutvalg og bruttoutvalg kan i større grad være forårsaket av systematisk frafall.  
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1.2 Ulike metoder for datainnsamling 

Det finnes ulike måter å samle inn data ved kvantitative intervjuundersøkelser. Grovt sett kan 

innsamlingsmetodene gruppes i tre grupper: 

1. Personlig intervju 

2. Telefonintervju 

3. Postal undersøkelse, herunder papir-skjema og internett-skjema 
Tabell 1.2 gir en kort oversikt over fordeler og ulemper ved de ulike datainnsamlingsmetodene. De 

ulike datainnsamlingsmetodene beskrives mer i detalj nedenfor.  

Tabell 1.2: Oversikt over ulike metoder for datainnsamling, og deres fordeler og ulemper 

Metode  Fordeler  Ulemper  

Personlig intervju  - Personlig henvendelse kan virke 
motiverende for å delta - høyere 
svarprosent 

- Intervjuer som kan veilede underveis – 
bedre svarkvalitet 

- Mulighet for visuelle hjelpemidler – 
bedre svarkvalitet 

- Ressurskrevende, får få intervjuer 
for pengene 

- Høy terskel for å ta imot intervjuere 
hjemme (vanskelig å sette av tid) – 
lavere svarprosent  

- Intervjuer kan påvirke respondenten 
– lavere svarkvalitet  

Telefonintervju  - Mindre ressurskrevende enn personlig 
intervju 

- Personlig henvendelse kan virke 
motiverende for å delta - høyere 
svarprosent 

-  Intervjuer kan veilede underveis – bedre 
svarkvalitet 

- Umulig med visuelle hjelpemidler 
- Vanskelig med kompliserte 

spørsmål og lang undersøkelse 
- Tar folk telefonen når fremmede 

ringer?  
- Passer det å svare akkurat da?  
 

Papirskjema  - Lite ressurskrevende  
- Mulighet for visuelle hjelpemidler  
- Kan fylles ut når det passer den enkelte 

- Upersonlig i henvendelsen - lavere 
svarprosent 

- Nesten umulig med skreddersydde 
spørsmål 

Internettundersøkelse  - Lite ressurskrevende 
- Mulighet for visuelle hjelpemidler – 

bedre svarkvalitet 
- Lett med skreddersydde valg og 

kompliserte spørsmål – bedre 
svarkvalitet 

- Kan fylles ut når det passer den enkelte 
– høyere svarprosent 

- Upersonlig i henvendelsen – lavere 
svarprosent 

- Ikke alle har tilgang til internett 

 

I den senere tid har man i større og større grad tatt i bruk internettbaserte løsninger ved 

gjennomføring av intervjuundersøkelser, og særlig ved gjennomføring av Stated Preference-

undersøkelser. I avsnitt 1.3 drøfter vi fordeler og ulemper ved å benytte denne innsamlingsmetoden 

ved gjennomføring av Stated Preference-undersøkelser. 

1.2.1 Personlig intervju 

Personlig intervju går ut på at en person intervjuer respondenten ansikt til ansikt. Intervjuet kan 

gjennomføres ved at intervjueren fyller ut et papirskjema, eller man kan registrere svarene på en 

bærbar PC gjennom benytte CAPI (Computer Aided Personal Interview).  
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Ved personlig intervju vil intervjueren kunne motivere respondenten til å delta i undersøkelsen, noe 

som kan øke svarprosenten. Det er lettere å la seg overtale ved personlig kommunikasjon enn over 

telefon eller brev. Intervjueren kan også veilede respondenten underveis i undersøkelsen, og det er 

lett å benytte visuelle virkemidler for å illustrere ulike forhold i intervjuet. Dette kan bidra til å øke 

kvaliteten på svarene. Ved personlig intervju er det også relativt lett å benytte åpne svaralternativer, 

forutsatt at intervjueren har de nødvendige kvalifikasjoner. Et personlig intervju gir rom for mange 

spørsmål, og en rekke ulike temaer. 

Personlig intervju er imidlertid ressurskrevende. Det koster mye å ha en personlig intervjuer til å 

gjennomføre hvert eneste intervju, og denne innsamlingsmetoden er også relativt tidkrevende. 

Intervjueren vil også kunne påvirke respondenten til å svare på en bestemt måte: Fordi 

intervjusituasjonen ikke er anonym, kan det for eksempel være fristende å svare strategisk eller 

”politisk korrekt”. Dette kan være med på å forringe svarkvaliteten. Metoden er derfor dårlig egnet 

til undersøkelser som inneholder sensitive spørsmål. Det er også relativt krevende å motta besøk i 

sitt eget hjem, noe som kan være med på å redusere svarprosenten.  

Dersom man benytter CAPI, er det mulig med skreddersydde spørsmål, det vil si at man får spørsmål 

som er tilpasset de svar man har gitt tidligere i undersøkelsen.  

1.2.2 Telefonintervju 

Telefonintervju er i dag en mye benyttet intervjumetode. Metoden går ut på at en intervjuer ringer 

opp respondenten og gjennomfører intervjuet over telefon. Den største fordelen med 

telefonintervju, er at innsamlingsmetoden er rimelig og raskt. Man kan nå over store geografiske 

områder med en relativt liten stab med sentralt plasserte intervjuere. Telefonintervju er mer 

anonymt enn personlig intervju, og det er derfor lettere å stille sensitive spørsmål.  

Telefonintervju gir imidlertid ikke mulighet til visuelle hjelpemidler og spørreskjemaet må være kort 

og konsist.  

Mangelfull telefondekning kan skape skjevheter i forhold til den målgruppen man ønsker å studere. 

Tidligere var det et problem at ikke alle hadde fasttelefon. Nå gjør utberedelsen av mobiltelefoner at 

mange screener telefonsamtalene, og ikke svarer på ukjente anrop. Innsamlingsmetoden forutsetter 

som regel at man har anledning til å svare der og da. Telefonintervju foregår gjerne på kveldstid eller 

i helgene, en tid mange er opptatte med andre ting enn å svare på telefonundersøkelser. Dette kan 

også føre til skjevheter i utvalget, ved at noen grupper mennesker er vanskeligere å få tak i på telefon 

enn andre.   

Telefonintervju gjennomføres i dag uten unntak ved hjelp av CATI – Computer Aided Telephone 

Interview, noe som gjør det mulig med skreddersydde spørsmål.  

1.2.3 Postal undersøkelse – papirskjema 

Postale undersøkelser er rimeligere enn både personlig intervju og telefonintervju. Intervjueren får 

et spørreskjema tilsendt i posten, og kan svare på undersøkelsen i ro og mak når det passer 

(selvfølgelig innenfor angitte svarfrister). Spørreskjemaet kan være lenger enn ved telefonintervju, og 
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det er mulig å presentere spørsmål som krever visuelle hjelpemidler. Innsamlingsmetoden gir full 

anonymitet, slik at den er godt egnet til sensitive spørsmål.  

Men man har ingen kontroll over hvem som faktisk besvarer undersøkelsen. Man står derfor i fare 

for å få svar fra andre personer enn dem som er i målgruppen for undersøkelsen. Metoden er dårlig 

egnet til kunnskapsbaserte spørsmål.  

Fravær av en fysisk person som motiverer til deltagelse kan føre til at svarprosenten blir lavere enn 

ved personlig intervju og telefonintervju. Det er lett at rekrutteringsbrevet ender opp i papirkurven. 

Selv om metoden muliggjør relativt lange spørreskjemaer, er det så godt som umulig med 

skreddersydde spørsmål og kompliserte hopp i undersøkelsen.    

1.3 Internettbaserte undersøkelser ved gjennomføring av Stated Preference-
undersøkelser 

I den senere tid har man bruk av internettbaserte undersøkelser blitt mer og mer vanlig. Rekruttering 

til denne typen undersøkelse kan skje på ulike måter: de mest vanlige er ved hjelp av et personlig 

rekrutteringsbrev i posten eller per e-post, eller ved at man blir rekruttert via en internettside man 

besøker.  

En internettbasert undersøkelse deler mange av de samme fordeler og ulemper som en papirbasert 

postal undersøkelse, men i motsetning til et papirbasert spørreskjema, muliggjør imidlertid 

internettbaserte undersøkelser skreddersydde spørsmål og kompliserte hopp. Innsamlingsmetoden 

er derfor godt egnet til kompliserte undersøkelser som for eksempel Stated Preference-

undersøkelser.  

Her drøfter vi fordeler og ulemper ved denne innsamlingsmetoden for bruk ved Stated Preference-

undersøkelser.  

1.3.1 Lave kostnader for datainnsamling 

PC-baserte personlig intervju har tradisjonelt vært den vanlige måten å gjennomføre Stated 

Preference-undersøkelser på. Svarkostnadene ved denne formen for datainnsamling er imidlertid så 

høy at det er vanskelig å få finansiert så store utvalg som ønskelig. Som en tommelfingerregel kan 

man si at hvert hjemmeintervju koster ca 1 000 kroner. Et utvalg på 1000 respondenter vil dermed 

koste rundt en million kroner!  

Selvadministrerende internettbaserte undersøkelser gjør det mulig med et vesentlig større utvalg 

enn det tradisjonelle hjemmeintervjuet. Man slipper utgifter til intervjuere. Rekrutteringskostnadene 

per intervju vil variere etter hvordan man skaffer seg adresser, om man rekrutterer per brev, e-post 

eller ved å dele ut kort på for eksempel bussen, og med svarprosenten. Ved e-postrekruttering 

slipper man for eksempel portokostnader. E-postrekruttering forutsetter at man har god oversikt 

over målgruppens e-postadresser, og er derfor ikke like godt egnet til alle typer undersøkelser. 

1.3.2 Muliggjør visualisering og skreddersydd design 

Alternativet til hjemmeintervju var gjerne å sende respondenten et papirskjema. Papirskjema svært 

dårlig egnet til kompliserte spørreskjemaer og skreddersydde spørsmål.  
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Internettbaserte undersøkelser gjør det enkelt å skreddersy spørreskjemaet til hver enkelt 

respondent. Slik vil svarene man har avgitt på tidligere spørsmål legge føringer på spørsmåls-

formuleringer senere i intervjuet. Spørsmålene fremstår dermed som mer relevante og personlige for 

den enkelte respondent. Man unngår svært generelle spørsmålsformuleringer som er laget for å 

favne svært bredt.  

Stated Preference-undersøkelser er svært vanskelig å forklare muntlig, for eksempel over telefon. 

Ved internettundersøkelser blir man selv presentert for de ulike valgsekvensene på PC-skjermen. 

Internettundersøkelser gjør det også mulig å legge inn bilder og illustrasjoner for å gi ytterligere 

informasjon enn det selve spørsmålsteksten gir. Samtidig er valgene skreddersydde etter en konkret 

reise som respondenten har beskrevet tidligere i undersøkelsen. For eksempel vil man kunne variere 

både pris og reisetider etter respondentens egen opplevelse, noe som gjør selve valgsituasjonen mer 

relevant for den enkelte.  

Internettbaserte undersøkelser og skreddersydd design gjør det derfor mulig å gjennomføre 

komplekse undersøkelser, noe som har stor betydning for datakvaliteten. For eksempel viser en 

gjennomgang av data fra den svenske tidsverdistudien for bil at man har færre fortolkningsfeil ved 

gjennomføring av internettundersøkelse fremfor telefonintervju, men at internettundersøkelse gir 

lavere svarprosent (Börjesson og Algers 2010). En dansk undersøkelse basert på den danske 

reisevaneundersøkelsen viser det samme (Christensen og Jensen 2009).  

1.3.3 Ikke alle har internett – utvalgsskjevheter? 

Ikke alle har tilgang til internett, eller kan bruke internett. En innvending mot internettbaserte 

undersøkelser er dermed at dette vil kunne utelukke en gruppe mennesker fra å delta i 

undersøkelsen.  

Men tilgang til internett er økende, jf Figur 1.1. 2. kvartal 2009 hadde 86 prosent av alle 

husholdningene i Norge tilgang til internett, og 78 prosent av husholdningene hadde tilgang på 

bredbånd (Kilde: SSB).  

 

Figur 1.1: Prosentandel av husholdninger som har PC, Internet og bredbånd 2003-2009.  

Kilde: SSB (http://www.ssb.no/emner/10/03/ikt/) 
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Tilgang til internett er lavest for aldersgruppen 65-74 år. Men også i denne aldergruppen har 70 

prosent internettilgang og 61 prosent tilgang til bredbånd, noe som er vesentlig høyere enn for noen 

år tilbake. I 2003 hadde for eksempel 16 prosent i aldergruppen 67-79 år tilgang til internett. De med 

lavest inntekt og utdanning har også lavere internettilgang enn andre grupper.  

I flere Stated Preference-undersøkelser har man kombinert bruken av internett med andre metoder, 

som for eksempel spørreskjema på papir eller PC-baserte hjemmeintervjuer, og sammenlignet hvem 

som har besvart undersøkelsen på de ulike måtene (Nossum m fl 2005). Dette kan gi oss en 

indikasjon på hvilke grupper som lett kan falle fra ved kun å basere seg på internettbaserte 

undersøkelser). For eksempel viser det seg at:  

 Det er flere menn enn kvinner som velger å svare på internett, selv om kvinner og menn har 
tilnærmet lik tilgang til internett.  

 Det er lavere snittalder blant de som velger å benytte internett.  

 Yrkesaktive velger i større grad internett.  

Det må imidlertid understrekes at ved de fleste av disse undersøkelsene kunne respondentene selv 

velge hvilken måte de skulle besvare undersøkelsen på. Vi vet derfor ikke så mye om hvordan den 

sosiodemografiske fordelingen hadde vært dersom man bare hadde kunnet velge internett.  

En gjennomgang av et utvalg av de internettbaserte undersøkelsene som Urbanet Analyse har 

gjennomført viser at det er få kjønnsmessige skjevheter blant de som har svart på undersøkelsene. 

Når det gjelder alder, er de yngste ofte underrepresentert, mens middelaldrende er noe 

overrepresenterte. Blant de eldste aldersgruppene finner vi lite frafall.1  

1.3.4 Svarprosent 

På samme måte som postale papirbaserte undersøkelser, vil de mest vanlige måtene å rekruttere til 

internettundersøkelser på, vil fravær av en fysisk person som motiverer til deltagelse lett føre til at 

svarprosenten blir lavere enn ved personlig intervju og telefonintervju. Henvendelsen føles anonym, 

og dermed lett å overse.  

Erfaringsvis har temaet for undersøkelsen stor betydning for svarprosenten: dersom temaet berører 

målgruppen for undersøkelsen, har man ofte en egeninteresse av å svare, og svarprosenten blir høy. 

Dersom temaet er mer allmenngyldig, er det lettere å overse henvendelsen, og svarprosenten blir 

lavere.  

I en internettbasert undersøkelse for å evaluere prøveordning med beboerparkering i indre Oslos, var 

svarprosenten så høy som 53 prosent blant personer som innehar beboerkort (Ellis og Kjørstad 

2009). I et kontrollområde uten beboerparkering var svarprosenten på 20 prosent. Den siste gruppen 

var i mindre grad berørt av temaet for undersøkelsen, noe som sannsynligvis forklarer at 

svarprosenten er lavere. 

                                                           

1
 Utvalgsundersøkelser har svært ofte en øvre aldersgrense, f.eks på 74 år. Dersom vi ser på de helt eldste, finner vi at 

særlig eldre kvinner (over 80 år) er underrepresentert i slike undersøkelser.  
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I en Stated Preference-undersøkelse gjennomført for Oslo Sporveier i 1992 ble respondentene 

kontaktet per telefon, for på den måten å bli rekruttert til hjemmeintervju. Målgruppen for 

undersøkelsen var trafikanter som reiser kollektivt minst en gang i måneden. 28 prosent av alle som 

ble oppringt, svarte på undersøkelsen. Men ikke alle som ble oppringt var i målgruppen for 

undersøkelsen. 43 prosent av personene i målgruppen for undersøkelsen, besvarte undersøkelsen.  

Stated Preference-undersøkelsen for Oslo og Akershus 2002 ble gjennomført både på internett og på 

papirskjema. Alle ble rekruttert gjennom brev i posten, og det ble sendt ut en purring etter ca to 

uker. Svarprosenten for undersøkelsen var på 29,4 prosent. 15,7 prosent svarte på internett og 13,6 

prosent på papir (Nossum 2003).  

I den norske tidsverdiundersøkelsen 2010 ble det benyttet et internettpanel til rekruttering. Et 

internettpanel består av en forhåndsrekruttert gruppe av personer som har sagt seg villige til å delta 

i ulike typer markedsundersøkelser. Deltagerne er som regel tilfeldig rekruttert gjennom telefon- og 

postale undersøkelser, og de er satt sammen på en måte som gjør at medlemmene er mest mulig 

representative for den norske befolkningen. Et internettpanel vil alltid være basert på ”selvseleksjon” 

fordi personer som er uinteresserte i å svare på markedsundersøkelser sier nei til å delta i 

utgangspunktet, og dermed ikke er representert blant deltakerne. Når det rekrutteres fra et 

internettpanel vil man derfor rekruttere blant en gruppe personer som i utgangspunktet har en høy 

villighet til å svare på markedsundersøkelser. Svarprosenten bør derfor ligge en god del høyere ved 

bruk av internettpanel enn ved en tilfeldig rekruttering blant hele befolkningen.  

Svarprosenten er først og fremst viktig fordi den er med på å sikre at svarene er representative for 

populasjonen. De senere årene er det en tendens til at folk har gått lei av å besvare undersøkelser, 

og de fleste undersøkelser har relativt lav svarprosent. Dette gjelder både i Norge og andre land.2 

Man kan øke svarprosenten ved å gjennomføre en eller flere purrerunder, noe som f eks gjøres i den 

nasjonale reisevaneundersøkelsen. Studier har imidlertid vist at slike purringer ikke nødvendigvis 

sikrer bedre representativitet fordi purringer i stor grad når ”samme type” respondenter som de som 

besvarte undersøkelsen i utgangspunktet (Keeter et al 2000, Curtin et al 2000). Dermed kan det være 

mer fornuftig å bruke ressursene på et større bruttoutvalg slik at antallet svar øker ved første 

rekrutteringsrunde. I en amerikansk studie av to sammenlignbare undersøkelser, der den ene ble 

fulgt opp med en langt mer aktiv purring enn den andre, det ble ikke funnet noen forskjeller i grad av 

representativitet i de to studiene. Dette til tross for at svarprosenten var langt høyere i den som ble 

mest aktivt purret opp.  

Svarprosenten gir altså ikke nødvendigvis en indikasjon på i hvor stor grad undersøkelsene er 

representativ for målgruppen. Uansett svarprosent er det svært viktig å gjennomføre ulike 

analyser/tester for å identifisere om respondentene kan sies å representere den delen av 

befolkningen man ønsker å si noe om. I neste kapittel gjennomgår vi analysene/testene som er gjort i 

forbindelse med SP-studien i Oslo og Akershus. 

                                                           

2
 Jf foredraget ”Addressing the Growing Problem of Survey Nonresponse” av David R. Johnson 

(Professor of Sociology and Director of  PennState Survey Research Center).  
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2.  DEL 2 – DOKUMENTASJON AV STATED PREFERENCE-
UNDERSØKELSEN 

2.1 Kort om Stated Preference-undersøkelser 

Stated Preference-analyser, benyttes for å måle trafikantenes vektlegging av ulike deler av reisen. 

Dette kan for eksempel være trafikantenes vektlegging av 

 •Tid, for eksempel reisetid, gangtid, ventetid, byttetid 

 •Komfort, for eksempel holdeplasstandard, standard på vognparken 

 •Informasjon, for eksempel sanntidsinformasjon 

I samvalgundersøkelser foretar intervjupersonene hypotetiske valg mellom ulike tilbudsalternativer. 

Det mest vanlige er at undersøkelsen foretas på PC. For å gjøre valgene mest mulig realistisk for de 

som skal svare, tas det utgangspunkt i en konkret reise respondenten har foretatt. I undersøkelsen er 

det derfor stilt spørsmål for å kartlegge egenskaper ved kollektivreisene som er foretatt. Deretter 

beskrives ulike ”tilbudspakker” som den intervjuede skal velge mellom. For eksempel vil pris på 

reisen, reisetid i transportmidlet, gangavstand til holdeplass mv variere i de ulike alternativene, men 

variasjonen av disse faktorene er i relatert til den enkeltes beskrivelse av reisen.  

I undersøkelsen ble de som ikke har reist kollektivt i løpet av den siste måneden bedt om beskrive 

den reisen de foretok sist de reiste kollektivt, uavhengig av når dette var. De som ikke husket den 

siste reisen, kunne beskrive en reise de kjenner godt til. Dersom de ikke klarte å se for seg en slik 

reise, ble de definert ut av målgruppen for undersøkelsen. 

Siden undersøkelsen er internettbasert er det enkelt å skreddersy valgsekvensene til hver enkelt 

respondent etter de svarene de selv oppgir i starten på undersøkelsen. For eksempel tar vi 

utgangspunkt i respondentens oppgitte reisetid og varierer reisetiden i de ulike valgsekvensene rundt 

denne. Figur 2.1 viser et eksempel på valget mellom to ulike ”tilbudspakker”.  

 

Figur 2.1: Eksempel på skjermbilde fra spillsekvens 1.  
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Det er vanskelig å velge mellom to alternative reiser der det er mer enn 4-5 egenskaper ved 

alternativene som varierer. Vi har derfor valgt å dele opp valgene i ulike sekvenser, eller såkalte spill.  

I spillene blir en bedt om å velge mellom to kollektivreiser med ulike egenskaper. Hvert spill har fire 

ulike egenskaper ved de to alternative reisene (såkalte attributter). Respondentene fikk valget 

mellom transportmiddelet man faktisk hadde reist med, og buss. De som hadde reist med buss fikk 

dermed valget mellom to ulike busstilbud, mens de øvrige fikk valget mellom to kollektive 

transportformer (T-bane/buss, trikk/buss og tog/buss). 

Pris, reisetid og frekvens er variert ut fra beskrivelsen den enkelte ga av den siste reisen de foretok. 

Prisen er en vektet snittpris av de ulike billettslagene, og er beregnet ut fra reiselengde (antall soner) 

og om man reiste med voksenbillett eller honnørbillett.3 

Trafikantens valg mellom de ulike reisealternativene danner grunnlaget for beregninger av hvor mye 

for eksempel pris, reisetid, bytte osv betyr for valg av/sannsynligheten for å velge reisemåte. Valgene 

som foretas gir altså grunnlag for å tallfeste hvilke prioriteringer – eller verdsettinger - den enkelte 

har, og grunnlag for å analysere konkurranseflatene mellom de ulike transportformer. For å kunne 

sammenligne trafikantenes preferanser er parametrene omregnet til verdsettinger målt i kroner. 

Tabell 1.2 til 1.4 i hovedrapporten viser hvilke faktorer respondentene ble presentert for i de ulike 

spillene, og hvordan nivåene ble variert.  

  

                                                           

3
 I et fjerde spill fikk trafikantene med bil og førerkort valget mellom kollektivtransport og bil. I dette spillet ble reisetiden 

fra dør til dør, forsinkelser (hyppighet og tid) og kostnader for reisen variert. Innenfor rammene av dette prosjektet har vi 

ikke analysert bil-/kollektivspillet.  
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2.2 Målgruppe og svarprosent 

Målgruppen for denne Stated Preference-undersøkelsen er beboere i Oslo og Akershus over 17 år. 

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 3.-19. juni. Undersøkelsen var internettbasert, det vil si at 

respondentene selv fylte ut svar på spørsmålene i undersøkelsen på internett. Det ble sendt ut 

rekrutteringsbrev i posten til 25 000 personer blant et representativt utvalg av befolkningen i Oslo og 

Akershus i alderen 18 år og eldre. Rekrutteringsbrevet inneholdt en lenke for å gå inn på 

undersøkelsen, og alle brevene inneholdt et unikt passord for å forhindre at andre enn de som ble 

rekruttert til undersøkelsen kunne gå inn og besvare undersøkelsen. I brevet ble det opplyst om at 

forventet lengde på undersøkelsen var ca 20 minutter, og at det var muligheter for å vinne fem 

gavekort av 1 000 kroner dersom en besvarte undersøkelsen.  

Tabell 2.1: Nøkkeltall for SP-undersøkelsen i Oslo og Akershus 2010.  

Nøkkeltall for undersøkelsen 

Innsamlingsmetode: Internettundersøkelse 

Rekrutteringsmåte: Rekrutteringsbrev i posten 

Rekrutteringsinformasjon fra:  Bring Dialog   

Intervjutid: ca 20 minutter 

Feltperiode: 3. - 19. juni   

Geografisk område: Oslo og Akershus 

Alder: 18 år og oppover 

Bruttoutvalg og nettoutvalg Antall Prosent 

Utvalg (personer trukket ut for intervju)            25 000  100 % 

Avgang (ukjent adresse o.l.)              1 250  5 % 

Bruttoutvalg            23 750  100 % 

Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med)              2 340  10 % 

Svarprosent korrigert for internettnett-tilgang   13 % 

 

Om lag 5 prosent av brevene kom i retur på grunn av ukjent adresse, noe som betyr at det reelle 

bruttoutvalget er på 23 700 personer.  

Siden undersøkelsen var internettbasert, er det vanskelig å svare på undersøkelsen for dem som ikke 

har tilgang til internett. Vi har derfor korrigert svarprosenten for befolkningens tilgang til bredbånd.4 

Svarprosenten blant de som har en reell mulighet for å svare på undersøkelsen, ligger derfor på 13 

prosent.  

2.3 Utvalgets representativitet 

2.3.1 Demografisk representativitet 

For å kartlegge eventuelle utvalgsskjevheter i denne Stated Preference-undersøkelsen, har vi 

sammenlignet kjønns, alders- og bostedsfordelingen blant de som har svart på undersøkelsen med 

offentlig tilgjengelig befolkningsstatistikk.  

                                                           

4
 Jf. Statistisk sentralbyrås statistikk ”IKT i husholdningene, 2. kvartal 2009” hadde 78 prosent av befolkningen tilgang til 

bredbånd i 2. kvartal 2009.  
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Kjønn 

49 prosent av befolkningen over 17 år i Oslo og Akershus er menn, mens 51 prosent er kvinner. Som 

det fremgår av Figur 2.2 er kjønnsfordelingen blant de som har svart på undersøkelsen den samme 

som kjønnsfordelingen i hele befolkningen. Utvalget er med andre ord representativt når det gjelder 

kjønnssammensetning.  

 

Figur 2.2: Kjønnsfordeling blant befolkningen i Oslo og Akershus i alderen over 17 år, sammenlignet med de som har svart på 

Stated Preference-undersøkelsen.  

Alder 

Av Figur 2.3 ser vi at alderssammensetningen blant de som har svart på undersøkelsen avviker en del 

fra alderssammensetningen i befolkningen som helhet. Et særlig stort avvik har vi i aldersgruppen 26-

40 år, hvor de som har svart på undersøkelsen er sterkt underrepresentert, og i aldersgruppen 44-60 

år, hvor de som har svart på undersøkelsen er sterkt overrepresentert.  

Avvikene i alderssammensetningen skyldes i hovedsak en skjevhet i rekrutteringen, framfor et 

systematisk frafall blant de som har svart på undersøkelsen.5 For eksempel: 32 prosent av de bosatte 

i Oslo og Akershus er i alderen 26-40 år. Denne aldersgruppen utgjør bare 18 prosent av 

bruttoutvalget, det vil si de som fikk tilsendt rekrutteringsbrev til undersøkelsen, og de utgjør 13 

prosent av de som har svart på undersøkelsen. På samme måte utgjør aldersgruppen 61-66 år bare 8 

prosent av befolkningen i Oslo og Akershus, mens de utgjør 14 prosent av de som ble rekruttert til 

undersøkelsen, og 16 prosent av de som har svart på undersøkelsen.  

                                                           

5
 I adresseuttrekket spesifiserte vi at vi ønsket en bestemt alderssammensetning i utvalget, men spesifiseringen gjaldt 

vesentlig grovere alderskategorier enn det figur 2.2 viser. Dersom vi sammenligner alderssammensetningen i de spesifiserte 
alderskategoriene, er både brutto- og nettoutvalget aldersmessig likt sammensatt.  
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Figur 2.3: Alderssammensetningen i befolkningen i Oslo og Akershus over 17 år, i bruttoutvalget og i nettoutvalget. 

At aldersskjevheten skyldes skjevheter ved bruttoutvalget framfor nettoutvalget, betyr at de som har 

svart på undersøkelsen innenfor hver aldersgruppe sannsynligvis ikke skiller seg systematisk fra de 

som ikke har svart. For å korrigere for denne aldersskjevheten, har vi valgt å vekte datamaterialet 

etter alder.  

Bosted 

54 prosent av befolkningen over 17 år i Oslo og Akershus er bosatt i Oslo, mens 46 prosent er bosatt i 

Akershus. Som det fremgår av Figur 2.4 er den fylkesvise sammensetningen den samme blant de som 

har svart på undersøkelsen som den er i befolkningen som helhet.  

 

Figur 2.4: Bosatte i Oslo og Akershus i alderen over 17 år, samt fylkesfordeling blant de som har svart på Stated Preference-

undersøkelsen 

Selv om utvalget er representativt med hensyn til fylkesammensetning, er det likevel noen 

geografiske forskjeller innad i hvert fylke, jf Figur 2.5. 
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I Oslo er beboere i bydeler i indre øst/sentrum underrepresentert i undersøkelsen. Beboere i dette 

området utgjør 29 prosent av befolkningen over 17 år, men kun 20 prosent av de som har svart på 

undersøkelsen. Beboere i de østlige bydeler (dvs. Groruddalen) er også noe underrepresentert i 

undersøkelsen. Beboere i bydeler i vest/nord og sør/øst er noe overrepresentert i undersøkelsen.  

Dette avviket skyldes i hovedsak skjevheter ved bruttoutvalget. Det er færre som fikk tilsendt 

rekrutteringsbrev i bydeler i indre øst/sentrum enn det befolkningsgrunnlaget tilsier, mens det er 

flere som fikk tilsendt rekrutteringsbrev i bydeler i vest/nord enn det befolkningsgrunnlaget tilsier.  

I Akershus er beboere i vestre kommuner (Asker og Bærum) noe overrepresentert i undersøkelsen, 

mens beboere på øvre Romerike er noe underrepresentert.  

 

 

Figur 2.5: Geografisk fordeling blant befolkningen i henholdsvis Oslo og Akershus, sammenlignet med geografisk fordeling 

blant de som har svart på SP-undersøkelsen 

I Akershus skyldes denne skjevheten skjevheter i nettoutvalget. Det vil si at det relativt sett er flere 

som har svart på undersøkelsen i Asker og Bærum enn både befolkningsgrunnlaget og det antall som 

fikk tilsendt svarbrev, tilsier, mens det er færre som har svart på undersøkelsen på Øvre Romerike. 

Dette gjenspeiler sannsynligvis hvem som føler seg mest berørt av tematikken i undersøkelsen. 
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Kommunene i Akershus er gruppert slik:  
- Vest: Asker og Bærum 
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Inntekt 

Figur 2.5 viser inntektsfordelingen (husholdningens bruttoinntekt i 2009) blant de som har svart på 

Stated Preference-undersøkelsen. Vi ser at inntekten er noe høyere blant Akershus-respondentene 

enn blant Oslo-respondentene. 50 prosent av respondentene i Akershus har en husholdningsinntekt 

på mellom 700 og 800 000 kroner, mens 50 prosent av respondentene i Oslo har en 

husholdningsinntekt på mellom 600 og 700 kroner.  

Vi har ikke funnet en direkte sammenlignbar statistikk for inntekt for befolkningen, men tall fra 

Statistisk Sentralbyrå kan tyde på at inntektsnivået i vårt utvalg er noe høyere enn i befolkningen som 

helhet, jf.Figur 2.7. En forklaring på dette kan være at områder som tradisjonelt har et høyt 

inntektsnivå er overrepresentert i vår undersøkelse, som for eksempel Asker og Bærum og nord-

vestre bydeler i Oslo. Statistikken viser imidlertid omtrent den samme inntektsforskjellen i Oslo og 

Akershus som vi finner i vårt materiale.   

 

Figur 2.6: Inntektsfordeling (husholdningens bruttoinntekt 

2009) blant de som har svart på Stated Preference-

undersøkelsen 

 

Figur 2.7: Inntektsfordeling (husholdningens bruttoinntekt 

2008) befolkningen som helhet 2008. Kilde: SSB 

 

2.3.2 Representativitet – transportressurser  

For å undersøke hvorvidt de som har besvart Stated Preference-undersøkelsen er representative 

med hensyn til ulike egenskaper knyttet til kollektivsystemet i Oslo og Akershus, inneholder Stated 

Preference-undersøkelsen noen likelydende spørsmål som Ruters MIS-undersøkelse (Ruters 

markedsinformasjonssystem), reisevaneundersøkelsen.6 Dette gjelder spørsmål om hvor ofte man 

vanligvis reiser kollektivt og spørsmål om hvor tilfreds man er med ulike deler av kollektivtilbudet. Vi 

har sammenlignet svarfordelingen på disse spørsmålene for Stated Preference-undersøkelsen og 

MIS. For MIS har vi benyttet data fra det siste året, dvs. 3. og 4. kvartal 2009 og 1. og 2. kvartal 2010.  

Resultatene fra sammenligningene viser at de som har svart på Stated Preference-undersøkelsen ikke 

skiller seg nevneverdig ut fra de som har svart på Ruters MIS-undersøkelse.  

 

                                                           

6
 Reisevaneundersøkelsen gjennomføres på telefon og kartlegger reisemønsteret til bosatte i Oslo over 15 år på hverdager. 

Det gjennomføres 3 000 intervjuer pr år, dvs. i gjennomsnitt 250 intervjuer pr. måned. 
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Hvor ofte man vanligvis reiser kollektivt 

Rundt 70 prosent av Oslo-trafikantene reiser kollektivt minst en gang i uken, det samme gjelder 40 

prosent av Akershus-trafikantene. Blant Oslo-trafikantene har Stated Preference-undersøkelsen en 

noe lavere andel som reiser kollektivt minst en gang i måneden, og en noe høyere andel som reiser 

kollektivt sjeldnere enn en gang i måneden, mens for Akershus-trafikantene er forholdet motsatt, jf 

Figur 2.8.  

 

Figur 2.8: Hvor ofte reiser du vanligvis kollektivt? Sammenligning av Stated Preference-undersøkelsen og MIS.  

N samvalg Oslo = 1357, N MIS Oslo = 3203, N samvalg Akershus = 977, N MIS Akershus = 3084. 

Konklusjonen er at de som har svart på Stated Preference-undersøkelsen reiser omtrent like ofte 

kollektivt som de som har svart på MIS-undersøkelsen, og at utvalget i samvalundersøkelsen dermed 

er representativt når det gjelder hvor ofte man reiser kollektivt.  

Tilfredshet med ulike sider av kollektivtilbudet 

De som har svart på Stated Preference-undersøkelsen er generelt sett noe mindre tilfredse med de 

ulike sidene ved kollektivtilbudet enn de som har svart på MIS-undersøkelsen. Unntaket er at Oslo-

trafikantene som har svart på Stated Preference-undersøkelsen er noe mer fornøyde med 

informasjon om forsinkelse på holdeplass/stasjon. Forskjellene er imidlertid svært små (jf Figur 2.9) 

og de som har svart på Stated Preference-undersøkelsen er representative når det gjelder synet på 

ulike sider ved kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.  
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Figur 2.9: Gjennomsnittsverdi på spørsmål om tilfredshet med ulike sider ved kollektivtilbudet (skala fra 1 til 5 hvor 1 er 

meget misfornøyd og 5 er meget fornøyd). Sammenligning av Stated Preference-undersøkelsen og MIS.  

N samvalg Oslo = 1239, N MIS Oslo = 3192, N samvalg Akershus = 874, N MIS Akershus = 3043. 

* I MIS spørres det om tilfredshet med gangavstand fra bolig til holdeplass, mens Stated Preference-undersøkelsen spør om tilfredshet med 

gangavstand til/fra holdeplass. Spørsmålene er derfor ikke direkte sammenlignbare.  

Tilgang til bil 

Vi har også sammenlignet førerkortandel og biltilgang blant de som har svart på Stated Preference-

undersøkelsen og de som har svart på MIS-undersøkelsen. Resultatene viser at fordelingen av både 

førerkortinnehav og antall biler i husholdningen er så godt som lik mellom de to undersøkelsene 

blant respondenter i Akershus.  

I Oslo er derimot både førerkortandelen og prosentandelen med tilgang til bil i husstanden noe 

høyere blant de som har svart på Stated Preference-undersøkelsen enn blant de som har svart på 

MIS-undersøkelsen.  
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Figur 2.10: Prosentandel med førerkort for bil. 

Sammenligning av Stated Preference-

undersøkelsen og MIS. 

N samvalg Oslo = 1360, N MIS Oslo = 3211, N 

samvalg Akershus = 977, N MIS Akershus = 3092. 

 

 

Figur 2.11: Antall biler i husholdningen. Sammenligning av Stated 

Preference-undersøkelsen og MIS. 

N samvalg Oslo = 1360, N MIS Oslo = 3211, N samvalg Akershus = 

977, N MIS Akershus = 3092. 

2.4 Analyser av valgsekvensene 

En innvending mot Stated Preference-undersøkelser er at valgene kan bli så kompliserte at 

intervjupersonene ikke klarer å svare, eller at de svarer inkonsistent. Vi har foretatt noen tester for å 

undersøke i hvor stor grad respondentene har vært i stand til å forholde seg til spørsmålene i 

undersøkelsen på en reell måte.  

Vi har sett på om respondentene foretar forenklede beslutningsrutiner, som for eksempel å foreta 

valgene etter bare en faktor (leksikografiske svar), og om de har svart konsistent på de ulike 

spørsmålene i undersøkelsen.  

2.4.1 Leksikografiske svar 

I Stated Preference-undersøkelser kan det være et problem at respondentene ”sorterer” 

alternativene etter for eksempel transportmiddel, pris, reisetid osv. uten å foreta noen reell 

avveining mellom faktorene, f.eks. at man konsekvent velger det alternativet med lavest pris. Dette 

kan skyldes at svaralternativene blir så kompliserte at man forenkler beslutningsprosessen på denne 

måten, eller at et eller flere faktorer er for dominante.  

Det å sortere svarene etter en (eller flere) bestemt standardfaktor gjennom hele undersøkelsen på 

denne måten, kalles å svare leksikografisk. Det trenger ikke nødvendigvis å være noe ”galt” ved å 

svare leksikografisk. Det kan være personer som vektlegger den ene faktoren så sterkt at dette 

overskygger de andre faktorene. I tillegg vil det ved få valgomganger være en viss ”naturlig 

leksikografi”.  

En enkel indikasjon på om respondentene svarer leksikografisk kan vi få ved å undersøke hvor mange 

som har valgt det samme transportmiddelet i alle fire valgsekvensene, for eksempel at de har valgt 

trikk i alle fire valgsekvenser. Analysen er kun gjort blant de som reiste med et annet 

kollektivtransportmiddel enn buss fordi buss var et alternativ for alle respondenter.   
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Tabell 2.2 viser at mellom 70 og 80 prosent bytter mellom de ulike transportmidlene i de tre 

kollektivspillene. Det vil si at mellom 20 og 30 prosent velger det samme transportmiddelet i alle fire 

valgsekvenser.  

Et stort flertall av de som konsekvent velger samme transportmiddel, velger det transportmiddelet 

de oppga at de hadde reist med på den reisen de har beskrevet i undersøkelsen. Det kan tyde på at 

en del av de reisende har en sterk preferanse for ”sitt eget kollektivtransportmiddel”, selv om et 

alternativt transportmiddel (dvs. buss) er gunstigere med hensyn til pris, frekvens med mer. 3-4 

prosent velger konsekvent vekk sitt eget transportmiddel til fordel for buss.  

Valgene var satt opp slik at alternativet ”Buss” alltid ble vist på samme side for hver respondent 

innenfor hvert spill, og ”Eget transportmiddel” på den andre siden, men likevel slik at en respondent 

kunne bli presentert for ”Buss” på venstre side og ”Eget transportmiddel” på høyre side, mens en 

annen respondent fikk ”Buss” på høyre side og ”Eget transportmiddel” på venstre side. Dette 

designet gir rom for at noen respondenter kan foretrekke å svare alternativet til venstre eller høyre i 

skjemaet, uten å ta stilling til hvilke alternativer som egentlig blir presentert (såkalt POL-effekt).  

For å undersøke om resultatene skyldes at mange har en preferanse for eget transportmiddel, eller 

om det er resultat av en såkalt ”POL-effekt”, har vi undersøkt svarene til de som reiste med buss på 

den reisen de har beskrevet i undersøkelsen. Disse fikk valget mellom to bussreiser, noe som 

utelukker at man skal ha en preferanse for den ene framfor den andre bussen. Resultatene viser at 

10 prosent av de som reiste med buss har svart enten venstre side eller høyre side i alle fire 

valgsekvenser.  

Dette indikerer at om lag halvparten av de som har fått valget mellom ulike transportmidler, og som 

har valgt samme transportmiddel, har gjort dette fordi de har en preferanse for nettopp dette 

transportmiddelet, og om lag halvparten fordi de konsekvent har svart høyre eller venstre side i 

spørreskjemaet uten å ta stilling til svaralternativene.  

Tabell 2.2: Prosentandel som velger forskjellige transportmidler i de tre spillene.  

 
Spill 1 Spill 2 Spill 3 

Valgt forskjellig transportmiddel 69 78 76 

Valgt 'eget' transportmiddel i alle fire valg 28 19 21 

Valgt buss i alle fire valg (bil i spill 4) 3 3 4 

N 2198 2183 2176 

2.4.2 Konsistente svar 

En enkel test på om respondentene vurderer de ulike valgene på en ordentlig måte, og svarer 

konsistent, får vi også ved å sammenligne verdsettingene av en faktor blant de som mener denne 

faktoren er viktig og de som mener at faktoren ikke er viktig. Dersom respondentene har svart 

konsistent, bør de som mener at faktoren er viktig ha en høyere verdsetting av denne faktoren enn 

de som mener at den ikke er like viktig.  

Figur 2.12 viser resultatet av en slik enkel konsistenstest. Her ser vi at respondenter som mener en 

faktor er viktig, også verdsetter denne faktoren høyere enn respondenter som mener at faktoren 

ikke er like viktig. Den største forskjell i verdsettinger mellom disse gruppene finner vi for frekvens, 
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reisetid med sitteplass og for forsinkelse. De som mener dette er viktig, verdsetter disse faktorene 

1,7 ganger høyere enn de som ikke mener dette er like viktig. Det tyder dermed på at respondentene 

har svart konsistent på undersøkelsen, og at de har vært i stand til å vurdere ulike valgsekvensene på 

en ordentlig måte.  

 

Figur 2.12: Verdsetting av ulike faktorer blant de som mener faktoren har stor betydning sett i forhold til de som mener 

faktoren har mindre betydning.  

2.5 Lengden på undersøkelsen og frafall underveis  

En annen innvending mot Stated Preference-undersøkelser er at undersøkelsen blir for langt og 

komplisert, og at mange av de som begynner å svare på undersøkelsen, ikke orker å fullføre. I dette 

avsnittet vil vi se på hvor lang tid man brukte på undersøkelsen, og hvor mange som falt fra 

underveis i undersøkelsen.  

2.5.1 Lengden på undersøkelsen  

Snitt-tid for hele undersøkelsen er på like under 19 minutter, jf Tabell 2.3.7 Vi har valgt å benytte 

median-verdien for å belyse snitt-tider framfor det aritmetiske gjennomsnittet. Median vil si den 

verdien som halvparten av respondentene brukte mindre enn, og halvparten brukte mere enn. 

Medianen er mindre sårbar for ekstreme verdier enn gjennomsnittsverdien er.  

Respondentene brukte godt under 2 minutter i snitt (median) per spillsekvens. Det ble brukt lengre 

tid på første spill enn på de andre spillene  

Noen respondenter brukte ekstrem lang tid på undersøkelsen. En prosent av respondentene brukte 

mer enn en og en halv time på hele undersøkelsen. Disse har sannsynligvis tatt seg pauser underveis i 

besvarelsen. Noen respondenter bruker også relativt kort tid, og det kan stilles spørsmål om disse har 

besvart undersøkelsen på en reell måte, eller om de bare rast gjennom undersøkelsen. For eksempel 

bruker en prosent av respondentene under 30 sekunder på en spillsekvens.  

                                                           

7
 Alle svartider på over 2,5 timer per modul er fjernet før analysen av tidsbruk. Tidsbruk er kun beregnet for respondenter 

som fullfører hele undersøkelsen.  
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Tabell 2.3: Antall minutter man har brukt på undersøkelsen 

Prosentil Totalt  Spill 1 Spill 2 Spill 3 

1 2,8 0,5 0,4 0,3 

25 14,5 1,3 1,0 0,9 

50 (median) 18,9 1,7 1,3 1,2 

75 25,3 2,3 1,7 1,6 

99 102,0 8,2 6,4 6,2 

 

2.5.2 Frafall underveis 

2340 respondenter startet på undersøkelsen, mens 2164 personer har fullført hele undersøkelsen. 

Det vil si at 7,5 prosent av de som begynte å svare, har falt fra underveis. Vi har sett på hvor i 

undersøkelsen underveis-frafallet skjedde, og om det er noen grupper som har falt fra underveis i 

større grad enn andre.  

Hvor skjedde underveis-frafallet?  

Verken lengden på spørreundersøkelsen eller kompliserte spillsekvenser kan alene forklare at noen 

av de som begynte å svare på undersøkelsen, ga opp underveis. Over halvparten av underveis-

frafallet skjedde i løpet av den første modulen av undersøkelsen, det vil si på et sted i undersøkelsen 

hvor man verken har brukt lang tid på å svare, eller har blitt presentert for kompliserte 

spillsekvenser.  

De aller fleste som falt fra i den første delen, falt fra ved spørsmål knyttet til den konkrete 

kartleggingen av reisen:16 personer falt fra ved det første spørsmålet om en konkret reise: 

transportmiddelvalg, ytterligere 32 personer falt fra ved spørsmål om når den konkrete reisen 

startet, og 40 personer falt fra ved spørsmål om hvor lang tid reisen tok.  

En del av underveis-frafallet kan imidlertid se ut til å være knyttet opp mot spillkvensene: 41 prosent 

av underveis-frafallet skjedde i løpet av spillsekvensene: hovedtyngden mellom første og andre spill.  

De siste 10 prosentene som falt fra, falt fra i løpet av den siste delen av undersøkelsen, i hovedsak 

under kartleggingen av tilfredshet med kollektivsystemet.  

 

Hvem falt fra underveis? 

Er det noen grupper som faller fra underveis i større grad enn andre? Er det for eksempel slik at 

bosatte i Akershus i større grad faller fra underveis fordi de finner temaet for undersøkelsen mindre 

relevant enn de som bor i Oslo?  

Analyser av underveis-frafallet viser at det er like mange menn og kvinner som faller fra underveis i 

undersøkelsen. Underveis-frafallet er også like stort blant de som bor i Oslo som blant de som bor i 

Akershus.  
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De som sjelden reiser kollektivt har derimot et høyere underveis-frafall enn de som reiser kollektivt 

minst en gang i måneden. Mens 6 prosent av de som reiser kollektivt minst en gang i måneden har 

falt fra underveis i undersøkelsen, er det 18 prosent av de som ikke har reist kollektivt det siste året 

som har falt fra undersøkelsen underveis, jf Figur 2.13. Dette har sannsynligvis sin årsak i at 

spørsmålene kan oppleves som lite relevante for de som sjelden eller aldri reiser kollektivt. 

 

Figur 2.13: Prosentandel som falt fra underveis i undersøkelsen, etter hvor ofte man reiser kollektivt og totalt. 
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3. TESTRESULTATER - SEGMENTERINGER AV TRAFIKANTENES 
VERDSETTINGER 

Antall valg  

Spillene ble gjennomført av ca 2200 respondenter. I SP-spillene foretar hver respondent fire valg i hver 

valgsekvens/hvert spill, noe som betyr at antallet observasjoner i spillene er ca fire ganger så mange som antall 

respondenter i utvalget.    

Tabell 3.1: Antall observasjoner i spillene i SP Oslo/Akershus 2010 

Spill Variabler (i tillegg til pris) Antall valg Oslo Antall valg Akershus 

1 Gangtid, forsinkelser 5200 3560 
2 Reisetid med stå/sitte, trengsel 5167 3560 
3* Frekvens, bytte 4884 3202 

*At det er noen færre respondenter i spill 3 enn i de andre spillene skyldes at vi ekskluderte de som oppga at det 

var 0 minutter mellom hver avgang på reisen de beskrev i undersøkelsen. 

I det følgende gjennomgås tidsverdsettingene, T-verdi og konfidensintervall for SP-analysene som er 

presentert i hovedrapporten (Ruud m fl 2010). I analysene av tidsverdiene har vi benyttet 

programverktøyet NLOGIT i kombinasjon med SPSS.  

Alle verdsettinger fordelt på fylke 

Tabell 3.2: Verdsettinger Oslo og Akershus, og vektlegging av reisetidselementene i forhold til reisetid med sitteplass. Kilde: 

SP Oslo/Akershus 2010. Kroner/time. Tabell S-1 i hovedrapporten (Ruud m fl 2010). 

  Oslo Akershus 

 Verdsetting Signifikans/konfidensinterv. Verdsetting Signifikans/konfidensinterv. 

  Vekt 
reisetid 

Kr/t T-verdi Lav Høy Vekt 
reisetid 

Kr/t T-verdi Lav Høy 

Tid til holdeplass 1,2 73 6,5 50,7 94,8 1,0 88 14,6 75,7 99,3 

Reisetid med sitteplass 1,0 59 13,3 50,6 68,1 1,0 89 12,7 75,1 102,6 

Reisetid med ståplass 1,7 99 16,2 87,2 111,2 1,8 158 14,2 136,1 179,8 

Ventetid mellom 
avgangene 

1,9 115 10,1 92,8 137,8 1,3 112 10,3 90,9 133,8 

”Effektiv” forsinkelse 6,4 378 7,5 279,1 476,6 5,3 474 15,5 414,1 534,2 

Byttetid 2,4 141 14,5 122,1 160,1 1,7 148 11,6 122,8 173,0 

Byttemotstand (kr per 
reise) 

 12 11,6 10,3 14,5  17 10,5 13,4 19,6 

Lav /moderat trengsel  3 4,2 1,8 4,8  7 3,9 3,7 11,0 

Høy trengsel (kr per 
reise) 

 14 13,9 12,2 16,2  24 10,1 19,0 28,2 
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Reisetid med stå- og sitteplass 

Tabell 3.3: Verdsetting av stå- og sitteplass fordelt på fylke og transportmiddel. Tidsverdsetting (kr/t), T-verdi og 

konfidensintervall. SP Oslo/Akershus 2010. 

 
Tidsverdsetting Signifikanstesting/konfidensintervall 

Oslo Kr/t T-verdi Lav Høy 

Sitteplass buss 66 8,5 51,0 81,5 

Sitteplass T-bane 55 7,5 40,4 68,9 

Sitteplass trikk 69 5,8 46,0 92,6 

Ståplass buss 126 11,4 104,0 147,2 

Ståplass T-bane 95 10,3 77,0 113,1 

Ståplass trikk 114 8,1 86,2 141,3 

Akershus Kr/t T-verdi Lav Høy 

Sitteplass buss 82 9,6 65,0 98,4 

Sitteplass tog 89 9,6 70,7 107,1 

Ståplass buss 154 11,4 127,5 180,4 

Ståplass tog 169 11,7 140,5 197,1 

 

Trengsel 

Tabell 3.4: Verdsetting av trengsel på transportmidlet fordelt på fylke og transportmiddel. Tidsverdsetting (kr/reise), T-verdi 

og konfidensintervall. SP Oslo/Akershus 2010. 

 Tidsverdsetting Signifikanstesting/konfidensintervall 

 Kr/reise T-verdi Lav Høy 

Oslo     

Lav trengsel, hele utvalget  3 3,8 1,7 5,2 

Høy trengsel buss  17 11,0 13,8 19,8 

Høy trengsel T-bane  15 10,7 11,9 17,2 

Høy trengsel trikk  17 9,4 13,4 20,5 

Akershus Kr/reise T-verdi Lav Høy 

Lav trengsel, hele utvalget  7 3,9 3,7 11,0 

Høy trengsel buss 23 8,7 17,5 27,7 

Høy trengsel tog  23 8,3 17,6 28,5 
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Tilbringertid 

Tabell 3.5: Verdsetting av tilbringertid, fordelt på fylke og transportmiddel. Tidsverdsetting (kr/t), T-verdi og 

konfidensintervall. SP Oslo/Akershus 2010. 

 Tidsverdsetting Signifikanstesting/konfidensintervall 

 Kr/t T-verdi Lav Høy 

Oslo     

Tilbringertid til buss 79 9,7 79,6 120,0 

Tilbringertid til T-bane 59 7,6 48,0 81,2 

Tilbringertid til trikk 90 7,0 62,5 111,0 

Akershus     

Tilbringertid til buss 78 6,0 87,1 172,1 

Tilbringertid til tog 90 4,6 58,7 147,0 

 

Forsinkelse 

Tabell 3.6: Verdsetting av effektiv forsinkelse, fordelt på fylke og transportmiddel. Tidsverdsetting (kr/t), T-verdi og 

konfidensintervall. SP Oslo/Akershus 2010. 

 Tidsverdsetting Signifikanstesting/konfidensintervall 

 Kr/t T-verdi Lav Høy 

Oslo     

Buss 438 11,4 423,4 453,6 

T-bane  323 8,8 308,9 337,8 

Trikk 350 7,1 330,7 369,5 

Akershus     

Buss  479 8,1 456,1 502,8 

Tog 474 1,6 443,8 503,2 
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Byttemotstand og byttetid 

Tabell 3.7: Verdsetting av byttetid (kr/min) og byttemotstand (kr/reise), fordelt på fylke og transportmiddel. Tidsverdsetting, 

T-verdi og konfidensintervall. SP Oslo/Akershus 2010. 

 
Tidsverdsetting Signifikanstesting/konfidensintervall 

Byttetid Kr/min T-verdi Lav Høy 

Buss Oslo 3 12,1 2,5 3,5 

Trikk Oslo 3 8,1 2,0 3,3 

T-bane Oslo 2 10,2 1,9 2,8 

Buss Akershus 3 8,9 2,1 3,3 

Tog Akershus 2 6,8 1,5 2,8 

Byttemotstand  Kr/reise T-verdi Lav Høy 

Buss Oslo  15 7,4 11,0 18,9 

Trikk Oslo  15 6,3 10,6 20,2 

T-bane Oslo  14 8,1 10,4 17,0 

Buss Akershus  13 7,3 12,7 22,0 

Tog Akershus  20 8,1 16,3 26,7 

 

Tabell 3.8: Verdsetting av byttetid (kr/min) og byttemotstand (kr/reise), fordelt på erfaring med å bytte. Tidsverdsetting, T-

verdi og konfidensintervall. SP Oslo/Akershus 2010. 

 
Tidsverdsetting Signifikanstesting/konfidensintervall 

Byttetid Kr/min T-verdi Lav Høy 

Byttet 3 13,4 2,2 3,0 

Byttet ikke 3 17,2 2,2 2,8 

Byttemotstand Kr/reise T-verdi Lav Høy 

Byttet  12 9,1 9,5 14,8 

Byttet ikke 16 13,9 13,7 18,2 
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Ventetid mellom avgangene (frekvens) 

Tabell 3.9: Verdsetting av ventetid mellom avgangene (kr/t), fordelt på fylke og transportmiddel. Tidsverdsetting, T-verdi og 

konfidensintervall. SP Oslo/Akershus 2010. 

 Tidsverdsetting Signifikanstesting/konfidensintervall 

 Kr/t T-verdi Lav Høy 

Oslo     

Buss  102 6,2 83,1 159,2 

Trikk  147 7,0 104,8 186,7 

T-bane 124 3,5 75,6 271,3 

Akershus     

Buss 100 6,7 73,8 134,4 

Tog  124 8,2 90,0 146,3 

 

Tabell 3.10: Verdsetting av ventetid mellom avgangene (kr/t), fordelt på frekvens oppgitt i undersøkelsen. Tidsverdsetting, 

T-verdi og konfidensintervall. SP Oslo/Akershus 2010. 

 Tidsverdsetting Signifikanstesting/konfidensintervall 

 Kr/t T-verdi Lav Høy 

5 min og kortere 188 is - - 

6-10 min 155 3,9 77,8 232,2 

11-20 min 127 7,9 95,6 158,5 

21-30 min 115 7,5 84,5 144,6 

31 min og lengre 105 10,4 85,1 124,3 

Skinnefaktor 

Tabell 3.11: Verdsetting av skinnegående transport (konstantleddfaktoren). Kr/reise. Kilde: SP Oslo/Akershus 2010. Tabell 

5.1 i hovedrapporten. 

 Kr/reise T-verdi 95% konfidensintervall 

   lav høy 

Tog (Akershus) 15,1 9,7 12,0 18,2 

T-bane (Oslo) 9,4 5,5 6,0 12,7 

Trikk (Oslo) 8,7 6,9 6,2 11,1 
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