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Er tekstmeldinger bak rattet en ny risikofaktor i trafikken? Statens vegvesens 
spørreundersøkelse om befolkningens kunnskap, holdninger og atferd i trafikken 
kan tyde på dette. Studien viser at så mange som 15 prosent av de yngste 
sjåførene ofte skriver eller leser tekstmeldinger mens de kjører. Denne andelen 
faller med økt alder. Folks holdninger til trafikken har vært relativt stabile over 
tid, men de lave promillegrensene som ble innført i 2001, har gradvis fått økt 
oppslutning.  

 

Bakgrunn 

Hvert annet år gjennomfører Statens vegvesen såkalte tilstandsundersøkelser av 
trafikken og trafikkforholdene i Norge. Den foreliggende undersøkelsen studerer 
befolkningens kunnskap, atferd og holdninger til trafikksikkerhet i Norge. 
Tilsvarende undersøkelser har vært gjennomført i 2008, 2004, 2002, 2000 og 
1998. Undersøkelsen er derfor godt egnet til å se om det har vært endringer over 
tid i folks holdninger og atferd. 

I tillegg til å måle kunnskap, atferd og holdninger, har denne undersøkelsen som 
formål å undersøke om det finnes systematiske forskjeller i svarene vi får ved 
bruk av to ulike datainnsamlingsmetoder - telefonintervju og webintervju. 
Bakgrunnen for dette er at Statens vegvesen ønsker å teste om det å intervjue 
respondenter via web-panel kan være et godt alternativ til telefonintervjuer.  
 

Kunnskap om trafikken 

Undersøkelsen måler folks kunnskap om bøtenivåer, antall drepte osv. Den gir 
altså kun en pekepinn på i hvilken grad befolkningen er opptatt av generelle 
spørsmål som har med trafikken å gjøre, snarere enn konkret kunnskap om 
hvordan de skal opptre i trafikken. Det er flere som vet antall drepte i årets 
undersøkelse enn tidligere år. Samtidig er det færre som kjenner til hvilke 
overtredelser som gir prikkbelastning enn tidligere.  

Fra januar 2012 ble det innført ”propillegrense” for en rekke virkestoffer i både 
medisiner og narkotika. Da intervjuene ble foretatt høsten 2011, var det ingen slik 

mailto:toi@toi.no�
http://www.toi.no/�


Trafikksikkerhetstilstanden 2011 -Befolkningens kunnskaper, atferd og holdninger 

II Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2012  
Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 1961 

 

grense. Om lag en tredjedel av respondentene visste dette. Resten trodde at 
grensen allerede var innført, eller svarte at de ikke visste noe om dette.  

 

Atferd 

Det er ikke store endringer i folks atferd fra tidligere. Fortsatt er det svært få av de 
spurte som sier at de kjører med promille, eller kjører uten bilbelte. Det har vært 
en svak, men gradvis økning over tid i andelen som bruker belte.  

Bruken av sykkelhjelm har endret seg klart over tid. Det har vært en gradvis 
økning i bruk av sykkelhjelm i perioden fra 2000 til 2011, og så mange som 
53 prosent svarte at de brukte hjelm alltid/som oftest i 2011, mot 25 prosent i 
2000. 

Når det gjelder fartsvalg, er bildet litt blandet. Det er en liten økning i andelen 
som kjører for fort i 50-sone, mens det er ingen endring i 80-sone.  

Bruk av mobiltelefon mens man kjører, ble for første gang registrert i årets 
undersøkelse. 11 prosent av de spurte snakker ofte i håndholdt mobiltelefon, og 
det er også noen (5 prosent) som ofte skriver eller leser tekstmeldinger. Disse 
tallene er ikke spesielt høye, men skjuler svært store aldersforskjeller. Andelen 
som bruker håndholdt mobil ofte/av og til er relativt stabil på rundt 50 prosent 
blant respondenter som er under 45 år, men betraktelig lavere blant dem som er 
eldre. Andelen som leser/skriver tekstmelding er enda mer aldersavhengig. Den er 
høyest blant de under 20 år (15 prosent gjør dette ofte), for så å falle gradvis etter 
hvert som man blir eldre. Denne alderseffekten gjør seg gjeldende også når vi 
kontrollerer for andre forhold som kan forklare mobilbruk, som årlig kjørelengde 
osv. 

 

Holdninger  

Det har ikke skjedd store endringer i folks holdninger i løpet av de årene som har 
gått siden undersøkelsen ble gjennomført for første gang i 1998. Noen spørsmål, 
som dreier seg om holdninger til innføringen av restriktive tiltak, som 
promillegrenser, reflekspåbud etc., viser at tiltakene har fått en gradvis økende 
aksept, mens holdninger til fartsreduksjoner har fått en noe lavere (eller mer 
blandet) aksept.  

Det synes å være stadig flere som sier at de er delvis uenig eller enige i 
påstandene for hvert år som går, og færre som er helt enige/uenige. Det kan altså 
synes som befolkningen har blitt mindre bastante i sine meninger om 
trafikksikkerhet i løpet av de 13 årene som er gått siden første undersøkelse. 

I årets undersøkelse ble det for første gang stilt spørsmål om partitilhørighet. Selv 
om det var en viss sammenheng mellom partitilhørighet og holdninger til 
trafikksikkerhet, er bildet ikke entydig. Partitilhørighet kunne f eks ikke forklare 
holdninger til promillekjøring når vi kontrollerte for andre bakgrunnsvariabler. Ett 
unntak er holdninger til fart og fartsbøter. Her ser vi klart at de som stemmer FrP 
og Høyre, i større grad enn andre er motstandere av tiltak som begrenser farten.  
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Sammenligning av metoder 

Et viktig mål med undersøkelsen er å undersøke om det finnes systematiske 
forskjeller blant svarene vi får ved bruk av to ulike datainnsamlingsmetoder. 

Resultatene som presenteres gjennom hele rapporten, viser en klar og signifikant 
forskjell i svarene avhengig av om folk har svart på webpanel eller på telefon. For 
å avgjøre  hva slags metode vi skal bruke i fremtiden, er det viktig å vite litt mer 
om hva disse forskjellene skyldes. 

Forskjellene kan dels forklares med at det en klar forskjell mellom webpanel og 
telefon i hvem som blir rekruttert. Webpanelet rekrutterer flere yngre, flere i byer, 
noe flere med lav utdanning, færre som kjører mye bil, og en høyere andel FrP-
velgere på bekostning av Ap-velgere. Men disse forskjellene kan ikke forklare alt. 
Selv om vi tar hensyn til de bakgrunnsvariablene vi kjenner til, ser vi at det er 
forskjell i hvordan de to utvalgene svarer: De som deltar i webpanel, foretar oftere 
trafikkforseelser og har mer negative holdninger til ulike former for restriksjoner 
enn telefondeltagerne. 

Til sist kan en stille spørsmålet om hvilken av disse to gruppene som er mest 
representativ for befolkningen som helhet. Det er et betydelig frafall med begge 
metoder. Yngre respondenter er i større grad underrepresentert i telefonutvalget 
enn i web-utvalget, men dette blir tatt hensyn til i analysene  gjennom vekting. 
Webutvalget har en høyere andel FrP-velgere enn befolkningen, og en lavere 
andel Ap-velgere. Dette er vanskeligere å håndtere med vekting.  

Selv etter kontroll for kjønn, alder, politisk tilhørighet m.m. er det systematiske 
forskjeller mellom utvalgene som vi ikke kan forklare. Holdningene er 
forskjellige mellom de som svarer på web og de som svarer på telefon, og vi kan 
ikke vite hvilket av disse utvalgene som best representerer synspunktene i 
befolkningen. Selv om web-panel fremstår som et rimeligere alternativ enn andre 
innsamlingsmetoder, er vår konklusjon at dette ikke bør innføres som hovedkilde 
for data om kunnskap, holdninger og atferd i trafikken. En slik endring vil 
medføre en høy grad av usikkerhet, både fordi ”tidsrekken” blir brutt, og fordi 
representativiteten i forhold til befolkningen er mer tvilsom enn for andre 
metoder.  
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