
Modellering av fartsvalg

Trafikdage Aalborg 2009



Bakgrunn
• I perioden 2006-2008 gjennomførte IRIS et 

feltforsøk, hvor vi undersøkte effekten av 
Intelligent Speed Adaptation
– Kjørestilen til 50 unge førere i Karmøy ble registrert
– Deltakerne fyllte ut et skjema hvor de blant annet 

svarte på spørsmål om holdning og atferd i trafikken.
– Tilsvarende skjema ble sendt ut til et representativt 

utvalg av befolkningen i Karmøy med førerkort i 
samme aldersgruppe. Vi fikk inn 485 brukbare svar.



Problemstilling
• På bakgrunn av innsamla data ønsker vi å

– finne sammenhenger mellom oppgitt 
holdning og atferd og hvordan de faktisk 
kjørte

– Bygge en modell som kan estimere 
fartsatferden til referansegruppen



Om spørreskjemaet
• Opplevd kontroll i trafikken

– Trafikkregler
– Behersking av kjøresituasjonen

• Holdning til 
– Fart
– Sjansetaking i trafikken
– Promillekjøring
– Sikkerhet
– Passasjer i bil

• Selvrapportert atferd
– Fart
– Bruk av bilbelte



Theory of Planned Behaviour
• Utviklet av Ajzen i 1991, bygger på tidligere arbeid av 

Fishbein og Ajzen fra 1980
• Vi har valgt Theory of Planned Behaviour (TPB) som 

ramme for analysene, fordi:
– Flere andre forsøk har vist at modellen forklarer en betydelig 

andel av variasjonen mellom oppgitt og faktisk atferd
– Er også tidligere blitt benyttet til å modellere fartsvalg
– Den er enkel og strukturert å forholde seg til, lar seg estimere 

ved bruk av Structural Equation Modelling (SEM)

• Spørreskjemaet er i utgangspunktet ikke konstruert for 
å teste ut TPB, men inneholder spørsmål som kan være 
mål på faktorer som inngår i modellen



Theory of Planned Behaviour
• Teorien bak modellen:

– Holdninger til atferd dannes av oppfatninger av atferdens konsekvenser
– Subjektive normer bestemmes av oppfatninger av andres normative forventninger
– Opplevd kontroll over adferden bestemmes av oppfatninger av forhold som kan 

fremme og/eller hemme utførelsen av adferden 
– Dette påvirker så intensjonen til å gjennomføre atferden
– Intensjonen påvirker deretter selve atferden

IntensjonSubjektiv 
norm

Atferd

Opplevd 
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kontroll

Holdning



Utfordring med modellen
• Spørsmål om selvrapportert holdning, intensjon 

og atferd til fart korrelerer sterkt
• I en faktoranalyse kan en risikere at 

spørsmålene blir et mål på den samme 
faktoren/effekten
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Faktor Spørsmål Intensjon Holdning Kontroll Norm

Opplevd
atferdskontroll

1. Jeg er usikker på hvordan en kjører korrekt i rundkjøringer. (enig/uenig) 0,732 -0,102

2. Glatte og våte veger gjør meg usikker. (enig/uenig) 0,36 0,662

3. Jeg behersker trafikkreglene godt. (uenig/enig) -0,107 0,678

Holdning 1. Det er ikke alltid at høy fart øker risikoen for trafikkulykker. (uenig/enig) 0,716

2. Bilkjøring er mye mer enn transport, det er også fart og moro. 
(uenig/enig) 0,282 0,703 -0,119

3. Det er bare ”idioter” som råkjører. (enig/uenig) 0,208 0,555 0,239

Subjektiv norm 1. Jeg overholder alltid trafikkreglene når barn er i bilen. (enig/uenig) 0,190 0,255 0,753

2. Jeg kjører mer forsiktig når jeg har passasjerer i bilen. (enig/uenig) -0,162 0,855

Intensjon 1. Jeg tøyer trafikkreglene litt for å komme raskere frem. (aldri/ofte) 0,822 0,155

2. Jeg kjører 10 km/t eller mer for fort på strekninger med liten trafikk. 
(aldri/ofte) 0,859 0,189

3. Jeg kjører fortere enn fartsgrensene. (aldri/ofte) 0,892 0,168

Faktoranalyse - resultat
• For å sikre at de estimerte faktorene er et mål på uavhengige effekter, 

ble faktorene konstruert ut fra en og samme faktoranalyse



Faktoranalyse - resultat
• Det var mulig å konstruere fire faktorer som kan inngå i 

TPB ut fra samme faktoranalyse på bakgrunn av 
spørsmålene i skjemaet

• Faktorene består imidlertid av litt andre typer spørsmål 
enn hva som er benyttet i andre undersøkelser

• Spørsmål som var forventet å være et mål på holdning 
til fart, korrelerte sterkt med selvrapportert atferd

• Holdning til fart består også av spørsmål som omhandler 
holdning til bilkjøring generelt

• Analysen indikerer at holdning består av to separate 
effekter 



Er det kun en effekt som påvirker 
Atferd?
• Følgende spørsmål korrelerer signifikant med 

målt atferd:
Spørsmål som korrelerer med målt fart: Pearson 

Jeg mener det er viktig å overholde fartsgrensene .420**

Det er helt greit å kjøre 10 km/t over fartsgrensen så fremt trafikkforholdene 
gjør det mulig 0,123^

Bilkjøring er mye mer enn transport, det er også fart og moro .314*

Du bør overholde trafikkreglene uansett hvordan trafikkforholdene er .311*

Jeg vil straks be sjåføren om å stoppe om han/hun kjører ulovlig .397**

Jeg tøyer trafikkreglene litt for å komme raskere frem .319*

Jeg kjører forbi bilen foran selv om den følger fartsgrensen .543**

Jeg kjører 10 km/t eller mer for fort på strekninger med liten trafikk .326*

Jeg unnlater å bruke bilbelte 0,261^

Jeg kjører fortere enn fartsgrensene .384**

** Signifikant på ,05 nivå, * 0,10 nivå, ^ signifikant med estimert fart



De korrelerte spørsmålene danner to faktorer 
med eigenvalue over en (forklarer over 10 % av 
variasjonen i materialet)

Rotated Component Matrix Component

Spørsmål 1 2

Jeg mener det er viktig å overholde fartsgrensene (enig/uenig) 0,732 0,256

Det er helt greit å kjøre 10 km/t over fartsgrensen så fremt trafikkforholdene gjør det mulig 
(uenig/enig) 0,798 0,118

Bilkjøring er mye mer enn transport, det er også fart og moro (uenig/enig) 0,285 0,619

Du bør overholde trafikkreglene uansett hvordan trafikkforholdene er (enig/uenig) 0,579 0,083

Jeg vil straks be sjåføren om å stoppe om han/hun kjører ulovlig (enig/uenig) 0,151 0,708

Jeg tøyer trafikkreglene litt for å komme raskere frem (aldri/ofte) 0,748 0,227

Jeg kjører 10 km/t eller mer for fort på strekninger med liten trafikk (aldri/ofte) 0,835 0,207

Jeg unnlater å bruke bilbelte (aldri/ofte) 0,066 0,664

Jeg kjører fortere enn fartsgrensene (aldri/ofte) 0,839 0,189



Implikasjon
• Selvrapportert holdning er mål på den samme 

faktoren som selvrapportert handling
• En annen effekt trer også frem, holdninger og 

handlinger i trafikken utover det å kjøre for 
fort

• Denne effekten forklarer mest variasjon i målt 
atferd

• Resultat som ikke samsvarer med TPB:
– To ulike direkte effekter på målt fart
– Spørsmål om holdning lader samme faktor som 

spørsmål om atferd



Konstruksjon av skalaer
• For hver faktor ble det konstruert en skala fra 0-10 som 

respondentene ble plassert på.
• Holdning til fart, høy score: rapporterer at det er greit 

å kjøre over fartsgrensen og at de ofte gjør det
• Holdning til trafikk, høy score: unnlater å bruke 

bilbelte, mener bilkjøring er fart og moro og vil som 
passasjer ikke stoppe ulovlig kjøring

• Norm, høy score: Passasjerer i bilen påvirker i liten 
grad føreren til å kjøre mer forsiktig

• Kontroll, høy score: Behersker trafikkreglene godt, er 
ikke usikker i rundkjøringer eller ved dårlige 
kjøreforhold



Forskjeller mellom ulike grupper
Eier du egen bil? Kjønn

(A) Nei (B) Ja
(C)  

Ungtrafikk (A) Kvinne (B) Mann
(C) Kvinne 
Ungtrafikk

(D) Mann 
Ungtrafikk

Gj.snitt N Gj.snitt N Gj.snitt N Gj.snitt N Gj.snitt N Gj.snitt N Gj.snitt N

Holdning
Fart

4.06 190 4.91A 285 5.10A 47 4.25 288 5.05A 193 4.93 13 5.16A 34

Holdning
Trafikk

3.69 190 4.02 285 4.68A 47 3.48 288 4.47A 193 3.58 13 5.09AC 34

Kontrol 5.97 190 6.25 280 5.90 47 5.98C 285 6.39C 191 4.48 13 6.44C 34

Norm 2.45 190 2.26 280 2.34 47 2.24 285 2.48 191 2.16 13 2.41 34

Målt
Atferd

. 0 . 0 11.26 45 . 0 . 0 9.33 12 11.95 33

• Unge som eier egen bil har dårligere holdninger til både trafikk og 
fart enn unge som ikke eier egen bil

• Menn har dårligere holdninger enn kvinner
• De kvinnelige deltakerne i Ungtrafikk rapporterer om dårligere 

opplevd kontroll over kjøresituasjonen enn de andre gruppene  



Korrelasjoner mellom faktorer
• Norm og kontroll korrelerer kun signifikant med 

holdning til trafikk
– Kontroll korrelerer negativt, bedre opplevd kontroll 

over kjøresituasjonen øker sannsynligheten for dårlig 
holdning til trafikk

– Norm korrelerer positivt, en fører som ikke kjører 
mer forsiktig med barn/passasjerer i bilen vil også 
rapportere dårligere holdninger til trafikk

• Holdning til trafikk korrelerer signifikant med 
målt atferd og alle andre faktorer bortsett fra 
holdning til fart



Ombygging av modell
• Holdning til fart består av spørsmål som kan 

inngå både i holdning, intensjon og atferd i en 
TPB-modell

• Holdning til trafikk består av spørsmål som er 
med på å forklare variasjon i fartsatferd, men 
som vanligvis ikke inkluderes i en TPB-modell

Kontroll

Norm

Holdning 
trafikk

Holdning 
fart

Målt fart

,27

,27

,69

,95
,09

,52

RMSEA = ,069 Chi-Square=297,995 df=84 Probability level = 0,000



Resultat
• TLI = 0,89 og CFI = 0,90 er begge marginalt 

under grenseverdien på 0,95, og RMSEA er 
under 0,8. Dette indikerer at modellen forklarer 
en signifikant del av variasjonen i 
datamaterialet.

• Kontroll og Norm påvirker begge Htrafikk og 
Hfart signifikant. 

• Htrafikk påvirker målt fart signifikant
• det gjør ikke Hfart som inkluderer de 

tradisjonelle spørsmålene som benyttes i TPB til 
å modellere fart



Resultater
• Det er vanskelig å skille mellom selvrapportert holdning 

og atferd på bakgrunn av svarene i et spørreskjema – En 
mulig løsning på problemet er å la spørsmål om både 
holdning og atferd inngå i samme faktor.

• Vi fant to separate effekter som forklarer fartsvalg, 
– Holdning til å bryte fartsgrensen – hvorvidt en mener det er rett 

eller galt å kjøre over gjeldende fartsgrense
– Generell holdning til trafikk – hvilket syn en har på bilkjøring 

generelt.

• TPB-modellen ser en kun på den ene av de to effektene
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