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Enkätstudie 
Bakgrundsinformation 
Enkätundersökningen genomfördes under hösten 2016. Sammanlagt besvarade 2003 personer 

enkäten, varav 1061 var män och 942 var kvinnor. Genomsnittsåldern för män var 49.2 (sd=16.8) och 

för kvinnor 45.4 (sd=17.0). Analysen av enkäten har viktats med avseende på ålder och kön. 

Kvalitetskontroll 
Eftersom första och andra frågan var formulerade så att de kunde användas som kontrollfrågor, 

undersöktes materialet på inkonsekventa svar. Första frågan var: ”Hur ofta händer det att du gör 

nedanstående aktiviteter när du kör bil eller annat motordrivet fordon?”. Frågan åtföljdes av en lista 

med elva aktiviteter, där man kunde svara ”alltid”, ”ofta”, ”ibland”, ”sällan”, ”aldrig” eller ”vej ej”. 

Andra frågan var: ”Vad stämmer bäst in på ditt beteende och hur du ser på användning av 

mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning när du kör bil eller annat motordrivet fordon?”, 

följd av samma lista av aktiviteter. Här kunde man svara att man utförde aktiviteten och såg på 

användandet på ett antal olika sätt, men även ”nej, jag gör det inte”.  

Alla respondenter, som svarade ”alltid” eller ”ofta” på första frågan för en viss aktivitet, men i fråga 

två svarade ”nej, jag gör det inte” ansågs inte ha svarat konsekvent. Av alla 2003 respondenter 

svarade 1931 konsekvent för alla elva aktiviteter, 21 svarade inkonsekvent en gång, och 51 personer 

svarade inkonsekvent minst 2 och upp till alla gånger. Eftersom ett inkonsekvent svar redan i de 

första två frågorna är en indikator för att även andra svar inte går att lita på, valde vi att ta bort alla 

38 personer ur den fortsatta analysen som hade svarat opålitligt minst två gånger. Resterande analys 

byggs alltså på 1965 svar. Viss inkonsekvens finns kvar i materialet, då även personer som svarade 

”ibland” eller ”sällan” på första frågan kan ha svarat ”nej, jag gör det inte” på andra frågan.  

De personer som sorterades bort skiljde sig inte från de som var kvar i analysen med avseende på 

fördelningen av kön och ålder (kön: χ2(1)=0.08, p > .05; ålder: χ2(3)=4.3, p > .05). 

Analys 
Alla skillnader som beskrivs i texten är signifikanta på 5 % -nivån. Frågorna har analyserats med 

avseende på kön och ålder, där följande ålderskategorier har använts: 

• yngre: 18-25 år 

• nedre medelåldern: 25-45 år 

• övre medelåldern: 45-65 år 

• äldre: 65+ år 

Självrapporterad användning och attityder 
Den första delen av enkäten beskriver den självrapporterade användningsfrekvensen av olika 

tjänster, som tillhandahålls via mobiltelefonen, navigationsutrustning och bilradio, samt hur 

respondenterna ser på utförandet av dessa extrauppgifter under färd. 

Överblick 
Tabell 1 ger en överblick över hur respondenterna ställer sig till utförandet av elva 

kommunikationsrelaterade aktivitetstyper. Aktiviteterna är sorterade efter hur många personer som 

svarade att de ”aldrig” utförde denna aktivitet under bilkörning (Fråga 1), vilket sätts i relation till vad 
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respondenterna anser om utförandet av detta beteende under färd (Fråga 2). Procentandelen som 

svarade ”nej, det gör jag inte” på Fråga 2 redovisas mest för att ge en förståelse för hur väl responsen 

överensstämmer med svaret ”aldrig” i Fråga 1, efter att de inkonsekventa respondenterna har 

plockats bort. 

Överblicken visar att de mest utförda aktiviteterna också i stor utsträckning är de mest accepterade 

aktiviteterna. Det är sådana som har funnits relativt länge, som radio och telefoni, samt navigation, 

som tillhör bilkörningen, och att lyssna på musik via telefonen, vilket kan anses vara den 

telefonfunktion som mest motsvarar en vanlig bilradio. Speciellt handsfree-telefoni har en mycket 

hög grad av acceptans. Samtidigt kan man se att många – upp till nästan hälften – tycker att det är 

tveksamt säkerhetsmässigt eller direkt felaktigt att utföra även de mest vanligt förekommande 

aktiviteterna.  

Aktiviteter som utförs av en mindre procentandel respondenter, som surf, spel, mail och film, 

accepteras relativt sett i ännu mindre utsträckning av de som utför aktiviteterna, än aktiviteter som 

utförs av en större grupp respondenter. Minst accepterat av utförarna är att skicka meddelanden, 

där 68 % av de som gör det tycker att det är felaktigt, och ytterligare 19 % tycker att det är tveksamt. 

Chi-square-tester för kön och ålder visade överlag att män något oftare än kvinnor anger att de utför 

de nämnda aktiviteterna. Det framgick tydligt att yngre personer var mer benägna än äldre att utöva 

de nämnda aktiviteterna. 

 

Tabell 1. Överblick över antalet respondenter som svarade ”aldrig” på Fråga 1 (om de utförde den angivna aktiviteten), samt 
procentfördelningen av åsikterna om det nämnda beteendet (Fråga 2) för alla som angav att de faktiskt utförde beteendet. 
Ju mörkare cell, desto starkare är åsikterna koncentrerade. Procentandelen av respondenter som svarade ”nej, det gör jag 
inte” på Fråga 2 är angivna för jämförelse med svaret ”aldrig” på Fråga 1.  

 Fråga 1 Fråga 2 

 % aldrig ”nej, 
det gör 
jag inte” 

% 
självklart 

% lämpligt 
när trafiken 
medger 

% 
tveksamt 

% 
felaktigt 

Ställer in/justerar radio 20.2 17.5 9.4 49.5 24.3 16.7 

Prata utan handsfree 33.6 32.3 2.2 24 30.9 42.9 

Prata med handsfree 39.8 34.7 27 48.3 18.5 6.2 

Ställer in/justerar GPS 45.4 44.9 2.4 31.4 33.6 32.7 

Använda musiktjänster 63.2 62.2 6.1 37.3 29.4 27.2 

Skicka meddelanden 64.1 63.5 1.9 11 19.2 67.9 

Sociala medier 84.1 86.6 3 15.7 24.6 56.7 

Surfa 89.7 91.5 4.8 13.1 29.8 52.4 

Skicka mail 90.3 91.3 5.7 16.1 29.9 48.3 

Titta på film 93.9 93.6 11.1 11.1 33.3 44.4 

Spela spel 94.0 93.5 4.5 13.6 30.3 51.5 

 

 

Det fanns 140 respondenter (7 %), som svarade att de aldrig utförde någon av de nämnda 

aktiviteterna under bilkörning. Dessa respondenter kom aldrig till Fråga 2, eftersom den frågan 

handlade om hur man värderade sitt eget beteende, om man nu utförde minst en sådan aktivitet. 

Svarade man dock att man utförde minst en aktivitet minst sällan, så kunde man principiellt delge sin 

åsikt om samtliga aktiviteter, om man inte konsekvent fortsatte svara ”nej, det gör jag inte”. 
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Prata i mobiltelefon – med eller utan handsfree 
Sammanlagt 17 % av respondenterna anger att de aldrig pratar i telefon, varken handhållen eller 

handsfree. Av de som anger att de aldrig pratar i handhållen telefon är det ungefär hälften som 

pratar i handsfree-telefon, vilket är 17 % av alla respondenter. Nitton procent av de som aldrig pratar 

i handhållen telefon tycker att det är en självklarhet att använda handsfree, och ytterligare 25 % 

tycker att det är lämpligt när trafiksituationen medger.  

Av de som säger att de aldrig pratar i handsfree-telefon är det knappt 60 % som istället pratar i 

handhållen telefon, vilket motsvarar 23 % av respondenterna. Av dessa personer är det dock bara 

2 % som anser att det är en självklarhet att använda handhållen telefoni, och 14 % tycker att det är 

lämpligt när trafiksituationen medger. Det finns alltså större acceptans för handsfree bland 

personerna som inte använder handhållen, än för handhållen telefoni bland dem som inte använder 

handsfree. Detta kan möjligen tolkas som att vissa kan anse handhållen vara en nödvändighet, när 

man inte har tillgång till handsfree, medan andra medvetet har valt handsfree, eftersom det upplevs 

acceptabelt.  

Drygt 40 % av deltagarna använder både handhållen telefon och handsfree. Bland de drygt 80 % av 

respondenterna som pratar i telefon åtminstone någon gång är det alltså mest vanligt att man 

blandar, följt av enbart handhållen, och sedan enbart handsfree. 

Av alla som pratar i någon telefon är det 27 % som anger att de gör det ofta eller alltid, medan 56 % 

gör det sällan eller ibland. Överlag är det mer vanligt att prata ofta i handhållen telefon än i 

handsfree (χ2(20)=1450, p < .05). 

Det är mer vanligt att man anser att handhållen telefoni är en självklarhet, eller lämplig när 

trafiksituationen medger, när man utför aktiviteten oftare. De personer som anger att de gör det 

sällan är också mer skeptiska till hur lämpligt det är ur trafiksäkerhetssynpunkt (χ2(20)=1688, p < .05).  

För handsfree är detta samband mindre tydligt. Även om de frekventa användarna i mindre 

utsträckning anser att det är tveksamt, så finns det även bland de mindre frekventa användarna 

många som tycker att det är en självklarhet, eller lämpligt när situationen medger, att använda 

handsfree telefoni (χ2(20)=1830, p < .05). 

Drygt 70 % av respondenterna anser att handhållen telefoni tar bort uppmärksamheten i viss 

utsträckning, medan knappt 10 % uppger att handhållen telefoni ökar uppmärksamheten, resterande 

16 % vet ej eller upplever att det inte finns någon skillnad. Handsfree anses av färre vara dåligt för sin 

uppmärksamhet – ca. 50 % av respondenterna tycker att uppmärksamheten tas bort åtminstone 

delvis, 13 % anser att uppmärksamheten på trafiken ökar med handsfree, och 37 % vet ej eller tycker 

att det inte gör någon skillnad (handhållen: χ2(36)=2325.0, handsfree: χ2(36)=2176.0, båda p < .05). 

På frågan om hur andra personers uppmärksamhet skulle påverkas, är svarsfördelningen ganska lika 

både för handhållen och handsfree – i båda fallen tycker bara några fler procent att andras 

uppmärksamhet tas bort åtminstone delvis, jämfört med den egna uppmärksamheten. I mycket stor 

utsträckning svarar respondenterna lika eller närliggande om förändringar i andras och sin egen 

uppmärksamhet på grund av telefoni (χ2(36)=2263.6, p < .05). 

Sms och andra meddelandetjänster 
Av alla respondenter anger 3.5 % att de ofta eller alltid använder sms- eller andra 

meddelandetjänster under körning, 8.5 % gör det ibland, och 23.2 % gör det sällan.  

Sju av de 10 respondenter som säger sig alltid skicka sms tycker också att det är en självklarhet. 

Överlag finns ett tydligt samband mellan användarfrekvens och acceptans för sitt eget beteende, där 
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de frekventa användarna är positiva till att använda meddelandetjänster, medan de mindre 

frekventa användarna är tydligt tveksamma. 

Att hantera meddelanden anses av ungefär 85 % av respondenterna påverka den egna 

uppmärksamheten negativt, medan knappt 6 % tycker att den egna uppmärksamheten höjs. 

Siffrorna för hur andras uppmärksamhet anses påverkas är närmast identiska, och som för telefoni är 

det mest vanligt att man tror på samma sätt om sig själv som om andra (χ2(36)=2445.6, p < .05). 

Navigation 
Att ställa in eller justera GPS- och kartfunktioner under färd är något som mer än hälften (55 %) av 

respondenterna gör, även om det enbart är 5 % som gör det ofta eller alltid, medan 50 % gör det 

ibland eller sällan. Precis som för meddelandetjänster och handhållen telefoni är det främst de 

frekventa användarna, som också anser att det är en självklarhet eller lämpligt när situationen 

medger, medan de mindre frekventa användarna är mer skeptiska (χ2(20)=1595.3, p < .05). 

Omkring 6 % av respondenterna uppger att hanterandet av navigationsutrustning höjer den egna 

uppmärksamheten, medan 8 % tycker att det höjer andras uppmärksamhet. Över 80 % bedömer att 

aktiviteten sänker både den egnas och andras uppmärksamhet. 

Mail, sociala medier, surfa på internet, titta på film och spela spel 
Att utföra aktiviteter som är tidsintensiva, är rena nöjesaktiviteter eller kräver att man tar till sig 

längre texter eller rörligt bildmaterial är mycket mindre frekvent, enligt respondenternas svar. Av 

dessa aktiviteter är det mest vanligt att använda sociala medier. Som mest en till två procent av 

deltagarna anger att de gör någon av dessa aktiviteter ofta eller alltid. De personer som svarar 

”alltid” eller ”ofta” på någon av frågorna relaterade till mail, spel, surfning och sociala medier har en 

tendens att även svara ”alltid” eller ”ofta” på de andra frågorna. 

Trenden som beskrivits i tidigare kapitel håller i sig – frekventa användare accepterar beteendet, 

medan infrekventa användare inte tycker att de beter sig rätt. 

För typen av aktiviteter som sammanfattas här är det genomgående omkring 5 % av respondenterna 

som anger att den egna uppmärksamheten höjs, medan 80 % eller fler tycker att uppmärksamheten 

tas bort från trafiken. När respondenterna svarar på hur andras uppmärksamhet påverkas av de här 

aktiviteterna är det 5.8 % som ger svaret: ”ökar i mycket stor utsträckning andras uppmärksamhet i 

trafiken”. Det här är ett oväntat resultat, vilket, i samband med att alternativet ligger i vänster 

ytterkant av en svarsmatris som kommer ganska långt in i enkäten, leder till misstanken att vissa 

respondenter kan ha tröttnat och bara klickade sig igenom matrisen på enklast möjliga sätt.   

Lyssna på musik  
Att använda bilradion är enligt respondenterna mycket mer vanligt (80 % gör det sällan eller oftare) 

än att använda musiktjänster på telefonen (37 %). Totalt är det 18 % av deltagarna, som varken 

använder bilradio eller musiktjänster, vilket betyder att det är mycket ovanligt att man använder 

telefonen för att lyssna på musik, om man inte åtminstone ibland lyssnar på radion. Det omvända 

gäller inte – lyssnar man inte på musik via telefontjänster, så kan man lika gärna vara en frekvent 

som infrekvent användare av bilradion. De personer som ofta använder sig av musiktjänster på 

telefonen är också frekventa radioanvändare. 

Radioanvändning ibland beskrivs som en sorts allmänt accepterat referensuppgift som andra 

extrauppgifter kan jämföras mot. Trots detta säger 14 % av respondenterna att de visserligen ställer 

in radion under färd, men anser det vara felaktigt ur säkerhetssynpunkt. 8 % anser det att vara en 

självklarhet, och 41 % tycker att det är lämpligt när trafiksituationen medger. 
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Precis som för de flesta andra extrauppgifter är de flesta överens i sina åsikter med det egna 

beteendet. Av de 499 respondenter, som rapporterar att de alltid eller ofta ställer in 

radioanläggningen i bilen, säger 84 % att det är en självklarhet eller lämpligt om trafiken medger, 

medan enbart 30 % av de 358 respondenter som sällan eller aldrig ställer in bilradion har samma 

uppfattning. 

Liknande gäller för musiktjänster. Det kan dock tilläggas att sambanden är något mindre hårda för 

musik och radio än för mail, spel, surf och liknande. Även personer som själva inte hanterar 

musiktjänster eller radion under färd kan tycka att det är acceptabelt, medan denna inställning är 

väldigt sällsynt för spel, film, etc. 

Att använda musiktjänster anses av ungefär lika många vara negativt för uppmärksamheten som 

aktiviteterna i gruppen med sociala media och spel. Enbart 5 % anger att uppmärksamheten ökar, 

medan över 80 % anser att den minskar. Återigen gäller liknande för andras uppmärksamhet, med 

samma fenomen att något fler anger en ökning i uppmärksamheten för andra. 

Även att ställa in bilradion får liknande betyg, vilket går emot resultaten ovan att radioanvändning 

skulle vara en acceptabel aktivitet – förutsatt att aktiviteter som man anser sänker 

uppmärksamheten osannolikt är acceptabla. Detta är ytterligare en indikation på att vissa 

respondenter hade tröttnat på enkäten när de fyllde i matrisen om uppmärksamhetshöjning och 

sänkning.  

Användning i tjänsten jämfört med privat 
En fråga ställdes för att undersöka eventuella skillnader mellan användning av mobiltelefon eller 

annan utrustning i tjänsten jämfört med privat. Frågan besvarades av de 475 personer som angett att 

de använder bilen i tjänsten. Av dessa var nästan 70 % män. 

Ungefär en tredjedel av både männen och kvinnorna uppger att man använder telefonen under 

körning lika ofta i tjänsten som privat. För de personer som upplever en skillnad använder fler män 

telefonen i större utsträckning i tjänsten än privat, medan kvinnorna tvärtom oftast uppger att de 

använder telefonen i mindre utsträckning i tjänsten än privat (χ2(2)=11.3, p < .05). 

Tabell 2. Svar i procent (och absolut) på frågan: ”Vilket av alternativen stämmer bäst in på din användning av mobiltelefon 
eller annan kommunikationsutrustning när du kör bil eller annat motordrivet fordon i tjänsten jämfört med privat?” 

 oftare i tjänsten 
än privat 

lika ofta mer sällan i 
tjänsten än privat 

totalt 

Män 39.2 % (129) 32.5 % (107) 28.3 % (93) 329 

Kvinnor 26.0 % (38) 31.5 % (46) 42.5 % (62) 146 

Alla 35.2 % (167) 32.2 % (153) 32.6 % (155) 475 
 

Användning relativt omgivningen 
På frågan hur man uppskattade sitt användande i förhållande till andra i sin omgivning svarade de 

flesta, att de själva ansåg sig använda telefonen i mindre utsträckning än andra (se Tabell 3). Män 

uppgav något mer frekvent att de använde telefonen mer än andra (χ2(3)=23.3, p < .05). Att de flesta 

anser sig använda telefonen mindre än andra kan tyda på en ”social desirability”-effekt, alltså att 

man svarar så som man tror är socialt önskat, eller att det egna användandet är så pass 

automatiserat, att man lättare observerar det hos andra än sig själv. Att män i liten utsträckning 

rapporterar högre användningsfrekvens än omgivningen går hand i hand med att män överlag 
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rapporterar en något högre användningsfrekvens än kvinnor. Det måste betonas att det inte handlar 

om stora absoluta skillnader, även om de uppnår statistisk signifikans. 

Tabell 3. Upplevt egen användningsfrekvens i förhållande till omgivningen, procent av totalen per rad. 

 mer än andra lika ofta mindre än 
andra 

vet ej totalt 

Män 7.1 % (67) 31.8 % (299) 56.0 % (526) 5.1 % (48) 940 

Kvinnor 2.5 % (22) 33.5 % (297) 60.0 % (532) 4.0 % (35) 886 

Alla 4.9 % (89) 32.6 % (596) 57.9 % (1058) 4.5 % (83) 1826 

 

Betraktar man åldersfördelningen, kommer det fram att yngre (5.5 % av alla yngre) och personer i 

yngre medelåldern (7.8 %) i större utsträckning anger att de är mer frekventa användare än andra i 

sin omgivning, än personer i övre medelåldern (3.2 %) och äldre (0.4 %). Medan cirka 40 % i de två 

yngre ålderskategorierna tycker att de använder telefonen ungefär lika ofta som andra, är det enbart 

26 % inom gruppen i övre medelåldern, och 18.5 % av de äldre. Ju äldre man är, desto mer vanligt är 

det att man anser sig använda telefonen mindre än omgivningen (χ2(9)=113.5, p < .05). Även detta 

speglar sig i den självrapporterade användningsfrekvensen över åldersgrupperna. 

Reflekterat eller diskuterat över sitt eller andras mobilanvändande 
En fråga handlade om huruvida man hade reflekterat över sitt eller andras mobilanvändande vid 

bilkörning den senaste tiden. Närmare sju av tio hade gjort det, och ungefär tre av tio uppgav att de 

inte hade det (se Tabell 4).  

Tabell 4. Huruvida man reflekterat över sitt eget eller andras mobilanvändande vid bilkörning den senaste tiden 

 Ja Nej Totalt 

Alla 68.0 % (1337) 32.0 % (629) 1966 
 

Äldre personer (61-75 år) hade i högre utsträckning än övriga reflekterat över sin eller andras 

mobilanvändning (74 % svarade ja, jämfört med ungefär 66 % för övriga grupper, χ2(3)=8.96, p < .05). 

Det var ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor. 

Det fanns en skillnad i hur användningen såg ut för de som svarat ja respektive nej på sex 

användningsområden; prata i mobiltelefon med handsfree (χ2(5)=28.09, p < .05), skicka meddelanden 

(χ2(5)=11.46, p < .05), ställa in/justera GPS- och kartfunktioner (χ2(5)=18.40, p < .05), användning av 

sociala medier (χ2(5)=14.02, p < .05), användning av Spotify eller andra musiktjänster(χ2(5)=18.08, p < 

.05) och ställa in/justera radio- eller musikanläggningen (χ2(5)=24.21, p < .05). Tabell 5 visar hur stor 

andel som aldrig eller sällan utför aktiviteten av de som svarar ja respektive nej på frågan om de 

reflekterat över sitt eller andras användande. Trots att skillnaderna är signifikanta är den faktiska 

skillnaden väldigt liten. Lägg märke till att skillnaderna går åt olika håll, det vill säga att reflektion över 

sitt eller andras användande kan innebära både högre och lägre grad av att man aldrig eller sällan 

utför vissa aktiviteter. 

Tabell 5. Skillnader i utförande av olika aktiviteter beträffande om man har reflekterat över sin eller andras användning eller 
inte 

 Reflekterat över sin eller andras användning 

 Ja (% aldrig eller 
sällan) 

Nej (% aldrig eller 
sällan) 

Prata i mobiltelefon med handsfree 56.6 % 61.8 % 
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Skicka meddelanden 87.7 % 86.8 % 

Ställa in/justera GPS- och kartfunktioner 72.1 % 77.4 % 

Användning av sociala medier 92.7 % 93.0 % 

Användning av Spotify eller andra musiktjänster 83.5 % 79.3 % 

Ställa in/justera radio- eller musikanläggningen 37.3 % 41.2 % 

 

En annan fråga handlade om huruvida man har diskuterat sitt eget eller andras mobilanvändning vid 

bilkörning den senaste tiden. Nästan hälften (48 %) rapporterade att de hade det och drygt hälften 

(52 %) uppgav att de inte hade det. Det fanns inga skillnader mellan män och kvinnor. Däremot 

visade det sig att i gruppen 30-44 år var det en något lägre andel (44 %) som hade diskuterat jämfört 

med de som inte hade diskuterat (54 %), medan det motsatta förhållandet rådde i gruppen 61-75 (54 

% hade reflekterar, 46 % hade inte reflekterat).  

Statistiskt signifikanta skillnader i användning framkom på sex användningsområden; prata i 

mobiltelefon med handsfree (χ2(5)=16.42, p < .05), maila (χ2(5)=15.66, p < .05), ställa in/justera GPS- 

och kartfunktioner (χ2(5)=13.13, p < .05), surfa på internet (χ2(5)=15.58, p < .05), kolla på 

Youtube/film (χ2(5)=19.67, p < .05) samt spela spel (χ2(5)=18.65, p < .05). Även här var skillnaderna 

små. Den största skillnaden, 1.9 procentenheter, fanns i aktiviteten kolla på youtube/film. Samtliga 

skillnader gick åt samma håll. Om man hade diskuterat mobilanvändning i bil var det lägre andel 

aldrig/sällan-svar jämfört med om man inte hade diskuterat användning.  

Skillnader baserat på negativa erfarenheter av användning 
En fråga ställdes huruvida man hade försatt sig själv eller andra i en trafikfarlig situation som en följd 

av nedsatt uppmärksamhet vid användning av mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning. 

En av tio (9.8 %, 192 st) rapporterade att de hade försatt sig i en sådan situation. Det var en 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor (χ2(1)=8.40, p < .01), där gruppen som svarade ja 

utgjordes till 60 % av män. Även beträffande ålder framkom det signifikanta skillnader (χ2(3)=43.21, p 

< .05), där åldersgruppen 18-29 samt 30-44 år i större utsträckning svarade ja än övriga 

åldersgrupper.  

Det framkom statistiskt signifikanta skillnader mellan de två grupperna i grad av användning för 

samtliga typer av användning (Tabell 6). De som hade försatt sig själv eller andra i en trafikfarlig 

situation som en följd av nedsatt uppmärksamhet vid användning av mobiltelefon rapporterade 

högre grad av alltid- eller ofta-användning av samtliga aktiviteter, vilket indikerar att de utför 

aktiviteterna i större utsträckning (Tabell 76). 

Tabell 6. Skillnader i utförande av olika aktiviteter beträffande om man försatt sig själv eller andra i en trafikfarlig situation 
som en följd av användning av mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning. 

 Försatt sig själv eller andra i farlig 
situation 

 

 Ja (% alltid eller 
ofta) 

Nej (% alltid 
eller ofta) 

χ2  
(p < .05) 

Pratar i mobiltelefonen utan handsfree  17.3 8.3 40.17 

Pratar i mobiltelefonen med handsfree  31.3 18.4 27.13 

Skickar meddelanden 12.6 2.4 134.88 

Mailar 4.2 0.8 94.97 

Ställer in/justerar GPS- och kartfunktioner  16.2 4.1 81.41 
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Använder sociala medier  8.4 1.4 117.15 

Surfar på internet ex läser nyheter  4.7 0.9 145.96 

Använder musiktjänster som ex Spotify  18.4 8.3 59.87 

Kollar på YouTube/Film  4.2 0.4 110.56 

Spelar spel 3.1 0.4 123.55 

Ställer in/justerar radio- eller musikanläggningen 
i bilen  

39.2 24.7 21.74 

 

En begränsning med denna fråga är dock att det, på grund av hur frågan är formulerad, inte går att 

uttala sig om huruvida den negativa erfarenheten av användningen resulterat i ökat, oförändrat eller 

minskat grad av användande.  

Inställning till förbud 
Respondenterna fick även ta ställning till vad de ansåg om att införa någon form av förbud mot 

användning av mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning vid bilkörning. Det kan 

konstateras att en stor andel, nästan nio av tio, är för att någon form av förbud införs. Tabell 7 visar 

hur svaren fördelas. Observera att det i enkäten var möjligt att ange flera alternativ, vilket innebär 

att procentsiffrorna under de olika varianterna inte är uteslutande. Exempelvis var det möjligt att 

svara att man både var för förbud frånsett när man står stilla respektive frånsett när man har motorn 

avslagen. 

Tabell 7. Andel och antal som är tycker att/inte tycker att någon form av förbud mot användning av mobiltelefon eller 
annan kommunikationsutrustning borde införas.  

JA (i någon form) 89.6 % 

Helt och hållet  17.5 % (345) 

Frånsett handsfreefunktioner 42.3 % (832) 

Frånsett när man står stilla 31.4 % (618) 

Frånsett när man har motorn avslagen 22.2 % (436) 

Vid skolor 9.1 % (179) 

I stadsmiljö/tätort 7.8 %(153) 

Första tiden efter att man tagit körkort 7.1 % (139) 

Annat 1.4 % (28) 

NEJ 10.4 % (204) 

 

Lägg märke till att drygt fyra av tio är för att införa förbud för allt utom när man använder 

handsfreefunktioner, vilket ger viss indikation på att det finns en uppfattning att handsfree är mer 

trafiksäkert än att inte använda det. 

Ungefär en av tio är emot att införa någon form av förbud för användning av mobiltelefon eller 

annan kommunikationsutrustning vid bilkörning. Denna grupp kan sammanfattas enlig följande: 

• Drygt sex av tio (63 %) är män 

• Lite fler yngre än äldre, men ingen stark ålderseffekt 
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• Fler som röstar på Moderaterna och Sverigedemokraterna. Lite fler som röstar på Liberalerna 

och Kristdemokraterna. (Centerpartiet lika stor andel som vill ha någon form av förbud) 

• Färre som röstar på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Lite färre som röstar på 

Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. 

• Fler som kör dagligen 

• Fler som oftare pratar i mobiltelefon utan handsfree 

• Fler som oftare skickar sms eller andra meddelanden 

• Inga samband med inkomst eller utbildningsnivå 

Vad kännetecknar de tyngsta användarna? 
Nedan presenteras några karakteristika för de personer som är de flitigaste användarna av 

meddelandetjänster samt de som ofta surfar bakom ratten. 

SMS och andra meddelandetjänster 
De som uppger att de alltid eller ofta sms:ar eller använder andra meddelandetjänster är en relativt 

liten grupp bestående av 68 till antalet (3.5 %). Gruppen utgörs i högre grad av män och yngre 

personer jämfört med övriga. De tycks även vara mer negativt inställda till att införa någon form av 

förbud, även om tre fjärdedelar faktiskt vill ha ett förbud i någon form. 

• utgörs av 68 % män 

• är ofta yngre (52 % 18-29 år, 32 % 30-44 år) 

• 66 % har reflekterat över sin eller andras användning den senaste tiden 

• 60 % har diskuterat sitt eget eller andras användning den senaste tiden 

• 35 % känner väl eller mycket väl till förordningen som handlar om användning av 

kommunikationsutrustning i bil och 9 % känner inte alls till den. 

• 25 % tycker inte att man borde införa någon form av förbud mot användning av mobil eller 

annan kommunikationsutrustning vid bilkörning. 

Internetanvändare 
Antalet respondenter som uppger att de alltid eller ofta surfar på internet medan de kör är ännu 

färre än de som skickar meddelanden. Gruppen utgörs av 27 respondenter (1.4 %). De tyngsta 

rattsurfarna liknar de tyngsta användarna av meddelandetjänster med avseende på kön, men utgörs 

av en något höge grad av personer i den yngsta ålderskategorin. De uppger att de har reflekterat 

eller diskuterat sitt eget eller andras användande i något högre grad, men känner till gällande 

trafikförordning i samma utsträckning. Med avseende på inställning till förbud av något slag liknar 

denna grupp övriga respondenter, det vill säga drygt en av tio tycker att man inte borde införa det. 

Här skiljer sig alltså denna grupp från de som skickar meddelanden vilka är mer benägna att inte vilja 

ha något förbud. 

• utgörs av 66 % män 

• är ofta yngre (65 % 18-29 år, 17 % 30-44 år) 

• 74 % har reflekterat över sin eller andras användning den senaste tiden 

• 77 % har diskuterat sitt eget eller andras användning den senaste tiden 

• 34 % känner väl eller mycket väl till förordningen som handlar om användning av 

kommunikationsutrustning i bil och 10 % känner inte alls till den. 

• 12 % tycker inte att man borde införa någon form av förbud mot användning av mobil eller 

annan kommunikationsutrustning vid bilkörning. 
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Diskussion 
Av resultaten från denna enkät är något av det mest tydliga att saker som funnits i en bil en längre 

tid, exempelvis att ställa in radio, använda navigationsutrustning och prata i telefon, görs i betydligt 

högre utsträckning än nyare saker som att skicka meddelanden, surfa på internet eller spela spel. 

Överlag tycks det vara låg acceptans för de nyare företeelserna och en stor andel av urvalet tycker att 

det är felaktigt eller olämpligt att hålla på med dessa aktiviteter. Att prata i telefon med handsfree 

tycks uppfattas av många som säkrare och mer lämpligt än att inte använda det. Detta avspeglas 

även i inställning till införandet av förbud, där en relativt stor andel accepterar att det ska vara lagligt 

att använda handsfreefunktioner men att annan användning av kommunikationsutrustning borde 

förbjudas.  

Generellt kan sägas att män och yngre personer är mer benägna att utföra olika aktiviteter under 

bilkörning jämfört med kvinnor och äldre. Möjligen kan detta till någon del bero på att dessa grupper 

(framför allt yngre) också oftare använder och är mer vana vid att använda ny teknologi när de inte 

kör bil. Det är dock så, även bland de tyngsta användarna, att de allmänt har en negativ inställning till 

att utföra olika aktiviteter bakom ratten. Få tycker att det är acceptabelt att exempelvis skicka sms, 

surfa, spela spel eller titta på film när man kör bil, vilket alltså indikerar att normen mot att göra 

detta överlag är stark. 

Något annat som framkom i enkäten var att det allmänna stödet för att införa någon typ av förbud 

mot användning av kommunikationsutrustning var förhållandevis högt. Det var endast en av tio som 

helt var emot att införa förbud. Det starka stödet för förbud kan tolkas som ett uttryck för att många 

tycker att det är olämpligt att använda sig av kommunikationsutrustning vid bilkörning, det vill säga 

normen avspeglar sig i positiva attityder till förbud. En ytterligare tolkning är att det finns en allmän 

uppfattning om att problemet med användning av olika former av kommunikationsutrustning i 

trafiken är verkligt och utförs av många, och att införandet av förbud skulle minska och/eller straffa 

detta användande. Detta avspeglar sig delvis i att man uppfattar att andra i större utsträckning 

använder sig av kommunikationsutrustning än en själv.  

Förbättringsförslag 
Nedan följer några förbättringsförslag för framtida enkäter. 

Åsikter om användandet som ställs i Fråga 2 skulle kunna hållas allmänt, det vill säga separera 

användning och värdering, så att alla får svara. Man behöver exempelvis inte tycka att ett specifikt 

användande är dåligt bara för att man inte gör det. Det kan också vara brist på tillgång, kunskap, lust, 

intresse och så vidare som gör att man inte ägnar sig åt aktiviteten.  

Under fråga 6 borde inte ”vet ej” likställas med ”varken eller”. Man kan vara helt övertygad om att 

det är ”varken eller” man uppfattar, vilket är något annat än att inte veta. 

Fråga 8 och 9 handlade om huruvida man reflekterat eller diskuterat sin egen eller andras 

användning av mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning. Dessa frågor bör relateras 

antingen till en själv eller någon annan, inte båda, givet att det är av intresse att utröna huruvida 

detta påverkar ens egen användning. Det går till exempel att tänka sig att människor reflekterar över 

andras användning men samtidigt uppger att de aldrig utför en viss aktivitet. Det gör att reflektionen 

blir svår att koppla till själva användningsfrekvensen.  

Fråga 19 handlade om inställning till förbud, där respondenterna kunde ta ställning till flera olika 

alternativ till lagstiftning och bedöma varje alternativ som ja, eller nej. Ett förbättringsförslag är att 

göra alternativen uteslutande så att respondenterna tvingas välja ett alternativ. I detta ingår också 
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att göra vissa omformuleringar av alternativen samt att vissa tas bort (exempelvis alternativet med 

motorn avstängd). Med dessa ändringar blir inställningen till förbud lättare att tolka. 

Fråga 21, som handlade om erfarenheter av incidenter på grund av bristande uppmärksamhet, var 

otydligt formulerad vilket innebar att frågan inte kunde användas för analys. Det var inte möjligt att 

entydigt utläsa vem som antogs ha orsakat olyckan. ”Han/hon” kunde syfta antingen på en person i 

respondentens närhet eller på en tredje person. 
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Användning enligt objektiv mätning 
Hittills har användandet av mobiltelefon mätts genom enkäter, via observationer i till exempel 

gatukorsningar, eller genom att räkna användandet baserat på slumpmässigt valda filmsnuttar från 

så kallade ”naturalistic driving” studier (NDS). I enkäter skiljer man ibland på olika typer av appar, 

medan man i observationer och NDS oftast bara kan skilja mellan tal och visuellt/manuella 

interaktioner med telefonen. Det finns med andra ord hittills inga pålitliga data om hur frekvent 

användandet av olika appar under körning faktiskt är, och hur det hänger ihop med trafiksituationen. 

Den här studien ska vara ett första steg i riktningen att få en objektiv överblick över 

användningsfrekvensen av olika appar på olika vägtyper, beroende på ålder, kön och använd 

fordonstyp. 

Metod 
Metoden som användes i studien var en datainsamling av rörelsemönster och mobilanvändning via 

deltagarnas mobiltelefon. Detta gick till så att deltagaren installerade en app på telefonen som 

registrerade allt hanterande av telefonen (telefonsamtal, app-användning, musik, sms etc.), 

tillsammans med kontinuerligt loggade GPS-positioner.   

Deltagare 
143 deltagare, varav 53 kvinnor och 62 män, rekryterades till försöket. Fördelningen över 

åldersgrupper och kön visas i Tabell 4. Inklusionskriterier var B-körkort eller högre behörighet och ägande av en Android-
telefon, eftersom det var det enda operativsystemet som loggningsappen kunde installeras på. Deltagarna kommer från 

hela landet, med tyngdpunkt i den södra delen av landet och storstäderna (

 

Figur 1). 
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Tabell 4. Deltagarnas fördelning över ålderskategorier och kön. Några deltagare valde att inte uppge ålder. 

 18-25 26-45 46-65 65+ 

kvinna 5 37 10 1 

man 4 37 14 5 

 

 

Figur 1. De områden där försökspersonerna rörde sig under försöksperioden. Ju mörkare färg, desto fler data loggades från 
området. 

Rekrytering 
Ambitionen var att rekrytera upp till 500 deltagare, som skulle vara så representativa som möjligt för 

den svenska befolkningen som innehar B-körkort. För att uppnå detta drogs ett urval av 5000 

personer med rätt behörighet från körkortsregistret. Rekryteringsbrev skickades till samtliga. Av 

dessa anmälde sig 9 personer till studien. Därför fattades beslutet att utvidga rekryteringen. 

Studien annonserades via Facebook, både som delning och som betald reklam, via Instagram, via 

VTI:s hemsida och sociala kanaler, via media som hörde av sig, via en försökspersonportal 

(www.studentkaninen.se) och via en lista över tidigare deltagare i studier om internetanvändning. 

Deltagarna erbjöds en biobiljett om de valde att delta aktivt under minst tre veckor. Aktivt 

deltagande betyder att man rapporterar in annoterade transporter under denna period. 

Tillvägagångssätt 
Varje deltagare laddade ner både appen Apparat och appen Moves från Google Play. Deltagaren 

registrerade sig i Apparat med födelseår, år för körkort, antal körda mil om året, postnummer och 

kön. Under datainsamlingsperioden ombads deltagarna att varje kväll rapportera för varje så kallad 

transportresa vilket färdmedel det var (bil, lastbil, spårbunden, buss, annat), om man hade varit 

http://www.studentkaninen.se/
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förare eller passagerare, och om resan var en privat- eller yrkesresa. Genom att stoppa eller 

avinstallera apparna kunde deltagarna själva bestämma när de ville avsluta sin rapportering. 

Data 
Över en period av drygt 7 veckor (22 dec 2016 – 20 feb 2017) loggades deltagarnas data. Inför 

analysen städades materialet så att bil- och lastbilsresor som passagerare eller med en 

medelhastighet under 10 km/h rensades bort. På samma sätt togs cykel- och gångresor med en 

medelhastighet under 1 km/h bort. Som ”resa” definieras en sammanhängande loggning med appen 

Moves.  

Erfarenheten visar att Moves ofta hittar resans början och slut med bra noggrannhet, dock att det 

kan förekomma att två resor läggs ihop till en, om pausen emellan var kort, samt att en resa kan 

delas upp i flera. Om två resor med samma transportsätt ligger mindre än 15 sekunder ifrån varande 

har vi valt att slå ihop dem till en resa.  

Resultaten baseras på 33946 timmars telefonanvändning, varav 1336 timmar (5584 mil) bilkörning, 

19 timmar (115 mil) lastbilskörning, 156 timmar (178 mil) cykling och 1422 timmar (543 mil) gång. 

Tabell 5 sammanfattar de rapporterade resorna som ingick i analysen. Eftersom de flesta resor är 

korta både i sträcka och tid redovisas den 75:e percentilen istället för medelvärdet. 

Tabell 5. Sammanfattning av annoterade transportresor där deltagaren var förare, samt resor med cykel och gång. 
Observera att samma deltagare kan ha bidragit till flera transportsätt. 

Transportsätt antal resor antal 
deltagare 

75:e percentil 
reslängd (km) 

75:e percentil 
restid (min) 

Bil 4219 109 16.3 28.6 
Lastbil 51 5 19.1 34.8 
Cykel 655 30 3.6 16.6 
Gång 21423 128 0.26 4.3 

 

Begränsningar i datamaterialet 
Det finns vissa begränsningar i datamaterialet. De flesta begränsningar kommer från appen Moves 

som dels registrerar var telefonen är och dels kategoriserar resor som transport, cykel, gång eller 

löpning. Kategoriseringen fungerar ganska bra men ibland blir det fel. Vi har bett deltagarna att 

korrigera sina resor så att kategorin blir rätt, men det går inte att avgöra om de har gjort det och om 

de har gjort det för alla resor. En annan begränsning i materialet är att Moves sparar GPS-koordinater 

relativt sällan, se Figur 2. Eftersom vi inte vet var deltagaren har varit mellan de loggade 

koordinatpunkterna blir det svårt att beräkna korrekta distanser. Det blir också svårt att dela in resan 

i olika avsnitt baserat på till exempel vägtyp och hastighetsgräns.   
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Figur 2. Exempel som visar att GPS-koordinater sparas alltför sällan. I exemplet visas en biltur som är 12km lång (22 
minuter) med bara sju sparade punkter. 

Analys 
Analysen genomfördes per transportsätt dels per resa och dels per vägtyp. Vägtyp baseras på de 

koordinater som Moves loggade, genom matchning mot ”Open Street Maps”. Vägtyp delas upp i 

”motorväg”, ”landsväg” och ”stadstrafik”. För den vägtypsbaserade analysen tas med alla sträckor 

som ligger mellan två punkter som loggas efter varandra på samma vägtyp, eftersom det antas att 

man oftast har rört sig på en och samma vägtyp däremellan. Även hastighetsgränsen för 

vägtypsavsnittet tas från Open Street Maps, och om det finns flera hastighetsbegränsningar längs 

sträckan, loggas den mest frekvent förekommande. 

Resultat 
Användningen presenteras per transportsätt, per applikationstyp och per vägtyp, för att belysa olika 

aspekter av hur människor interagerar med sina telefoner.  

Telefonanvändning per transportsätt 
I  

 

 Bil/lastbil Cykel Gå Ej 
transport 

Prata 1.7 0.2 0.6 1.0 
SMS 
etc. 0.9 0.3 0.9 1.4 

Appar 9.5 3.4 5.0 13.4 
Inaktiv 87.8 96.1 93.5 84.3 

 

 

Figur 3 visas användningsprevalensen per transportsätt. Det framgår att förarna interagerar med 

telefonen under cirka 12 % av tiden, vilket är nästan motsvarande användandet när man inte rör på 

sig (16 %). Under cykling och gång är det betydligt mindre vanligt att telefonen används. Överlag är 

det mer vanligt att använda appar än att utnyttja prat- och meddelandefunktionen. Obs att de 

vanligaste apparna för att skicka meddelanden räknas in i meddelandekategorin och inte i app-

kategorin. 



Förares användning av kommunikationsutrustning under färd  Christer Ahlström, Jonas Ihlström & Katja Kircher, VTI 

17 

Det är mer vanligt att använda telefonen för att prata under bilkörning än när man inte transporterar 

sig, medan det är tvärtom för meddelanden.  

 

 

 

 Bil/lastbil Cykel Gå Ej 
transport 

Prata 1.7 0.2 0.6 1.0 
SMS 
etc. 0.9 0.3 0.9 1.4 

Appar 9.5 3.4 5.0 13.4 
Inaktiv 87.8 96.1 93.5 84.3 

 

 

Figur 3. Andel av tiden som telefonen användes för olika aktiviteter, beroende på transportsätt och för tiden mellan 
transporterna. För att öka jämförbarheten under ”ej transport” tog vi bort sammanhängande perioder av inaktivitet som 
var minst sex timmar långa, och där minst 4 av timmarna låg mellan kl. 22-08 (antagligen sovtid). 

 

Under bilkörning var kvinnorna (49.6 %) något mer frekventa telefonanvändare än männen (44.9 %; 

chi-square = 7.8, p < .05). Antalet lastbilsresor där interaktioner förekom var så litet (51 resor), att 

inga vidare analyser genomfördes. På cykel var det fler män och något fler äldre, som använde 

telefonen, medan det var fler kvinnor som använde telefonen under gång, och ålder hade ingen 

effekt. Det finns alltså ingen genomgående effekt av ålder eller kön, och de absoluta skillnaderna är 

ganska små. 

För de resor i bil där man interagerade med sin telefon minst en gång under färd så var det männen 

som hade skärmen på under längre tid av resan än vad kvinnorna hade, både om man räknar med 

navigations-appar eller inte. Ålder hade ingen betydelse för skärmtid. För alla andra transportslag 

fanns det inga skillnader mellan ålder och kön i den tid som skärmen var på, för de resor där en 

interaktion skedde. 

I Tabell 6 redovisas under vilken andel av resorna deltagarna interagerade med minst en app minst 

en gång.  

Tabell 6. Sammanfattning av användningsfrekvensen av mobiltelefonen per transportsätt, operationaliserat genom att 
logga när interaktion med minst en app skedde. Där det fanns signifikanta skillnader mellan könen eller för olika 
ålderskategorier är detta utskrivet. 

transportsätt procentandel av resor med minst en interaktion med 
telefonen, samt skillnader för ålder och kön 

bil 47.1 (fler kvinnor, fler yngre) 
lastbil 13.7 
cykel 19.2 (fler män, fler äldre) 
gång 22.0 (fler kvinnor, ej skillnad) 
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Det är mer vanligt att man som bilförare använder telefonen under dagtid (9-15) och eftermiddagen 

(15-18), och mindre vanligt med användandet under kvällen (18-23), natten (23-7) och under 

rusningstiden på morgonen (7-9). Det finns ingen skillnad i användningsfrekvensen över 

veckodagarna för bilkörning, men på cykel eller när man går används telefonen mindre frekvent 

under helgen. 

Oavsett transportslag är det mer sannolikt att telefonen används på längre resor. För bil är 

exempelvis genomsnittsresan utan telefonanvändning 9 km och tar 15 minuter, medan 

genomsnittsresan där man interagerar minst en gång med telefonen är 18 km lång och tar 34 

minuter.  

Samtal 
Under 3.8 % av bilresorna fick försöksdeltagarna inkommande samtal, i 82 % av dessa fall var det ett 

samtal per resa, i 15 % av dessa fall var det två samtal, och i de resterande 3 % av fallen var det fler. 

Inga inkommande samtal registrerades för lastbilsresorna. För 0.6 % av cykelresorna loggades 

inkommande samtal, och under 0.5 % av gångresorna kom minst ett samtal in. 

Det var mer vanligt med utgående samtal. Under 8.4 % av bilresorna ringde föraren till någon. Under 

67 % av dessa resor ringdes ett utgående samtal, under 19 % två, och i de resterande 14 % av fallen 

blev det tre eller fler samtal. Sammanlagt ringdes det nästan tre gånger så många utgående samtal 

som det fanns inkommande samtal. 

Lastbilschaufförerna ringde utgående samtal under 2 % av resorna, medan cyklisterna ringde själva 

under 1 % och gående under 0.8 % av resorna. 

Knappt hälften av alla samtal under bilkörning (46 %) varade längre än en minut. För inkommande 

samtal var hälften av samtalen kortare än 2.4 minuter, och för utgående samtal var hälften kortare 

än 1.7 minuter. Detta kan jämföras med en genomsnittlig samtalstid på 2.6 minuter, som uppmätt i 

en naturalistisk studie i USA (Funkhouser & Sayer, 2012). 

Ungefär var 35:e minut fördes ett samtal, vilket är något mer frekvent än i Funkhouser och Sayer’s 

studie, där ca. 1.5 samtal per timme registrerades. 

Meddelanden 
Under 7.8 % av bilresorna fick eller skickade förarna minst ett meddelande (sms eller mms). 

Tvärtemot som för samtal var det mer vanligt med inkommande meddelanden än med utgående.  

För 55 % av alla resor där meddelanden hanterades registrerades enbart ett meddelande. Av dessa 

var enbart 20 % utgående meddelanden. Det var alltså mycket mer vanligt att föraren fick ett sms, 

som hen inte svarade på, än att hen själv skickade ett sms utan att få svar. Det är också mer vanligt 

med flera obesvarade inkommande meddelanden än med flera obesvarade utgående meddelanden. 

Det registrerades nästan dubbelt så många inkommande som utgående sms. 

Registreras något meddelande i en riktning, så ökar sannolikheten att det även registreras 

meddelanden i den andra riktningen, och fler meddelanden i ena riktningen är relaterade till fler i 

den andra, vilket tyder på att det förs ett samtal via meddelanden.  

Tittar man på alla appar som man kan skicka och ta emot meddelanden med, så är medianen för 

interaktionen med meddelandetjänsten 36 s eller mindre, alltså betydligt kortare än för samtal. 

Antalet meddelanden motsvarar ungefär antalet förda samtal. I genomsnitt hanterades två 

meddelanden i timmen. 
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Musik 
Att lyssna på musik via telefonen är inte så vanligt förekommande. Under 82 % av bilresorna lyssnar 

man inte på musik alls, och under 5 % av resorna lyssnar man minst 80 % av tiden. Under de 

resterande 13 % av resorna lyssnar man på musik under mindre än 80 % av tiden. Under 92 % av 

lastbilsresorna lyssnar man inte på musik via telefonen, och under de resterande 8 % av resorna 

lyssnar man hela tiden. 

Cyklister och gående, som för det mesta inte har andra ljudkällor med sig, lyssnar inte alls under 96 % 

(cykel) respektive 98 % (gång) av sina resor, under de resterande resorna lyssnar man under delar av 

eller hela resan. 

Yrke eller privat 
För varje resa kunde försökspersonen uppge om resan var en ”privatresa” eller ”yrkesresa”. Alla 

resor där deltagaren uppgav om man varit förare eller ej klassades också enligt privat/yrke-kategorin. 

Av 4219 registrerade bilresor var 3685 (87.3 %) privatresor, och 543 resor (12.7 %) var yrkesresor. 

Det var mer vanligt förekommande att använda telefonen på något sätt under en privatresa (48.7 % 

av resorna) än under en yrkesresa (36 % av resorna). 

Som framgår av Tabell 7 så tar yrkesresor i snitt något längre tid, men är kortare i sträcka än 

privatresor. Hur man hanterar samtal skiljer sig inte för privat- och yrkesresor, varken i antal eller i 

samtalstid. Under yrkesresor var antalet inkommande textmeddelanden signifikant högre än under 

privatresor, men inte tiden som lades på meddelandetjänster. 

Även om man använde telefonen under färre yrkesresor än privatresor, som nämnt ovan, så var 

antalet interaktioner med telefonen sammanlagt större för yrkesresor, vilket betyder att den 

användes oftare under de resor där telefonanvändning förekom. Jämför man skärmtiden med och 

utan transportappar, så framgår att man under yrkesresorna har större behov av transportappar, 

som huvudsakligen är navigationshjälp (se även Tabell 9).  

 
Tabell 7. Medelvärden och standardavvikelser för ett antal mätvärden, beroende på om resan var en privat- eller 
tjänsteresa. Signifikanta skillnader mellan privatresor och yrkesresor markeras med *. 

Mätvärde Typ av 

resa 

Medelvärde Standardavvikelse 

reslängd i minuter* privat 23.2 35.8 

yrke 30.2 76.9 

reslängd i km* privat 13.5 20.6 

yrke 11.6 17.8 

antal inkommande samtal privat 0.05 0.2 

yrke 0.06 0.4 

antal utgående samtal privat 0.14 0.7 

yrke 0.12 0.5 

antal samtal > 1 min privat 0.08 0.3 

yrke 0.10 0.4 

procent tid av resan i samtal  privat 1.4 6.9 

yrke 1.4 5.6 

antal inkommande meddelanden* privat 0.09 0.4 
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yrke 0.20 1.0 

antal utgående meddelanden privat 0.06 0.376 

yrke 0.06 0.828 

procent tid av resan användning 

meddelandeyrke 

privat 1.4 5.4 

yrke 1.0 4.6 

antal gånger meddelandeyrke 

används 

privat 0.74 2.0 

yrke 0.72 2.3 

procent tid av resa lyssnande på 

musik via telefonen 

privat 7.7 23.0 

yrke 8.4 26.7 

procent tid av resan med skärm 

på(*) 

privat 9.7 22.3 

yrke 12.0 27.6 

procent tid av resan med skärm 

på, utan transportappar* 

privat 5.7 13.3 

yrke 4.4 11.5 

antal interaktioner* privat 5.5 11.5 

yrke 4.1 11.2 

 

Användning per applikationstyp 
För analysen av användningen per applikationstyp användes Androids kategorier, som app-

tillverkarna behöver klassificera sina appar med. Flera av Androids kategorier slogs ihop, för att bilda 

huvudkategorier enligt Tabell 8Tabell 4. Vissa appar skulle kanske passa bättre i en annan grupp, men 

vi har valt att hålla fast vid Androids indelning av appar.  

 

Tabell 8. Huvudkategorier som användes för analysen av användandet per applikationstyp, vilka Android-kategorier som 
ingår, samt exempel på förekommande appar. 

Kategori Androidkategori Exampelappar 

Prata -  

SMS etc. - Messenger, Snapchat, WhatsApp, Kik, Skype, Viber 

Arbete Productivity, Business  Evernote, aCalendar, Onenote, Acrobat, 
GoToWebinar, Polaris Office,  

Information Medical, Education, 
Auto & Vehicles, 
Weather, Food & 
Drink, Lifestyle, 
Shopping, House 

Gray’s anatomy, Högskoleprovet, Diabetes, Yr, 
SMHI, Fordonskoll, Arla Köket, Blocket, 
OnlinePizza, Coop, ICA 

Finans Finance BankID, Klarna, Sparakvittot, Swish, Swedbank 

Verktyg Tools, Personalization, 
Libraries & Demo, 
Libraries 

Ficklampa, AVG Protection, Smart Launcher,  

Sociala media Social Facebook, Instagram, LinkedIn, Jodel 

Surfa Communication Chrome, Firefox, Opera, TrueCaller 

Hälsa Health, Fitness & 
Health 

Endomondo, Runkeeper, Funbeat, Strava 

Transport Travel, Maps & 
Navigation, 

HERE WeGo, Maps, Waze, EasyPark, Hitta min bil, 
Viltolycka, Uber, SMS Park 
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Transportation, Travel 
& Local 

Spel Adventure, Action, 
Arcade, Role Playing, 
Word, Card, Casino, 
Puzzle, Simulation, 
Strategy, Trivia, 
Casual, Racing, Board 

Pokémon GO, Ingress, Battlefield, Angry Birds, 
WordFeud, SimCity 

Media Entertainment, Media, 
Music, Music & Audio, 
Video Players & 
Editors, Photography 

SVT Play, HBO, Youtube, Spotify, Deezer, 
Lightroom, Flickr, Galleri, 

Skriven media News, Books & 
Reference, Comics, 
Books, News & 
Magazines 

Aftonbladet, SVD, The economist, Wolfram Alpha, 
Bluefire Reader, Flipboard 

 

Som framgår av Figur 4 och Tabell 9 är det under körning mest vanligt att använda 

transportrelaterade appar, följt av samtal. Under körning är samtalsfunktionen mycket mer 

prominent än under cykling, gång eller när man inte transporterar sig. Interaktionen med sociala 

medier, spel, surfning och vanliga media tillsammans utgör omkring 30-40 % av tiden som förarna 

interagerar med sin telefon under färd. 

I jämförelsen med andra transporter ser vi att det är mycket vanligare att spela spel medan man 

cyklar – över hälften av all telefonanvändning under cykling var spelrelaterat, och då handlade det 

huvudsakligen om Turf och Pokémon Go. Dessa spel kräver att man rör sig längre distanser, dock inte 

för fort. Tyvärr avslöjar materialet inte hur många cykelresor som gjordes med spelet som 

huvudsyfte. 

Rör man sig inte så är transportappar ointressanta. Då ägnar man sig åt istället åt sociala media och 

surfning i större utsträckning än vad man gör under transport.  
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Figur 4. Fördelningen mellan olika applikationstyper för de olika transportsätten. 

Tabell 9. De vanligaste apparna inom varje applikationskategori för de olika transportsätten. 

Kategori Bil/lastbil Cykel Gå Ej transport 

Transport Maps 46.1% 
Waze 33.1% 
Navmii 6.0% 
irezQ 2.3% 
STHLM Traveling 1.7% 

Maps 82.4% 
EasyPark 11.8% 
irezQ 5.9% 

Maps 73.8% 
EasyPark 5.4% 
Res i Sthlm 4.0% 
Reseplanerare 3.5% 
STHLM Traveling 2.1% 

Maps 51.8% 
STHLM Traveling 3.8% 
EasyPark 3.7% 
Waze 3.7% 
SAS 3.0% 

Sociala 
medier 

Facebook 62.1% 
Instagram 21.0% 
Twitter 3.5% 
Couple 2.9% 
InstaRepost 2.4% 

Instagram 68.4% 
Facebook 21.1% 
Twitter 10.5% 

Facebook 66.3% 
Instagram 20.8% 
Twitter 4.1% 
Groups 3.6% 
Tapatalk 1.1% 

Facebook 62.8% 
Instagram 17.8% 
Twitter 3.6% 
Swipe Pro 2.3% 
Tapatalk 1.8% 

Spel Pokémon GO 60.0% 
Turf 16.0% 
Quizkampen PREMIUM 4.5% 
NDS Boy! 4.3% 
Backpacker 2.3% 

Turf 58.2% 
Pokémon GO 38.8% 
Wordfeud 3.1% 

Pokémon GO 64.7% 
Turf 13.8% 
Wordfeud 6.4% 
FFEXVIUS 5.5% 
vHack 2.3% 

Pokémon GO 33.1% 
Wordfeud 10.6% 
FFEXVIUS 5.4% 
Turf 5.3% 
Quizkampen PREMIUM 4.6% 

Surfa Chrome 46.7% 
Internet 16.6% 
Gmail 15.4% 
Truecaller 8.8% 
180 2.9% 

Gmail 28.6% 
Firefox 23.8% 
Contacts 19.0% 
Chrome 14.3% 
Ska jag svara? 9.5% 

Chrome 51.7% 
Gmail 21.5% 
Truecaller 6.8% 
Internet 5.0% 
Firefox 4.9% 

Chrome 56.4% 
Gmail 16.6% 
Internet 9.2% 
WhatsCall 3.9% 
Truecaller 3.6% 

Media Spotify 54.1% 
Kamera 16.1% 
YouTube 6.5% 
TuneIn Radio 4.8% 
Album 1.9% 

Spotify 38.7% 
Kamera 32.3% 
Album 12.9% 
Mixcloud 12.9% 
Podkicker Pro 3.2% 

Kamera 38.3% 
Spotify 21.5% 
Podkicker Pro 5.3% 
Fotoredigerare 4.7% 
BitX 4.3% 

Kamera 24.6% 
YouTube 12.3% 
Spotify 10.5% 
Netflix 5.4% 
Album 5.2% 

Verktyg Google-appen 33.1% 
Nova Launcher 17.6% 
Clean Master 10.9% 
Smart Launcher Pro 9.6% 
Smart Launcher 7.4% 

Smart Connect™ 91.0% 
Smart Launcher Pro 6.8% 
ZenUI startryrke 0.9% 
Action Launcher 3 0.4% 
Apparat VTI 0.4% 

Nova Launcher 44.1% 
Google-appen 14.4% 
Smart Launcher 12.1% 
Smart Launcher Pro 6.6% 
CM Security 3.3% 

Nova Launcher 31.2% 
Google-appen 21.4% 
Smart Launcher Pro 10.3% 
Apparat VTI 8.3% 
Smart Launcher 4.8% 

Arbete Inbox 14.0% 
Google Drive 13.7% 
Kalender 12.1% 
ZOOP GIF Locker 10.2% 
Outlook 7.5% 

Evernote 66.7% 
Inbox 33.3% 

ZOOP GIF Locker 14.6% 
Kalender 14.1% 
ColorNote 9.8% 
Keep 7.6% 
Slack 5.8% 

Google Drive 9.2% 
Outlook 7.6% 
ZOOP GIF Locker 6.7% 
BlueMail 6.0% 
Chrome Beta 5.6% 

Skriven 
media 

BookBeat 27.5% 
Sveriges Radio Play 15.9% 
Audible 14.6% 
Storytel 13.8% 
Sense Home 4.5% 

Podcast Addict 43.9% 
Pocket Casts 17.1% 
Podcast Republic 12.2% 
Sveriges Radio Play 12.2% 
Briefing 4.9% 

Sveriges Radio Play 19.9% 
Podcast Addict16.4% 
Storytel 12.9% 
CastBox 12.5% 
BookBeat 6.3% 

Storytel 10.8% 
Omni 10.4% 
Sveriges Radio Play 8.9% 
Aftonbladet 7.5% 
feedly 6.4% 

Information Blocket 9.5% 
Coop 6.1% 
McDonalds Sverige 6.1% 
SchoolSoft 6.1% 
Sverige fikar 5.3% 

ICA Handla 53.8% 
Clock 15.4% 
ResQ Club 15.4% 
Blocket 7.7% 
Coop 7.7% 

ICA Handla 9.1% 
ResQ Club 8.6% 
Matpriskollen 6.6% 
Blocket 5.6% 
SMHI Väder 5.1% 

Blocket 10.0% 
Wish 5.2% 
PESCM 4.5% 
Tinder 4.3% 
Hemnet 3.7% 
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Finans BankID 29.3% 
Swedbank 18.7% 
Sparbanken 14.6% 
Swish 14.3% 
Länsförsäkringar 7.1% 

Sparbanken 60.0% 
Bankdroid 20.0% 
Swedbank 20.0% 

BankID 23.8% 
ICA Banken 15.8% 
Swedbank 14.6% 
Avanza 13.6% 
Handelsbanken 12.7% 

BankID 43.0% 
Swedbank 14.1% 
Swish 9.1% 
Sparbanken 6.7% 
Handelsbanken 4.9% 

Hälsa Endomondo 52.3% 
Moves 19.7% 
Connect 3.8% 
PregLife 3.8% 
S Health 3.0% 

Runkeeper 86.2% 
Endomondo 6.9% 
Moves 3.4% 
S Health 3.4% 

Runkeeper 38.4% 
Moves 19.9% 
Connect 13.9% 
Endomondo 7.5% 
MyFitnessPal 3.8% 

Moves 25.0% 
Runkeeper 12.8% 
Lifesum 8.5% 
S Health 8.2% 
Strava 7.2% 

Okänt TouchWiz-starts. 38.7% 
Xperia™ Home 12.9% 
Kontakter 10.3% 
Gränssnitt 9.7% 
Huawei hem 3.5% 

Gränssnitt 29.7% 
TouchWiz-starts. 27.6% 
Xperia™ Home 12.5% 
Kontakter 5.8% 
Inicio de Xperia™ 3.4% 

TouchWiz-starts. 28.1% 
Xperia™ Home 21.1% 
Gränssnitt 9.7% 
Kontakter 7.2% 
Huawei hem 5.5% 

TouchWiz-starts. 33.2% 
Xperia™ Home 19.4% 
Gränssnitt 13.7% 
Huawei hem 8.5% 
Launcher3 2.2% 

 

Användning per vägtyp 
Här rapporteras användandet enbart för bil och lastbil, då cykel- och gångtrafik för det mesta sker i 

stadstrafik. Rapporteringen sker mest i relativa termer, eftersom de absoluta siffrorna kan vara 

missvisande, på grund av hur urvalet av de i analysen ingående vägbitarna gjordes. 

På motorvägen var interaktion med telefonen mer vanlig än i stadstrafik eller på landsväg, både för 

antalet interaktioner och procentandelen av tiden som telefonen användes. Inom samma vägtyp 

spelar det ingen roll för användningsfrekvensen vilken hastighet som är skyltad. 

I Figur 5 syns hur förarna valde att fördela sin tid i interaktion med telefonen mellan olika appar. 

Mest slående är att det spelas mycket mer spel i staden än på motorväg eller landsväg. Det spelet 

som är i särklass mest frekvent under bilkörning är Pokémon Go, som avaktiveras i hastigheter över 

ca. 18 km/h. På så sätt är spelet mest användbart i stadstrafik vid låga hastigheter. 

De appar som används mer i högre hastighet är sociala media och även pratfunktionen. Arbets- och 

informationsappar förekommer minst på landsväg, men är mer frekventa i staden och på 

motorvägen. 

 

Figur 5. Fördelningen mellan olika applikationstyper för olika vägtyper. I figuren ingår bara data från bil och lastbil. 
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Diskussion  
Den genomförda undersökningen är den första av sitt slag åtminstone i Sverige, så att den, trots vissa 

brister och begränsningar, kan leverera information som hittills har varit okänt. I detta kapitel 

diskuteras resultaten, även i förhållande till enkätsvaren, följt av en reflektion över metoden och 

möjliga förbättringar, som är önskvärda inför en fortsättningsstudie. 

Mest frekvent var telefonanvändandet under bilkörning, jämfört med de andra transportslagen. 

Användandet under bilkörning liknar det som loggades när deltagarna inte var i rörelse. Prevalensen 

för användandet av telefonen överlag låg omkring 12 %, vilket är något högre än de 10 % som har 

nämnts i litteraturen (t. ex. Funkhouser & Sayer, 2012). Det kan hänga ihop med att all användning 

loggas, även den som möjligen inte är lika synlig under fältobservationer eller i naturalistiska studier, 

som till exempel navigation. Det är också möjligt att högfrekventa användare är något 

överrepresenterade bland deltagarna i studien. Detta kan hänga ihop med att man inte ser någon 

mening med att delta, om man ändå inte använder telefonen under körning, även om 

informationsmaterialet tog upp denna punkt. Se vidare avsnittet om De flesta enkät-respondenter 

som anser att utförandet av vissa telefonfunktioner är acceptabelt, villkorar det med att 

trafiksituationen måste medge detta. Enbart viss bekräftelse för detta kan utläsas ur de objektiva 

mätningarna, genom att användandet varierar över de olika vägtyperna. Sociala medier används 

betydligt mer frekvent på motorväg och landsväg än i staden, men andra uppmärksamhetsintensiva 

aktiviteter, som surfning och media, utförs ungefär lika frekvent på alla vägtyper. Tyvärr är det inte 

möjligt att utröna om man i stadstrafiken väljer att, till exempel, utföra aktiviteterna medan man 

ändå står stilla vid rödljus. 

Spela spel är överlägset mest frekvent i stan, vilket troligen hänger ihop med att det oftast utförda 

spelet är Pokémon Go, som inte fungerar i hastigheter över ca. 20 km/h. Mer detaljerade studier 

skulle behövas, för att undersöka hur ofta under spelandet föraren interagerar med telefonen. 

Begränsningar på grund av rekryteringsunderlaget på sida 24. Givetvis är det även möjligt att 12 % 

faktiskt är närmare sanningen för prevalensen i Sverige. 

Jämfört med enkätsvar levererar den empiriska undersökningen alltså konkreta siffror. I enkäten 

hade inte någon fråga ställts angående telefonanvändandet överlag, utan enbart om användningen 

av olika funktioner. Kategorierna motsvarar inte exakt de Android-kategorierna som användes i den 

objektiva mätningen, men vissa jämförelser är ändå möjliga. Ur Tabell 10 framgår att telefoni är det 

som flest enkät-respondenter anger att de använder åtminstone ibland, och handhållen telefoni är 

den aktivitet som har flest ”ofta” eller ”alltid” svar. Navigation och lyssna på musik är utbrett bland 

enkät-respondenterna, dessa två får även relativt många ”ofta” och ”alltid” svar – navigation följer 

handhållen telefoni med 5.3 %. Även om dessa siffror inte går att direkt jämföra med 

användningsfrekvensen i den empiriska studien, som visar prevalensen över alla deltagare, och inte 

andelen deltagare som åtminstone någon gång använder funktionen, så bekräftar de empiriska data 

att navigation och telefoni är de mest frekvent förekommande funktionerna under bilkörning. 

Intressant är att empirin visar att sociala medier används nästan lika frekvent som telefoni, vilket inte 

alls framgår av enkäten. Enbart 15.9 % av respondenterna uppger att de använder sociala medier 

under körning överhuvudtaget, och av dessa är det 13 % (alltså 2.1 % av alla respondenter), som 

säger att de använder sociala medier ofta eller alltid. Det är möjligt att man av sociala skäl har lättare 

för att redogöra en användning av funktioner som kan anses vara mer acceptabla än omdiskuterade 

funktioner, som sociala medier. 
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Tabell 10. De tre mest frekvent förekommande telefonbaserade aktiviteterna för respondenterna i enkäten (sällan eller 
oftare; ofta eller alltid) och de tre mest använda applikationskategorierna i den empiriska undersökningen (utom ”okänt”). 

enkät (flest personer svarar 
”sällan” till ”alltid”) 

enkät (flest personer svarar 
”alltid” eller ”ofta”) 

empiriskt (mest tid spenderat 
på) 

% av alla respondenter % av alla respondenter % av tid av allt app-
användande 

telefoni (handhållen 66.4 % + 
handsfree 60.2 %) 

handsfree (19.6 %) navigation (19 %) 

navigation (54.6 %) musik (9.3 %) telefoni (handhållen + 
handsfree; 14 %) 

musik (37.8 %) handhållen (9.2 %) sociala medier (13 %) 
 

För bilkörning fanns skillnader i hur frekvent och uthålligt förarna använde telefonen, där kvinnorna 

och yngre personer var något mer benägna att slå på telefonen oftare, om än under något kortare tid 

än männen. Detta kan jämföras med enkätsvaren, där männen är mer benägna att rapportera 

frekvent användande. Här gjordes dock ingen skillnad mellan hur ofta och hur länge tjänsterna 

användes. 

Att utgående samtal är mer frekventa än inkommande för alla transportslag är ett tecken på att tiden 

som man tillbringar under transport anses vara ”ledig tid”, där man kan sköta sina sociala kontakter. 

Samtalslängden är dock något kortare för utgående än för inkommande samtal. En spekulation kan 

vara att man har mindre bråttom att lägga på, när man ”ändå bara kör”.  

Inte ens under var 10:e resa hanteras textmeddelanden. I över hälften av fallen handlar det om 

enbart ett meddelande per resa, och då till stor del inkommande meddelanden. Sannolikheten för att 

textmeddelanden skickas eller tas emot ökar med det första meddelandet, sannolikt eftersom ett 

meddelande kan leda till en text-kommunikation. Man kan alltså säga att en förare, som inte får 

något textmeddelande är mindre benägen att själv skicka ett meddelande, än en förare som får ett 

meddelande.  

Med tanke på att de flesta respondenter i enkäten anger att de hanterar radion under körning, men 

att det samtidigt inte är så vanligt att man lyssnar på musik via telefonen, kan man utgå ifrån att de 

flesta verkar föredra bilstereon som musikleverantör. 

De flesta enkät-respondenter som anser att utförandet av vissa telefonfunktioner är acceptabelt, 

villkorar det med att trafiksituationen måste medge detta. Enbart viss bekräftelse för detta kan 

utläsas ur de objektiva mätningarna, genom att användandet varierar över de olika vägtyperna. 

Sociala medier används betydligt mer frekvent på motorväg och landsväg än i staden, men andra 

uppmärksamhetsintensiva aktiviteter, som surfning och media, utförs ungefär lika frekvent på alla 

vägtyper. Tyvärr är det inte möjligt att utröna om man i stadstrafiken väljer att, till exempel, utföra 

aktiviteterna medan man ändå står stilla vid rödljus. 

Spela spel är överlägset mest frekvent i stan, vilket troligen hänger ihop med att det oftast utförda 

spelet är Pokémon Go, som inte fungerar i hastigheter över ca. 20 km/h. Mer detaljerade studier 

skulle behövas, för att undersöka hur ofta under spelandet föraren interagerar med telefonen. 

Begränsningar på grund av rekryteringsunderlaget 
Antalet deltagare var lägre än planerat, och rekryteringsproblematiken ledde till en övergång från 

den planerade slumpstyrda rekryteringen till en sorts bekvämlighetsrekrytering. Dessutom kunde 

deltagarna enbart rekryteras bland Android-användare, vilket kan ha påverkat resultaten ytterligare. 
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Ett bekvämlighetsurval gör att personer som antingen har något intresse av frågeställningen eller är 

intresserade av arvodet är mer benägna att delta. Deras beteenden kan skilja sig från hur 

befolkningen i allmänhet gör, men det är okänt på vilket sätt det skiljer sig. På grund av att alla 

liknande datainsamlingar i slutänden är frivilliga, är detta dock ett problem som kan dyka upp även 

när det första urvalet är gjort baserat på slumpen. 

Av en enkätundersökning som gjordes av Internetstifelsen i Sverige, IIS, framgick att det finns vissa 

skillnader mellan svenska Android- och Iphone-användare (Davidsson & Findahl, 2016). Iphone är 

mer frekvent bland yngre, medan Android är mer frekvent bland äldre, och generellt har fler 

personer en Iphone. Fler män använder Android (60 %), medan några fler kvinnor använder Iphone 

(53 %). En skillnad som kan vara relevant för den föreliggande undersökningen är att Android-

användare uppger i större utsträckning att de använder datorn och inte telefonen för 

internetrelaterade aktiviteter. Detta kan innebära att dessa aktiviteter skulle kunna utföras mer 

frekvent under färd av Iphone-användare, bara på grund av att dessa är mer benägna att använda 

telefonen för detta. 

Andra begränsningar 
Begränsningarna i materialet som är kopplade till Moves-appen är beskrivna i avsnittet om 

Begränsningar i datamaterialet på sidan 15. 

Den anonymiserade dataloggningen medför att det finns ytterligare begränsningar i materialet. Det 

är okänt om telefonen användes i handsfree eller handhållet läge. Det är möjligt att passageraren 

använder förarens telefon. Telefonen kan ligga med skärmen igång, utan att den egentligen används, 

till exempel om föraren lägger ner den i en besvärlig situation, för att ta upp den sedan, när 

situationen har lösts. 

Olika deltagare rapporterade olika många resor, dels för att de deltog olika länge i datainsamlingen, 

dels för att de körde olika mycket, och dels för att vissa inte rapporterade om de var förare eller ej 

för vissa resor. Ingen viktning har genomförts, eftersom det inte finns någon självklar motivering till 

hur man skulle vikta. 

Eftersom antalet deltagare inte var så stort och antagligen inte helt representativt för befolkningen 

med körkort valde vi att inte rapportera procentandelen användare för vissa applikationer eller 

funktioner, vilket annars kunde ha varit en intressant jämförelse mot enkätsvaren. 

Notera att datainsamlingen skedde under vintern, vilket kan ha påverkat användningsfrekvensen 

speciellt för cyklister och gående, som antagligen hade handskar på sig under många av resorna. 

Förbättringsförslag 

Rekrytering 
Det var oväntat svårt att rekrytera deltagare. Det är oklart om detta hänger ihop med tiden på året, 

då första rekryteringen skedde kring jul, hur mycket det spelar roll att enbart Android-användare kan 

delta, om registreringen var för komplex och avskräckande, om själva loggningen är avskräckande 

och upplevs som övervakning, om det är speciellt avskräckande i samband med transport, och om en 

högre belöning skulle underlätta rekryteringen. Orsakerna borde undersökas inför nästa studie, för 

att säkerställa att ett tillräckligt representativt urval av personer kan rekryteras för rimliga kostnader. 

App-utformning 
Vi ser i första hand två saker som skulle behöva förbättras med de två appar som använts i studien. 

Moves skapades för att automatiskt logga var du är och hur du förflyttar dig i din vardag. Eftersom 
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det är tänkt att appen alltid ska vara igång har tillverkarna försökt att inte slösa på batteriet mer än 

nödvändigt. En baksida med detta är att GPS-positionen inte registreras så ofta. I ett projekt som det 

här skulle vi däremot gärna offra lite batteritid under tiden för datainsamlingen för att få tätare 

positionsangivelser. Moves skulle också behöva förbättra sina algoritmer för att känna igen olika 

transportsätt, och utöka möjligheterna att editera redan inmätta resor. 

Själva loggningen i Apparat-appen har fungerat bra, men installations- och registreringsprocessen 

behöver förenklas. Framförallt har vissa användare tyckt att det varit krångligt att behöva installera 

två olika appar och att koppla samman dem. 
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