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Förord 
Föreliggande studie ingår som en del i projektet ”Undersökning av nyttjandet av 
mobiltelefon i samband med bilkörning”. Hela projektet finansieras av Vägverket 
i Borlänge och kontaktperson har varit Ruggero Ceci. Susanne Gustafsson har 
varit projektledare i föreliggande delstudie och Hans Thulin har varit projekt-
ledare i det sammanfattande projektet. Tack riktas till Beatrice Söderström, VTI, 
för hjälp med inbjudan av deltagare samt transkribering av bandupptagning. Tack 
riktas även till Anna Anund, VTI, för hjälp i samband med fokusgruppernas 
genomförande och utvärdering. Susanne Gustafsson har författat rapporten. 
Gunilla Sjöberg, VTI, har svarat för slutredigeringen. 
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Sammanfattning 
Mobiltelefonens användning i ett generellt perspektiv och i ett trafikantperspektiv 
har diskuterats i två olika fokusgrupper. Diskussionernas syfte var att med kvalita-
tiv metodik samla information som sedan skulle nyttjas vid formuleringen av en 
enkät. Diskussionerna i fokusgrupperna berörde de beteenden, vanor, rutiner och 
erfarenheter som fanns när det gällde mobiltelefonen vid framför allt bilkörning.  

Varje fokusgrupp bestod av sex till åtta män och kvinnor med olika yrken. De 
var alla bilförare och ägde mobiltelefon. Det som skiljde de båda grupperna åt var 
åldern. Den ena gruppens deltagare var mellan 45 och 60 år och den andra 
gruppens deltagare var mellan 19 och 26 år. 

Diskussionerna i fokusgrupperna var inte strukturerade och styrda utan fick 
flyta fritt. Det fanns dock en intervjuguide med frågeställningar som önskades 
beröras under diskussionen. Resultaten från diskussionerna i fokusgrupperna kan 
inte generaliseras, utan det som framkom i respektive diskussion gäller endast för 
denna grupp.  

I båda diskussionsgrupperna framkom att man ansåg sig vara en sämre bil-
förare när man samtidigt som man körde talade i mobiltelefon. De flesta ansåg att 
det var nödvändigt att använda någon form av handsfreeutrustning för att under-
lätta framförandet av bilen. Flera nämnde att de använde telefonen för mycket vid 
bilkörning, men ingen hade på allvar försökt att minska sitt nyttjande. I gruppen 
med äldre deltagare fanns en skillnad i nyttjande av mobiltelefon beroende på om 
man i sitt arbete färdades mycket i bil och då behövde använda telefonen för att ha 
kontakt med exempelvis kunder och uppdragsgivare. I gruppen med yngre del-
tagare var det flera som läste och skrev SMS under bilkörning, vilket inte förekom 
i gruppen med äldre deltagare.  

Det som hände när man fick ett mobiltelefonsamtal var att man saktade farten, 
men ofta var det en omedveten handling. Det ansågs överlag vara lättare att sam-
tala i mobiltelefon vid körning utanför stadskärnan. Flera av deltagarna kände 
behov av att stanna när man fick ett samtal. Detta gällde speciellt vid stadskör-
ning, men där upplevdes det som svårare att hitta en plats att stanna på. När man 
som bilförare samtalade i mobiltelefon var man mer okoncentrerad på körningen 
och den påverkades till att bli vinglig och ryckig. Det hände också att avfarter 
eller omslag vid ljussignal missades. 

Ingen i diskussionsgrupperna hade varit med om någon incident eller olycka 
som kunde anses bero på att man samtalat i mobiltelefon under bilkörning. Alla 
ansåg att den största fördelen med mobiltelefonen var att kunna larma vid en 
olycka eller när något annat problem uppstod, exempelvis motorstopp. Tillgång 
till en mobiltelefon skapade en trygghet, exempelvis när man färdades ensam. Det 
upplevdes även som tryggt att förse barn/ungdomar och den äldsta generationen 
med telefoner. Ungdomarna stängde i princip aldrig av sina telefoner utan var 
alltid nåbara. 

I diskussionerna framkom vilka erfarenheter som olika människor kunde ha vid 
användning av mobiltelefonen generellt och vid bilkörning. Mycket av detta 
kommer att beaktas i en enkät som ställs till bilförare i hela Sverige, med syfte att 
ringa in beteende och vanor som gäller förarens nyttjande av mobiltelefon vid 
bilkörning. 
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1 Bakgrund 
Användningen av mobiltelefoner ökar i samhället och därmed ökar troligen även 
användningen vid bilkörning. I Sverige pågår för närvarande flera undersökningar 
som gäller mobiltelefon i samband med bilkörning. Föreliggande undersökning, 
vilken är indelad i tre delar, syftar till att kartlägga hur vanligt förekommande det 
är att mobiltelefon används av förare i samband med bilkörning och vilka rutiner 
och beteenden som gäller i samband med nyttjandet av telefonen. I den första 
delen gjordes en kartläggning av nyttjandet av mobiltelefon i samband med bil-
körning samt en litteraturundersökning inriktad på sambandet mellan olycksrisk 
och användning av mobiltelefon i samband med bilkörning (Thulin, 2002). Den 
andra delen i undersökningen består av diskussioner med mobiltelefonanvändare i 
så kallade fokusgrupper. Slutligen görs en enkät ställd till bilförare med syfte att 
ringa in beteende och vanor som gäller förarens nyttjande av mobiltelefon vid 
bilkörning. I föreliggande rapport redovisas diskussionerna med mobiltelefon-
användare i fokusgrupper. 
 
 
2 Syfte 
Syftet med diskussionerna med mobiltelefonanvändare i fokusgrupper är att med 
kvalitativ metodik samla information som sedan ska nyttjas vid formuleringen av 
en enkät. Diskussionen i fokusgrupperna ska beröra beteenden och vanor vid 
användning av mobiltelefon i ett generellt perspektiv och framför allt i ett 
trafikantperspektiv. 
 
 
3 Metod 
För att ta fram ett underlag med frågeställningar inför den kommande enkäten 
fanns ett behov av att kartlägga hur människor använder mobiltelefonen i ett 
generellt perspektiv och i ett trafikantperspektiv. Beteenden, vanor, rutiner och 
erfarenheter som finns när det gäller mobiltelefonen vid framför allt bilkörning 
var av intresse. Den metod som valdes var en kvalitativ metod med diskussioner i 
så kallade fokusgrupper. 
 
3.1 Fokusgrupper  
I denna studie har syftet med diskussionerna i fokusgrupper varit att undersöka 
hur åsikter, attityder och erfarenheter relaterade till mobiltelefoni uttrycks i en 
grupp. Resultaten från sådana diskussioner går inte att generalisera, utan det som 
framkommer i diskussionen gäller endast för denna grupp. Resultaten kan dock ge 
exempel på forskningsfrågor som kan vara värda att studera i en kvantitativ 
studie. 

Gruppen leds av en moderator, vars uppgift är att initiera diskussionen och 
introducera nya ämnen hämtade från en i förväg utformad intervjuguide. Själva 
diskussionen förs mellan aktörerna. Det är alltså inte frågan om en intervju i 
egentlig mening.  

Metoden med fokusgrupper beskrivs utförligt av Morgan och Krueger (1998) i 
en serie bestående av flera handböcker. I bilaga 1 ges en beskrivning av metoden 
att arbeta med fokusgrupper, som har hämtats från en arbetsrapport framtagen vid 
Linköpings Universitet vid institutionen för Tema Kommunikation (Wibeck, 
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1998). I den arbetsrapporten ger författaren framför allt praktiska råd vid an-
vändandet av fokusgrupper som metod vid kvalitativ forskning. 
 
3.2 Planering 
Vid planeringen av fokusgrupperna definierades vad som skulle vara samman-
hållande respektive särskiljande faktorer avseende gruppsammansättningen. Även 
innehåll i intervjuguiden planerades. Följande huvudrubriker bedömdes som 
lämpliga i intervjuguiden: 
• Användning vid bilkörning 
• Beteende vid samtal 
• Utrustning 
• Incidenter 
• Nytta 
• Framtid 
 
I bilaga 3 finns den intervjuguide som användes. 

Avseende gruppsammansättningen förmodade vi att användningen av mobil-
telefoner ser något annorlunda ut beroende på ålder. Samtidigt spelar åldern en 
roll för den erfarenhet man har av bilkörning. Därför ansåg vi att ålder skulle vara 
särskiljande för deltagarna i de båda fokusgrupperna.  

Sammanhållande faktorer skulle vara att man är bilförare, det vill säga har kör-
kort samt äger eller har tillgång till mobiltelefon. Vidare trodde vi att det kunde 
finnas en könsskillnad och en skillnad beroende på socioekonomisk bakgrund som 
exempelvis utbildning och yrke. Detta önskade vi täcka upp genom att det i varje 
grupp skulle ingå ungefär lika många män som kvinnor samt att olika yrkeskate-
gorier skulle finnas med. 
 
3.3 Urval 
Följande riktlinjer för två diskussioner i fokusgrupper definierades: 
• en fokusgrupp med fyra kvinnor och fyra män i åldern ca 18–24 år, olika 

socioekonomisk bakgrund, bilförare, ägare av/tillgång till mobiltelefon 
• en fokusgrupp med fyra kvinnor och fyra män i ålder ca 45–60 år, olika 

socioekonomisk bakgrund, bilförare, ägare av/tillgång till mobiltelefon. 
 
Till grupperna kallades något fler än som rekommenderas i litteraturen eftersom 
vi inte ville riskera att det blev för få deltagare. Diskussionerna planerades att 
starta i gruppen med äldre bilförare. 

Via telefon bokades deltagare till de båda grupperna enligt ovan angivna rikt-
linjer. Deltagarna var i huvudsak vänner, släktingar eller på annat sätt bekanta till 
anställda inom VTI, men hade inte tidigare deltagit i liknande diskussionsgrupper. 
Vid telefonbokningen nämndes det tänkta diskussionsämnet i korthet. Telefon-
överenskommelsen följdes upp av en skriftlig inbjudan, se exempel i bilaga 2, 
vilken visar inbjudan till gruppen med de äldre deltagarna. De två inbjudningarna 
formulerades på likartat sätt. Syftet med diskussionen beskrevs i den skriftliga 
inbjudan, men inget stimulusmaterial bifogades.  
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3.4 Genomförande 
Diskussionerna genomfördes i ett konferensrum på VTI i Linköping under två 
måndagskvällar i slutet av september och början av oktober. Båda samman-
komsterna pågick i cirka en och en halv timme, om man inkluderar tiden för fika, 
presentation och introduktion. Deltagarna bjöds på fika och erhöll också två bio-
biljetter var som tack för att de ställde upp i diskussionsgruppen.  

Samma moderator ledde de båda sammankomsterna. Likaså fanns en och 
samma medhjälpare med vid båda tillfällena samt ytterligare en medhjälpare vid 
den första kvällen. Såväl moderator som medhjälpare förde anteckningar under de 
båda diskussionerna. Dessutom spelades samtalen in på band, vilka senare 
transkriberades. 

Moderatorn inledde med att hälsa deltagarna välkomna och beskrev sedan hur 
diskussionen var tänkt att gå till (se under rubriken Inledande presentation i bilaga 
3, som vände sig till den äldre gruppen). Därefter presenterade sig moderator och 
medhjälpare kort genom att berätta ålder, arbetsplats, familjesituation och till 
vilka ändamål bilen används. Även en kort beskrivning gavs beträffande om och 
eventuellt hur mobiltelefonen används vid bilkörning. Varje deltagare presentera-
de sig sedan på ett liknande sätt och därefter öppnades diskussionen med att 
moderatorn frågade hur deltagarna generellt sett använde sina mobiltelefoner.  

Diskussionen skulle vara ostrukturerad beträffande både intervjuguide och 
gruppdynamik. Moderatorn skulle i första hand låta diskussionen eller samtalet 
flyta fritt. Intervjuguiden användes på så sätt att moderatorn och medhjälparen 
bockade av vilka frågor som berördes. Först om någon fråga inte togs upp 
spontant eller om diskussionen avstannade helt ställdes någon fråga ur intervju-
guiden till deltagarna. Det var främst i slutet av diskussionerna som moderator 
ställde frågor kring ämnen som inte behandlats eller som inte behandlats 
tillräckligt. 

I direkt anslutning till den genomförda diskussionen gjorde moderatorn och 
medhjälparen en första övergripande analys och sammanfattning av de första 
intrycken. Innehållet i diskussionen summerades under några rubriker. Därefter 
vidtog en mer ingående utvärdering av anteckningar och avskrift från band – en 
form av kombinerad anteckningsbaserad och bandbaserad analys. Avskriften 
strukturerades och analyserades med avseende på innehåll och fokusering vid 
respektive diskussion. Citat valdes ut för att kunna återges i referaten. Vid 
analysen lades tonvikten på innehållet i diskussionen, det vill säga de åsikter, 
attityder, tankar, uppfattningar och erfarenheter som framkom. Interaktionen i 
gruppen ansågs i detta sammanhang mindre intressant. Varje diskussion ana-
lyserades var för sig och därefter gjordes en jämförelse mellan erhållna resultat 
och de i diskussionerna framkomna tankarna sattes under liknande rubriker. 
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4 Resultat 
I detta kapitel ges referat från de två diskussionsgrupperna. Referaten grundas på 
de avskrifter som gjordes av bandinspelningarna från de båda diskussionerna. 
Referaten är sorterade under sammanfattande rubriker. Diskussionen i fokus-
gruppen med yngre mobiltelefonanvändare resulterade i ett något större antal 
rubriker och därför har försök gjorts att även sammanfatta diskussionen från den 
äldre gruppen under liknande rubriker. Syftet är inte att jämföra resultatet utan att 
ge ett så rikt underlag som möjligt inför kommande frågeställningar, vilket vi 
bedömt som lättare om diskussionerna redovisas på ett liknande sätt. Fortfarande 
finns dock vissa skillnader i rubriksättning beroende på de ämnen som kom upp i 
diskussionerna. Direkta citat anges främst i diskussion som handlar om använd-
ning av mobiltelefon i trafiksammanhang. Citaten är skrivna med kursiv stil och 
indragna marginaler. Där fem streck (-----) finns mellan citaten är det för att visa 
att det sagda är från olika tillfällen i diskussionen. Även om citaten inte läses är 
det meningen att texten i kapitlet ska hänga ihop.  

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av innehållet i de båda diskus-
sionerna, där ämnen som varit i fokus lyfts fram. Strukturen i detta samman-
fattande delkapitel är utifrån de huvudrubriker som finns i intervjuguiden. 

 
4.1 Referat från fokusgrupp med äldre mobiltelefon-

användare 
Kapitlet inleds med en kort beskrivning av deltagarna i gruppen med äldre mobil-
telefonanvändare. Därefter följer referat från den diskussion som genomfördes 
mellan deltagarna. Här redovisas både sådant som har med mobiltelefon generellt 
att göra och mobiltelefonanvändning i samband med bilkörning.  

 
4.1.1 Gruppsammansättning 
Kön  Ålder Bostadsort Sysselsättning 
Man  60 år Tätort Arbetslös lastbilschaufför 
Man 55 år Tätort Anställd målare 
Man 49 år Landsbygd Egen konsultfirma 
Man 46 år Tätort Egen restaurang 
Kvinna  54 år Tätort Statlig tjänst, reser mycket i tjänsten 
Kvinna 51 år Tätort Frilansande konstnär, jobbar mest hemma 
Kvinna  45 år Tätort Statlig administrativ tjänst  
Kvinna 45 år Tätort Sekreterare på byggföretag 

 
4.1.2 Bilkörning och användning av mobiltelefon 
Deltagarna i den äldre gruppen var överens om att bilkörning och mobiltelefon 
inte hörde ihop. De ville egentligen begränsa sitt telefonpratande i bilen men det 
hade inte blivit av.  

 
− Tycker väl själv att det inte passar sig att prata i mobil när man 

kör bil. 
 ----- 
− Funderar på att sluta prata i mobil när jag kör bil. 
 ----- 
− Mobil och bilkörning hör inte ihop. 
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 ----- 
− …jag har då tänkt att jag ska inte använda den i bilen, så har 

jag tänkt, men ändå har jag inte kommit så långt. 
 

De kände att de hade svårt att göra flera saker samtidigt och blev 
okoncentrerade på trafiken när de pratade i telefonen under bilkörning. Det hände 
att de kom fel eller missade något.  

 
− …jag märker att jag blir okoncentrerad, det funkar inte i 

trafiken alltså, den uppfattningen har jag definitivt. 
----- 

− Det är ju klart att det är svårt om man kör bil och så ska man 
kolla vem det är som ringer, då kan man ju inte koncentrera sig 
på bilkörningen. 

 ----- 
− Jag har märkt, det är väl det som har gjort mig tveksam, när 

man har kört och försökt slå ett nummer och sen har man tyckt 
att man kört lite, man har kommit något fel, missat någonting, 
det har inte hänt något, men därför känner jag att det fungerar 
inte. 

 
Deltagarna diskuterade om man kunde jämställa samtalen i mobiltelefon med 

att samtala med en medpassagerare. Meningarna var något delade om detta. Man 
kunde bli okoncentrerad även av att prata med en medpassagerare, men att man då 
skötte bilkörningen på rutin. En förutsättning för att ett mobiltelefonsamtal skulle 
vara någorlunda likvärdigt med ett passagerarsamtal verkade vara att man 
använde handsfreeutrustning, det vill säga samtalade utan att behöva hålla 
telefonen i handen. Avgörande för vad man ansåg verkade också vara vanan av att 
tala i telefon vid bilkörning. 

 
− Om man har teknik så man kan ha händerna fria så är det 

samma sak som om man pratar med någon i kupén, man är lika 
frånvarande, man kopplar bort, bilkörningen kör man ju med 
förlängda märgen, lilla hjärnan, men man uppfattar men kan 
inte tala om vad som hänt. 

 ----- 
− Jag tycker att det är samma sak som handsfree att om man 

pratar med någon i bilen och att man då kör förbi. Man är 
upptagen av samtalet men det har inte med mobilen att göra. Då 
ska man göra som på bussar att det är förbjudet att samtala med 
föraren. 

----- 
− Fast du säger att det är ungefär likadant som att ha någon 

bredvid sig och sitta och prata med. Men det är inte samma sak. 
Man tänker på ett annat sett tror jag när man pratar i telefon, 
än att bara sitta och prata så här. 

− Jag tror att det är en vanesak. Du är mera van att prata i telefon 
än vad vi är. 

− Jag pratar alltid eller har den alltid med för arbetets skull. 
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− Jag håller med dig. För passageraren stör mig inte ett dugg. 
− Du kan ju inte växla på samma sätt om du sitter och håller i 

mobiltelefon. 
− Jag har alltid handsfree i örat. 
− Annars så kan man ju inte göra det menar jag. 
− Jag pratar alltid i mobil med den i örat, för att kunna ha allting 

fritt. 
 

Det fanns mellan deltagarna en skillnad i användning och erfarenhet av mobil-
telefon beroende på om man använde telefonen i sin yrkesutövning eller bara 
privat. Mobilen var för några en förutsättning för att kunna sköta jobbet och den 
tid som man satt i bilen var arbetstid. Uppfattningen var att samhället hade gått 
dithän att man alltid skulle vara nåbar. Detta gällde även privat då man ville 
kunna bli nådd av exempelvis sina barn. Någon ansåg att det på vanliga resor 
mellan hemmet och jobbet oftast inte var så långt att man behövde använda 
mobiltelefonen. De flesta hade dock mobilen på ändå.  

Ingen i gruppen med äldre deltagare läste av SMS vid bilkörning. De flesta 
skrev över huvud taget mycket få SMS och flera hade aldrig skrivit något med-
delande. 
 

− Och läsa av SMS och sådant det funkar inte för mig i alla fall. 
 
4.1.3 Beteenden vid bilkörning – skillnader i olika trafikmiljöer  
När man pratade i mobiltelefon vid färd upplevde man att man saktade farten. 
Ibland skedde det medvetet, men oftast skedde det omedvetet genom att man 
märkte att man körde saktare först när samtalet var slut. 

 
− Det är väl så att alla saktar ner när det ringer i telefonen, gör 

man inte det? Jag gör det. 
− Alla gör inte det. Om man ligger på motorväg över hastigheten 

så blir man omkörd. 
− Jag saktar ner. 
− Man kan köra åt sidan. 
− Ja, ibland får man stanna. 
− Om jag får ett telefonsamtal på motorvägen, sen så pratar man 

ju då och när man har pratat färdigt så märker jag att jag åker 
inte alls i den farten jag hade utan jag har saktat ner farten 
omedvetet. 

 
Någon stannade alltid vid mobiltelefonsamtal, andra bara om de måste 

anteckna. Ett annat argument för att stanna var att mottagningen var dålig.  
 

− Är det någon som stannar till då, kör intill vägkanten? 
− Det gör jag alltid. 
− Det beror på vad det är för samtal, om man måste anteckna. 
− Men om du inte behöver anteckna? 
− Då stannar jag inte. 
− Då blåser du på. 
− Om det är bra mottagning, annars får man ju stanna. 
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− Du inriktar dig på mottagningen. 
− Ja, sen om det är något annat så slutar jag och prata, jag kan ju 

bara göra en sak i taget. Men om det är något speciellt, om man 
kör i stan och ska hitta något, så slutar man att prata och gör 
det här först. Så gör jag i alla fall. 

 
I samtalet framkom att det inte var helt problemfritt att samtala i 

mobiltelefonen samtidigt som man körde bil. Man missade avfarter, färden blev 
vinglig och man missade att det slagit om till grönt ljus. Det hände att man tänkte 
passa på att ringa när trafiken stod stilla vid rödljus. När man höll på att slå 
numret började det tuta bakom för att man inte hade sett att det slagit om till 
grönt.  

 
− Hur många avfarter har jag inte missat för att jag har pratat i 

telefon. Blåst förbi och åkt och vänt. 
----- 

− Hastigheten minskar ju, i alla fall för mig. Men förbi går det. 
− Inga allvarligare incidenter. 
− Det är bara att fortsätta och vända. 
− Lite vingligt har det väl blivit emellanåt. 

 ----- 
− Så som jag märker är att jag åker långsammare, att jag har 

sänkt hastigheten. Sen det som har gjort mig irriterad är att 
kommer jag till ett rödljus och tänker passa på att ringa ett 
samtal när man står stilla och så ska man slå det där numret 
och då tutar dom bakom för då har det slagit om till grönt och 
det har man inte varit koncentrerad på. Det har irriterat mig 
väldigt mycket och jag har då tänkt att jag ska inte använda den 
i bilen, så har jag tänkt, men ändå har jag inte kommit så långt. 

 
Någon av fokusgruppens deltagare planerade när man skulle ringa upp. Man 

ringde inte upp vid stadskörning utan väntade till landsbygdskörning. Ibland 
förberedde man samtalet genom att man knappade in numret och ringde upp 
senare när det var läge.  

 
− Det händer att jag ringer upp, men då ringer jag bara vid 

sådana tillfällen, när jag kör i stan ringer jag aldrig upp utan 
det är när jag kör på landsbygd och ser att nu är det läge och 
jag kan slå numret, eller man förbereder och slår numret om 
man ska ringa till någon, så numret finns redan och det är bara 
att trycka på anslut och sen är det klart. 

 
4.1.4 Utrustning (headset/handsfree) samt placering av telefonen 
Deltagarna upplevde det som besvärligt att köra utan handsfree, även om inte alla 
hade provat att använda någon form av handsfreeutrustning. Definitivt var man en 
sämre förare när man skulle hålla i telefonen samtidigt som man körde bilen. Man 
skulle inte se det som något negativt om det blev en lag på att bara få använda 
mobiltelefon med handsfreeutrustning i bilen. En jämförelse kom upp om 
automatväxlade bilar kontra att använda handsfreeutrustning. Båda gör det enklare 
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att använda mobiltelefon i bilen. Egentligen är det dock människans beteende som 
borde förändras när det gäller mobiltelefonanvändning vid bilkörning, fast detta 
ansågs vara en svårare sak. 

 
− För mig skulle det inte göra något om dom hade en regel att 

man var tvungen att ha handsfreeutrustning i bilen om man 
skulle prata i telefon. 

----- 
− Det skulle vara mer och mer automatlådor i bilarna så skulle 

det bli lite lättare faktiskt. Fast det är klart man behöver inte 
göra om bilarna för att man ska prata i telefon. Då är det ju 
bättre att införa krav av handsfree. 

− Det är väl att göra om fordonet. Det är ju så man drivit trafik-
säkerhetsutvecklingen. Istället för att bygga om människorna 
har man byggt om bilarna för att öka säkerheten, det är enklare 
än att ändra beteende. 

 
När man använde headset eller annan handsfreeutrustning verkade man prata 

längre än när man höll i telefonen direkt. Det var viktigt att handsfreeutrustningen 
fungerade bra och att man inte trasslade in sig i sladdar. Ibland fastnade de i 
säkerhetsbältet eller lindades om telefonen.  
 

− Samtalen blir nog inte kortare det tror jag inte. Men jag blir 
definitivt en sämre förare om jag ska hålla i telefonen samtidigt 
som jag ska köra bilen. 

− Jag tycker att generellt så är det mera obekvämt att hålla i den 
där, det är lättare att ha den i örat bara och låta telefonen ligga 
någon annanstans. Då kan man prata längre. 

 ----- 
− Jag tycker den där handsfreen med tunna trådar och som man 

ska ha i örat, ja och sen så sitter telefon i bilen och så ska man 
gå ur bilen och då har man trasslat in det där med säkerhets-
bältet, så det funkar inte riktigt. 

− Inte bara det, utan när du ska svara så lindas de om telefonen 
och så. 

 
En dotter till en av deltagarna hade provat på sådan handsfreeteknik som finns 

monterad i bilar. Detta ansåg man som något bra, eftersom man bara behövde 
trycka på en knapp när man skulle svara och att radion stängdes av automatiskt. 
Däremot blev det ofta bullrigt om bilens högtalarutrustning utnyttjades. Någon 
nämnde fördelarna med röststyrd uppringning, men att det oftast inte fungerade i 
jobbet eftersom det många gånger var nya telefonnummer som skulle ringas.  

 
− Fast det är klart att för sådana som använder det yrkesmässigt 

så måste det vara viktigt att företagen satsar och sätter in 
sådant som underlättar för folk som jobbar på vägen och så. 

− Det måste nästan vara krav på det. 
− Hos oss är det många som är ute på byggen och så, varenda en 

av dem har handsfree i alla fall. 
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De flesta ville inte ha någon avancerad telefon med mycket finesser utan en 

telefon enbart att ringa med. Eftersom telefonerna hade blivit mindre och mindre 
kunde det vara svårt för äldre att se siffrorna och trycka rätt. Det framkom önske-
mål om en större display på telefonerna. En av deltagarna som använde telefonen 
mycket i tjänsten önskade kunna läsa av mail vid tjänsteresor. Deltagarna hade 
svårt att tro att utvecklingen skulle stanna av och gå över så att det blev omodernt 
med nya finesser på telefonerna. 

Placeringen av telefonen var viktig för att man skulle se vem som ringde och 
när man eventuellt skulle slå ett nummer själv. Telefonen placerades exempelvis i 
en hållare till höger om ratten, men hos någon satt den för långt ner. En annan 
hade telefonen i fickan och då kunde det vara besvärligt att svara om det ringde.  

 
− Det är ju rätt så viktigt var telefonen sitter. På min bil sitter den 

väldigt långt ner så man ser inte siffrorna, man måste nästan 
lossa den för att se. Det måste vara bättre att ha den mera fram-
för sig. 

 ----- 
− Jag har den i fickan, då känner jag att det ringer.  
− Tycker du inte att det är besvärligt att ta fram den då? 
− Det kan det vara.  
− Det händer ju att man trycker av den när man ska svara, fel 

knapp. 
 
4.1.5 Erfarenhet – könsskillnad 
Diskussionens deltagare ansåg att vanan av att använda mobiltelefonen var 
avgörande för hur mycket man använde telefonen i bilen. Likaså om man hade 
handsfreeutrustning eller inte.  

 
− Jag tror att det är en vanesak. Du är mera van att prata i telefon 

än vad vi är. 
 

Det var fler män än kvinnor i gruppen som hade telefonen tillgänglig i bilen 
och använde den. En diskussion uppstod om en eventuell skillnad mellan kön i 
förmågan att kunna göra fler saker samtidigt. Man enades dock om att när det 
gällde att köra bil och samtidigt prata i mobiltelefon var det avgörande vilken 
erfarenhet man hade av tekniken och av att använda telefonen. Deltagarna trodde 
generellt att män oftare hade yrken där man var ute på vägarna och därmed hade 
ett större behov av att vara tillgängliga genom mobiltelefonen. 

 
− Nej, jag tror bara det är mest vana av tekniken. Dom som har 

blivit invanda i sitt arbete motsvarande i tekniken använder det 
mera. 

 ----- 
− Det beror mycket på vilken yrkeskategori. Det är kanske mest 

män som har sådana yrken som behöver prata i telefon i bilen 
och därför är det fler män som utnyttjar det. Jag känner inte så 
många tjejer som har sådana yrken. 

− Det är ju det där med tekniken. 
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4.1.6 Olyckor – olyckstillbud  
Deltagarna i diskussionsgruppen trodde att det inträffade tillbud orsakade av 
mobiltelefonanvändning. Däremot trodde de flesta inte att det inträffade olyckor 
och de hade själva inte varit med om något.  

 
− Tror ni att det är många olyckor på grund av telefonen idag 

bland annat?  
− Det är jag övertygad om att det är. 
− Olyckstillbud kan det ju vara, men inte att det är olyckor. 

 
De ansåg att det även fanns annat som kunde vara störande, exempelvis barn 

och byte av cd-skivor. Där trodde man att det hade förekommit olyckor. 
 

− Det är ju inte bara telefonen som kan vara störande, det kan ju 
vara andra saker också. Man har barnen jämte sig, eller skivor 
som ska stoppas i. 

 
Deltagarna ansåg att mobiltelefonen hade en stor fördel om man råkade ut för 

en olycka eller såg en olycka. Flera hade ringt, även om de inte varit först vid 
någon olycka. Det kändes även som en trygghet att ha mobiltelefonen med sig när 
man åkte ensam ifall det skulle hända något. 

 
− Men en fördel med att ha mobilen i bilen är ju om man råkar ut 

för en olycka, eller om man ser en olycka. Man kan ju ringa och 
larma direkt. 

− På kvällar när man åker ensam tycker jag att det är bra att ha. 
 
4.1.7 Trygghet – oro 
Fokusgruppens deltagare ansåg att det var bra att deras barn hade mobiltelefon, 
för att veta var de var och ifall de inte skulle komma i tid, hade missat bussen eller 
något liknande. Det kändes som en trygghet både att kunna nå dem och att själv 
kunna bli nådd. 

 
− Men det är klart, för barn och ungdomar som går ut är det 

väldigt bra med mobil så de kan ringa hem och säga när man 
kommer, om man har missat bussen eller vad som helst. 

− Det är väl huvudargumentet för att få mobiltelefon? 
− Som en barnpassare nu för tiden. 
− Frågan är om det är bra eller? 
− Visst är det bra. Toppen. 
− Vi hade inte det när våra barn var små. Då fick man fara runt 

på cykel. 
− Jag tycker att det är en jättetrygghet att ha, underbart. 
− Och ungdomarna har alltid sin på. 

 
Samtidigt kände man en oro för ungdomarnas användning. På deras telefoner 

fanns spel och många finesser vilka de lärde sig otroligt snabbt. De hade alltid 
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telefonen på och använde den mycket, speciellt till meddelanden (SMS). Man 
undrade om de skulle komma att använda allt detta även vid bilkörning. 

 
− Men hur ska det gå i framtiden då. Det är ju som ett måste för 

ungdomarna att ha mobiltelefon. 
 ----- 

− Tänk då om de ska använda den där telefonen så småningom i 
bilen med alla dessa finesser och inte bara ringa menar jag. 

− Livsfarligt. 
− Sitta och spela samtidigt som de kör bil. Det låter inget bra. 
− Man undrar vart det ska sluta. 

 
Deltagarna nämnde även att folk i deras egen ålder såg till att den äldsta 

generationen skaffade sig mobiltelefoner ifall det skulle hända dem något när de 
var ute och gick eller körde bil. Det var en trygghet att kunna nå de äldre och att 
kunna bli nådd av dem. Det var emellertid svårt att lära dem att använda 
telefonen. 

 
− … Det är ju många som man märker i ens egen ålder, våra 

föräldrar som man ser till att de skaffar sig en mobil ifall det 
händer dem något när de är ute och går eller kör bil. Där ser 
man ju att det ökar bland äldre också mycket mer med mobil. 
Det är ju en säkerhet för både barn och äldre. 

 
4.1.8 Integritet – andra användare 
I diskussionen uttrycktes att det var stressande att alltid vara nåbar och att andra 
också var nåbara hela tiden. Mobiltelefonanvändning kändes inte som någon 
privat angelägenhet. Man irriterade sig på folk som pratade på bussar och tåg, i 
affärer och på restauranger. Man ville inte höra andras samtal, utan tyckte att de 
bara var irriterande.  
 

− När du säger privat. Det är det ju inte heller om man nu ska ta 
det här med andra som pratar i telefon på bussar, tåg och i 
affärer, hur mycket mjölk ska jag köpa. Att höra vad andra 
pratar om i telefon det vill inte jag. 

− Nej det är inget kul. 
 
Det upplevdes även som irriterande med olika melodier i allas handväskor och 
alla SMS-pip. Likaså kändes det irriterande med folk som gick runt och pratade 
med handsfreeutrustning (öronsnäcka, sladd och mikrofon). 
 

− Dom här melodierna som ringer i väskor och så, sådana 
hemska. Att ungdomar har men att vuxna människor har, det 
kanske ni har… men jag tycker det verkar så omoget. 

 
4.1.9 Nyfikenhet  
Någon av deltagarna brukade ha telefonen på ljudlöst när man satt på exempelvis 
möten. Anledningen var att man ville kunna se om någon hade försökt att nå en. 
Flera var nyfikna på sin telefon och ville kunna se vem som försökt ringa, men 
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detta gällde inte alla. Några hade nummerpresentatör hemma för att kunna se vem 
som ringde och också kunna välja att inte svara. En av deltagarna uttryckte att om 
det ibland ringde någon som man inte vill tala med just då svarade man inte, utan 
personen fick försöka igen tills man hade lust att svara.  

 
− Det har jag alltid när jag sitter så här, då vet man vem som har 

ringt. 
----- 

− … Så att man är nog nyfiken på sin mobil, på vem som har ringt 
och inte ringt. 

− Det är inte jag. Jag är inte intresserad.  
− Jag är nog lite nyfiken. 

 
4.1.10 Abonnemang och kostnader  
Det fördes en diskussion om abonnemang och kostnader för både mobiltelefon 
och fast telefoni. Man trodde att många i framtiden skulle komma att säga upp de 
fasta abonnemangen och bara ha mobiltelefon. Någon med sommarstuga hade 
bara mobiltelefon där, men fann det lite stressande med samtalskostnaden. Man 
tänkte på kostnaden när man pratade och försökte göra samtalen korta, fast man 
kanske inte alltid ville. Det var även dyrt att ringa när man var utomlands 
eftersom man också fick betala en del av de mottagande samtalen. Man såg det 
dock som viktigt att vara anträffbar även då och alternativa lösningar för att hålla 
nere kostnaderna nämndes i diskussionen. Exempelvis kunde man köpa en telefon 
i landet man vistades i och sätta i sitt egen simkort att ringa på. 

Vidare var det dyrt att vidarekoppla telefonen från den fasta. En av företagarna 
ville kunna ta emot fax också på samma nummer, men det fungerade inte 
samtidigt. Före mobiltelefonens tid ringde man hemifrån på fritiden och beställde 
produkter och planerade för nästa dag. Numera ringde man kunder och företag 
från bilen och det blev kostsamt. Någon ansåg att det överlag var sämre planering 
nu för tiden och att alla lager låg på vägarna. 

Det nämndes också att det var ett problem att täckningen var dålig på vissa 
håll.  

 
4.1.11 Laglighet  
Helt kort tog man upp att man trodde att det inte var tillåtet med mobiltelefon vid 
bilkörning i alla länder. Man var dock osäker på om det i Sverige fördes diskus-
sioner om att det skulle förbjudas. 

 
4.1.12 Strålning 
Det fanns hos flera av deltagarna en oro för strålningen från mobiltelefonerna. 
Några kände att de ringde så lite så att det inte var någon fara och man hade hört 
att det var mindre strålning från mobiltelefonen än från mikrovågsugnen. Däremot 
kände man en oro speciellt för barnen och ungdomarna som använde telefonen så 
mycket och ständigt hade den vid örat, utan att använda handsfreeutrustning.  
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4.2 Referat från fokusgrupp med yngre mobiltelefonan-
vändare 

En sammanställning av dem som deltog i diskussionskvällen med yngre mobil-
telefonanvändare redovisas inledningsvis. Därefter följer referat från den diskus-
sion som genomfördes mellan de yngre deltagarna. Liksom i referatet från den 
äldre gruppen redovisas både sådant som har med mobiltelefon generellt att göra 
och mobiltelefonanvändning i samband med bilkörning.  

 
4.2.1 Gruppsammansättning 
Vid fokusgruppen med de yngre lämnade en man och en kvinna återbud. En av 
deltagarna var något äldre än de övriga och hade längre erfarenhet av arbetslivet. 
Detta märktes i diskussionen där han skiljde sig något från övriga deltagare.  

 
Kön  Ålder Bostadsort Sysselsättning 
Man 26 år Tätort Forskningsingenjör, reser mycket i tjänsten 
Man 20 år Tätort Telefonförsäljare av mobilabonnemang 
Man 19 år Landsbygd Telefonförsäljare av mobilabonnemang 
Kvinna 24 år Tätort Jobbar på en kundtjänst 
Kvinna 23 år Tätort Jobbar på ett café 
Kvinna 23 år Tätort Studerande 

 
4.2.2 Bilkörning och användning av mobiltelefon 
Deltagarna i gruppen med yngre användare konstaterade att man blev en sämre 
bilförare när man använde mobiltelefonen i samband med bilkörning. De var 
emellertid inte beredda att vidta några direkta åtgärder på grund av detta. De 
ansåg att det var omöjligt att koncentrera sig på två saker lika mycket. Körningen 
blev ryckig när man skulle växla, blinka och svänga samtidigt som man pratade. 
Att stänga av mobiltelefonen var dock inte en tänkbar lösning. Det ansågs att om 
man ägde en mobiltelefon var det meningen att man skulle kunna bli nådd hela 
tiden och därför borde man ha den på även vid bilkörning. 

 
− Känner ni att ni är sämre bilförare när ni pratar i telefon? 

(frågan ställdes av moderatorn) 
− Ja det är man. Man kan omöjligtvis koncentrera sig på två saker 

lika mycket. 
 ----- 

− Jag tycker att det är svårast när man ska växla och svänga 
samtidigt. 

− Ja och blinka, då blir det lite svårt. 
− Det blir inte att man kör rakt utan lite ryckigt, det är kanske inte 

så bra. 
----- 

− Om det springer en älg framför bilen och du sitter och styr med 
knäna. 

− Jag skulle nog släppa mobilen då. 
− Jag brukar göra det rätt ofta om jag känner att jag måste ha 

båda händerna, då lägger jag den i knäet även fast jag pratar. 
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− Eller säger, vänta jag måste svänga, när man märker att det 
börjar bli lite körigt. Då sitter man inte kvar och väntar på att 
man ska krocka. 

 ----- 
− Genom att man har telefon så är det meningen att man ska 

kunna bli nådd, även när man åker bil eller vad som. Annars 
kan det bli så att folk undrar ”vad har du telefonen till om du 
inte har den på”. Har man väl skaffat den så bör man kunna bli 
nådd hela tiden, även om man kör bil och inte stänga av den då 
för att inte bli störd. Har man telefon så har man den på hela 
tiden. 

 
Med handsfreeutrustning ansåg man dock att det var en väsentlig skillnad. 

Någon uttryckte att om man använde headset när man pratade, var det som att 
prata med någon som satt bredvid.  

 
− Med handsfree är det en väsentlig skillnad. Det är en jäkligt bra 

uppfinning. 
 ----- 

− När ni pratar är det som att prata med någon som sitter jämte? 
− Pratar man med headsetet så blir det som så. 

 
De flesta både svarade och ringde, tog emot SMS och skrev SMS under bil-

körning. När man skulle skriva ett meddelande, skrev man först och kontrollerade 
sedan hur det blev. Några av deltagarna skrev dock inte SMS vid mycket trafik 
eller vid bilköer, men någon begränsning i pratandet förekom oftast inte.  

 
− …Skickar inte meddelanden när jag kör bil eller läser, men jag 

har den på med headset och svarar om det ringer, men gillar 
egentligen inte att prata i den när jag kör bil… 

 ----- 
− …Använder väl mobiltelefonen ganska mycket, även när jag kör 

bil. Både svarar på textmeddelanden och skriver och pratar, 
men man kollar väl mest när man har skrivit klart, man kollar 
inte hela tiden, man vet var knapparna sitter. Använder den 
kanske lite för mycket när man kör. 

 ----- 
− … Jag är så nyfiken för när det kommer ett SMS eller ringer så 

svarar man ju direkt, då vill man se direkt. Man kan ju inte 
vänta. 

− Där kan jag faktiskt hålla mig när jag kör bil, annars läser man 
med en gång, men inte vid bilkörning, då skulle jag nog krocka. 

− Jag har svårt att låta bli. 
− Det beror helt på. Man tar inte och skriver SMS när det är 

världens trafik inne i stan, så nyfiken är man ju inte. Men 
annars så gör man ju det. Men pratar gör jag, men det är inte 
samma. 

− Men det är svårt att köra då när man pratar, växla och svänga 
samtidigt. 
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4.2.3 Andra trafikantperspektiv 
Deltagarna i diskussionen ansåg att det var säkrare att prata i mobiltelefon när 
man cyklade, än när man körde bil eftersom man inte behövde växla.  
 

− Däremot cykla och prata i mobiltelefon det brukar jag göra i 
trafiken men det är skillnad man behöver inte växla och så utan 
då är det säkert. 

− I alla fall säkrare, men inte helt säkert. 
 

Det verkade inte heller vara något problem att prata i mobiltelefon när man 
promenerade. Samtidigt fanns en medvetenhet om att man var inne i något annat, 
det vill säga telefonsamtalet och därför inte hade full kontroll på bilar och annat i 
omgivningen. Man förlitade sig helt på att bilarna skulle stanna vid över-
gångsställen. 
 

− Däremot att gå och prata känner jag inga problem över huvud 
taget.  

− Men bara gå över gatan, en del som pratar går bara rakt ut. 
− Även om man har koll på bilarna runt om kring så tänker man ju 

inte för man går ju och pratar och är inne i något annat också, 
man kollar kanske lite senare än man skulle göra om man inte 
pratade i telefonen. 

− Sen finns det övergångsställen, så tänker man ju att bilarna 
måste stanna. 

 
Om deltagarna körde bil i stan och fick ett samtal svarade de, men försökte att 

få samtalet så kort som möjligt. En av deltagarna som bott på landet pratade gärna 
i telefonen under bilkörningen eftersom det var tråkigt att köra ensam till stan. Vid 
samtal utan handsfreeutrustning höll en kille mobilen i vänster hand, växlade med 
höger och styrde med knäet. 
 

− Håller man mobilen i vänsterhanden så går det ju väldigt snabbt 
att växla och styra med knäet, det är en vanesak. 

− Så gör inte jag. 
− Om det är en rak landsväg så fungerar det. 
− Men i stan blir det ofta...”nej nu måste jag lägga på, jag kör 

bil”. Man kan svara med det blir inga långa samtal, man nästan 
slänger luren i örat på den andra, det blir bråttom liksom. 

− Jag pratar faktiskt i telefon nästan varje gång jag åker i bilen. 
Tidigare har jag bott ute på landet, ingen egen bil, men lånade 
morsans bil och då blir vägen in till stan lite tråkig och då 
ringer man. 

 ----- 
− Men risken med att prata i mobiltelefon, på motorväg och så, då 

har man ju ändå mer koll, men som lastbilschaufförer som sitter 
med sin farthållare har inte mer koll fast de inte pratar i mobil-
telefon. Just det här att det är lättare att köra när det är rakt. De 
är ju helt avslappnade på sitt sätt och inte kontrollerar i alla 
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fall, än om man sitter och pratar i mobiltelefon, då har man 
ungefär samma koll. Det är ju också så att de inte bryr sig 
liksom runt om kring. 

− Är man mindre fokuserad om man kör på landsväg menar du? 
− Inte mindre men du behöver inte vara lika fokuserad som i 

stadskörning. 
− Jag håller med. 

 
Någon uttryckte att det var ”gubbvarning” om man stannade bilen för att ta 

emot samtal. Ändå hände det att några gjorde det ibland, likaså om man skulle leta 
efter något eller byta cd-skiva. Skulle man stanna för att samtala tyckte flera att 
det vara svårare att göra det i stan eftersom det var svårt att hitta någonstans att 
stanna. Man hade funderingar på om man fick stanna till på busshållplatser eller 
inte. Någon stannade ibland på en parkeringsplats. Behovet av att stanna vid 
samtal verkade för de flesta vara större i stan än på landet. Men samtidigt ansågs 
det vara lättare att stanna till vid landsvägskörning. 

 
− Fast brukar ni stanna bilen när ni får samtal? 
− Är det viktigt så gör jag nog det. 
− Om det är viktigt, men det är så svårt. 
− Känns nästan som gubbvarning. 
− Om man ska ta upp papper eller något, måste man stanna. 
− Det är likadant, ska man leta efter någonting, cd-skivor eller 

sådant. 
− Att köra in på en parkeringsficka och sätta på blinkersen och stå 

på sidan det känns väldigt avlägset. 
− Det skulle vara någon gång inne i stan om det är väldigt viktigt. 
− Men det är så svårt att stanna i stan ju. 
− Busshållplats. 
− Får man ställa sig på en busshållplats? 
− Det har jag ingen aning om, men det fungerar. 

 ----- 
− Man stannar aldrig inne i stan, utan bara utanför stadskärnan. 
− Där håller jag inte med dig. 
− Men det är stökigt att stanna i stan. 
− Jag tycker att det är tvärtom, för på landsväg är det inte lika 

mycket att hålla koll på, typ ingen trafik. Där pratar jag oftare 
när jag kör. Men när jag kommer in till stan och det är något 
viktigt samtal och det är mycket trafik, så ringer jag antingen 
upp senare eller svänger in vid en busshållplats eller parkering. 

 
Vid mörkerkörning på landsväg pratade några inte alls, eftersom deras fulla 

koncentration krävdes till körningen och vägen. Andra kunde tänka sig att prata, 
men inte läsa SMS. I stan, där det är upplyst, var det inte samma problem att prata 
i telefonen samtidigt som man körde. 

 
− Mörkerkörning då? 
− Då kan jag inte prata i mobiltelefon. Då är jag alldeles för 

koncentrerad på vägen. Det tycker jag fortfarande är…, ja i stan 
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där det är upplyst, men inte på landsväg när det är mörkt, det 
vill inte jag göra för då måste jag ha full kontroll på vägen. 

− Då skulle jag aldrig svara eller läsa SMS i alla fall. 
− Prata skulle jag göra. 
− Nej inte när du har helljuset på och det är kolsvart och man ser 

ingenting. 
− Prata kan jag göra. 
− Om det är jätteviktigt skulle jag kunna tänka mig kanske, men 

då måste det verkligen vara jätteviktigt. 
− Det är svårt tycker jag. Man får vara så koncentrerad i övrigt. 
− Sen beror det lite på hur länge man har haft körkort med.  

 
4.2.4 Utrustning (headset/handsfree) samt placering av telefonen 
De olika deltagarna använde olika utrustning till mobiltelefonen. Det förekom 
användning av handsfree monterad i bilen, användning av headset och att man 
inte använde någon extra utrustning. För de flesta av deltagarna berodde utrust-
ningen på om man hade egen bil eller inte. Det finns ett par typer av hands-
freeutrustning, där headset består av sladd från mobiltelefonen, mikrofon och 
öronsnäcka. Stationär handsfreeutrustning består av i bilen monterad mikrofon 
och högtalare.  

 
− Har ni testat headset när ni kör bil? 
− Nej, jag har aldrig gjort det faktiskt. 
− Jag använder det. Det är mycket bra tycker jag, slipper leta 

efter mobilen, bara trycka på den lilla knappen. 
− Man har händerna fria. 
− Jag har ingen egen bil så då blir det inte att man tänker på att 

ha så. 
----- 

− Jag har ingen egen bil så det blir ju att man lånar andras, så då 
har man aldrig tänkt på att skaffa något sådant.  

− Om man kör bil varje dag långt, om man pendlar till 
Norrköping eller något, men jag kör bil när jag åker och 
handlar typ eller sådana grejer och då… 

 
Deltagarna föredrog stationär handsfreeutrustning, men det är dyrt och de flesta 

hade inte tillgång till sådan utrustning eller hade ens haft tillfälle att prova. Vid 
sådan handsfreeutrustning stängdes musiken av och det var bara att trycka på 
svarsknappen. Ett problem som nämndes var att man då delade samtalet med 
eventuella passagerare. Det kunde vara problem med headsetutrustningen också. 
Snodden fastnade ibland runt växelspaken och åkte ner mellan sätena. Det var 
därför ibland smidigare att bara ta telefonen i handen och svara. Någon hade ett så 
dåligt headset att hon var tvungen att hålla i mikrofonen i alla fall.  

 
− Fast ibland kan det vara lite jobbigt men handsfree också. Leta 

efter den där snodden, fastnar runt växelspaken, åkt ner emellan 
sätet. Så ibland blir det smidigare att bara ta upp telefonen. 



 

24 VTI notat 22-2003 

− Sådan handsfree har jag inte använt, utan en som är monterad i 
bilen, du trycker på svarsknappen och talar bara rakt ut, det är 
väldigt smidigt, inget störande. 

− Fast det är kanske lite jobbigt för de övriga i bilen. Man vill 
kanske inte dela samtalet med alla. 

− Då kan man svara genom att lyfta bort telefonen och prata som 
vanligt. 

 
Mobilen placerade man vid handbromsen eller i passagerarsätet.  

 
− …man lägger telefonen synligt vid handbromsen eller 

passagerarsätet så man kan nå den så fort som möjligt. 
 
4.2.5 Erfarenhet – åldersskillnad – könsskillnad 
Vid samtalen om telefonsamtal vid mörkerkörning kom det upp att erfarenheten 
spelade roll för var och hur man pratade. I början, när de just fått körkort pratade 
man inte i telefon vid bilkörning, för då var det så mycket annat att tänka på.  
 

− I början skulle jag inte göra det för då var man sådär…, nu 
känner man sig så säker så att man känner att man klarar av att 
prata i telefon. I början när man nyss fått körkort satt man ju 
inte och pratade i telefon, Då var det så mycket annat, men nu 
så känns det som jag kan köra bil. 

 
Ungdomarna ansåg att deras föräldrar inte kunde prata i telefonen när de körde 

bil. Detta berodde på ovanan vid att använda telefonen, eftersom föräldrarna ju 
hade lång erfarenhet av att köra bil. Det framkom i diskussionen att det i den 
yngre generationen, kunde finnas könsskillnader i mobiltelefonanvändningen vid 
bilkörning eftersom yngre killar ofta var mer självsäkra i trafiken än tjejer. De 
skulle kunna använda telefonen var som helst, till skillnad mot tjejerna. Man 
trodde inte att det fanns någon könsskillnad bland äldre utan där berodde skill-
naden i användning på hur lång erfarenhet som fanns av att hantera mobil-
telefonen.  

 
− Finns det någon skillnad? Är det könsberoende, finns det skill-

nad mellan tjejer och killar eller är det åldersrelaterat? (Frågan 
ställdes av medhjälparen). 

− Jag tror åldern. 
− Kanske både och. Dels beroende på hur länge man har haft det, 

och haft telefonen. Vi kanske är så vana vid den, men för äldre 
tror jag inte det spelar någon roll om man är tjej eller kille. 

− Vi killar är mera självsäkra i trafiken. Vi skulle kunna ta upp 
telefonen vart som helst tror jag. 

− Nej jag tror inte äldre gör det. 
− Jag tänker i våran ålder. Det är inte säkert att du skulle svara 

om du är mitt i en rondell, det kanske inte jag heller skulle göra, 
men ibland så gör man nog det. 
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− Jag tror faktiskt att det har med åldern att göra ändå. Min styv-
mamma har samma problem, väldigt svårt att prata i mobil-
telefon och köra samtidigt. 

− Så är min mamma med, men det är väl mer för att de inte kan 
hantera telefonen. 

− När en annan tar upp den och svarar, man vet ju var svars-
knappen sitter, men hon är så ovan vid telefonen i sig så hon 
kan inte prata och köra samtidigt, hon hittar inte knapparna, 
hon kan typ bara svara. Då blir det svårt. 

 
De unga deltagarna pratade om att även den äldsta generationen hade börjat an-

vända mobiltelefoner som en trygghetsåtgärd. När man kopplade ihop detta med 
den äldsta generationens bilkörande ansåg ungdomarna att de äldsta hade fullt upp 
med att klara bilkörningen och att det aldrig skulle fungera att de också talade i 
telefon. 

 
− Jag kan inte tänka mig att se farmor eller mormor prata i mobil-

telefon, det skulle aldrig gå, och morfar där är det helt kört även 
att kan kör som en biltjuv. 

− Men äldre har inte haft telefon så då är det så nytt för dem ju. 
− De har ju fullt schå med bilkörningen när de har kommit upp i 

ålder, de är livsfarliga alltså. 
 
4.2.6 Olyckor – olyckstillbud 
Deltagarna diskuterade farligheten i att köra personbil och samtidigt prata i 
mobilen och jämförde med busschaufförer som körde och pratade samtidigt. 
Medvetenheten var liten om att man själv skulle kunna skada andra i trafiken 
genom att prata när man körde. Man ansåg att det var en skillnad eftersom 
busschaufförerna hade ansvar för fler personer, nämligen dem i bussen. En buss 
ansågs också vara svårare att kontrollera än en bil. 

 
− Sen ser man faktiskt chauffören sitta och prata och då blir man 

orolig. Det har hänt flera gånger att det ringer och han sitter 
med den stora ratten med en hand, då har han rätt många att ta 
ansvar för. 

− Styra med knät. 
− Då är det ju inte bara han själv utan alla andra utan säkerhets-

bälte och allting.  
 ----- 

− Du pratar ju också när du kör. 
− Javisst, du kan ju skada andra i trafiken också, men han har ju 

ändå ansvar för flera som sitter i bussen. 
− Det är hans jobb. 
− Men en olycka är en olycka, även om det är buss eller personbil. 
− Är det buss är det ju flera personer. 
− Det är inte säkert, men en buss är ju svårare att kontrollera än 

vad en bil är. 
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Ingen av deltagarna hade varit med om någon incident när de talat i telefon vid 
bilkörning. En av deltagarnas mormor och morfar hade däremot blivit påkörda av 
en stressad kvinna som talade i mobiltelefon vid en korsning med väjningsplikt. 
En kompis till en av deltagarna hade bytt cd-skiva och kört in i ett broräcke, vilket 
skulle kunna hända vid mobilsamtal också. De nämnde också att det ibland 
kändes osäkert att gå över på övergångsställe när någon bilist som pratade i 
mobiltelefon närmade sig.  

 
− Är det någon annan som har varit med om någon 

incident/olycka? (Frågan ställdes av medhjälparen). 
− Nej faktiskt inte. 
− Däremot en gammal klasskompis till mig skulle byta låt på sin 

stereo och kör in i ett broräcke. Det är ju nästan samma sak. 
 ----- 

− Min mormor och morfar stod i en korsning med väjningsplikt 
och så kom en bil bakifrån med en dam som skulle hämta sina 
barn på dagis. Hon satt och pratade i mobiltelefonen och var 
stressad. Såg inte dem som satt framför. Så de blev påkörda och 
hela deras bil blev förstörd och de blev skadade också. Hon sa 
själv att hon satt och pratade i telefon och var stressad och 
tänkte inte på att det var en bil framför. 

− Det ser man ju ofta när man går på övergångsställe när någon 
kommer och kör och pratar i telefon och man tänker att hade 
jag gått ut här så hade jag blivit påkörd, han hade aldrig sett 
mig. Men man har valt att stanna själv för att man ser att det 
kommer någon som inte har hundra procent koll. 

 
Flera av deltagarna hade använt mobiltelefonen för att ringa vid olyckor. Alla 

visste inte att man kunde slå 112 utan att gå in i telefonen med hjälp av pinkod 
eller att 112 fungerade även utan simkort eller utan man hade täckning. Del-
tagarna ansåg att bland det bästa med mobilen var att kunna ringa efter hjälp vid 
olyckor eller om det uppstod något annat problem som exempelvis motorstopp. 
 

− Det är det som är så bra med abonnemang att är det en olycka 
så kan man ju alltid ringa. Det är klart att ringa 112 så funkar 
det jämt, men säg att man har motorstopp…då är det bra att ha. 

 ----- 
− Någon nämnde detta med att larma ambulans eller något 

sådant. Har ni varit med om något sådant? (Frågan ställdes av 
moderator). 

− Ja faktiskt. I Bergsrondellen stod det en som tänkte hoppa ner 
på rälsen. Jag körde inte då men jag ringde och då kom polisen 
ganska fort.  

----- 
− Det är det som är så bra att är det en bilolycka, att man kan … 

tänk om man sitter där utan telefon, det kanske dröjer innan 
nästa bil kommer. 

----- 
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− Jag kom fram till en krock. Men det var inga personskador, men 
de började bråka så jag ringde polisen. 

− Det är det som är det bästa med mobiltelefon nästan, att ha den 
till sådant eller liksom man har den alltid med. 

 
4.2.7 Behovsskapande – vanebildande 
Deltagarna ansåg att om man en gång hade skaffat en mobiltelefon kunde man 
inte vara utan, mobilen skapade ett behov. Om man hade glömt telefonen blev 
man helt handikappad. Någon av deltagarna hade fått telefonen stulen och även 
simkortet. Med simkortet försvann alla telefonnummer till kompisarna.  

 
− Har man en gång skaffat mobiltelefon så kan man inte vara 

utan. 
− Det skapar ett behov. 
− Det är löjligt egentligen, man har ju alltid klarat sig annars. 
− Det räcker att man glömmer den hemma, det blir helt konstigt 

på jobbet. 
− Man är helt handikappad. 

 ----- 
− Skulle det inte vara skönt att lämna sin telefon hemma? 
− Jag personligen tycker absolut inte det. Jag har sådant behov av 

min. När jag fick den stulen och var utan ett vecka, kände jag 
mig handikappad. Det var för jäkligt. Framförallt var ju 
simkortet också stulet. 

− Med alla telefonnummer. 
− Det var inget kul. 

 
Den äldste deltagaren i gruppen kunde tycka att det var skönt att lämna 

telefonen hemma ibland, att det var avstressande. Han var den ende som hade 
använt mobiltelefon i tjänsten länge, vilket kan ha påverkat hans åsikt. Några av 
de andra kunde möjligtvis tänka sig att stänga av den på semestern, men inte en 
vanlig vardag. Eftersom man ägde en mobiltelefon var det meningen att man 
skulle kunna bli nådd. Några av deltagarna blev irriterade om folk inte svarade 
första gången de ringde och försökte därför nå kompisarna upprepade gånger.  

 
− Ibland när jag är ute kan jag ha den hemma liggandes slippa 

känna det här. 
− Men då blir man galen när man har glömt den. 
− Då blir jag såhär, jag måste åka och hämta den. 
− Då har folk försökt få tag i en. 
− Nej jag tycker att det är avstressande att slippa ha på den jämt. 
− Är du inte rädd att missa samtal då? 
− Det är skönt på semestern. 
− Men inte en vanlig vardag, för då betyder den lite för mycket. 

Och nyfiken som jag är, jag kan missa alla möjliga samtal. 
− Du brukar telefonen på ett annorlunda sätt också, du använder 

den mycket genom jobbet, så blir det väl en hel del under 
dagarna och då är det skönt att kunna skärma av lite. Jag 
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använder min mobil till bara privata samtal till kompisar och 
familjen då och då, det är en annan sak, då är det kul samtal. 

 
Tidigare gick man till kompisen och kollade om de var hemma, numera ringde 

man. Mobiltelefonnumret var det första nummer killarna fick av en ny kompis. 
Tjejerna fick hemnumret först. I och med att man hade mobiltelefon var det inte 
längre aktuellt att ha någon telefonsvarare hemma. 

 
− Men behovet kommer ju när man har haft den ett tag. 
− Man bygger upp ett behov. 
− Innan dess hade jag i alla fall en telefonsvarare hemma. Var det 

någon som ville ta kontakt med mig så fick de ringa hem. Ibland 
kan jag lägga ifrån mig mobilen. 

− Då blir folk arga. Jag skulle bli dödad om jag inte hade min på, 
”vart har du varit?”. 

 
Några av deltagarna kände sig stressade av att det ofta ringde i mobiltelefonen, 

men mest andras telefoner och inte den egna.  
 

− Ni känner aldrig någon stress av det här? (Frågan ställdes av 
moderator). 

− Nej, hinner man inte svara så blir man ju nästan arg på sig 
själv. 

− Än så länge är det inte så. Men jag kan tänkta mig att ju mer det 
blir nu med saker så tror jag att man bygger upp stress runt det. 

− Man blir stressad när det ringer. 
− Ja inte bara jag, utan sitter man på bussen blir man stressad när 

alla andras mobiler ringer, allt det här runt omkring, att det 
piper överallt. Som jag som jobbar på ett fik, man blir helt 
hysterisk, det piper precis hela tiden och ringer överallt. 

 
4.2.8 Integritet – andra användare 
Alla hade sina telefoner på under föreläsningar och möten, men på ljudlöst. Det 
fanns däremot folk i omgivningen som hade dem på normal ringsignal och även 
svarade, vilket deltagarna ansåg vara oförskämt. Det hände också på biografer att 
folk svarade och satt och pratade. Vid offentliga tillställningar, ansåg ung-
domarna, att folk borde ha så mycket vett att man inte pratade, annars fick de gå 
ut. På bussen ringde det hela tiden och det var jobbigt. Folk pratade högt också 
och man ville inte höra. Själva pratade ungdomarna också på bussen, men så tyst 
de kunde eftersom de inte ville att andra skulle höra.  

 
− De flesta stänger väl av ljudet, men det händer alltid att det är 

några som ringer, och tycker man att det är så himla viktigt då 
är man illa ute. 

− Stänger av den gör jag aldrig, men ljudlöst använder jag ju vid 
tillfällen som bio, möten. 

 ----- 
− Men folk sitter och pratar på bion, om de har ljudlöst eller 

vibrator så ser man att de sitter och pratar. 
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− Det har jag svårt att acceptera. 
− När det är offentliga tillställningar som bio eller på föreläs-

ningar då måste man ha så mycket vett att man inte gör det. 
Skulle det vara något jätteviktigt, att någon ringer och man ser 
det så får man väl gå ut. 

− De pratar så högt också. 
− På bussen tycker jag att det är jobbigt. 
− Det ringer hela tiden. 
− Folk pratar så högt, och man vill ju inte höra. 

 
4.2.9 Nyfikenhet 
Ungdomarna hade alltid sina telefoner på och de var nyfikna när det ringde eller 
när man fick SMS och ville svara eller läsa direkt. De kände en glädje och en 
spänning. Om man bara hade sin telefon privat och inte i jobbet var det bara roliga 
samtal som man fick. Det kunde hända att man inte ville svara också, beroende på 
vem som ringde eller att man inte orkade svarade. Deltagarna ringde ofta från 
bilen för att säga att de var på väg och skulle komma fram snart. De var medvetna 
om att de lika bra kunde ha ringt från lägenheten innan de åkte iväg och sparat 
pengar. Man ansåg också att det var viktigt att spara tid och vara effektiv. Om 
man hade glömt sin telefon var man rädd för att missa något. 
 

− Det kan man göra i bilen också, vill jag inte svara så… 
− Det kanske inte är läge, mycket trafik eller så. 
− Då ringer man ju upp så fort man bara kan. 
− Men varför ringer man upp i bilen för? Varför kan man inte 

vänta tills man kommit fram och parkerat? 
− Det är väl nyfikenhet. 
− Ofta när jag ringde när jag åkte in från landet är bara för att 

säga att nu är jag på väg, framme om tio minuter, smidigt. 
− Man ringer hemifrån och säger att jag åker nu. 
− Då kan man ringa från lägenheten, men jag ringer när jag har 

kommit in i bilen. 
− Slöhetsfaktor. 
− Kunde lika gärna ha gjort det uppe och sparat pengar. 
− Men du sparar tid på. 
− Det gäller att vara effektiv. 

 
Flera tyckte att det var lite bekvämare och roligare att SMS:a än att ringa. Man 

vågade också säga lite mer i ett SMS än vad man gjorde i ett samtal. 
 

− Det är bekvämt och lite roligare med SMS. Där kan man våga 
säga lite mer än vad man skulle göra i telefon kanske. Det håller 
ni säkert med om. 

− Man kan skriva lite mer gulligt kanske. 
 

En fördel med mobiltelefonen som framkom i diskussionen var att man kom 
direkt till den person man ville nå när man ringde till en mobiltelefon. Ung-



 

30 VTI notat 22-2003 

domarna ville inte alltid ringa till personens hemtelefon och föräldrar för att fråga 
efter personen man önskade nå.  
 
4.2.10 Abonnemang och kostnader 
Diskussionsdeltagarna ansåg att det var dyrt att ringa i mobiltelefon, men att det 
oftast tog för lång tid att SMS:a. Det fanns dock en delad åsikt om tidsåtgången. 
Några tyckte att det gick fortare att SMS:a eftersom man då bara meddelade sig. 
När man ringde utvecklades ofta telefonkontakten till ett samtal. Det fanns en 
medvetenhet om att man ringde många onödiga samtal, exempelvis för att säga till 
kompisen att jag kommer om fem minuter.  

Kostnaden för mobiltelefonen tog man bara till sig när räkningen kom och sen 
glömde man bort den igen tills nästa räkning. Någon hade provat att använda 
kontantkort för att ha bättre kontroll på kostnaden. Flera ansåg dock att det var 
jobbigt med folk som hade kontantkort eftersom de ofta var snåla och ville bli 
uppringda istället, för att på så sätt slippa att betala samtalet. 

 
− Man inser ju inte hur dyrt det är förrän räkningen kommer, sen 

struntar man i det nästa månad i alla fall. 
− Fast jag skulle bara behöva den för att ta emot samtal, eller att 

man kan bli nådd och kan ringa om det är något, men jag ringer 
alldeles för mycket. Det är svårt att komma ur det. 

− Köp kontantkort. 
− Jag har provat det för att ha lite bättre koll men. 
− Svindyrt. Om man ringer en hel del blir det hur dyrt som helst. 
− Och sen har man inte råd att köpa något nytt. 

 ----- 
− Jag tycker det är jobbigt med folk som har kontantkort, för ofta 

så vill de att man ska ringa upp, för ”ska jag betala för det 
samtalet som du ville ringa”.  

− De är lite mer snåla. 
 
4.2.11 Laglighet 
De yngre deltagarna var medvetna om att det i exempelvis Norge och England är 
tillåtet att prata i mobiltelefon vid bilkörning bara om man använder headset. Om 
ungdomarna såg en polis, när man körde bil och samtidigt pratade i mobiltele-
fonen valde man dock inte att lägga ner telefonen eftersom det ju inte är förbjudet 
här.  

 
− Hur gör ni om ni ser en polis och ni kanske pratar i telefonen? 
− Jag tänker inte på det, det är ju inte förbjudet. 
− Det känns inte som att ni vill ta ner luren? 
− Nej, man bromsar men fortsätter prata. 
− Det är förbjudet i England. 
− I Norge måste man ha headset, annars blir det böter. Det 

kommer väl hit snart också. 
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4.2.12 Utvecklingen – krav på mobiltelefonen och dess funktioner 
Ungdomarna berörde att utvecklingen hade gått fort. För sex år sedan fick en av 
killarna sin första mobil när han gick i åttan. Han fick den för att de bodde på 
landet och då var det smidigt att ringa för att se om han skulle åka hem med sin 
far eller ta bussen. Vid den tiden var de två på skolan som hade mobiltelefoner. 
När han gick i nian var det en hel del fler ungdomar som hade fått eller skaffat 
mobiltelefoner. Några av deltagarna i diskussionsgruppen hade köpt sina telefoner 
själva. Vid diskussionen framkom att man nu såg många 10-åringar med mobil-
telefoner. Ungdomarna tyckte att detta vara fel och undrade vad de skulle ha dem 
till utöver att kunna använda telefonen i samband med fritidsaktiviteter.  
 

− Jag tror att mobiltelefonen kommer att bli viktigare och 
viktigare. Nu går tioåringar runt med mobiltelefoner. 

− Det är föräldrarnas fel. 
− Det verkar som om det bara blir mer och mer. 
− Det är verkligen sjukt av föräldrarna som tillåter det. 
− Det är många äldre som skaffar också, pensionärer och så. 
− Mormor och morfar har en mobil. 
− De har den mer om det skulle hända något. En tioåring har den 

mer för att det är fränt… 
 

Diskussionsdeltagarna pratade om vad som var viktigt att ha i telefonen. De 
flesta ansåg dock att telefonen skulle vara en telefon och inte en dator. Man förde 
fram åsikter om att telefontillverkarna inte tänkte på trafiksäkerheten utan försökte 
göra telefoner med så mycket som möjligt i för att skapa ett behov.  

 
− Telefon ska bara vara en telefon, det ska inte vara dator, 

kamera. 
 ----- 

− Då är det dom som tillverkar telefonerna som förstör för all 
trafik och allting. De tänker ju inte på någonting annat. 

− De vill bara sälja. 
− De skapar ett beroende och sen så är det kört. 

 
De flesta ansåg det vara lite överdrivet med kamera i telefonen. Ett par av 

killarna tyckte dock att det skulle kunna vara en kul grej att ta kort på exempelvis 
någon snygg tjej man var intresserad av och skicka bilden till en kompis som ett 
MMS. 

 
− Jag har telefonen bara för att ringa med. Jag känner inte att det 

är jätteviktigt att ha en med massa finesser på. 
− Framförallt en telefon som fyller mina behov. Mina behov är 

mycket minne, så man kan spara många SMS, det är kul. 
− Då kan du ju köpa en sådan med kamera och när du träffar 

tjejer så kan du ju ta kort. 
− Kamera är rätt onödigt, men däremot… 

 
För ungdomarna var det viktigaste inte att ha den senaste telefonmodellen med 

en massa finesser på, utan att telefonen uppfyllde vissa behov. I diskussionen 
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framkom dock att det var viktigare för killarna än för tjejerna att ha nya telefoner 
och funktioner. Det man önskade i telefonen var ett stort minne så att man kunde 
spara många SMS. Väckarklocka var också bra och olika ringsignaler. Andra 
viktiga saker var lång taltid, lång standbytid, vibrator, miniräknare, klocka och 
kalender. Någon hade handsfree med radio i telefonen, men det diskuterades hur 
mycket man hörde utifrån bilen när man hade lurar på sig. Någon tyckte att det 
kändes mycket jobbigt när batteriet i telefonen laddades ur och man inte hade 
möjlighet att ladda det direkt. 

 
− Telefon ska man prata i, skicka meddelanden. 
− SMS fanns ju ej inte heller från början. 
− SMS och ringa, det tycker jag räcker. 
− Och så väckarklocka. 
− Ja den är jättebra och diverse signaler. 
− Vad säger du om MMS, utveckling av SMS. Du kan skicka med 

bilder, ljudmeddelanden istället för att skicka bara skrift så 
säger du ”Tjena, hur är läget”. 

− Det är ju mest en kul grej, inget som man behöver. 
− Det är smidigt. 
− Du kan väl ringa istället. 
− Det blir billigare än att ringa.  

 ----- 
− Vad jag behöver är minne, lång taltid, lång standby tid och jag 

vill ha vibrator, miniräknare, klocka, kalender och SMS. 
− Jag tror mer att det är killar som vill ha det allra senaste. 
− Det skulle vara en kul grej att ha MMS. 
− Standbytid är väldigt viktigt. Man blir så förbannad när man 

sitter i bilen och pratar och så tar batteriet slut. 
 ----- 

− Mina tjejkompisar, vi har typ samma mobiltelefoner, och är det 
någon som köper en ny är det för att den gamla håller på att gå 
sönder eller batteriet är dåligt liksom. Ingen som någon gång 
har köpt en för att den är den minsta eller nyaste. Jag vet inte 
om det är mer killar som är så. 

 
I början när ungdomarna hade mobiltelefon bytte man ringsignaler och skal 

ofta. Då spelade de spel på telefonen också, men inte nu längre. Det verkade mest 
vara yngre som gör. 

Om telefonen användes i jobbet, trodde man att det fanns andra behov, som att 
kunna ta emot fax och läsa av mail. Många av de nya finesserna kunde dock vara 
en nyhetens behag och några trodde på en tillbakagång till att telefonen bara 
skulle vara en telefon. 

 
− Skapar man ett beroende så är det kört sen. 
− Jag tror faktiskt att det kommer att bli ett retro omkring det 

hela, folk kommer att inse att det är bara en telefon man ska ha 
den till. 
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4.2.13 Strålning  
Moderatorn frågade om någon kände någon rädsla för att telefonen skulle avge en 
massa farlig strålning. Ungdomarna kände inte någon rädsla för detta. Exempelvis 
upplevdes det som farligare att sitta framför en dator hela dagen. Ungdomarna 
tyckte inte att man kunde gå runt hela livet och vara rädd eftersom det fanns så 
många saker man kunde få cancer av. Det hade dock inträffat att telefonen vid 
långa samtal blivit varm och då hade man undrat om det här var bra. Värmen i 
telefonen trodde man berodde på batteriets urladdning och inte på strålning. Några 
kände att de fick ont i armen av att hålla telefonen och någon fick också ont i 
huvudet (på den sida man hållit telefonen) när man pratat länge. Telefonen 
förvarade man som tjej i väskan medan killarna hade den i fickan.  
 
4.3 Sammanfattning av diskussionerna 
Sammanfattningen av de båda diskussionerna görs utifrån de rubriker som finns i 
intervjuguiden. Det är viktigt att ha i åtanke att de åsikter som framfördes i de 
båda diskussionsgrupperna inte kan generaliseras. De erfarenheter och åsikter som 
här jämförs gäller bara dessa båda grupper och de deltagare som grupperna bestod 
av. För att få veta om de skillnader som kunde ses i diskussionerna gäller även 
andra grupper av människor är det viktigt att gå vidare med fortsatt forskning av 
de hypoteser som genererades. Detta kommer inledningsvis att göras genom den 
enkät som delvis konstruerats utifrån resultatet från fokusgruppernas diskussion. 

De båda diskussionerna skiljde sig åt beträffande intensitet i samtalet. Samtalet 
mellan de yngre mobiltelefonanvändarna var livligare, de var mer engagerade och 
pratade oftare i munnen på varandra. De avslutade ibland varandras meningar 
eller gjorde inlägg i någon annans pågående mening. En eller ett par i gruppen var 
något tystare än de övriga. Även i den äldre gruppen var det ett par av deltagarna 
som var tystare än de andra. I diskussionen bland de äldre blev det oftare pauser 
och diskussionen var inte lika livlig som bland de yngre. I diskussionen bland de 
yngre blev det ganska stort fokus på mobiltelefonen som pryl, mobilens 
utveckling och dess finesser samt att telefonen skapat ett stort behov. De äldre 
fokuserade mer på beteendet vid bilkörning, kostnader och abonnemang. 

 
4.3.1 Användning vid bilkörning 
Det framkom i båda diskussionerna en skillnad i användning av mobiltelefonen 
vid bilkörning som hade sin grund i den erfarenhet man hade av att generellt 
använda mobiltelefonen. Vi kunde se en skillnad mellan de äldre och de yngre 
grupperna, där de yngre inte tvekade att använda mobiltelefonen under all slags 
körning, utom möjligtvis vid mörkerkörning. Det fanns i äldregruppen en skillnad 
i användning beroende på om man använde sin telefon i sitt arbete eller inte. För 
de som hade ett arbete där de färdades mycket på vägen, var mobiltelefonen ofta 
en förutsättning för att kunna sköta jobbet och man hade skaffat sig en större 
erfarenhet av att använda telefonen. Det verkade även finnas en viss könsskillnad 
hos de yngre. Killarna verkade vara mindre återhållsamma i telefonanvändandet, 
kanske beroende på att de var mer självsäkra i trafiken än tjejerna. 

Den stora skillnaden mellan de yngre och äldre var de yngres användning av 
SMS, något som de äldre knappast behärskade över huvud taget. Flertalet av de 
yngre läste och skrev SMS även under bilkörning, men inte vid mycket trafik och 
bilköer och inte vid mörkerkörning.  
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De som hade provat på att använda någon form av handsfreeutrustning såg det 
som en nödvändighet för att underlätta framförandet av bilen. Några, både bland 
de erfarna äldre och de yngre, jämställde mobilsamtal med handsfreeutrustning 
med att samtala med en medpassagerare. Andra ansåg att man var mer inne i 
samtalet om det skedde i mobiltelefonen och därmed mer okoncentrerad på bil-
körningen. Även ett passagerarsamtal kunde dock dra uppmärksamheten från 
bilkörningen, men erfarenheten av att köra gjorde att det fungerade bra ändå. 

De flesta ansåg det lättare att prata i mobilen när man körde på motorvägar 
eller landsvägar. Det var mycket krångligare vid stadskörning, speciellt om man 
inte hade handsfreeutrustning utan var tvungen att blinka, växla och svänga 
samtidigt som man skulle hålla i telefonen.  

Alla var överens om att man var en sämre bilförare när man samtidigt pratade i 
mobiltelefonen. Man var mindre koncentrerad på körningen och den blev ryckig 
och vinglig. Det hände också att man kom fel, missade avfarter och missade 
omslag av trafikljus i korsningar. Några hade tänkt att man borde minska sina 
mobiltelefonsamtal vid bilkörning, men ingen verkade ha realiserat tanken.  

 
4.3.2 Beteende vid samtal 
De äldre berättade att de saktade farten när de körde och samtidigt talade i 
telefonen. Ofta var detta en omedveten handling, i alla fall när man samtalade 
under motorvägskörning. De yngre nämnde inget om att sakta farten, utom i 
samband med diskussion om laglighet och att man såg en polis. 

Det pratades i båda fokusgrupperna om vilket beteende man hade när man fick 
samtal. Några av de äldre stannade alltid och några andra valde att stanna bara om 
de samtidigt skulle anteckna eller om mottagningen var dålig. Några av de äldre 
planerade sina samtal så att man inte ringde upp vid stadskörning, utan väntade 
tills man kom ut på landsväg eller motorväg. Ibland förbereddes samtalet genom 
att man knappade in telefonnumret när man exempelvis stannat för rött ljus och 
sedan väntade man med att ringa upp till det var bättre läge.  

De yngre stannade oftast inte när de fick ett samtal. Någon ansåg att det var 
”gubbvarning” om man stannade. Det hände dock att flera av ungdomarna 
önskade stanna när de fick ett samtal, men att detta ibland var problematiskt. De 
hade större behov av att stanna under stadskörning, men där var det svårare att 
hitta någon plats att snabbt stanna till på. Någon stannade på busshållplatser, 
någon annan på parkeringsplatser. De yngre försökte dock få samtalen så korta 
som möjligt när man körde i stan. 

 
4.3.3 Utrustning 
Flera av deltagarna i båda grupperna hade erfarenhet av att använda handsfree-
utrustning. Någon enstaka hade provat utrustning som var fast monterad i bilen, 
medan flera andra hade provat headset med sladd, mikrofon och öronsnäcka. De 
som hade provat eller hört andra berätta om fast monterad utrustning, föredrog 
sådan. Headset fungerade också bra, men sladdarna kunde lindas runt telefonen 
och trassla in sig i säkerhetsbältet.  

Alla ansåg att man blev en sämre bilförare om man inte använde handsfree-
utrustning. Det var nämligen inte helt problemfritt att hålla i telefonen och 
samtidigt styra, växla, blinka och svänga. I äldregruppen nämndes röststyrd upp-
ringning som ett alternativ mot att slå telefonnumret. Om man använde telefonen i 
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sitt arbete var röststyrd uppringning oftast inte möjlig att använda, eftersom det 
många gånger var nya telefonnummer. 

Något ytterligare som nämndes i gruppen med de äldre, var att man verkade 
tala längre tid om man använde handsfreeutrustning, eftersom de praktiska 
problemen då inte skyndade på samtalet.  

Mobiltelefonen placerade de yngre vid handbromsen eller i passagerarsätet. De 
äldre hade den ofta i en hållare till höger om ratten. Någon hade den emellertid i 
fickan, vilket gjorde det besvärligt när det ringde.  

Användning av handsfreeutrustning och placering av telefonen berodde i 
många fall på om ungdomarna ägde en egen bil eller om man lånade en bil varje 
gång man skulle iväg.  

 
4.3.4 Incidenter 
Ingen i grupperna hade varit med om någon olycka eller något olyckstillbud som 
kunde anses bero på samtal i mobiltelefon under bilkörning. De äldre trodde att 
det inträffade olyckstillbud orsakade av mobiltelefonanvändning, men inte 
olyckor. En av de yngre hade släktingar som varit med om en olycka orsakad av 
mobiltelefonanvändning. Man påpekade att det även fanns andra orosmoment i 
bilen som kunde bidra till en olycka, exempelvis byte av cd-skivor eller barn som 
krånglade. 

Alla ansåg att den största fördelen med mobiltelefonen vara att kunna larma vid 
en olycka. Men även möjligheten att kunna ringa om man fått motorstopp. Flera 
av gruppernas deltagare hade använt telefonen till att ringa efter polis eller annan 
hjälp. I den yngre gruppen lyste det fram att alla inte var medvetna om att de 
själva skulle kunna orsaka en olycka. Däremot hade busschauffören som pratade i 
mobiltelefon under körning, ett mycket större ansvar. Det var fler personer på 
bussen och bussen ansågs svårare att kontrollera än en bil.  

 
4.3.5 Nytta 
De äldre deltagarna ansåg att det var en trygghet att deras barn hade mobiltelefon, 
så att det alltid var lätt att nå dem och att de som föräldrar lätt kunde bli nådda. 
Man såg även till att den äldsta generationen ägde mobiltelefoner, som en trygg-
het om det skulle hända dem något när de var ute. Det var emellertid inte så lätt att 
lära de äldsta att använda mobiltelefonerna. Även ungdomarna nämnde den äldsta 
generationens mobiltelefonanvändande. De förstod att det var en trygghetsåtgärd, 
men hoppades att de äldsta inte skulle använda telefonerna vid bilkörning, 
eftersom de verkade ha fullt upp med att köra bilen. 

Ungdomarna fokuserade mycket i sin diskussion på att det var viktigt att alltid 
vara nåbar och att man i princip aldrig stängde av sin telefon. Mobiltelefonen 
skapade ett behov och var den viktigaste kontaktlänken man hade till sina 
kompisar. Man såg en glädje i att äga sin telefon och kände en nyfikenhet och 
spänning när det ringde eller kom meddelanden.  

Den viktigaste nyttan med mobiltelefonen, vilken nämndes i båda grupperna, 
var att kunna larma eller ringa efter hjälp om det hände något. 
 
4.3.6 Framtid 
De äldre uttryckte att de inte skulle se det som något negativt om det blev en lag, 
liknande den i vissa andra länder, att man bara får använda mobiltelefon med 
handsfreeutrustning vid bilkörning. Ungdomarna var medvetna om att det i vissa 
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andra länder endast är tillåtet att använda mobiltelefon med handsfreeutrustning 
vid bilkörning. De konstaterade emellertid bara att det i Sverige inte finns några 
sådana lagar om mobiltelefonanvändning vid bilkörning. 

De äldre deltagarna var oroliga för ungdomarnas användning av mobiltelefon i 
samband med bilkörning. De visste att ungdomarna alltid hade sina mobiltele-
foner påslagna och att telefonerna hade många finesser som ungdomarna ut-
nyttjade, speciellt SMS. De äldre undrade hur det skulle bli i framtiden när 
ungdomarna kör bil, om de då samtidigt skulle utnyttja alla mobiltelefonens 
finesser. 

När de yngre samtalade om framtiden var det inte med fokus på bilkörning, 
utan mer på telefonens utveckling och de nya möjligheter som skulle finnas på 
nyare telefoner. De kunde se att utvecklingen av mobiltelefoner och användningen 
av dem ökat otroligt och gått längre ner i åldrarna. Man förde också fram åsikten 
att tillverkarna inte tog något ansvar för trafiksäkerheten, eftersom de lade till mer 
och mer finesser i telefonerna och därmed skapade ett behov. I båda grupperna 
fördes det fram tankar på att detta med en massa finesser i telefonerna kunde vara 
nyhetens behag och att det så småningom skulle bli en återgång till att man bara 
önskade en mobiltelefon att ringa med.  
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5 Fortsatt forskning 
I denna delstudie valdes en kvalitativ metod för att fånga upp erfarenhet och vanor 
som finns av att använda mobiltelefonen generellt och speciellt i samband med 
bilkörning. Diskussionerna i de båda fokusgrupperna genererade ett antal hypo-
teser som vi önskar testa i en större kvantitativ studie. Enkätstudien vänder sig till 
ett slumpmässigt urval av bilförare i hela Sverige. Det har i redovisningen av de 
båda diskussionerna inte ansetts viktigt att tala om vem som sagt vad eller mellan 
vilka deltagare en diskussion förts. Huvudsyftet var att få fram information som 
kan användas vid formulering av frågor i den skriftliga enkäten. Det framkom 
skillnader mellan olika deltagare i de båda diskussionsgrupperna som är viktigt att 
få med i enkätformuleringen för att se om det faktiskt finns en skillnad i beteende 
och vanor mellan olika grupper i samhället.  

Metoden fokusgrupper upplevs som mycket lämplig att använda i en sådan här 
förstudie. Resultatet från diskussionerna genererade frågeställningar som annars 
skulle ha förbisetts vid enkätformuleringen. Speciellt viktigt var att relevanta, 
täckande svarsalternativ genererades. Dessa svarsalternativ framkom genom att 
deltagarna delade med sig av sina olika erfarenheter och beteenden.  

Några av de viktigaste erhållna frågeställningarna baserade på diskussionerna 
och som bör finnas med vid planeringen av enkäten är: 

• Finns det någon skillnad i nyttjande av mobiltelefon beroende på om man 
helt eller delvis arbetar från bilen? 

• Används mobiltelefonen vid bilkörning och i så fall vad används den till? 
Ringa ifrån, ta emot samtal på, skriva och skicka meddelanden, ta emot och 
läsa meddelanden?  

• Hur mycket används mobiltelefonen i samband med bilkörning? 
• Används någon form av handsfreeutrustning i samband med bilkörning? 
• Var finns mobiltelefonen placerad under färd? 
• Används mobiltelefonen i alla sorters trafikmiljöer? 
• Används mobiltelefonen vid mörkerkörning på samma sätt som vid körning 

i dagsljus? 
• Vad är mobiltelefonens viktigaste fördelar? 
• Anpassar man körningen när man ska ringa i mobiltelefonen under bil-

körning? 
• Anpassar man körningen när man får samtal under bilkörning? 
• Har några incidenter eller speciella händelser inträffat vid mobiltelefon-

samtal under bilkörning? 
• Har den svarande varit inblandad i någon olycka, allmänt alternativt mobil-

telefonrelaterat? 
• Vilken attityd finns till mobiltelefonsamtal med och utan handsfreeut-

rustning i samband med bilkörning? 
 

Svaren på dessa frågor bör belysas utifrån respondentens kön, ålder, utbildning, 
erfarenhet av att köra bil och erfarenhet av att generellt använda mobiltelefon. 
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VTI notat 22-2003  

 
Metod – Diskussion i fokusgrupper  
Nedan följer en närmare beskrivning av den i studien använda metoden. 
Beskrivningen är hämtad från arbetsrapporten ”Att arbeta med fokusgrupper” 
(Wibeck, 1998)  
 
Gruppens storlek och sammansättning 
Gruppen rekommenderas bestå av 4–6 deltagare med något gemensamt intresse. 
Med 4–6 personer i en grupp ges alla deltagare möjlighet att komma till tals och 
gruppen kan fungera som en sammanhållen enhet, utan att undergrupper bildas. 
Minst fem personer bör bjudas in till varje diskussion, eftersom återbud i sista 
stund inte är ovanliga. 

Sammansättningen bör vara homogen i vissa avseenden. Ett grundantagande är 
att människor med gemensamma erfarenheter och intressen är mera villiga att dela 
med sig av sina åsikter och lämna ut personlig information. Om deltagarna har vitt 
skiljda bakgrunder bör diskussionsgrupperna delas in efter dessa. De olika 
fokusgruppssessionerna bör då ha samma eller liknande intervjufrågor.  

Det finns fördelar med att använda sig av naturliga grupper, till exempel kan 
möjligheterna till rekrytering öka. 

En kontaktperson kan utses inom en naturlig grupp och fungera som samman-
kallande. Det är då viktigt att denna person fått tillräcklig information om syftet 
med fokusgruppen. En risk med naturliga grupper kan vara att vissa ämnen ej tas 
upp, eftersom de ses som självklara inom gruppen. En annan risk kan, enligt 
Wibeck, vara en strävan att deltagarna undviker ämnen eller argument som de på 
förhand vet är känsliga i gruppen. Ytterligare en risk som Wibeck lyfter fram är 
risken att medlemmarna faller in i sina vanliga roller i den naturliga gruppen, trots 
att sammanhanget är nytt. 

Det kan vara av intresse att definiera sammanhållande såväl som särskiljande 
faktorer. De sammanhållande faktorerna är faktorer som är gemensamma för 
gruppdeltagarna, det kan till exempel vara kön, ålder, utbildning. Särskiljande 
faktorer är faktorer som förväntas variera inom gruppen. Särskiljande faktorer av 
intresse kan vara exempelvis politisk åsikt, yrkesval, eller civilstånd. Faktorer som 
i en studie definieras som särskiljande kan i en annan studie definieras som 
sammanhållande och vice versa.  

 
Strukturerad eller ostrukturerad diskussion 
Fokusgruppsdiskussionen kan vara strukturerad eller ostrukturerad, beroende på 
om och hur moderatorn vill styra diskussionen. När man talar om strukturerad 
respektive ostrukturerad diskussion, kan detta antingen syfta på gruppdynamiken 
eller på frågorna. Ostrukturerad gruppdynamik innebär att deltagarna tillåts prata 
så mycket eller så lite de vill, detta till skillnad från en strukturerad grupp-
dynamik, då moderator styr diskussionen genom att till exempel försöka ge alla 
deltagare lika stort utrymme att prata. I de fall moderatorn vill styra intervjun 
(strukturerad form) är frågorna som utgör den så kallade intervjuguiden 
specificerade och relativt många. I annat fall kan intervjuguiden bestå av breda 
områden som bör täckas in (ostrukturerad form). 

Vid framtagandet av intervjuguiden kan olika teorier om sambanden mellan 
attityder och beteende tillämpas, exempelvis Theory of Planned Behaviour 
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(Ajzen, 1988). Viktigt är att utnyttja känd kunskap om det faktiska diskussions-
ämnet.  
 
Förberedelser och introduktion 
Deltagarna bör få information om diskussionens syfte redan när de första 
kontakterna tas. Det är också betydelsefullt att en skriftlig inbjudan skickas ut till 
deltagarna. Vid detta senare tillfälle kan även ett så kallat stimulusmaterial skickas 
med. Materialet kan bestå av utdrag ur artiklar, böcker eller andra citat, men även 
av exempelvis bilder. Det ger deltagarna möjlighet att i lugn och ro läsa igenom 
materialet och reflektera över ämnet. 

Moderatorn håller en kort introduktion i början av sammankomsten. Vid en 
ostrukturerad diskussion tillåts diskussionen flyta fritt mellan deltagarna, så länge 
det givna ämnet diskuteras. Moderatorn kan behöva styra in diskussionen på en ny 
fråga om någon annan fråga tenderar att ta för lång tid eller om diskussionen 
hamnar utanför ämnet, men deltar i övrigt inte i själva diskussionen. 

Inledningen kan vara kort och den får inte understryka intervjuguidens 
betydelse. Syftet med diskussionen kan tas upp, liksom en förklaring till den 
diskussionsform som valts. Det är också lämpligt att upplysa om att syftet med 
anteckningarna och eventuell inspelning endast är att få ett stöd för minnet, vid 
det kommande analysarbetet. Moderatorn ska vara opartisk och inte ses som 
expert på ämnet. Samma moderator bör användas vid varje fokusgruppsdiskussion 
för att säkerställa en tillförlitlig analys. En observatör kan medverka i syfte att 
dokumentera talarordning. Även assisterande moderator förekommer. 

Diskussionen dokumenteras med hjälp av anteckningar och ljud- eller video-
upptagningar. Wibeck beskriver bara analys baserad på avskrift av ljudupp-
tagningar från diskussionerna (transkription), men analysen kan likaväl stödja sig 
enbart på de förda anteckningarna (anteckningsbaserad).  

 
Analys 
Fokusgrupperna analyseras ofta med syfte på innehållet i diskussionerna, men det 
förekommer också att diskussionerna analyseras utifrån interaktion och 
kommunikation inom gruppen. Wibeck poängterar vikten av noggranna genom-
lyssningar av ljudupptagningarna. Det finns även programvara framtagen för 
analys av diskussionsinnehållet. 

Forskarens uppgift är att dra slutsatser av materialet med stöd av de data som 
framkommit. Några generella uttalanden om ett fenomen kan inte göras i en 
kvalitativ studie som denna. Det viktiga är att fenomen görs synliga och 
begripliga. Fokus bör ges de åsikter som upprepas, även om de åsikter som bara 
nämns en gång är intressanta och belysande. 

Det finns tre viktiga faktorer som forskaren bör ta hänsyn till vid analysen: 
• Hur ofta en åsikt framförs (frekvens) 
• Hur många deltagare som framför en viss åsikt (omfattning) 
• Med vilken styrka åsikten framförs (intensitet) 

 
I innehållsanalysen kan forskaren välja att redovisa ämnen som kommer upp i alla 
grupper (horisontell analys) eller att redovisa vad som kommit upp i varje grupp 
separat och redovisa likheter i slutdiskussionen (vertikal analys). 
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Vid analys av interaktioner i gruppen krävs kompletterande analysmetoder, 
vilka också beskrivs av Wibeck.  

Det förekommer således olika sätt att analysera diskussionerna. Valet av metod 
är knutet till syftet med undersökningen. Wibeck beskriver främst analys med 
hjälp av transkription från ljudband. Ett annat alternativ är att moderator och 
medhjälpare skriver rent sina anteckningar var för sig, med ljudupptagningen som 
stöd för minnet. Moderatorn strukturerar texten efter innehållet i vad som sades, 
medan medhjälparen skriver ned hur diskussionen löpte sett utifrån en 
kronologisk ordning. Därefter struktureras och analyseras materialet av 
moderatorn. Ett annat exempel på genomförande av analys kan vara att med hjälp 
av sammanfattande rubriker beskriva hur diskussionen fördes och därefter 
summera vad som sagts under respektive rubrik. Detta är en form av kombinerad 
horisontell och vertikal analys.  

Även om man väljer olika sätt att analysera data, beroende på syftet med 
undersökningen, påpekas i olika sammanhang (Kreuger, 1994) att det är viktigt att 
sträva efter att analysen sker systematiskt och att den är verifierbar. Detta för att 
resultaten skall vara tillförlitliga och autentiska. Kreuger sammanfattar med hjälp 
av sex olika punkter de viktiga stegen vid en systematisk analys av fokusgrupper. 
I en av punkterna poängteras vikten av att både preliminära och slutliga resultat 
bör framgå. Författaren förespråkar även att systematiska protokoll används vid 
arbetet med fokusgrupper.  
 
Kunskaper och erfarenheter hämtade från tidigare fokus-
grupper vid VTI 
Tidigare erfarenheter av diskussioner i fokusgrupp i andra VTI-projekt (se till 
exempel Anund, Sörensen och Wretling, 2000; Sörensen och Hakamies-
Blomqvist, 2000 samt Anund, Kecklund och Larsson, 2002) kan vara värda att 
beakta vid planeringen av fokusgruppsdiskussionerna. Några av de erfarenheter 
som erhållits tas därför upp här.  

Tanken vid fokusgruppsintervjuer är att deltagarna själva spontant ska ta upp 
olika aspekter kring en fråga. En fördel med att moderatorn inte, i egentlig 
mening, intervjuar deltagarna är att chansen blir större att deltagarna kommer in 
på någon väsentlig aspekt som forskaren kan ha varit omedveten om eller förbisett 
vid upprättandet av intervjuguiden. 

Hur länge diskussionen ska pågå beror till stor del på hur engagerade 
deltagarna är. Det är dock rimligt att räkna med att det tar minst en timme, om 
man inkluderar tiden för presentation och introduktion. 

Om diskussionsdeltagarna inte känner varandra väl så bör de ges möjlighet att 
lära känna varandra innan diskussionerna påbörjas. En presentation runt bordet 
kan vara lämplig. Även lokalen har betydelse för diskussionen. Det är klokt att 
välja en lokal där diskussionen kan genomföras ostörd och där deltagarna kan 
känna sig avspända och sitta bekvämt. 

Moderatorn bör ha en eller flera medhjälpare som kan övervaka inspelningen, 
föra kompletterande anteckningar eller anteckna talarordning. Efter varje 
diskussion kan moderator tillsammans med medhjälpare hålla en kort genomgång 
av diskussionens innehåll. Vid detta tillfälle kommer de spontana reaktionerna hos 
moderator och medhjälpare fram, men det ges även möjlighet att jämföra 
anteckningar och diskutera tolkningar av vad som sagts. 
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Det är en fördel att ha tillgång till ljud- eller videoinspelning från respektive 
gruppdiskussion, även om anteckningsbaserad analys väljs. Det finns då möjlighet 
att gå tillbaka och kontrollera vad som sagts. Bra ljudkvalitet är givetvis 
betydelsefull och det finns flera skäl att överväga videoupptagning som enda 
dokumentation. Det kan vara svårt att placera videokameran så att alla deltagare 
kommer med i bild samt att kameran eventuellt kan hämma deltagarna vid 
diskussionen. Det sistnämnda har dock inte varit något problem vid tidigare 
genomförda diskussioner. Med bandspelare eller minidisk-spelare är det lättare att 
ansluta en mikrofon speciellt konstruerad för att användas vid inspelning av 
samtal. 
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Transportsäkerhet och vägutformning 
Susanne Gustafsson   
 2002-09-23  
   

 
Hej! 
Här kommer en liten påminnelse om diskussionsgruppen på VTI som 
genomförs på måndag kväll. 
 
Datum: måndagen den 30:e september 
Tid: klockan 18.30 – ca 20.00 
Plats: Lokal Boren, VTI, Olaus Magnus Väg 35 
Ämne: Användning av mobiltelefonen 

Vi är jätteglada att du vill vara med och diskutera användning av 
mobiltelefon. Ni som träffas är en grupp kvinnor och män i åldern 45-
60 år.  Vår tanke är att ni ska prata om hur ni använder mobiltelefonen 
i ett generellt perspektiv och framför allt i ett trafikantperspektiv. Vi 
är intresserade av era beteenden och vanor när det gäller användning 
av mobiltelefon. 

Eftersom ytterdörren till VTI är stängd under kvällstid kommer vi och 
möter dig vid entrén. Observera att entrén är flyttad till Olaus 
Magnus Väg 35 (SGI-entrén). Vi bjuder på kaffe och macka innan vi 
startar samt att du får två biobiljetter som tack för att du ställer 
upp. 

Vi hoppas givetvis att du inte får förhinder, men skulle det ändå 
inträffa är det bra om vi får veta det så snart som möjligt. Tveka inte 
att ringa om du har några frågor kring arrangemanget eller behöver en 
vägbeskrivning. 

VÄLKOMMEN! 

Susanne Gustafsson  Hans Thulin 
Telefon 013-204324   Telefon 013-204154 
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Diskussionsunderlag för fokusgrupper om mobilen 
i bilen 
Grupp äldre 2002-09-30:  4 män + 4 kvinnor, 45–60 år 
Grupp yngre 2002-10-07: 4 män + 4 kvinnor, 19–25 år 

 
Intervjuguide 
Deltagarna hälsas välkomna och bjuds på fika. Moderator inleder med en 
beskrivning av hur diskussionen är tänkt att gå till och vilket syfte den har. 
Därefter presenterar moderatorn sig och beskriver kort sitt förhållande till mobil-
telefonen och speciellt till mobiltelefonens användning i bilen. Medhjälparna 
presenterar sig på liknande sätt. Alla gruppdeltagarna får sedan presentera sig och 
kort berätta om sin bakgrund. Följande bakgrundsfakta förväntas få en belysning i 
det sammanhanget: 
• Namn 
• Ålder 
• Familj 
• Arbete (anställd/egen företagare, tjänsteman/hantverkare/….) 
• Bilkörning (till och från jobbet, i tjänsten, på fritiden…) 
• Mobiltelefonanvändning (har den med/inte med, på/inte på i bilen…) 
 
Efter att alla presenterat sig inleds diskussionen kring frågan: 
 
• Vad använder du din mobiltelefon till generellt? 

 
Användning vid bilkörning 
• Använder du telefonen när du är gående, cyklist, mopedist, mc-förare…? 
• Vad använder du din telefon till vid bilkörning? 
• Hur använder du mobiltelefon i samband med bilkörning? 
• Vilka skäl finns till att du tar med dig mobiltelefonen vid bilkörning, 

alternativt avstår från att ta med dig den? 
• Har du telefonen påslagen eller avslagen vid bilkörning? 
• Varför har du telefonen på under körning? 
• Vem vill du bli nådd av? 
• Är det privatsamtal eller arbetsrelaterade samtal du tar emot? 
• Ringer du själv upp vid bilkörning och varför? 
• Är det privatsamtal eller arbetsrelaterade samtal du ringer? 
• Känner du att det är viktigt att utnyttja tiden i bilen genom att utföra vissa 

samtal? 
• Har din användning av mobiltelefon i bilen ökat eller minskat under det 

senaste året? 
• Hur många mobiltelefonsamtal genomför du varje dag? 
• Hur lång tid pratar du varje gång? 
• Vad tror du om andras användning av mobiltelefon? 
• Tror du att det finns någon könsskillnad i hur man använder mobiltelefonen? 
• Tror du att det finns någon åldersskillnad i hur man använder mobiltelefonen? 
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Beteende vid samtal 
• Hur gör du när det ringer under färd när du kör? 
• Nekar du att prata och svarar inte? 
• Stannar du bilen? 
• Saktar du ner, minskar du hastigheten? 
• Ber du eventuell passagerare att svara?  
• Minimerar du samtalstiden? 
• Vidtar du några andra försiktighetsåtgärder? 
• Beror ditt beteende på trafiksituationen? 
• Beror ditt beteende på vem som ringer? 
 
Utrustning 
• Vilken typ av abonnemang har du? 
• Vem har betalat telefonen och din samtalstid? 
• Tror du att abonnemangstyp och vem som betalar, påverkar användningssätt 

och användningstid? 
• Vilken typ av utrustning använder du till telefonen? 
• Vilka fördelar och nackdelar finns med olika utrustningar? 
• Använder du någon typ av handsfree och i så fall vilken typ? 
• Använder du röststyrd uppringning? 
• Läser du SMS under körning? 
• Skriver du meddelanden och skickar under körning? 
• Var har du placerat telefonen under körning? 

 
Incidenter 
• Ser du några risker med att använda telefonen i bilen? 
• Vilka händelser kan inträffa då man utnyttjar mobiltelefonen vid bilkörning? 
• Vad kan vara orsaken bakom dessa händelser? 
• Är det någon riskskillnad mellan handsfree och att tala utan handsfree? 
• Har du varit med om några incidenter/tillbud i samband med att du talat i 

telefon vid bilkörning? 
• Vet du någon annan som varit med om några incidenter/tillbud i samband med 

att personen talat i telefon vid bilkörning? 
• Finns det någon speciell riskgrupp? 

 
Nytta 
• Har du haft någon positiv nytta av mobiltelefonen i bilen? 
• Har du haft någon negativ erfarenhet av mobiltelefonen i bilen? 
• Har du använt telefonen i säkerhetssyfte, exempelvis för att ringa efter 

ambulans vid en olycka? 
 

Framtid 
• Är det något du använder mobilen till som idag inte går att göra i bilen, men 

som du vill kunna göra så fort det är möjligt, en slags framtidsvision? 
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Inledande presentation 
• Vi har samlats här ikväll för att höra hur ni funderar när det gäller användning 

av mobiltelefon och speciellt användning av mobiltelefon ute i trafiken. 
 

• Jag ska börja med att berätta lite om hur det är tänkt att det ska gå till. Vi 
kallar en sådan här grupp som samlas under en begränsad tid för att diskutera 
ett givet ämne för en fokusgrupp. Tanken med kvällens diskussion är att ni 
som är här pratar med varandra om era beteenden och vanor när det gäller 
mobiltelefonen i ett generellt perspektiv men speciellt i ett trafikantperspektiv. 
Vi vill att ni ska försöka glömma bort att jag, Hans och Anna är här och enbart 
prata med varandra. Vi kommer att lyssna och anteckna. Det kan hända att vi 
sticker in en fråga någon gång, men det kommer att vara undantagsfall. För att 
vara säkra på att vi inte missar något viktigt som ni pratar om kommer vi att 
spela in er diskussion på band. Det är bra om ni försöker att inte prata för 
mycket i munnen på varandra eftersom det då blir svårt att lyssna av. Vi 
kommer inte att i något skede av analys eller presentation koppla det som har 
sagts till någon individ. Vi är inte intresserade av vem som säger vad, utan 
endast av vad som faktiskt sägs eller inte sägs. Innan vi börjar vill jag betona 
att vi gärna ser att ni diskuterar utifrån era egna beteenden och vanor.  

Vi kommer att ha en liknande fokusgrupp med lite yngre människor nästa 
vecka eftersom vi tror att det är bra att samla människor som har något 
gemensamt och vi misstänker att förhållandet till mobiltelefonen är annor-
lunda för yngre än äldre. De tankar och ämnen som kommer upp i dessa 
båda diskussioner kommer att finnas med som ett underlag till frågor när 
vi senare i höst ska skicka ut en enkät till ett urval av Sveriges körkorts-
innehavare om just beteenden och vanor vid nyttjandet av mobiltelefon. 

 
• Vi börjar med att jag, Hans och Anna presenterar oss. Därefter får ni 

presentera er för varandra. Berätta lite om hur er familj ser ut, var ni arbetar, i 
vilken omfattning ni kör bil och något kort om ni har med mobilen i bilen eller 
inte.  

 
• Jag heter Susanne och är 41 år. Jag har arbetat på VTI som forskningsassistent 

i snart 2 år. Jag har 4 barn och bor utanför Tallboda. Jag åker bil till och från 
jobbet varje dag, ibland åker någon/några av barnen med då också. Sen an-
vänder jag bilen för att skjutsa barnen till aktiviteter, handla osv. När jag 
tänker på hur jag använder min mobiltelefon kan jag säga att jag numera alltid 
har mobilen med mig i bilen, den är påslagen och jag brukar svara om det 
ringer. Jag vill helt enkelt kunna bli nådd, speciellt av mina barn. Det händer 
också att jag ringer själv och jag har även läst av något meddelande vid 
bilkörning. 

 
• Anna och Hans presenterar sig. 
 
• För att öppna diskussionen börjar jag med att fråga hur ni använder era 

mobiltelefoner generellt sett och sedan är det bara att ni pratar på. 
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