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Abstract
Syftet är att undersöka om ålder, kön och tidigare erfarenhet av släkt
och vänner som har använt sig av mobiltelefonen i kombination med
bilkörning relaterar till föreställningarna om riskkällan med att köra bil
samtidigt som man sms:ar, prata i mobilen, använder headset och
använder internet/surf på mobiltelefonen. Syftet är också att redogöra
för respondenternas berättelser om riskkällan. Vi har använt oss av
mixad metod- triangulering, för att få ut så mycket som möjligt från
datamaterialet, både subjektivt och objektivt. Våra slutsatser är att kön
inte relaterar till riskerna med mobilanvändning, medan ålder relaterar
till hur man föreställer sig risken med att sms:a samtidigt som man kör
bil. Det visar sig att ju äldre man bli desto mindre värderar man risken
med att sms:a och köra bil samtidigt. Tidigare erfarenhet av släkt och
vänner som har använt sig av mobiltelefonen i kombination med
bilkörning undersökte vi genom att låta respondenterna svara ja eller nej
på om de har erfarenhet av att släkt och vänner har använt sig av
mobiltelefonen i kombination med bilkörning. Det visar sig att har man
inte någon erfarenhet av släkt och vänners mobilanvändande, så
föreställer man sig risken med att surfa/använda internet som låg när
man kör bil samtidigt. Vi kan se tendenser i vår spridning i det
kvantitativa- och kvalitativa materialet där headset i kombination med
bilkörning upplevs som säkrare än att prata i en handhållen
mobiltelefon.
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Introduktion
Vi lever idag i ett globalt samhälle där bland annat tekniska lösningar har gjort det lättare att
förflytta sig och kommunicera. Utvecklingen har gått från ett brukarsamhälle till
industrialiseringen och till dagens risksamhälle, som kan gå mot en andra modernitet. Den
tekniska utvecklingen som kommer ur industrialiseringen har skapat nya risker som omger
oss i vår vardag. Riskerna är både kända och okända för vårt medvetande och skapar även
latenta risker som vi ännu inte har blivit bekant med. Idag står vi inför gränsöverskridande
risker som kan drabba vem som helst utan deras direkta vetskap om riskerna, vilket skapar ett
behov av att kunna identifiera och minimera de risker som finns i vår vardag för ett tryggare
liv (Beck, 1986).
En känd risk som allmänhet och forskare känt till under en längre tid och som man har försökt
att minimera, är risken att omkomma till följd av en trafikolycka. Försöken till att minimera
riskerna i trafiken har försvårats till följd av ett nytt fenomen, där mobiltelefonanvändande
och bilkörning har integrerats med varandra, vilket skapat nya risker. Mellan åren 2010-2011
så ökade antalet trafikolyckor med dödlig utgång från 290 till 314 stycken (Vikström, 2012).
Varför ökningen har skett är det svårt att bedöma, men en av de bidragande orsakerna kan
vara mobilanvändning i kombination med bilkörning.
Riskerna med att använda mobiltelefonen i kombination med bilkörning har resulterat i en
debatt om hur man ska hantera detta. Många länder har idag lagstiftningar som skapar
restriktioner för mobilanvändandet i kombination med bilkörning, där lagstiftningen har gett
olika resultat. Alla länder i EU har idag restriktioner mot mobilanvändande i trafik, förutom
Sverige, då regeringen nyligen har beslutat om att inte införa några lagar för att påverka vårt
mobilanvändande i trafik (Dawod, 2012). I Sverige hänvisas man till trafikförordningen, som
berör vårdslöshet i trafik, samt att man har tittat på ett flertal alternativa lösningar och förslag
på hur man ska kunna minimera riskerna i trafiken (Kircher, Petter & Ahlström, 2012:22-84).
I Kalifornien infördes 2008 ett förbud mot att använda handhållen mobiltelefon vilket
resulterade i en halvering av antalet omkomna i trafiken (Östberg, 2012:30-31, Brown Jr,
2012). Det finns motstridiga resultat på hur effektivt en lagändring är, då det visar sig att vissa
länder ser att mobilanvändandet återgår till samma utsträckning som innan en restriktion av
användandet av mobiltelefon i trafik (Kircher, Patten & Ahlström, 2011:7). I Sverige
omkommer också ca 10-20 personer varje år till följd av mobilanvändning i kombination med
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bilkörning (Öbom, 2012). Men det finns ett mörkertal vilket gör att siffran kan vara ännu
större.
Vi har funnit det intressant att studera detta område gällande mobilanvändandet i kombination
med bilkörning med fokus på blivande körkortsägares riskperception genom respondenternas
skattning och berättelse om ”den dödliga mobiltelefonen”.

Bakgrund
Idag är det mer eller mindre en självklarhet att äga en mobiltelefon. Telefonens utveckling har
gett kommunikationen nya egenskaper tillsammans med det ökade användningsområdet som
mobiltelefonen erbjuder som exempelvis lyssna på musik och betala räkningar m.m.
Kortfattat kan man säga att det finns en telefonkultur som snabbt har utvecklats från det fasta
telefonnätet till det mobila användandet (Goggin, 2006). I Sverige har denna nya telefonkultur
utvecklats så att Sverige är världens mobiltelefontätaste land med över 10 miljoner
mobilabonnemang (Karlberg, 2005).
För att försöka undersöka effekterna av detta fenomen gällande mobilanvändande i
kombination med bilkörning har man utfört studier för att identifiera de distraktioner som kan
vara skadliga för person och egendom. Personer som redan har körkort har blivit studerade i
större utsträckning än blivande körkortsinnehavare gällande mobilanvändning och körandet
av bil samtidigt. Distraktionerna som kan identifieras i samband med körandet av bil och
användandet av mobiltelefon är uppdelade i tre delar; visuell distraktion (att titta bort från
vägen), kognitiv/auditiv distraktion (att tänka på något annat än trafiken) och motorisk
distraktion (att ta händerna från ratten) (Kircher et al. 2011:7-8).
I studierna så finner man tydligt att förarens prestationsförmåga påverkas av att prata i
mobiltelefonen. Även uppgifter som att använda knappsatsen eller pekskärmen på mobilen
försämrar förarens prestationsförmåga, då de nämnda distraktionerna ges till känna i olika
grad beroende på handling (Kircher et al. 2011:17). Distraktionerna påverkar förmågan att
hålla hastigheten, hålla sig i rätt fil och att hålla ett bra avstånd till bilen framför sig själv,
samt att reaktionstiden försämras och att det blir svårare att kunna ha kontroll över den övriga
trafiken runtomkring sig själv (Ferguson, 2003:75). Att använda mobiltelefonen samtidigt
som när man kör ses som lika riskfyllt som att vara påverkad av alkohol. De som använder sig
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mobiltelefonen när de kör bil har 400 % - 500 % större sannolikhet att bli inblandad i en
bilolycka (Redelmeier & Tibshirani, 1997).
Det finns idag en mängd produkter som kan knytas till mobiltelefonen, som exempelvis
headsetet som finns till hands för att frigöra händerna under samtal. Många förare och
blivande

förare

ser

headset

som

det

säkraste

alternativet

gentemot

de

andra

användningsområdena mobiltelefonen kan erbjuda, men samtidigt finns det ingen forskning
som pekar på att det skulle vara mindre farligt att använda headset jämfört med en handhållen
telefon när man pratar (Kircher et al. 2011:20). Blivande körkortsägare ser risken som lägre
med att prata i headset än att prata enbart i mobiltelefonen innan man har erhållit utbildning
på området. Efter utbildning så värderade de blivande körkortsägarna riskerna med att
använda headset likvärdig med risken att enbart prata i mobiltelefonen (Willis, 2003:73-75).
Men det framkommer inte om det finns några skillnader mellan kön eller ålder (sociala
faktorer), för att på så sätt förklara individernas riskperception och varför det skulle kunna
vara någon skillnad eller icke skillnad.
En oerfaren förare kräver mer koncentration i sitt handlande som förare, vilket gör att det i
kombination med en mobiltelefon gör det mer riskfyllt att framföra sitt fordon (Kircher et al.
2012:17). Forskning som inriktat sig på nyblivna körkortsinnehavare visar att ungdomar har
en större benägenhet att ta risker i trafiken, vilket kan bero på avsaknaden av tidigare
erfarenhet. Ferguson (2003:72) skriver; ”While this may or may not be a choice that drivers
make consciously, in the case of young beginning drivers, the margins of error assumed also
may have to do with driving inexperience (i.e., they do not know any better)”. Här är det
möjligt att se ålder som en bidragande orsak till bristen på erfarenhet, som kan påverka
riskperceptionen.

Problemformulering
Vi kan se att fokus har legat på psykologiska faktorer och att man inte har haft fokus på
sociala faktorer och då framförallt när det gäller blivande körkortsägare. Detta leder i sin tur
till en kunskapsbrist som kan vara nödvändig att fylla då det ger en kompletterande bild med
de sociala faktorerna. Därför finner vi ett intresse i att titta på hur sociala faktorer kan vara
bidragande till riskperceptionen hos blivande körkortsägare.
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Vi finner det även intressant att studera de blivande körkortsägarna och
och deras riskperception
eftersom de är de framtida trafikanterna som ska förhålla sig till den risk som skapas i
kombination med mobilanvändning och bilkörning. Det är även anmärkningsvärt att ha
uppmärksammat att det inte har utförts någon omfattande forskning
forskning hos de blivande
körkortsägarna eftersom det ändå är där grunden för den framtida trafikutvecklingen sker.
Med ett ökat fokus på de blivande körkortsägarna så ser vi fördelarna till en god
utvecklingsgrund för hur man kan arbeta förebyggande med dessa individer så att riskerna
minimeras, men då behöver man en mer sociologisk inriktning som komplement till
psykologiska faktorer.
För att införa sociologi och för att försöka bredda kunskapen om blivande körkortsägares
riskperception vill vi titta på om de sociala faktorerna om kön, ålder och tidigare erfarenhet
av släkt och vänner som har använt sig av mobiltelefonen i kombination med bilkörning
påverkar riskperceptionen.

Syfte
Syftet är att undersöka om ålder, kön och tidigare erfarenhet av släkt och vänner
nner som har
använt sig av mobiltelefonen i kombination med bilkörning relaterar till föreställningarna om
riskkällan med att köra bil samtidigt som man sms:ar, prata i mobilen, använder headset och
använder internet/surf på mobiltelefonen
mobiltelefonen. Syftet är också att redogöra för respondenternas
respondente
berättelser om riskkällan.

Oberoende
(x)

Fig. 1

Beroende
(y)

Kön

Riskhedset

Ålder

Föreställning
risk-sms

Tidigare
erfarenhet av
släkt och vänner

Riskprat i
mobiltelefonen

Föreställning
risk-surf/internet

Frågeställningar
•

Finns det könsskillnader i riskperceptionen gällande de valda riskerna?

•

Påverkar ålder riskperceptionen gällande de valda riskerna?

•

Påverkar tidigare erfarenhet av släkt och vänner som använt sig av mobiltelefonen i
kombination med bilkörning riskperceptionen gällande de valda riskerna hos de
blivande körkortsägarna?

•

Hur berättar de blivande körkortsägarna om de föreställda riskerna med att köra bil
samtidigt som man sms:ar, prata i mobilen, använder headset och använder
internet/surf på mobiltelefonen?

Teoretiskt ramverk
Vi kommer först att presentera könet betydelse i samhället utifrån genusteori, där vi kommer
att integrera ålderns betydelse och utvecklingen av erfarenhet och vanor tack vare åldrandet.
Vi kommer sedan att kortfattat att återge begreppet riskperception och beskriva de tre
övergripande faktorer som påverkar individens riskperception, nämligen; Sociala och
samhälleliga faktorer, riskkällan och individen själv. Vi kommer att använda oss av de
sociala faktorerna för att förklara riskperceptionen i resultat och analysdelen.

Genus, ålder och tidigare erfarenhet
De teorier som finns om kön har en sak gemensamt, vilket är att alla teorier beskriver att det
kön du föds med kommer att påverka hur du blir som människa, vilket kommer att påverka
hur du kommer att leva och agera gentemot andra. De föreställningar som finns om könen
kommer att påverka vad man som man eller kvinna förväntas göra (Connell,
2009:19). Teorierna försöker att spåra konsekvenserna för hur män och kvinnor är eller inte är
erfarenhets- och beteendemässigt lika genom beskrivningar och förklaringar (Ritzer,
2009:375). Man ska vara försiktig med att generalisera ojämlikheter och jämlikheter i en allt
för stor utsträckning mellan nationer och grupper, då den sociala och historiska kontexten
skapar olika förutsättningar för könets roll i olika samhällen (Wharton, 2012:7). Det finns
försök till att ge en mer generell bild om att vita män tenderar att värdera riskerna lägre än vad
kvinnor gör, även kallat the white male effect (Olofsson, 2009:62). Detta kan dock till viss del
ifrågasättas då det finns forskning som visar på att det i ett jämställt samhälle, som Sverige,
inte påverkar könets roll i samhället, och att det i sin tur inte påverkar riskperceptionen mellan
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könen i lika stor utsträckning. Emellertid kan skillnader fortfarande uppstå mellan könen med
olika etnisk bakgrund i ett jämställt samhälle. De kallar det för societal inequality effect än
för the white male effect (Olofsson & Rashid, 2011:1016-1032). Vi finner det intressant att
titta på könets roll i vår undersökning för att försöka se om det finns skillnader mellan könen
eller om det inte finns någon könsskillnad som kan vara ett tecken på ett mer jämställt
samhälle och om det påverkar riskperceptionen.
Utvecklingen inom genusforskningen har skapat ett intresse att titta på andra faktorer som kan
generera stratifiering och skillnad mellan könen, som exempelvis ålder (Wharton, 2012:6).
Åldrandet utgörs av komplicerade biologiska, psykologiska och sociala processer. Med
åldrandet blir man också mer medveten om positiva processer med åldrandet, till exempel en
ökad social förmåga. Socialt inriktade definitioner på ålder ser åldrandet av en person som en
utvecklingsprocess som betonar erfarenheten samt vanor hos personen (Berg, 2007:11-12).
Det som förknippar ålder med människan, är tiden, som den naturliga utvecklingen av
åldrandet. Tiden kan vi inte se, känna, lukta eller höra på. Att bli gammal är en långsam
process, vilket är svårt för människan att uppfatta, där endast kroppen uppfattar processen
(Hockey & James, 2003:41). Även vetenskapen om åldrandet (gerontologi) är intresserad av
könets roll. Denna skillnad har gjort att sociologer som vanligtvis har det primära
forskningsfokuset på ålderns sociala effekter, börjat integrera kön i sin forskning för att
nyansera bilden av ålders olika sociala påverkan (Arber, Davidson & Ginn, 2003:17). Ålder
blir därmed en central bas för att strukturera sociala relationer, då den relativa makten och
värderingarna kan skifta inom en familj eller olika generationer (Arber et al. 2003:86). Ålder
har vi valt att titta på därför att visar på att det kan påverka individens riskperception.
Generellt brukar man säga att äldre personer uppfattar risker som allvarligare än yngre, men
det finns undantag. Unga värderar till exempel risker som berör våld och sex som högre än
vad äldre individer gör (Olofsson, 2009:62). Vi kommer att använda ålder för att titta på om
det påverkar riskperceptionen.
Ålder, är som beskrivet ovan, kopplat till erfarenhet, vanor och social förmåga. Alla dessa
utvecklas under tidens gång tack vare interaktionen med andra människor. Vi har därför valt
att titta på den erfarenhet som de blivande körkortägarna har av att släkt och vänner använder
sig av mobiltelefonen i kombination med bilkörning. I sociala sammanhang så kan responsen
till en risk förmedlas via sin omgivning vilket kan påverka individens uppfattning om riskerna
(Slovic, 2009:221), vilket ger erfarenhet och vanor. En förmedling av risk skulle kunna vara
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risken med att köra bil och använda mobiltelefonen. Denna förmedling av risken, från släkt
och vänner tas emot olika av olika personer. Det kan bero på att människor är olika bra på ta
till sig information om risker som kan drabba individen (Slovic, 2010:69). Som individ kan
man tolka riskerna efter tillit, förtroende och familjaritet där ”…tillit relateras till risk och
sårbarhet medan förtroende istället relateras till familjaritet och tidigare erfarenheter av
olyckor och kriser” (Olofsson, 2009:57). Det skulle kunna vara så att en blivande
körkortsägare känner tillit till sin omgivning där vänner och släktingar använder sig av
mobiltelefonen i kombination med bilkörning. Tilliten kan i sig skapa en risk, då det kan
skapa en falsk bild av trygghet. Skapar den person man litar på en riskfylld handling, så kan
den handlingen tolkas av den blivande körkortsägaren som mindre riskfylld på grund av
tilliten till den personen, vilket kan påverka erfarenheten och vanorna av risken. Därför finner
vi det intressant att titta på om respondenterna har erfarenhet av att släkt och vänner använder
sig av mobiltelefonen i kombination med bilkörning för att se om det påverkar
riskperceptionen.

Riskperception
Riskperception har sin utgångspunkt i kognitiv psykologi. Vilket ”… betyder att man studerar
individens kognitiva processer i samband med riskbedömningar och hur dessa bedömningar
hänger samman med ett eventuellt beteende. Enkelt uttryckt kan man säga att kognitioner
handlar om de mekanismer som ligger bakom våra tankeprocesser som t.ex. beslutsfattande,
perception, språk och intelligens” (Olofsson, 2009:44). Senare forskning har kommit fram till
att riskperceptionen påverkas av tre övergripande faktorer som benämns som riskkällan, den
enskilde individen och sociala samt samhälleliga faktorer (Olofsson, 2009:47-63). Vi
kommer i denna undersökning att fokusera på de sociala och samhälleliga faktorerna inom
riskperceptionen, då vi vill titta på om kön, ålder och erfarenhet av att släkt och vänner
använder sig av mobiltelefonen i kombination med bilkörning, som sociala och samhälleliga
faktorer. Vi kommer även att titta på riskkällan, där kombinationen av mobiltelefonen och
bilkörning är källan till risken. Individen själv kommer vi att presentera för att knyta ann till
individens erfarenhet via kön och ålder.
Sociala och samhälleliga faktorerna är en av de faktorer som påverkar individens
riskperception. Kortfattat kan man säga att det handlar om hur vår riskperception påverkas av
olika sociala, ekonomiska och kulturella faktorer. De sociala och samhälleliga faktorerna kan
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inbegripa nästan allt i den sociala omgivningen. Inom riskperceptionsforskningen brukar man
dock begränsa sig till de faktorer som kan relateras till individen direkt (Olofsson, 2009:56).
Den faktor som relaterar till individen och som vi kommer att använda oss av i
undersökningen, som en sociala och samhälleliga faktorer, är kön, ålder och tidigare
erfarenhet av att släkt och vänner använder sig av mobiltelefonen i kombination med
bilkörning. Kön ses inom sociologin som en produkt av sociala strukturer som skapar
ojämlikhet och olika förutsättningar mellan könen (Wharton, 2012). Det kön du föds med
kommer att påverka hur du blir som människa. De föreställningar som finns om könen
kommer att påverka vad man som man eller kvinna förväntas göra (Connell, 2009:19). Det
har på senare tid skapats ett intresse att integrera ålder med kön, för att nyansera
uppfattningen om ålderns och könets betydelse. Ålder påverkar individens riskperception där
erfarenheten man får med sig under livets gång generar ny kunskap som gör att
riskperceptionen ändras över tid. Denna förändring av riskperceptionen kan exempelvis ha att
göra med kroppens egna fysiska utveckling som gör att äldre personer oroar sig mer för
hjärtinfarkter än vad yngre personer gör (Olofsson, 2009:62).
I ett socialt sammanhang så kan responsen till en risk förmedlas via sin omgivning, t.ex.
vänner, familj och myndigheter, vilket kan påverka vår uppfattning om riskerna (Slovic,
2009:221). Denna uppfattning kan även kopplas till de erfarenheter och vanor man får under
tidens gång som relaterar till ålder och riskperceptionen. Till denna knyter vi ann tidigare
erfarenhet av att släkt och vänner har använt sig av mobiltelefonen i kombination med
bilkörning samt att vi återkopplar detta till tillit, förtroende och familiaritet som vi beskrivit
tidigare i rapporten.
De sociala och samhälleliga faktorerna har på senare tid också kopplats samman med tekniska
faktorer (Slovic, 2009:221), som exempelvis möjligheten att kunna kommunicera med
mobiltelefon och att köra bil. Därför har vi funnit det intressant att titta på kombinationen av
användandet av mobiltelefonen i kombination med bilkörandet, vilket inom riskperceptionen
är riskkällan.
Riskkällan i vår undersökning består av mobiltelefonen och bilkörningen i kombination med
varandra. Det är inte allt för ologiskt att anta att en majoritet är ägare av en mobiltelefon idag,
emellertid så kan det bland annat skilja sig åt på grund av socioekonomiska faktorer. I vår
undersökning ber vi respondenterna att föreställa sig risken med att använda sig av
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Tidsrymdsperspektivet tenderar att påverka riskperceptionen, då risken i detta fall är diffus
(om risken är okänd och diffus så upplevs riskerna som större än om riskerna är kända),
eftersom respondenterna inte själv har erfarenhet av att köra bil med mobiltelefon. På grund
av tidsrymden värderas den risk som är omedelbar högre än risken som ligger i framtiden då
risken inte är lika akut som vid en, i tidsrymden, omedelbar risk.
Ursprunget till riskkällan ses som naturligt eller skapad av människan där de naturliga
riskerna som skapas av naturliga fenomen accepteras i större utsträckning än de risker som är
skapade av människan (Olofsson, 2009:49). I denna undersökning blir det fokus på risken
skapat av människan, vilket är mobilanvändandet i kombination med bilkörning. Vi kommer
mer explicit att fokusera på de föreställda riskerna om att köra bil samtidigt som man;
använder headset, sms:ar, pratar i mobiltelefonen och använder internet/surfar med mobilen.
Risker kan även uppfattas som ofrivilliga och frivilliga, vilket till exempel innebär att en
person ofrivilligt kan utsättas för någon annan person som använder mobiltelefonen i
kombination med bilkörning, och därmed ökar risken för sig själv och andra att omkomma.
Eller så kan risken vara frivillig, där man är medveten om riskerna med att prata i telefonen
och köra bil. Man tittar även på om en risk kan generera förlust eller nytta (Olofsson,
2009:49). Ett exempel på detta kan vara att man är försenad till ett möte och därmed ringer
under färd till en kollega och meddelar sin försening, vilket är positivt (nytta) då denne kan
sänka farten och inte behöver köra fortare än nödvändigt (Kircher et al. 2012:15). Emellertid
innebär mobilanvändandet en förlust då risken för olyckor ökar genom att koncentrationen på
omgivningen blir mindre.
Individen själv, har fokus på de personliga egenskaperna hos individen.
En intressant aspekt i ämnet, riskförnekelse/orealistisk optimism, visar att den enskilde
individen bedömer riskerna lägre för sig själv än för andra. En tolkning som gjorts utifrån
detta, för att förklara riskförnekelsen, är att det kan handla om den enskilda upplevda
kontrollen av riskerna, där kontrollen gör att man upplever det som mindre riskfyllt.
Riskperceptionen påverkas även av affekter, det vill säga känslor som individen bär med sig i
form av erfarenheter och föreställningar (Olofsson, 2009:54). Faktorn individen själv och de
personliga egenskaperna kan kopplas till den personliga erfarenheten och föreställningen
utifrån kön och ålder.
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Metod
Vi har använt oss av en kombination av kvantitativ- och kvalitativ metod som kallas
triangulering. I vår kvantitativa del i uppsatsen har vi använt oss av logistisk
regressionsanalys för att studera hur ett antal oberoende variabler relaterar till ett antal
beroende variabler. Det statistikprogram som har använts är SPSS. I vår kvalitativa metod har
vi genomfört tre gruppintervjuer där de berättat om risker de ser med mobilanvändandet i
kombination med bilkörning. De båda metodresultaten har sedan triangulerats i resultat och
analys återgivningen i rapporten.

Tillvägagångssätt
Enkäterna skickades först elektroniskt till de valda körskolorna så att de själva hade
möjligheten att skriva ut enkäterna och dela ut dem till de blivande körkortsägarna.
Enkätutdelningen gjordes en månad innan c-uppsatsstarten, där vi aktivt tog kontakt med
körskolorna för att få godkännande att dela ut enkäterna hos dem samt ge dem muntlig och
skriftlig information. Trots det skriftliga och muntliga godkännandet så delades inte enkäterna
ut på det sätt som var överenskommet, där endast en körskola av fyra, aktivt delat ut
enkäterna och visat intresse. Då vi insåg att underlaget skulle bli för litet, vidgade vi
undersökningen till att även beröra gymnasium elever som är blivande körkortsägare. Detta
möjliggjorde att vi fick in ett större datamaterial. Vi delade även själva aktivt ut enkäterna på
de fyra valda körskolorna, som ett bekvämlighetsurval. Vi ser att studien hade kunnat bli
bättre om körskolorna delat ut enkäterna som det var tänkt från början, vilket hade gett mer
tid för analys av data.
En ytterligare aspekt är att frågorna som fanns i enkäten var mest anpassade efter körskolorna
och de som är blivande körkortsägare, vilket kan ha gjort att vissa av frågorna som besvarades
av respondenter utanför körskolor kändes lite malplacerade. Emellertid upplever vi att denna
utvidgning av urvalet som vi gjort på grund av att insamlingsprocessen hos körskolorna inte
fungerade som överenskommet, har påverkat datamaterialet både positivt och negativt. Det
positiva är att vi har fått en bred spridning vad gäller ålder, vilket kan ha bidragit med nya
perspektiv till studien som annars inte hade erhållits. Det negativa är emellertid att det kan ha
bidragit till extremvärden. Detta kan studeras i bilaga 3. En ytterligare positiv aspekt är att vi
inte har bortfall i någon utav de ställda frågorna på de besvarade enkäterna. En anledning till
detta kan vara att enkätformatet var enkelt att följa för respondenterna. Emellertid kunde
enkäten ha optimerats estetiskt och språkligt, men på grund av tidsbrist och vår planering var
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detta inte möjligt. Urvalet i undersökningen är också liten vilket gör att precisionen rent
statistiskt blir osäkrare.
Gruppintervjuer gjordes också på en av de gymnasieskolor vi besökte, i ett café, där vi
fångade upp intresserade elever. Under tiden som intervjuerna ägde rum bjöd vi även
respondenterna på fika. Intervjuerna gick bra och vi fick svar på de frågor som ställdes.
Intervjuerna spelade vi in via diktafon och transkriberades. Vi skrev ut materialet för
tematisering och kodning. När data var insamlad analyserades det kvantitativa materialet
genom att använda logistisk regression, medan det kvalitativa materialet skrevs ned i
berättelse format efter temana; föreställningar om risken med att sms:a, riskprat i mobilen,
risken med att använda headset, och föreställningen om risken med använda surf internet i
kombination med bilkörning.

Datamaterial
Det kvantitativa datamaterialet bestod av 140 besvarade enkäter, varav vi delade ut 150
enkäter. De oberoende variablerna som vi valt att använda oss av är ålder, kön och erfarenhet
av släkt/vänner som använt sig mobiltelefonen i kombination med bilkörning. Ålder har mätts
efter deras aktuella ålder, i kvot-skala. Sex stycken ”dummys” har använts för att genomföra
den logistiska regressionsanalysen. Dessa är kodade 1-2 (0) vilket är liten risk, och där 3-5 (1)
räknas som hög risk. Kön mäter vi som man (0) eller kvinna (1). Erfarenhet av släkt/vänner
som har använt sig av mobiltelefon när de kört bil, har mätts genom att de blivande
körkortsägarna svarar ja (0) eller nej (1) på om de har erfarenhet av detta. De variabler som
redovisades i figur 1 i samband med syfte och frågeställningar, är kopplade till följande frågor
i enkäten;
- Vilken risk ser du som den största risken i samband med användandet av headset och
framförandet av ett fordon? (1 är mycket liten risk och 5 mycket stor risk)
1 2 3 4 5
- Föreställ dig att du har ett körkort och en mobiltelefon, hur stor uppskattar du risken med att
köra bil och SMS:a med mobiltelfonen samtidigt? (1 är mycket liten risk och 5 mycket stor
risk)
1 2 3 4 5
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- Hur stor eller liten skattar du risken i samband med att prata i mobiltelefonen och
framförandet av ett fordon? (1 är mycket liten risk och 5 mycket stor risk)
1 2 3 4 5
- Föreställ dig att du har ett körkort och en mobiltelefon, hur stor uppskattar du risken med att
köra bil och surfa/använda internet med mobiltelefonen samtidigt? (1 är mycket liten risk och
5 mycket stor risk)
1 2 3 4 5

- Har någon i din omgivning (mor, far, bror/syster, kompis el. dylikt) använt sig av
mobiltelefon vid framförande av fordon? Ja (0) / Nej – vet ej(1)
De variabler vi valt att titta på ser vi som riskkällor när det gäller mobilanvändandet i
kombination med bilkörning. Vi har valt headset som variabel då användning av headset i
trafik upplevs som säkert i förhållande till att enbart prata i mobilen (Willis, 2003:73-75).
Föreställning sms och surf/internet användning berör riskkällan i riskperceptionen, liksom
variabeln riskprat i mobilen.
Spridningen i vår data ser ut som följer, medelåldern på respondenterna i
enkätundersökningen som deltagit är i genomsnitt 18 år och medianåldern är 17 år. I studien
så har fler kvinnor deltagit (62, 9 %), motsvarande männens (37,1%). Alla som deltagit i
studien har idag mobiltelefon där antalet år de haft mobilen är i genomsnitt 7,8 år. Majoriteten
av respondenterna har gymnasieutbildning (92,1%), medans 4,3% har grundskoleutbildning,
2,1% har övrig utbildning, endast 1,4 % har högskoleutbildning. Personer med annan etnisk
bakgrund är 11,4%.
Det utfördes även tre gruppintervjuer som vardera var 20 minuter. Totalt intervjuades nio
personer i åldersspannet 16 - 22. Intervjugrupperna ser ut som följer, där intervjugrupp 1
bestod av två män och tre kvinnor i ett åldersspann mellan 17-22 år. Intervjugrupp 2 bestod i
sin tur av två män i 16 års ålder respektive intervjugrupp 3 där respondenterna var två
artonåriga män.

Etiska riktlinjer
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Etiska riktlinjer är en viktig del i forskningen och att man agerar etiskt korrekt i alla lägen
(Reardon, 2006:21). Vi har i vår studie varit noga med att förhålla oss till de specifika
riktlinjer som akademikerförbundet förhåller sig till. Detta då det är viktigt att tänka på etiska
ställningstaganden så att inte en konflikt uppstår mellan forskare och övriga inblandade i
forskningen. Vi tycker att det är viktigt att respektera varje enskild människa så att
undersökningen inte känns kränkande (Akademikerförbundet, 2011:14–15). De etiska
ställningstaganden vi har tagit hänsyn till under intervjuerna och enkätundersökningen är;

•

Namnkonfidentialitet vid empiri redovisningen samt vid renskrivningen av
intervjuerna. Detta för att värna om respondenternas privatliv (Kvale & Brinkmann,
2009:293). Vi har då presenterat de blivande körkortsägarna i den kvalitativa delen
som bokstäver, istället för att använda deras fullständiga namn. I enkätundersökningen
var det frivilligt om man ville vara anonym eller inte. Majoriteten valde också att vara
anonym i enkätundersökningen.

•

Vi har även använt oss av informerat samtycke, då vi berättar för respondenterna vad
syftet med studien handlar om och förklarar hur resultaten och dataåtergivningen
kommer att ske.

•

Om en fråga skulle kunna få negativa konsekvenser för intervjupersonen, eller att den
intervjuade skulle verka obekväm av frågan, påpekade vi att det är okej att inte svara
på den frågan.

Urval
Bekvämlighetsurval är den urvalsmetod vi använt oss av i de båda metodapproacherna.
Bekvämlighetsurval är, som namnet antyder, att forskaren väljer de personer som finns på en
viss plats vid en given tidpunkt som finns i forskarens närhet (Bryman, 2009:114). De
personer som ingår i undersökningens kvantitativa och kvalitativa del är alla blivande
körkortsägare. Emellertid kommer de inte bara ifrån körskolor, utan också från
gymnasieskolor.

Logistisk regressionsanalys
Då det finns två begränsningar i multipel regressionsanalys med minsta kvadratmetoden, där
det första är kravet att använda en kvantitativt beroende variabel och det andra att residualen
inte får vara snedfördelad. Logistisk regression är därför intressant för vår studie då dess
matematiska förutsättningar inte är lika strikta som med minsta kvadratmetoden. Metoden
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passar också bra för mätskalor på ordninal och nominal nivå. Detta då den beroende variabeln
skall vara binär (en logit ), vilket innebär att man antar samplingsfördelningen för det
studerade utfallet som kallas binomialfördelningen. I statistiken beskriver
samplingsfördelningen hur en storhet fördelar sig t.ex. genom medelvärdet. Ett exempel på
vad man kan undersöka med logistisk regression är om ålder eller kön relaterar till en
beroende variabel, som exempelvis kan vara föreställningen om risken med att sms:a och köra
bil. Resultatet skulle då kunna bli att desto yngre man blir desto mindre föreställer man sig
risken med att sms:a och köra bil. Resultatet tolkas då genom att avläsa oddskvoten, vilket är
en ytterligare aspekt som skiljer vanlig regression från logistisk regression. Då man i logistisk
regression använder maximum likelihood metoden. Metoden används då för att uppskatta
parametrarna i regressionen genom att använda sig av produkten av samtliga tätheter (L).
SPSS, som vi använt söker då genom en iterativ process efter de värden som är mest
konsitstenta med de observerade värdena (Djurfeldt & Barmark, 2010:125-130). Detta
förutsatt att samplingsfördelningen är binomial.

Gruppintervju
Vi har använt oss av gruppintervju, där de blivande körkortsägarna hade möjlighet att
diskutera de ställda frågorna tillsammans (Bryman, 2002:127). I rapporten använder vi oss av
en narrativ approach för att kunna ta del av de blivande körkortsägarnas berättelser om det
valda ämnet (Creswell, 2007:54). Intervjun strukturerades upp i tre delar; inledande frågor,
huvudfrågor och avslutande frågor (Gilbert, 2009:238-239). Vår intervjuguide bygger på de
riskområden som finns i enkätundersökningen, för att lättare kunna skapa en triangulering
samt för att intervjun inte skall frångå det som skall diskuteras. Vi ställde även följdfrågor på
de frågor vi ställde för att kunna fördjupa oss i ämnet som diskuterades. Målet med våra
intervjuer är att säkerställa att respondenternas svar kan sammanställas på ett jämförbart sätt
(Bryman, 2002: 123).
Vid intervjutillfället fanns strävan att poängtera att vi inte söker vad som är rätt och fel, utan
mer om deras egna berättelser om hur de ser på mobilanvändandet i kombination med
framförandet av fordon. Vid intervjutillfällena gick vi igenom de etiska ställningstaganden
som vi valt att ta med i rapporten och vid intervjutillfället. Materialet spelades in med
diktafon och har ordagrant transkriberats. De personer som medverkat i intervjuerna har
namngivits fiktivt med bokstäverna A, B, C, D, E. Vid några tillfällen var det svårt att höra
vad som sades, vilket gjorde att det genomfördes ett flertal genomlyssningar på de
svårlyssnade partierna för att säkerställa vad som sades vid intervjuerna. För att återge
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berättelserna gjordes en analys av materialet med fokus på meningen i texten och dess
språkliga form där data sammanställs i strukturer, former och funktioner som kan hittas i
berättelserna (Kvale & Brinkmann, 2009:240; Nylén, 2005:53; Bryman, 2002:387). Det hade
varit en fördel att haft fokusgruppsintervjuer där man delat upp intervjugrupperna i män och
kvinnor för sig, detta för att lättare kunna triangulera med det kvantitativa materialet.

Metod- triangulering
Vi har valt att använda oss av en kombination av kvantitativ- och kvalitativ metod. Många
forskare menar att kvantitativa- och kvalitativa metoder innehåller fasta epistemologiska och
ontologiska konsekvenser som är svåra att upprätthålla, det vill säga att de kunskapsteoretiska
utgångspunkterna skiljer sig åt, men vi anser att det är en styrka att använda sig av det bästa
av två världar. Fördelen med vårt sätt är att den kvantitativa delen stärks av den kvalitativa
delen, och vice versa (Bryman, 2002:409–411). Denna kombination av kvantitativ- och
kvalitativ metod som vi valt kallas för triangulering.
Triangulering leder till att vi minimerar svagheter som traditionellt finns inom
enkätundersökningar, dessa svagheter är exempelvis;
·

Vi vet inte vem som besvarar enkätfrågorna

·

Vi kan inte samla in tilläggsinformation

·

Det är svårt att ställa många frågor

·

Enkäter passar inte alla, t.ex. dem med läs svårigheter

·

Det finns risk att man inte får med all information

·

Vid enkätundersökningar riskerar vi bortfall.

Med hjälp av den kvalitativa studien, finns då möjligheten att bemöta de svårigheter som
annars finns i den kvantitativa studien, vilket gör att de kompletterar varandra. En styrka med
de kvalitativa intervjuerna vi gjort är att vi kan följa upp oklarheter och tilläggsinformation
samt att det blir lättare att ställa följdfrågor till respondenterna. Lika fullt finns det problem i
kvalitativa metoder, som exempelvis intervjueffekter och att det kan ske olika tolkningar av
det som sägs (Bryman, 2009:146-147). Till skillnad från de kvalitativa metoderna kan
kvantitativa undersökningar konstrueras så att dem går att generalisera mot en större
population (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2009:105). Genom triangulering får man en
större trovärdighet då man via den logistiska regressionen får veta om ålder, kön, erfarenhet
av släkt och vänner som använt sig av mobiltelefonen i kombination med bilkörning relaterar
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till någon av våra beroende variabler ur ett mer objektivt perspektiv. Ur de blivande
körkortsägarnas berättelser stärker och nyanserar vi sedan bilden av det kvantitativa resultatet.

Reliabilitet och Validitet
Så länge man håller sig till blivande körkortstagare i undersökningen, är det möjligt att
replikera studien. Emellertid så försvåras detta av att stabiliteten kan förändras, vilket gör att
resultaten kan skiljas åt vid en ny undersökning. (Bryman, 2002:86; Gilbert, 2009:32). Vår
studie, likt många sociologiska undersökningar, kan det finnas mätfel eftersom vi försökt att
mäta individers värderingar av risk. Det är svårt för oss att veta om alla svar är tillförlitliga.
Vi upplever också att vi har mätt riskperceptionen på det sätt som syftet anger, vilket ger
studien viss validitet (Bryman, 2002:88; Gilbert, 2009:32). Vissa teoretiska aspekter i
referensramen stämmer överens med våra empiriska resultat, men det är svårt att avgöra om
studien har validitet. Detta kan bero på att urvalet är för litet vilket kan ha påverkat
precisionen. Till viss del så stärker de kvalitativa- respektive kvantitativa materialet varandra
genom triangulering, vilket gett intressanta resultat och slutsatser.

Resultat och analys
Vi börjar med att återge frekvenser som visar på respondenternas mobilvanor. Vi återger
spridningen i diagram i hur män och kvinnor skattar och värderar riskerna som kan ses i
bilaga 3. Vi går sedan in på vår logistiska regressionsanalys där vi återger signifikansnivåer
och oddskvoter till de valda beroende- och oberoende variablerna. Det kvalitativa
datamaterialet kommer att återges i en narrativ text. Den narrativa texten berör samma område
som det kvantitativa materialet gällande risker med att använda mobiltelefonen i trafik.

Hur ofta använder du headset/dag?
Väldigt sällan
Sällan
Ofta
Mer ofta
Väldigt ofta

60 st.
20 st.
22 st.
25 st.
13 st.

Hur ofta pratar du i mobilen/ dag?
Väldigt sällan

18 st.
16

Sällan
Ofta
Mer ofta
Väldigt ofta

37 st.
45 st.
26 st.
14 st.

Hur ofta sms:a du/ dag?
Väldigt sällan
Sällan
Ofta
Mer ofta
Väldigt ofta

8 st.
11 st.
26 st.
40 st.
55 st.

Väldigt sällan
Sällan
Ofta
Mer ofta
Väldigt ofta

Hur ofta använder du surf-internet / dag?
29 st.
14 st.
20 st.
30 st.
47 st.

Tabell 1.
En majoritet, 60 st., använder headset väldigt sällan. Vi kan även se att 45 st., pratar i mobilen
ofta. 55 stycken skickar sms väldigt ofta. 47 stycken surfar/använder internet väldigt ofta
varje dag.

Logistiskregressionsanalys
Vi väljer att redovisa vår logistiska regressionsanalys med att börja redovisa den bivariata
analysen. Notera att de oberoende variablerna män och släktvänner (ja), är referenspunkter i
analysen, vilket innebär att oddset alltid är 1.00 för dessa. För signifikans tittar vi efter pvärden som är under 0.05, värden som överstiger detta ser vi som icke signifikant.
I den multivariata analysdelen redovisas resultaten i tre odds-fält. Detta görs för att visa på
interaktionseffekten, dvs. om oddsvärdet och p-värdet förändras om man tillför en eller flera
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oberoende variabler. De redovisas i Odds(1), Odds (2) och Odds (3). Notera att samma
signifikansnivå gäller för den multivariata analysen som för den bivariata analysen.

Bivariat analys

Hur stor/liten är risken med att använda
headset samtidigt som när man kör bil?
Odds
Män: 1.00
Kvinnor: 1.55
P-värde (0.242)
Odds
Ålder: 1.00
P-värde (0.995)
Odds
Släkt/vänner Ja: 1.00
Släkt/vänner Nej: 1.42
P-värde (0.656)

Hur stor/liten är föreställningen om risken
med att sms:a samtidigt som när man kör
bil?
Odds
Män:1.00
Kvinnor: 0.28
P-värde (0.107)
Odds
Ålder: 0.90
P-värde (0.025)
Odds
Släkt/vänner Ja:1.00
Släkt/vänner Nej: 0.23
P-värde (0.096)

Tabell 2. Oberoende variabler: Man (0)/ Kvinna (1). Ålder är kvotskala. Släkt/vänner Ja (0)/ Nej (1)
Ålder visar sig relatera till risken med att sms:a i kombination med att köra bil, då pvärdet är 0.025. Det visar sig att ju äldre man blir desto mindre värderar man risken
med att sms:a samtidigt som när man kör bil. Ingen av de övriga variablerna relaterar
till varandra i tabell 2.

Hur stor/liten är risken med att prata i
mobiltelefonen samtidigt som när man
kör bil?
Odds
Män: 1.00
Kvinnor: 1.66
P-värde (0.226)
Odds
Ålder: 0.95
P-värde (0.282)
Odds
Släkt/vänner Ja: 1.00
Släkt/vänner Nej: 0.67
P-värde (0.639)

Hur stor/liten är föreställningen om risk med
användandet av surf/internet samtidigt som
när man kör bil?
Odds
Män: 1.00
Kvinnor: 0.61
P-värde (0.382)
Odds
Ålder: 0.93
P-värde (0.092)
Odds
Släkt/vänner Ja: 1.00
Släkt/vänner Nej: 0.17
P-värde (0.029)
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Tabell 3. Oberoende variabler: Man (0)/ Kvinna (1). Ålder är kvotskala. Släkt/vänner Ja (0)/ Nej (1)
Det visar sig att tidigare erfarenhet till släkt och vänner relaterar till hur stor/liten risk man
föreställer sig att det är att använda internet på mobilen i kombination med bilkörning, där pvärdet är 0.029. Det går därmed att generalisera till populationen. Om respondenten inte har
erfarenhet av att någon i släkten eller vänner använt sig av mobiltelefonen när man har kört
bil samtidigt, värderar man risken mindre med att surfa/använda internet när man kör bil. Som
vi också kan se så finns inget samband mellan övriga variabler i tabell 3.

Analys av de bivariata resultaten
När det gäller kön så håller inte förklaringen om att kön är en påverkande social faktor för hur
riskperceptionen yttrar sig i denna population. Detta kan bero på att vi lever i ett jämställt
samhälle som gör att riskperceptionen inte skiljer sig åt mellan könen. Teorin om att
könsskillnader påverkar riskperceptionen kan inte styrkas. I vår undersökning kan vi inte
tillämpa the white male effect, då vi inte har någon signifikant skillnad mellan könen. Vi ser
däremot att societal inquality effect relaterar bättre till vår undersökning.
Ålder är en social process där man utvecklar erfarenhet och vanor under tidens gång.
Teoretiskt ser vi att ålder är en påverkande faktor för hur man föreställer sig risken med att
sms:a samtidigt som när man kör bil. Ålder kan därför ses som en central bas om man avser
att förklara ett socialt fenomen. I vårt fall kan vi tänka oss att de sociala individernas
utvecklingsprocess är en påverkande faktor. Ålder påverkar därmed riskperceptionen, där vi
kan se att riskperceptionen förändras genom den sociala utvecklingsprocessen, där yngre
värderar risken som högre än de som är äldre, när det gäller sms:ande i kombination med
bilkörning.
Under vår sociala utvecklingsprocess interagerar vi med många människor, vilket på olika sätt
påverkar vår riskperception. Vi tänker då att i de sociala sammanhangen i vilka man
interagerar med människor så skapar man sig erfarenheter och vanor vilka i sin tur påverkar
responsen till en risk. I vår teoretiska referensram där tillit och förtroende framhävdes som
viktiga faktorer för hur responsen mot en risk blir, ser vi att detta kan stämma utifrån det
givna resultatet gällande tidigare erfarenheten av att släkt och vänner har använt
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mobiltelefonen i kombination med bilkörning. Vi tänker då att de sociala vanor man skapar
med att använda internet samtidigt som när man kör bil genererar responsen till risken via
tillit och förtroende till omgivningen. Desto mer erfarenhet man har av att släkt och vänner
surfar med mobiltelefonen när de kör bil, desto högre kommer de att värdera risken, samt vice
versa.

Multivariat analys
Beroende variabeln: Hur man värderar risken med att använda headset samtidigt som när man kör bil
Kön
Man
Kvinna

Odds (1)
1.00
1.55
p-värde (0.242)

Ålder

Odds (2)
1.00
1.55
p-värde (0.242)

Odds (3)
1.00
1.6
p-värde (0.219)

1.00
p-värde (0.968)

0.99
p-värde (0.845)

Erfarenhet av släkt och vänner
Ja
Nej/vet ej

1.00
1.64
p-värde (0.548)

Tabell 4. Oberoende variabler: Man (0)/ Kvinna (1). Ålder är kvotskala. Släkt/vänner Ja (0)/ Nej (1)
Tabell 4, visar att ingen av de oberonde variablerna relaterar till den beroende variabeln. Det
går därmed inte att generalisera mot populationen att kön, ålder och erfarenhet av släkt och
vänner påverkar hur man ser på risken med att sms:a och köra bil samtidigt. Man kan se att
variablerna inte påverkar varandra.

Beroende variabel: Hur man föreställer sig risken med att sms:a samtidigt som när man kör bil
Kön
Man
Kvinna

Odds (1)
1.00
0,28
p-värde (0.107)

Ålder

Erfarenhet av släkt och vänner
Ja

Odds (2)
1.00
1.28
p-värde (0.108)

Odds (3)
1.00
0,24
p-värde (0.089)

0.90
p-värde (0.031)

0.91
p-värde (0.097)

1.00
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Nej/vet ej

0.26
p-värde (0.214)

Tabell 5. Oberoende variabler: Man (0)/ Kvinna (1). Ålder är kvotskala. Släkt/vänner Ja (0)/ Nej (1)
Det visar sig att kön samt erfarenhet av släkt och vänner inte relaterar till hur man värderar
risken med att sms:a samtidigt som när man kör bil. Men ålder relaterar åter igen (se tabell 2
och tabell 5.) där p-värdet i detta resultat är 0.031, vilket går att generalisera mot
populationen. Man kan även se att de oberoende variablerna inte påverkar varandra i någon
större utsträckning.

Beroende variabel: Hur man skattar risken med att prata i mobilen samtidigt som när man kör bil
Kön
Man
Kvinna

Odds (1)
1.00
1.66
p-värde (0.226)

Ålder

Odds (2)
1.00
1.69
p-värde (0.210)

Odds (3)
1.00
1.69
p-värde (0.214)

0.95
p-värde (0.259)

0.95
p-värde (0.287)

Erfarenhet av släkt och vänner
ja
Nej/vet ej

1.00
1.95
p-värde (0.456)

Tabell 6. Oberoende variabler: Man (0)/ Kvinna (1). Ålder är kvotskala. Släkt/vänner Ja (0)/ Nej (1)
Det visar sig att varken kön, ålder eller erfarenhet av släkt och vänner relaterar till hur man
skattar risken med att prata i mobiltelefonen samtidigt som när man kör bil. Detta går därmed
inte att generalisera. Man kan även se att de oberoende variablerna inte påverkar varandra
nämnvärt.
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Beroende variabel: Hur man föreställer sig risken med att surfa och köra bil
Kön
Man
Kvinna

Odds (1)
1.00
0.61
p-värde (0.382)

Ålder

Odds (2)
1.00
0.62
p-värde (0.401)

Odds (3)
1.00
0.54
p-värde (0.294)

0.93
p-värde (0.098)

0.95
p-värde (0.307)

Erfarenhet av släkt och vänner
Ja
Nej/vet ej

1.00
0.18
(0.057)

Tabell 7. Oberoende variabler: Man (0)/ Kvinna (1). Ålder är kvotskala. Släkt/vänner Ja (0)/ Nej (1)
I tabell 7 ser vi att varken kön, ålder eller erfarenhet av släkt/vänner har något samband med
hur man skattar risken. Emellertid är det nära att erfarenheten av släkt och vänner relaterar till
den beroende variabeln då signifikansen var 0.057. Det går emellertid inte att generalisera till
populationen.

Analys av multivariata resultat
Liksom i den bivariata analysen kan vi se att kön inte har någon påverkande faktor, samt att
kön inte påverkas i någon större utsträckning om man tillför ålder och tidigare erfarenhet av
släkt och vänner. Därför tänker vi oss att det är jämställt inom populationen.
Ålder är liksom i den bivariata analysen en påverkande social faktor i denna population. Ålder
och erfarenhet av släkt och vänner ser vi på ett eller annat sätt som socialt sammankopplade.
Vi kan se en sådan påverkan gällande ålder och erfarenhet av släkt och vänner i exempelvis
tabell 7, det är dock inte signifikant. Men vi ser dessa två variabler som bidragande faktorer
till sociala erfarenheter och vanor som påverkar riskperceptionen hos individen.
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Kvalitativ del
Intervjugrupp 1.
I denna intervjugrupp berättas det att mobilanvändandet är vanligt. De använder sig av
flertalet kommunikationsvägar, så som sms, prata i mobiltelefonen och surf. Det som är
gemensamt är att de mobilvanor som är mest vanliga är sms och att prata i telefonen. Den tid
som de lägger ner i att prata i telefonen skiljer sig åt, där samtalstiden varierar mellan tre-fyra
timmar per dag samt att antalet sms varierar mellan 20-50 sms per dag hos respondenterna.
Det som gör kommunikationen viktig är att de kan hålla kontakt med vänner, familj och
bekanta. För en av respondenterna är det extra viktigt att ha kontakt med sin familj och
vänner, då flera av familjemedlemmarna och kompisarna bor kvar utomlands.
”Det är själva kommunikationen med folk, jag brukar ringa mina kompisar eller
släktingar då de befinner sig utomlands, så det är viktigt att ha mobilen med sig hela
tiden så att man har koll på hur det är med dem”.

Två av respondenterna berättar även att telefonen används till annat. Den ene av
respondenterna berättar till exempel att mobilen kan vara bra att ha i skolan då man inte alltid
har tillgång till dator, då är mobilen praktisk att ha för att leta fram svaret som man söker. Den
andra personen berättar även vidare att mobilen kan vara praktisk utanför skolan i många
andra sammanhang, som kan gälla att söka upp information till busstider eller andra spörsmål.
Intervjugrupp 2.
När vi diskuterar mobilvanor så framgår det att mobilen används konstant i olika syften för
respondenterna. Användningsområdena variera från att titta på klockan, ringa, sms:a, surfa
och lyssna på musik m.m. En av de som berättar använder mobiltelefonen till allt. Sms är en
vanligt förekommande del i mobilanvändandet hos dessa två personer, där de berättar att de
får och skickar sms ofta varje dag.
”Man skickar och får högar av sms dagligen och ringer inte så ofta”.

Intervjugrupp 3.
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De två männen inleder med att vara kortfattade i sitt berättande om sina mobilvanor. De båda
är överens om att telefonen har ett brett användningsområde. De pratar i telefonen, skickar
sms, lyssnar på musik och kollar facebook m.m. De båda männen berättar att sms är det som
de båda använder mest när de använder mobiltelefonen. De upplever det också som att de får
fler sms än telefonsamtal per dag.

Risker som blivande körkorts ägare ser med att använda mobiltelefonen i
trafik
Intervjugrupp 1.
När respondenterna diskuterar om föreställningen om hur de tror att det skulle vara att köra
bil och använda mobiltelefonen samtidigt och vilka riskerna kan vara, så berättar de att fokus
kommer att ändras när man använder sig av mobiltelefonen. Fokus hamnar på den person som
de pratar med istället för att vara fokuserad på körningen. Trots respondenternas ringa
erfarenhet av att köra bil så sätter två av de intervjuade sig in i rollen som förare och
associerar till egna erfarenheter från den vardag de befinner sig i och kopplar detta till
potentiella risker som de kan se. Ett problem som lyfts fram är distraktionen med att ta upp
mobilen ur fickan samtidigt om när man kör bil, vilket skulle kunna frambringa en risk när
man kör bil. Denna erfarenhet grundar sig i svårigheten med att ta upp mobiltelefonen ur
fickan om man har tighta byxor på sig, som en av respondenterna uppmärksammat. En annan
respondent berättar hur han kan förstå att man blir ofokuserad om man använder sig av
mobilen samtidigt som när man kör bil. Detta grundar sig i hans egen erfarenhet av att cykla
och använda mobiltelefonen samtidigt.
”Jag har upplevt att man bli ofokuserad, jag körde inte bil, jag cyklade samtidigt som
jag sms:ade, jag tittade på mobilen, jag tittande inte framför mig och krockade med en
kvinna”.

När det gäller användandet av surf/internet på mobiltelefonen så är alla eniga om att det är
farligt att använda mobiltelefonen när man kör bil. En av kvinnorna i sällskapet ser det som
oansvarigt att göra något sådant i samband med att köra bil, där hon anser att ansvaret finns
hos den som kör, att inte utsätta andra för livsfara.
”Aldrig något sådant, inte när man sitter bakom ratten och speciellt inte när det är
folk i bilen. Det är viktigt att ha ansvar för andras liv”.
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Att prata i mobiltelefonen är något som ses som farligt, och där vissa av personerna upplever
det som mycket farligt. Diskussionen utvecklas och sätts in i flera perspektiv. Två stycken, en
man och kvinna, upplever att kortare samtal kan vara okej då det inte påverkar fokus under en
längre tid. Hur stor risken är att prata i mobiltelefonen beror på vilken situation man befinner
sig i när man kör, vilket berättas av mannen och kvinnan. Alla intervjuade har erfarenhet av
att andra i sin omgivning kört bil och pratat i mobiltelefonen samtidigt. En av kvinnorna
berättar att hon har hört och sett personer i sin omgivning säga till den som ringt att de måste
sluta att prata med varandra så att det ska bli mer säkert att köra bil.
”Jag vet många som brukar svara i telefonen, men när de kör så kanske de säger att; nä,
nu ska jag koncentrera mig på att köra bil igen”.

I samband med denna diskussion uppkommer även risken med att sms:a upp till ytan. Alla ser
det som mer riskfyllt att sms:a samtidigt än att prata i mobiltelefonen samtidigt som när man
kör bil. Två av de som intervjuas upplever det som mer farligt eftersom man behöver titta mer
på telefonen än när man pratar. En av respondenterna gör även en åtskillnad på nya och äldre
telefoner, där skillnaden ligger i att på de äldre mobiltelefonerna kunde man känna knapparna
när man skrev, vilket gör att man inte behöver titta lika mycket. De nya mobiltelefonerna
däremot har ingen knappsats, utan de har ”touchscreen”, vilket gör att hon måste titta på
telefonen för att sms:a och skriva rätt.
Headset ses som ett bättre alternativ än att enbart prata i mobiltelefonen av de fem deltagande
i intervjun. En av respondenterna ser fördelar med headset som att man inte skymmer sikten
när man håller upp handen och att man har bägge händerna fria för större rörelsefrihet. Men
hon kan även se en nackdel med att använda headset, där det stänger ute ljud för föraren under
bilkörning.
”Alltså, det tror jag är bättre än att prata vanligt, eftersom man inte skymmer sikten med
handen, men handsfree kan dölja ljud och man hör inte om någon skriker”.

Alla har uppenbart tidigare erfarenhet av att andra i sin omgivning använt sig av
mobiltelefonen i trafik. De fem deltagarna berättar att busschaufförer, mammor, pappor,
släktingar, chefer, pojkvänner och andra personer pratar i telefonen när de kör bil. Kort
sammanfattar man också att andras användande av mobiltelefonen i trafik, även kan påverka
sina egna bedömningar utav risker i trafiken. Så här berättar en av de kvinnliga deltagarna;
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”…man ser ju det här med mamma och pappa, det har man ju upplevt så länge man
kommer ihåg, så det är klart att det påverkar, då man tänker att det inte har hänt något
tidigare och då går det ju bra att prata, det gör det ju”.

Intervjugrupp 2.
Intervjun börjar med att de båda diskuterar om hur de ser på riskerna med att köra bil och
använda mobiltelefonen samtidigt. Det märks att de inte har någon större erfarenhet av detta
samband då de till en början är något trevande i sitt berättande. De berättar att de ser risken
som stor, då man har ögonen på något helt annat i samband med att man behöver skriva
något, vilket även påverkar koncentrationen. De ser även risken med att inte ha händerna på
rätt ställe när man kör bil vilket ökar risken. Så här berättar en av de manliga respondenterna;
”Ja det är ju farligt då man inte har full koncentration, och det gör att man är farligt ute”.

När det gäller användandet av surf/internet i mobilen samtidigt som när man kör bil så ser de
att risken påverkas av vad man gör när man använder internet på telefonen. De båda männen
ser risken som lägre när det inte skrivs samtidigt som när man surfar och kör bil samtidigt. En
av männen berättar hur farligt det är att använda surf samtidigt som när man kör bil, vilket
enligt mannen beror på vilken situation man befinner sig i.
”Det beror på vad man gör om man bara läser nyheterna eller statusen på facebook då
är inte risken lika stor eftersom då läser man bara och skriver inget och det gör ju att
risken minskar”.

När det gäller att prata i mobiltelefonen samtidigt som när man kör bil så ser de två männen
risken som lägre i jämförelse med att sms:a. En av männen beskriver att risken är lägre då
ögonen kan hållas på vägen hela tiden under tiden man kör. Mannen ser också en nackdel som
är en påverkan på koncentrationen. Påverkan av koncentrationen är något som han har
erfarenhet av då detta har uppmärksammats i samband när han har åkt buss, där han
uppmärksammat att mobiltelefonen har påverkat beteendet hos busschauffören.
”Jag minns en busschaufför som till en början körde lugnt, men då han fick ett
telefonsamtal då började han plötsligt att slira och sånt… det beror ju på att man gör
en uppdelning av sin koncentration på trafiken”.
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Männen berättar att headset verkar vara säkrare än att prata i mobiltelefonen. Emellertid anser
en av männen att han fortfarande inte kan ha full koncentration på vägen när han kör. Den
andre mannen är emellertid mindre negativ och berättar att han upplever risken med headset
som obefintlig, då han anser att man kan ha båda händerna på ratten.
Männen har också erfarenhet av att andra i umgängeskretsen använder sig av mobiltelefonen
när de kör. De upplever att deras eget mobilbeteende påverkas av omgivningen, eftersom det
är så pass vanligt förekommande.

A- ”Man påverkas mer än vad man tror, jag tror absolut att man tar efter sina
föräldrar på det området, det är väl lite nått man lär sig liksom”
B- ”Jag tror att det är så pass vanligt att man inte tänker på det”.

I sammanhanget berättar de även att de tror att erfarenheten med att köra bil har att göra med
hur riskfyllt det är med att använda mobiltelefonen samtidigt. En av männen berättar att, har
man haft körkort under en längre tid så är det troligtvis mindre farligt att använda sig av
mobiltelefonen samtidigt som när man kör tack vare att man har större erfarenhet.
De båda berättar även att de tror att deras mobilanvändande påverkar synen på hur de ser på
riskerna, då deras liv och vardag bygger på mobilens egenskaper för att kunna ha kontakt med
andra.
”Livet kretsar ju kring telefonerna”.

Intervjugrupp 3.
De båda männen börjar berätta om hur deras föreställda syn på riskerna med att använda
mobiltelefonen i kombination med bilkörning. En av männen ser risken som stor då
associationen till att inte ha händerna på ratten upplevs som farligt. Den andra mannen
berättar vidare att han ser risken med att surfa/ använda internet samtidigt som vid bilkörning
som större, då han inte kan förstå hur man ska kunna surfa och köra bil samtidigt. Den ena
mannen berättar kortfattat om hur han ser på risken med att prata i mobiltelefonen samtidigt
som man kör bil. Han ser risker med att prata i mobilen vilket kan leda till svårigheter med
koncentrationen, som kan göra det mer riskfyllt att köra på vägen.
Männen kommer fram till att användning av headset gör att man får full koncentration på
vägen, och det gör att det inte finns någon upplevd risk.
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”A- …man har full koncentration på vägen, så jag tycker inte att det är någon risk… ”
”B- jag ser inte risken med det”

En av männen berättar om personer i sin omgivning som använder sig mycket av
mobiltelefonen i kombination med bilkörning.
”… finns det någon som inte gör det?”.

Männen berättar att omgivningens mobilanvändande påverkar deras syn på hur dem båda ska
handla i trafiken när de har tagit körkort.
A- ”Det påverkar nog mer än vad man tror, jag tror att man tar efter sina föräldrar på
området, det är väll något som man lär sig”.
B- ”Jag tror att det är ganska naturligt”.

Som avslutning på intervjun så berättar en av respondenterna att deras frekventa
mobilanvändande skulle kunna påverkar deras egen och andras syn på risken med
mobilanvändandet i trafik.
”Det är ju möjligt att det gör det, vi använder mobiltelefonen jämt”

Analys av narrativ berättelse
Risken med att prata i headset
I berättelserna som vi återgivit, så tror männen och kvinnorna att det är bättre att prata i
headset än att bara prata i mobiltelefonen. Männen och kvinnorna tycker till exempel att
headset möjliggör användandet av båda händerna när man kör bil. Vissa kan inte se någon
speciell risk med användandet av headset, emellertid berättar en av respondenterna en nedsida
med att använda headset. Denna är att headset kan dölja ljud och att man inte hör om någon
skriker, vilket gör att man inte har full koncentration på omgivningen. Utifrån detta kan vi
teoretiskt se att man diskuterar förlust och nytta med att använda headset. Den förlust och
nytta man ser kan härröra från de erfarenheter de själva har av att använda headset
tillsammans med andras brukande av mobiltelefonen. Vi ser också att det finns ett
framtidsperspektiv, det vill säga att risken kan upplevas som mindre riskfylld tack vare
tidsrymdsperspektivet. Risken kan också upplevas som diffus, dvs. att de blivande
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körkortsägarna av praktiska skäl inte har någon erfarenhet och vanor av denna sociala
företeelse. Hade däremot risken varit mer känd, dvs. på grund av att de hade haft körkort och
erfarenhet av att använda headset när de kört bil, hade då värderingen om risken varit
annorlunda? Enligt teorin skulle det kunna vara så att om risken vore mer känd bland de
blivande körkortsägarna så skulle risken värderas lägre.

Risken med att sms:a
När det gäller riskkällan att sms:a och köra bil samtidigt berättar respondenterna att det
upplevs som värre än att prata i mobiltelefonen, detta för att man måste titta mer, och då
framför allt på de nya mobilerna, så kallade smartphones, där man inte längre kan känna
knapparna med sina fingrar och där med inte kunna skriva utan att titta. Man är överens om
att koncentrationen blir påverkad när man sms:ar. Vi kan följaktligen se att de med hjälp av
sina sociala erfarenheter och vanor kan reflektera över den nytta och förlust som användandet
av sms kan bidra med i ett framtidsperspektiv hos individerna. Vi tror även att denna
erfarenhet är en bidragande orsak till hur riskperceptionen yttrar sig hos individerna och hur
de väljer att tolka risken.

Risken med att prata i mobiltelefonen
Alla respondenter berättar att de upplever att det är farligt att prata i mobiltelefon samtidigt
som när man kör bil. Men man anser att korta samtal är okej då det inte påverkar
koncentrationen under en längre tid när man kör. Man tror också att det sker mycket olyckor
på grund av mobiltelefonen då man inte har händerna på ratten. Kontentan av det hela utifrån
deras berättelser är att man har förståelse för att koncentrationen blir påverkad vid bilkörning
och mobilanvändande. Utifrån deras egna erfarenheter så relaterar och värderar de risken med
att använda mobiltelefonen i kombinationen med bilkörning. Ett exempel på den erfarenhet
som respondenterna berättar om är att de sett en busschaufför, och hur denne blivit påverkad
av mobiltelefonen när den kört. Teoretiskt kan detta knytas ann till frivilliga och ofrivilliga
risker som de kan se utifrån sina egna erfarenheter. I våra blivande körkortsägares fall är
busschaufförens mobilanvändande en ofrivillig risk för den som åker, men det är en frivillig
risk för den som kör bussen. Vi kan också se utifrån berättelserna att erfarenhet av andra
personers mobilanvändande i kombination med bilkörning spelar roll för perceptionen om
risken vilket vi kan koppla till tillit och förtroende till omgivningen.
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Risken med användning av surf/internet på mobiltelefonen
Majoriteten av respondenterna upplevde att risken är hög med att surfa/använda internet
samtidigt som när man kör bil. Men det framkommer att de bedömer risken lite olika
beroende på vad de gör när de surfar på mobiltelefonen. Även här går det att hänvisa till
uppfattningen av nytta och förlust i användandet av surf på mobiltelefonen. Detta i sin tur
bygger på den erfarenhet och vanor som individerna har med sig i sin sociala
utvecklingsprocess.

Tidigare erfarenhet av släkt och vänner
En annan sak som respondenterna är överens om, är att de alla har erfarenhet av se andra i sin
omgivning, t.ex. vänner, släkt, pojk- och flickvänner, använda mobiltelefonen när de kör bil.
En aspekt som lyftes fram var att någon ansåg att det är mindre farligt att använda mobilen
om det är en äldre person som har haft körkortet länge. Varför man ansåg det som mindre
farligt var på grund av att är man äldre så har man större erfarenhet av att köra bil. Man är
överens om att deras erfarenheter, från sina nära och kära påverkar hur man värderar risken
med att kör bil i kombination bilkörning. Här ser vi tydligt kopplingar till tillit och förtroende
till sin omgivning och vad det kan innebära för riskperceptionen. Vi ser också utifrån
berättelserna att ålderns sociala utvecklingspåverkan, enligt berättelserna, är en påverkande
faktor i hur man ser och hanterar risken. Vi ser utifrån berättelserna att man väger
erfarenheten mot nytta och förlust, vilken i sin tur innebär en inverkan på riskperceptionen.

Triangulering av analys
Vi kan inte se någon triangulerande analys gällande kön, då vi i gruppintervjuerna inte har
delat upp dessa i enskilda intervjugrupper med män och kvinnor var för sig, vilket har gjort
det svårt att triangulera kön-variabeln mellan det kvalitativa- och kvantitativa materialet.
Emellertid kan vi se att ålder är en social påverkande faktor mellan de båda resultaten, utifrån
berättelser och mätningar. Vi ser också att tidigare erfarenhet av släkt och vänner, där
erfarenheten och vanor kommer från åldrandets utvecklingsprocess kan ha en inverkan på
riskperceptionen. I berättelserna så stärks uppfattningen om att släkt och vänner samt ålder
påverkar den sociala uppfattningen om riskerna. Detta styrks även av det kvantitativa
materialet, och verkar stämma överens med vår teoretiska referensram gällande ålder och
utvecklandet av erfarenhet och vanor samt dessa faktorers inverkan på riskperceptionen.
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Diskussion
Vi ser att vår studie kunnat bli bättre om körskolorna delat ut enkäterna som det var tänkt från
början, vilket hade givit oss mer tid för analys av data. En ytterligare aspekt är att frågorna
som fanns i enkäten var mest anpassade efter körskolorna och de som är blivande
körkortsägare. Emellertid upplever vi att denna utvidgning av urvalet som vi gjort på grund av
att insamlingsprocessen hos körskolorna inte fungerade som överenskommet, har påverkat
datamaterialet både positivt och negativt. Det positiva är att vi har fått en bred spridning vad
gäller ålder, vilket kan ha bidragit med nya perspektiv till studien som annars inte hade
erhållits. Det negativa är emellertid att det kan ha bidragit till extremvärden. Detta kan
studeras i bilaga 3. En ytterligare positiv aspekt är att vi inte har bortfall i någon utav de
ställda frågorna på de besvarade enkäterna. En anledning till detta kan vara att enkätformatet
var enkelt att följa för respondenterna. Emellertid kunde enkäten ha optimerats estetiskt och
språkligt, men på grund av tidsbrist och vår planering var detta inte möjligt. Vi ser även att
gruppintervjuerna kunnat vara fokusgruppsintervjuer som är fördelat på män och kvinnor, för
att lättare kunna triangulera det kvalitativa materialet med det kvantitativa materialet gällande
kön. En ytterligare aspekt som finns i alla kvantitativa undersökningar är att precisionen blir
osäker om urvalet är litet, därför hade det varit bra med ett större urval av blivande
körkortsägare. Att bestämma sig för att använda mixad metod i vårt fall var ett bra val. Detta
då vi kunnat besvara frågor som vi inte kunnat besvara genom att bara använda oss av en
enskild metod. Genom den logistiska regressionen vet vi nu vilka variabler som är värda att
fortsätta studera, genom gruppintervjuerna har vi sedan nyanserat de svar vi fick från den
logistiska regressionen. Triangulering anser vi var en lyckad kombination.
I vårt resultat kan vi se att kön inte relaterar till någon av de beroende variablerna. Det finns
ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor vad gäller skattningen om riskerna med
mobilanvändande i kombination med bilkörning, viket kan vara ett tecken på ett mer jämställt
samhälle. Emellertid visar det sig att ålder relaterar till skattningen av risken med att sms:a
samtidigt som man kör bil. Resultatet visar att ju äldre man blir desto mindre värderar man
risken med att sms:a när man kör bil. Det visar sig också att de respondenter som svarat nej på
frågan om de har erfarenhet av att släkt och vänner har använt sig av mobiltelefonen i
kombination med bilkörning, så skattar de risken med att surfa i kombination med bilkörning
som låg. Vi ser också att tidigare erfarenhet av släkt och vänner, där erfarenheten och vanor
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kommer från åldrandets utvecklingsprocess. I berättelserna så stärks uppfattningen om att
släkt och vänner samt ålder påverkar den sociala uppfattningen om riskerna. Detta styrks även
av det kvantitativa materialet, och verkar stämma överens med vår teoretiska referensram
gällande ålder och utvecklandet av erfarenhet och vanor. Det kvalitativa resultatet antyder
utifrån respondenternas berättelser att headset är ett säkrare alternativ i förhållande till att
prata i mobiltelefonen, sms: och surfa. Trianguleringsmässigt ser vi att ålder är en social
påverkande faktor mellan de båda resultaten, utifrån berättelser och mätningar.
Vi anser att vår studie är viktig då det inte har forskats om blivande körkortsägare tidigare i
någon större omfattning, samt det faktum att de är blivande trafikanter som ska förhålla sig till
dessa risker. Tidigare erfarenheter har som studien visat ha betydelse för riskperceptionen. Vi
ser att detta är ett viktigt forskningsområde som kan vara av intresse för de organisationer
som jobbar med någon form av trafiksäkerhet. Till exempel kan vi tänka oss att STR
(Sveriges trafikskolors riksförbund), trafikverket, räddningstjänst och polis m.fl. borde vara
intresserade av studien samt att genomföra längre longitudinella studier på området för att
följa och styra utvecklingen mot ett säkrare samhälle. Vi ser ett behov av att lyfta och bredda
studien för att få större legitimitet. Med detta menar vi att det är inte enbart mobiltelefonen
som bör vara i fokus när man kör bil. Det kan vara en risk med att enbart fokusera på en
faktor i sammanhanget, när det egentligen finns flera olika liknande faktorer som kan bidra
till olyckor när man kör bil. Att enbart fokusera på mobiltelefonen i kombination med
bilkörning i diskussioner, debatter och forskning kan skapa en egen risk om diskursen om
mobilanvändandet i kombination med bilkörning framhävs framför andra liknande risker som
bör diskuteras i samma sammanhang. Ett exempel på det kan vara att man blir påverkad i sin
körförmåga om man äter, är trött eller någon annan handling som kräver ökad koncentration i
kombination med bilkörning. Därför är det kanske viktigare att fokusera på hela spektrat av
den sociala utvecklingsprocessen där individens vanor och erfarenheter påverkar
riskperceptionen hos de blivande körkortägarna och framtida förhållningssätt vilket kan leda
till ökad kunskap och förståelse och minimering av risktagandet.
Vi upplever att vi har pekat på ett forskningsområde som är relativt outforskat. Ur ett
risksociologiskt perspektiv anser vi det som viktigt att börja med de grundläggande
variablerna så som kön och ålder samt erfarenhet. Detta för att bredda bilden av
trafiksäkerhetsforskningen då man i princip har glömt bort de blivande körkortsägarna i sin
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strävan att skapa ett säkrare samhälle. Därför måste man, för att skapa ett mer hållbart
samhälle, anta en mer risksociologisk inriktning i forskning och praktik.

Slutsatser
•

Finns det könsskillnader i riskperceptionen gällande de valda riskerna?
Vi kan inte se att det är någon skillnad mellan könen gällande de valda riskerna och
riskperceptionen vilket kan vara ett tecken på jämställdhet mellan könen i
populationen.

•

Påverkar ålder riskperceptionen gällande de valda riskerna?
Vi kan se att ålder är en socialt påverkande faktor som kan trianguleras mellan det
kvalitativa och kvantitativa materialet. Ålder relaterar till föreställningen med att
sms:a. Det visar att ju äldre man blev desto mindre värderade man risken. Ålder kan
relateras till den erfarenhet och de vanor man införskaffar sig genom den sociala
utvecklingsprocessen.

•

Påverkar tidigare erfarenhet av släkt och vänner som använt sig av mobiltelefonen i
kombination med bilkörning riskperceptionen gällande de valda riskerna hos de
blivande körkortsägarna?
Vi kan se att erfarenheten spelar roll för hur man värderar riskerna. Detta kan
trianguleras mellan det kvantitativa- och kvalitativamaterialet. Vi såg även att
erfarenhet av släkt och vänner relaterar till risken med att surfa/använda internet i
kombination med att köra bil. Denna erfarenhet kan vara en faktor som påverkar
riskperceptionen tack vare den sociala utvecklingsprocessen. Tillit och förtroende till
sin släkt och vänner kan vara en faktor som påverkar riskperceptionen.

•

Hur berättar de blivande körkortsägarna om de föreställda riskerna med att köra bil
samtidigt som man sms:ar, prata i mobilen, använder headset och använder
internet/surf på mobiltelefonen?
Deras berättelser kan vi koppla till begreppet riskperception om förlust och nytta.
Denna förlust och nytta kan de reflektera över tack vare sin egen erfarenhet av att
använda mobiltelefonen i olika sammanhang samt att de har erfarenhet av att andra i
sin omgivning har använt sig av mobiltelefonen i kombination med bilkörning.
Berättelserna som återge om erfarenhet och ålder styrker även det kvantitativa
resultatet.
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Fortsatt forskning
•

En studie skulle kunna handla om headsetanvändandet, där vi kunde se att många
värderar risken som låg då man använder headset i trafik, men det är i vår studie är få
som använder sig av headset. Därför skulle studien kunna fokusera på detta.

•

En annan studie skulle kunna vara att använda det material vi har och utföra en
longitudinell studie om samma område och jämföra resultaten. Det finns även tillgång
till frivilliga personer (ca 15 st.) som kan tänkas ingå i en framtida forskningsstudie
gällande mobilanvändande och körandet av bil.
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Bilagor.
Bilaga 1.
Intervjuguide till fokusgruppsintervju
Introduktion.
Hej! Vi heter Johan och Totte.
Vi studerar sista året på Risk- och krishanteringsprogrammet.
Vi bedriver en c-uppsats, som handlar om blivande körkortsägares skattning och attityder till
mobilanvändande i samband med framförandet av fordon.

Etiska riktlinjer
Era namn är konfidentiella och kommer inte att användas i rapporten.
Om det blir ett känsligt samtalsämne, är det möjligt att byta intervjuperson eller ämnet i
fokus, för att underlätta och göra det mindre känslosamt.
Vi ser det som viktigt att oavsett vad som sägs eller vad som tycks så är det viktigt att vi
hjälps åt att respektera varandra, och att det inte sker personangrepp mot varandra.
Vi håller hårt på de etiska riktlinjerna. Om namn nämns här vid intervjun så kommer vi inte
att använda det namnet/namnen vid rapport skrivningen, om namn ska användas kommer vi
att använda fiktiva namn (ex. 1, 2- A, B osv).
Vi kommer att använda oss av diktafon för att spela in intervjun, och vi undrar om det är okej
för er?
Inledande frågor
(Hur många män/kvinnor finns det?)
Vilket åldersspann är det i fokusgruppen?
Går all här på gymnasiet?
Har ngn en annan etnisk bakgrund än svensk medborgare?
Har någon av er haft någon riskutbildning tidigare (ex. riskettan)?

Övergripande frågor
Berätta hur ofta använder ni
mobiltelefonen/ dag?
1-5 (1 är väldigt sällan- 5 väldigt ofta).
(Pratar du mycket i telefon? Hur ofta
surfar/använder ni internet på mobilen/dag?
Hur ofta får du och skickar du sms / dag?
Hur ofta använder ni headset när du använder mobilen?)
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ANTECKNINGAR

Huvudfrågor
•

Berätta hur ni tror att ni skulle

•

Berätta hur ni tror att ni skulle uppleva

•

Berätta hur ni tror att ni skulle uppleva

•

Berätta hur ni tror att ni skulle uppleva

•

Berätta hur ni tror att ni skulle uppleva

•

Berätta om någon i er omgivning (familj, syskon,

•

Berätta hur ni uppskattar risken att en annan

•

Berätta hur ni själva uppskattar och förhåller

uppleva risken med att använda
mobiltelefonen samtidigt som när
ni kör bil? (Liten eller stor risk? Varför?
Berätta gärna mer… ytterligare exempel…
1- inte alls farligt- 5 mycket farligt).
risken med att använda surf/ internet
samtidigt som när ni kör bil? (Liten eller
stor risk? Varför? Berätta gärna mer… ytterligare exempel…
1- inte alls farligt- 5 mycket farligt).

risken med att prata i mobilen samtidigt
som när ni kör bil? (Liten eller stor risk?
Varför? Berätta gärna mer… ytterligare exempel…
1- inte alls farligt- 5 mycket farligt).

risken med att skriva sms samtidigt som
när ni kör bil? (Liten eller stor risk? Varför?
Berätta gärna mer… ytterligare exempel…
1- inte alls farligt- 5 mycket farligt).

risken med att använda headset samtidigt
som när ni kör bil? (Liten eller stor risk?
Varför? Berätta gärna mer… ytterligare exempel…
1- inte alls farligt- 5 mycket farligt).
släkt, vänner) som använt sig av mobiltelefon
samtidigt i framförandet av fordon? (träning,
långresa eller dylikt)
person omkommer genom mobilanvändande
vid bilkörning?
er till risken att själva omkomma i samband
med användandet av mobil och körning av bil?
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•

Berätta om ni tror att era erfarenheter av att

•

Berätta själva om ni har ngn händelse som ni kan berätta om
när du/ni varit inblandad eller har sett en olycka som varit
inblandad med mobiltelefon och bil.

se andra använda mobiltelefonen i samband
med bilkörning kan ha påverkat er syn på riskerna?

Avslutande fråga/or
Är det något ni vill tillägga i era berättelser?
Har ni några frågor gällande vår uppsats?
Har ni några övriga frågor?
Kontakt uppgifter
Johan: 070-394 2983
Totte: 070- 2523 779
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Bilaga 2.

Hej!

Tackbrev
Tack för att vi får möjligheten utföra vår C‐uppsats hos er! Det är första gången en C-

uppsats utförs med denna inriktning på Risk- och krishanteringsprogrammet på
Mittuniversitetet. Programmet i sig är treårigt, där vi är den första avgångsklassen med denna
inriktning i Sverige. Inriktningen på programmet är risksociologi. Som studenter på
programmet har vi gedigna kunskaper om hur människor ser, uppfattar och tolkar risker på
olika sätt, samt kunskaper om ledning, riskidentifiering, organisering och
problemlösning/konflikthantering. Det vi kommer att göra är en kvantitativ- och kvalitativ
undersökning med blivande körkortsägares skattning kring risken och deras skattning av att
använda mobiltelefon samtidigt som man kör bil. Detta resultat ska sedan kopplas till teorin
om riskuppfattning och riskperception.
Instruktioner för datainsamlingen
I det bifogade dokumentet finns enkäten som vi har konstruerat inför vår C-uppsats. Den
teoretiska bakgrunden bygger på begreppet om ”riskperception” som kortfattat handlar om
hur individen tolkar, värderar och handlar utifrån sina kunskaper samt informationen om
risker. Enkäten är uppbyggd enligt ordinalskala, vilket i detta fall är intervallet 1‐5. Enkäten
kommer att lämnas ut till totalt fyra stycken körskolor. Studien är mixad, det vill säga att det
används både kvantitativ- och kvalitativmetod.
Att tänka på vid utlämning av enkäterna
• Dela inte ut enkäten till samma person två gånger
• Enkäten kan/bör delas ut i så stor mån som möjligt som är praktiskt möjligt för körskolan.
• Desto högre antal besvarade enkäter är bra för studien, då det ger högre reliabilitet och
validitet,

vilket ger studien större generaliserbarhet.

• Ett etiskt ställningstagande som vi tycker är viktigt, är att alla som svarar på enkäten, och
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de som

ställer upp på intervjun kommer att vara anonyma.

• För fortsatt forskning så har vi dock öppnat möjligheten att frivilligt ange sitt fullständiga
namn

och telefonkontaktuppgifter, för att ur forskningssynpunkt ska kunna göra en

longitudinell studie. Utav etiska skäl och för respondentens skull bör den som tar emot
enkäten med eller utan namn, inte titta igenom enkäten så att den som besvarat
enkäten fortfarande kan vara konfidentiell. Förslag kan vara att göra en
låda/folder/kuvert där man lägger svaren i tryggt förvar.
• Tänk på att häfta ihop enkätsidorna så att inte enskilda blad blandas med andras svar.
(Varje enkät skall vara individuell).
• Dela ut enkäten så fort som det är praktiskt möjligt. Vi kommer att samla in enkäterna den
30/3. Vid frågor gällande enkäten eller övriga frågor så kan ni kontakta oss på
följande sätt:
Johan Celinder, mobil: 070-3942983, e-post; joce0903@student.miun.se
Totte Arvidsson, mobil: 070-2523779, e-post; toar0902@student.miun.se
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Bilaga 3.
Hur stor är risken med att använda headset i kombination med
bilkörning?
Man

Kvinna

38,60%
38,50%
32,70%
22,70%

22,70%
17,30%
11,40%
9,60%
4,50%
1,90%

Inte alls farligt

Fig.3

Lite farligt

Farligt

Farligare

Mycket farligt

Chi test: 0.660
Chi-2

Spridningen visar att männen (1.9%) respektive kvinnorna (4.5%) värderar risken som
mycket farlig. Diagrammet visar männens 38.5% (lite farligt) mot kvinnornas 38.6% (lite
farligt). Vi ser en tendens i diagrammet att kvinnor och män värderar risken som låg.
Emellertid ser vi utifrån diagrammet att kvinnor verkar värdera risken högre än män. Det är
inte signifikant.

Hur stor är föreställningen om risken med att använda
surf/internet i kombination med bilkörning?
Man

Kvinna
59,60%
52,30%

28,40%
25,00%
10,20%
7,70%

Inte alls farligt

4,50%
1,90%
Lite farligt

5,80%
4,50%

Farligt

Farligare

Fig. 4

Mycket farligt

Chi--2 test: 0.842

Diagrammet visar att det skiljer lite mellan män och kvinnor vad gäller värderinegn av denna
risk. Diagrammet för männen visar att 59.6% och 52.3% för kvinnor skattar risken mycket
farligt. Det är inte signifikant.

Hur stor är föreställningen om risken med att sms:a i
kombination med bilkörning?
Man

Kvinna
56,80%
51,90%

28,80%
25,00%
15,40%
4,50%
3,80%

Inte alls farligt

Fig. 5

8,00%

5,70%

0,00%
Lite farligt

Farligt

Farligare

Mycket farligt

Chi
Chi-2 test: 0.099

Diagrammet visar att majoriteten av männen (51.9%) respektiver kvinnorna (60.2%) värderar
risken med att sms:a som mycket farligt. Resterande delar av repsondenterna fördelas relativt

jämt mellan könen, med undantag för respondenterna som bedömt risken som ”farligt”, där
männen värderar risken ”farligt” högre än kvinnorna. Det är inte signifikant.

Hur stor är risken med att prata i mobiltelefonen kombination
med bilkörning?
Man

Kvinna

40,40%
35,20%

35,20%
26,90%

21,20%
14,80%
11,40%
5,80%
3,40%

Inte alls farligt

5,80%

Lite farligt

Farligt

Farligare

Fig. 6

Mycket farligt

Chi--2 test: 0.519

I diagrammet kan man se att spridningen fördelar sig inom de mindre riskfyllda alternatvien,
medan kvinnorna värderar riskern högre än männen. Diagrammet
Diagrammet visar att männen har 40,4%
och kvinnorna 35,2% ser risken som farligt. Det är inte signifikant.

Har någon i din omgivning (mor, far, bror/syster, kompis el.
dylikt) använt sig av mobiltelefon vid framförandet av bil?
Ja

Nej/vet ej

96,60%

92,30%

7,70%

Man

Fig. 7

3,40%
Kvinna

Chi-22 test: 0.261

Diagrammet visar tydligt att majoriteten 92.3% repektive 96.6% har erfarenhet av släkt och
vänner som har använt sig mobiltelefonen samtidigt som de har kört bil. Det är inte
signifikant.
ÅldersfördelningÅldersfördelning Frekvens.
Hur stor är risken med att använda headset samtidigt som när man
kör bil?

Inte farligt

Farligt

44
35

19
13

11
15 år

6

3
16 år

4

17 år

18 år

3

1

0

19 år

20 år

11

0

2

01

01

01

2

0

01

21 år

22 år

23 år

26 år

32 år

40 år

44 år

Fig. 8

Chi
Chi-2 test: 0.735

Frekvensen är 32 st. inte farligt respektive 18 st. farligt. Det är inte signifikant.

Åldersfördelning- Frekvens.
Hur stor är föreställningen om risken med att sms:a och köra bil
samtidigt?

Inte farligt

Farligt

44
35

19
13

11
15 år

Fig. 9

3
16 år

6

17 år

4

18 år

3

1

0

19 år

20 år

11

0

2

01

01

01

2

0

01

21 år

22 år

23 år

26 år

32 år

40 år

44 år

Chi--2 test: 0.004

Frekvensen är 44 st. och 6 st. Man kan se att resultatet är signifikant, och därmed
generaliserbart till populationen.

ÅldersfördelningÅldersfördelning Frekvens.
Hur stor är risken med att prata i mobiltelefonen samtidigt som
när man kör bil?

Inte farligt

Farligt

44
35

19
13

11

6

3

4

1

0

3

11

0

2

01

01

01

2

0

01

15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 26 år 32 år 40 år 44 år

Chi--2 test: 0.699

Fig. 10
Frekvensen är 44 st. farligt och 6 st. inte farligt.
farligt Det är inte signifikant.

Åldersfördelning Frekvens.
ÅldersfördelningHur stor är föreställningen om risken med att surfa/använda
internet samtidigt som när man kör bil?

Inte farligt

Farligt

44
35

19
13

11

3

6

4

1

0

3

11

0

2

01

01

01

2

0

01

15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 26 år 32 år 40 år 44 år

Fig. 11

Chi
Chi-2 test: 0.058

Frekvenserna är 44 st. farligt och 6 st. inte farligt. Det är inte signifikant.

Fördelning av tidigare erfarenhet av släkt och vänner.
Hur stor är risken med att använda headset samtidigt som när
man kör bil?
Tidigare erfarenhet av släkt och vänner, totalt 133 st
Ingen tidigare erfarenhet av släkt och vänner, totalt 7 st
57,10%
65,40%

Inte farligt

42,90%
34,60%

Farligt

Chi-22 test: 0.655

Fig. 12

Fördelning av tidigare erfarenhet av släkt och vänner.
Hur stor är föreställningen med risken med att sms:a samtidigt
som när man kör bil?
Tidigare erfarenhet av släkt och vänner, totalt 133 st
Ingen tidigare erfarenhet av släkt och vänner, totalt 7 st
71,40%
28,60%

91,70%

8,30%
Inte farligt

Fig.13

Farligt

Chi
Chi-2 test: 0.071

Fördelning av tidigare erfarenhet av släkt och vänner.
Hur stor är risken med att prata i mobiltelefonen samtidigt som
när man kör bil?
Tidigare erfarenhet av släkt och vänner, totalt 133 st
Ingen tidigare erfarenhet av släkt och vänner, totalt 7 st
71,40%
28,60%

78,90%

21,20%
Inte farligt

Farligt

Fig. 14

Chi
Chi-2 test: 0.637

Fördelning av tidigare erfarenhet av släkt och vänner.
Hur stor är föreställningen med risken med att surfa/använda
internet samtidigt som när man kör bil?
Tidigare erfarenhet av släkt och vänner, totalt 133 st
Ingen tidigare erfarenhet av släkt och vänner, totalt 7 st

42,90%

57,10%
88,70%

11,30%
Inte farligt

Fig. 15

Farligt

Chi
Chi-2 test: 0.015

Bilaga 4.

Enkätundersökning
Syftet med denna enkät är att utföra en kvantitativ undersökning med blivande körkortsägares
skattning kring risken av att använda mobiltelefon samtidigt som man kör bil.
Utformningen av enkäten är utförda av Johan Celinder och Totte Arvidsson, som studerar
Risk- och krishanteringsprogrammet i Östersund på Mittuniversitetet.
Dina svar är viktiga för vår forskning, och vi är tacksamma att du väljer att svara på denna
enkät. På nästa sida finner du korta instruktioner om enkäten. Enkäten tar ca 5- 10 minuter att
besvara.

Vi håller hårt på våra etiska riktlinjer, där dina svar och uppgifter behandlas
konfidentiellt samt presenteras anonymt.

Bild hämtad från: http://farm2.static.flickr.com/1373/623819356_2286350184_o.png
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Enkätundersökning
Besvara frågorna i formuläret som är graderade i intervallet 1-5, samt de ja- och nej frågor som finns
genom att ringa in ditt svarsalternativ. Övriga frågor besvaras med siffror och bokstäver. Enkäten tar ca
5-10 minuter att besvara. Dina svar kommer att vara anonyma.
1. Skriv din körskolas namn du går på: ________________________________________________
2. Kön:

Man (0)

/

Kvinna (1)

3. Ålder:___________år
4. Har du tidigare haft körkort?

Ja (0)

/

Nej (1)

5. Vilken utbildning? Grundskola (1) / Gymnasium (2) / Universitet - Högskola (3) / Övrig (4)
6. Har du annan etnisk bakgrund än svensk medborgare? Ja (0)

/

Nej (1)

7. Tidigare erfarenhet av riskutbildning som exempelvis ”risk ettan”? Ja (0)
8. Har du mobiltelefon?

Ja (0)

/

/ Nej (1)

Nej (1) (Om svaret är nej, gå vidare direkt till fråga 16.)

9. Har du använt mobiltelefon när du kört bil? Ja (0)

/

Nej (1)

10. Hur länge har du haft mobiltelefon? Skriv antal år:__________________

Besvara mellan intervallet 1-5, där 1 är väldigt sällan och 5 är väldigt ofta
11. Hur ofta använder du mobilen per dag?:

1 2 3 4

5

12. Hur ofta pratar du i mobiltelefonen per dag?

1 2 3 4 5
13. Hur ofta surfar/använder du internet på mobiltelefonen per dag?

1 2 3 4 5

14. Hur ofta får du och skickar du SMS per dag?
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1 2 3 4 5
15. Hur ofta använder du headset när du använder mobilen?

1 2 3 4 5
Besvara mellan intervallet 1-5, där 1 är inte alls farligt och 5 är mycket farligt.
16. Föreställ dig att du har ett körkort och en mobiltelefon, hur stor uppskattar du risken med att köra bil
och prata i mobiltelefon samtidigt?

1 2 3 4 5
17. Föreställ dig att du har ett körkort och en mobiltelefon, hur stor uppskattar du risken med att köra bil
och SMS:a med mobiltelfonen samtidigt?

1 2 3 4 5
18. Föreställ dig att du har ett körkort och en mobiltelefon, hur stor uppskattar du risken med att köra bil
och surfa/använda internet med mobiltelefonen samtidigt?

1 2 3 4 5
19. Vilken risk ser du som den största risken i samband med användandet av mobiltelefon och
framförandet av ett fordon? (1 är mycket liten risk och 5 mycket stor risk)
20. SMS,

1 2 3 4 5
21. Surf/internet användning,

1 2 3 4 5
22. Prata i mobil,

1 2 3 4

5

23. och/eller prata i Headset?

1 2 3 4 5

24. Har någon i din omgivning (mor, far, bror/syster, kompis el. dylikt) använt sig av mobiltelefon vid
framförande av fordon? Ja (0) / Nej (1) / Vet ej (2)

53

Besvara intervallet 1-5, där 1 är att risken är mycket låg och 5 är att risken är mycket hög.
25. Hur stor uppskattar du risken att en annan person omkommer i en olycka relaterat till
mobilanvändandet och bilkörandet?

1 2 3 4 5
26. Föreställ dig att du har ett körkort, hur stor uppskattar du risken för att själv omkomma i en olycka
relaterat till mobilanvändandet och bilkörandet?

1 2 3 4 5
Tack för din medverkan i vår C-uppsats. Dina svar kommer att ge oss en bra grund för vårt fortsatta
arbete och som kan leda till ytterligare forskning och insikt i detta område. Tack! Lycka till med ditt
körkort!

Vill du ha möjligheten att fortsätta att hjälpa forskningen inom detta område, så ger vi dig chansen att
kunna anmäla ditt intresse för fortsatt forskning.
Vi ger dig möjligheten att lämna ditt namn och dina kontaktuppgifter så att det i framtida studier inom
området, ska kunna finnas möjlighet att kunna ta kontakt med dig för att forska vidare gällande
mobilanvändandet och körning av bil. Blir det aktuellt kommer du att bli kontaktad efter några år för att
följa upp dina attityder om bilkörandet och användandet av mobiltelefonen.
( DET ÄR FRIVILLIGT ATT LÄMNA NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER. DITT NAMN OCH
KONTAKTUPPGIFTER KOMMER INTE PÅ NÅGOT SÄTT ATT ÅTERGES I UPPSATSEN; DET
KOMMER FULLSTÄNDIGT VARA KONFIDENTIELLT)
Namn:________________________________________
Telefonnummer:__________________________________________

Kontaktuppgifter till Johan Celinder och Totte Arvidsson, avgångsstudenter på Mittuniversitetet.
Har du frågor om enkäten eller forskningsområdet så kontakta oss gärna.
Johan Ceinder: Telefon – 070- 3942983. E-post- joce0903@student.miun.se
Totte Arvidsson: Telefon – 070- 2523779. E-post – toar0902@student.miun.se
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