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Sammanfattning 

Smarttelefoner används i allt större utsträckning och förutom för samtal och textmeddelanden 
används de till att lyssna på musik, kontakt via sociala medier, e-post etc. Törnros och Bolling 
(2005) visade att användande av mobiltelefonen kan öka olycksrisken vid framförande av ett 
motorfordon. Kan även fotgängares användande av mobiltelefon eller smarttelefon medföra 
risker?  Syftet med detta examensarbete är att undersöka fotgängares risktagande och deras 
erfarenheter av incidenter vid användande av smarttelefon. Studenter vid Luleå tekniska 
universitet besvarade en webenkät, där resultaten visar att studenter som ofta använder sin 
smarttelefon vid förflyttningar rapporterar flest incidenter och minst uppmärksamhet riktad 
mot omgivningen. När ett val mellan fullföljande av en uppgift med en smarttelefon och 
fortsatt förflyttning framtvingas är bägge besluten lika vanliga, vilket visar att beslutskonflikter 
kan förekomma. Sammantaget visar resultaten att användande av smarttelefon vid förflyttningar 
till fots kan innebära ökad risk. 

 

 Nyckelord: arbetsbelastning, smarttelefon, gångtrafikant, interaktion, incident, risktagande 

  



 
 

Abstract 

Smartphones are used increasingly and besides for calling and text messaging they are being 
used for listening to music, contact via social media, email etc. Törnros and Bolling (2005) 
showed that usage of a mobile phone can increase the risk of accidents, when driving a 
motorized vehicle. Can also the pedestrians’ usage of a mobile phone or a smartphone pose 
risks? The purpose of this thesis is to investigate the pedestrians’ risk-taking and their 
experience of incidents, when using a smartphone. Students at Luleå University of Technology 
answered an online survey and the results show that students who often use their smartphone 
when walking report most incidents and least attention towards the environment. When a 
choice between the completion of a task with a smartphone and continued movement is 
enforced both decisions are as common, which shows that decision conflicts may occur. In total 
the results show that usage of a smartphone while walking can pose an increased risk. 
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Inledning 
Omkring sex miljarder människor, motsvarande över fyra femtedelar av världens befolkning, 
hade anslutit sig till en mobiltelefonitjänst i slutet av 2011 (ITU, 2012). Det visar att 
mobiltelefonen idag har en stor roll i samhället. Nästan alla har en, såväl barn som vuxna, och 
använder den dagligen till samtal, textmeddelande, e-post, Internet och s.k. appar. 
Mobiltelefonen har utvecklats från ett enkelt kommunikationsverktyg till en liten dator, som 
möjliggör olika tjänster var användaren än befinner sig (Jung, 2014). I takt med att 
mobiltelefonnätet har utvecklats från den långsammare GSM-tekniken till dagens 3G- och 4G-
teknik har mobiltefonens användningsmöjligheter ökat. De allra flesta använder en 
mobiltelefon, som kan komma i kontakt med Internet och utnyttja de tjänster som erbjuds där. 
En sådan mobiltelefon kallas smarttelefon. Smarttelefonen kännetecknas också av att den är 
programmerbar likt en dator och att användaren kan anpassa sin smarttelefon efter de egna 
behoven. Dessa program kan oftast hämtas från Internet och kallas appar (Verkasalo, López-
Nicolás, Molina-Castillo, & Bouwman, 2010). Det finns appar för spel, sociala medier, 
tidningar, banker, träning etc. Smarttelefonen kan användas under promenader, cykelfärder, 
under träning eller bilkörning, så att personen kan hålla sig tillgänglig och ständigt informerad 
om händelser i omvärlden. 

Lagstiftning 
Första december 2013 trädde en lag i kraft gällande användande av mobiltelefon vid bilkörning. 
Enligt 10:e § i 4 kap. av Trafikförordningen (SFS 1998:1276) får föraren vid färd på väg med ett 
motordrivet fordon ägna sig åt aktiviteter, som användande av mobiltelefon och annan 
kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förande av fordonet. 

Lagen innebär att det är tillåtet att använda mobiltelefon vid bilkörning bara det inte påverkar 
körningen. Vid exempelvis vinglig körning under användande av mobiltelefon kan föraren bli 
stoppad av polis. Skälet till att det inte blev totalförbud för mobilanvändande i trafiken var att 
angivande av specifik teknik i lagen kan bromsa teknisk utveckling, som kan visa sig vara av 
värde ur säkerhetssynpunkt (Kircher, Ahlström, & Patten, 2011; Kircher et al., 2012). Det är 
alltid förbjudet att framföra ett fordon på ett farligt sätt, oavsett anledning och därför är lagen 
egentligen överflödig. 

Forskning om personlighet  
     Fem-faktor-modellen. 
Fem-faktor-modellen består av fem personlighetsdrag, öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, 
vänlighet och neuroticism. Det var Paul T. Costa och Robert R. McCrae (1999) som tog fram 
teorin. De byggde den till stor del på Raymond B. Cattells tidigare forskning. 
Personlighetsdragen mäts med flera skalor, exempelvis o-skalan och n-skalan. Vid testning svarar 
personen på flera frågor om sig själv varefter en gradering på de olika skalorna görs. Resultatet 
visar sedan om personen exempelvis är samvetsgrann och vänlig (McCrae & Costa, 1999).  
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Clarke och Robertson (2005) genomförde personlighetstest på personer, som hade varit 
involverade i trafikolyckor. Resultatet visade att alla fem faktorerna enligt fem-faktor-modellen 
hade en svag positiv korrelation med olycksinblandning. Individer med låga nivåer på 
faktorerna vänlighet och samvetsgrannhet uppvisade tydligt förhöjd olycksinblandning. När 
data bröts ner efter syfte med körning och typ av förare erhölls bl.a. resultatet att vid icke-
yrkesmässig körning har extroverta, ej samvetsgranna och ovänliga individer högre 
olycksinblandning.  

     Risktagande. 
Rasmussen (1987) förklarade att risktagande ger upphov till en inlärningsprocess som syftar till 
att öka kompetensen genom utforskande av individens gränser för kontroll. En annan teori om 
risktagande är Wildes (1982, 1986, 1988) risk-homeostas-teori. Den innebär att individer 
strävar efter att upprätthålla ett risknivå-mål. Risknivån är inställd på att maximera vinsten hos 
de upplevda för- och nackdelarna med beteende-alternativen. När individen uppfattar en 
diskrepans mellan den observerade risknivån och den önskade risknivån, anpassar individen sitt 
beteende för att eliminera skillnaden (Wilde 1982).  

Det finns även personlighetsteorier om risktagande som fokuserar på individuella skillnader, 
när det gäller sensationssökande (Zuckerman, 1979), och attityder till situationer som 
kännetecknas av spänning, risk och äventyr (Keinan, Meir, & Gome-Nermirovsky, 1984). 
Zuckermans (1979) ”Sensation Seeking Scale” (SSS) är ett mätinstrument för 
sensationssökande. SSS speglar behovet av varierade, nya och komplexa känslor och 
erfarenheter. Intresset för studier av sensationssökande beteende beror på att beteendet medför 
risker när individen försöker uppnå angenäma känslor och upphetsning (Zuckerman 1979). 
Studier av personlighet har bl.a. visat att sensationssökande individer har större benägenhet att 
köra bil riskfyllt. Individer som uppvisade köraggressioner (driver anger) är också mer benägna 
till riskfylld körning (Iversen & Rundmo, 2002). 

Schwebel, Stavrinos och Kongable (2009) genomförde en studie i ett laboratorium med en 
virtuell miljö med ett övergångsställe och trafik som rörde sig från båda håll. Miljön innehöll 
även realistiskt ljud. Resultatet visade att personer med en högre nivå av ”attentional control” 
väntade längre innan de gick över en gata. Personer med en hög nivå av ”intensity pleasure” 
hade större risk att bli påkörda av en bil. Äldre personer hade en tendens att vänta längre innan 
de valde att gå över en gata och de valde mellanrum som var större. Män hade en tendens att 
möta trafiken mindre försiktigt och träffades oftare av bilar i laboratoriemiljön.  

Forskning om uppmärksamhet  
I trafiken är föraren tvungen att ha uppmärksamhet på flera saker samtidigt, andra bilister, 
cyklister och fotgängare. Då används hjärnans kapacitet för att dela uppmärksamheten mellan 
uppgifter och uppmärksamheten styrs inte enbart av inkommande stimuli. En uppgift kan 
omfatta flera steg inom informationsbehandling och kan även definieras av ett specifikt mål. 
Målet för en fotgängare som samtidigt använder sin smarttelefon är att fortsätta gå rakt och att 
inte gå in i något (Wickens & Hollands, 1999).  
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En fotgängare kan minska sin uppmärksamhet på trafiken och bilarna när fotgängaren ska 
korsa en trafikerad väg. Det kan resultera i att fotgängaren är nära att bli påkörd eller blir 
påkörd (Hatfield & Murphy, 2007). Fotgängare som använder Internet i sin mobiltelefon vid 
promenader över en gatukorsning riskerar att bli påkörda eller nästan bli påkörda, då de mer 
sällan tittar på vägen och trafiken och är långsammare i sina beslut om att ta sig över gatan 
(Byington & Schwebel, 2013). 

Av fotgängare som observerades vid passage över ett torg när de gick själva, i par, pratade i 
telefon eller lyssnade på musik uppvisades flest kursändringar av de som pratade i telefon. Ingen 
av de observerade personerna snubblade eller ramlade dock (Hyman, Boss, Wise, McKenzie, & 
Caggiano, 2010). En färgglad clown på en enhjuling fick röra sig omkring på samma torg. 
Personer som passerade torget tillfrågades om vad de hade sett.  

Av telefonanvändarna observerade bara 25% clownen. Övriga gångtrafikanter uppvisade 
avsevärt högre upptäcktsfrekvenser, från 51% upp till 75%, där 75% presterades av personer i 
par (Crundall, Bains, Chapman, & Underwood, 2005; Strayer & Drews, 2007). 
Telefonanvändarna kan ha sett clownen, men inte lagt den på minnet då delad uppmärksamhet 
leder till sämre arbetsminneskapacitet (Strayer, Drews, & Johnston, 2003).  

Tunnelseende har visat sig uppkomma vid bilkörning i samband med andra krävande uppgifter 
(Engström, Johansson, & Östlund, 2005). Tunnelseende är när fokus fastnar på ett föremål och 
varseblivningen av omgivningen runt föremålet upphör. Detta kan exempelvis bli farligt vid 
bilkörning, men kan också inträffa vid förflyttningar till fots. 

Byington och Schwebel (2013) visade att mobilanvändande fotgängare är mindre 
uppmärksamma på trafiken och att det utgör en riskfaktor när fotgängaren ska korsa en 
trafikerad gata. Om fotgängare som använder sin mobiltelefon vid förflyttningar har mindre 
uppmärksamhet vid trafikerade korsningar har de sannolikt det vid promenader längs 
gångvägar också.  

Det krävs kognitiv förmåga vid promenader. Yttre faktorer påverkar svårighetsgraden, som till 
exempel hinder i form av en trottoarkant och behov av bedömning av möjlighet att korsa en 
gata (Patla & Shumway-Cook, 1999; Wickens & Holland, 1999). Al-Yahya et al. (2011) visade 
att samhällets rörlighet, hur snabbt människor tar sig till olika platser, kan begränsas av 
promenader, där hjärnan får ytterligare en uppgift att hantera som mobilanvändande. Friska, 
äldre individer rör sig långsammare till fots, när de samtidigt utför en kognitiv uppgift. Det 
fenomenet kallas för två-uppgifts-störning eller kognitiv-motor-störning (Al-Yahya et al. 2011).  

Forskning med paradigmet primär och sekundär uppgift 
Paradigmet primär och sekundär uppgift är en modell för utförande av experiment där 
testpersonen ska utföra två uppgifter samtidigt, en primär och en sekundär. Den sekundära 
uppgiften kan ofta störa huvuduppgiften (Wierwille, Rahimi, & Casali, 1985).  Detta kan vara 
obekvämt eller farligt om den primära uppgiften är att flyga eller att köra. En avledning av 
resurser till den sekundära uppgiften vid fel tidpunkt kan leda till en olycka. Användande av 
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mobiltelefon försämrar förmågan att köra bil genom att den kognitiva förmågan att 
uppmärksamma alla backspeglar, vägskyltar och andra trafikanter begränsas, vilket kan resultera 
i försämrad körförmåga och i värsta fall en trafikolycka (Törnros & Bolling, 2005).  

Patten, Kircher, Östlund och Nilsson (2004) visade att telefonsamtal vid bilkörning påverkar 
framförande av bil i trafiken. Beroende på svårighetsgraden hos samtalet krävs olika mycket av 
individen. Ett samtal som kräver en större kognitiv förmåga ger långsammare körning och det 
blir svårare att fokusera på både bilkörning och samtal. På motorväg med lugn trafik blir 
effekten inte stor på grund av att bilkörningen inte kräver lika stor tankeverksamhet. På en 
mindre och krokigare väg belastas hjärnan mer och det kan vara svårt att fokusera på både 
körning och samtal. 

Schildbach och Rukzio (2010) undersökte effekten av storlek hos texten i mobiltelefoner på 
kognitiv förmåga och gång-beteende. Resultatet visade att liten text fick försökspersonerna att 
stanna upp oftare än vid större text. Stor text krävde mer skrollande men påverkade inte 
förflyttningen nämnvärt. Resultaten visar att den kognitiva uppgiften kan bli primär i 
situationer när den bör vara sekundär, vilket är en riskabel prioritering i verklig trafik. Vid 
förflyttningar ska huvuduppgiften alltid vara att navigera sig fram och uppgiften med 
mobiltelefonen bör vara sekundär. 

Åldersskillnader 
Shumway-Cook, Woollacott, Kerns och Baldwin (1997) visade att försökspersoner lägger mer 
vikt vid att slutföra den kognitiva uppgiften i experiment, som utförts i ett laboratorium än i en 
verklig miljö. Friska, både unga och äldre, individer verkar lägga större vikt vid den sekundära 
(icke gå) uppgiften när flera uppgifter ska genomföras samtidigt (Bock, Engelhard, Guardiera, 
Allmer, & Kleinert, 2008; Weerdesteyn, Schillings, van Galen, & Duysens, 2003).  

Unga vuxna uppvisar samma höga gånghastighet i miljö med ett hinder oberoende av om de 
samtidigt löser en kognitiv uppgift eller inte. Äldre personer sänker sin gånghastighet när de 
måste lösa en kognitiv uppgift (Plummer-D’amato et al., 2012). Resultaten visar att yngre 
personer presterar annorlunda mot äldre och olika åldersgrupper kan därför behöva studeras 
för sig. 

Studenters olycksinblandning 
Studenter fokuserar mer på att slutföra ett textmeddelande än att fortsätta sin förflyttning i en 
säker miljö, exempelvis i ett laboratorium. I en verklig miljö prioriterar studenter istället att 
förflytta sig och tittar upp från mobiltelefonen fler gånger än i den säkra miljön, detta även när 
de är ombedda att fokusera på den kognitiva uppgiften (Plummer, Apple, Dowd, & Keith, 
2014).  

Olycksfrekvensen när fotgängare har använt sin mobiltelefon har ökat i USA. Skadorna varierar 
från milda till svåra och alla drabbade uppsöker inte sjukvård. Den mest drabbade 
åldersgruppen är de mellan 16-25 år (Nasar & Troyer, 2013). Den mest drabbade åldersgruppen 
innefattar alltså bl.a. universitetsstudenter. 
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Sammanfattning 
Forskningen kring användande av mobiltelefoner visar att vissa individer tar större risker i 
trafiken, vid bilkörning eller som gångtrafikant när de använder mobiltelefon. Riskökningen 
kan ibland vara medveten, men tycks oftast vara omedveten. Åldern 16-25 år är de som är mest 
drabbade av olyckor i samband med användning av mobiltelefon och till den kategorin hör 
studenter, vilket gör att det är särskilt angeläget att få fram kunskap om den gruppen. Därför är 
det lämpligt att studera studenters användande av mobiltelefoner vid förflyttningar inom ett 
campusområde där gångtrafiken är intensiv med talrika hinder och tillfällen till incidenter. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet i detta examensarbete är att undersöka om vissa studenter är mer riskbenägna än andra 
och hur vanligt det är att incidenter inträffar vid användning av smarttelefon i samband med 
förflyttningar till fots.  

Frågeställningar. 
Påverkar omfattningen av användande av smarttelefon risktagande, när den används vid 
förflyttning till fots? 
Vilka funktioner i en smarttelefon användes vid förflyttning till fots?  
Hur prioriterar användarna förflyttningen och fullbordande av uppgifter med en smarttelefon 
vid förflyttning?  
Hur vanliga är incidenter vid användande av smarttelefon vid förflyttningar? 

Metod 

Respondenter 
Respondenterna var 144 studenter från flera utbildningsprogram vid Luleå tekniska universitet 
(LTU). Programmen var civilingenjör–teknisk design, digital tjänsteutveckling, ekonomie-
kandidat, fastighetsmäklare, hälsovägledning, internationell ekonomi, journalistik, ljudteknik, 
psykologi kandidat, rättsvetare, sjukgymnast och sociologi kandidat. Respondenterna som 
utgjordes av 104 kvinnor och 40 män var från 19 till 50 år med en medelålder på 25 år. 
Majoriteten av respondenterna hade haft smarttelefon i 2-3 år och kunde anses vara vana 
användare. 

Material 
En webenkät utformades i systemet EvaSys.  Enkäten bestod av 19 frågor indelade i fyra 
kategorier (Bilaga 1). Första kategorien berörde smarttelefonanvändande med frågor om hur 
ofta respondenten använde sin smarttelefon och vilka funktioner som användes. Den andra 
kategorin berörde incidenter och innehöll tre frågor om respondenten hade kolliderat med 
eller varit nära att kollidera med något eller någon vid användande av sin smarttelefon vid 
förflyttningar. Den tredje kategorien berörde förflyttningar och innehöll frågor om handsfree, 
fördelning av uppmärksamhet och beslut vid konflikter. Bakgrundsfrågor hörde till den sista 
och fjärde kategorien och berörde innehavet av telefon, respondentens ålder, kön, adress och 
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tid vid LTU. I ett e-postmeddelande fick respondenterna information om syftet med enkäten, 
en länk till enkäten, information om att svaret inte kunde knytas an till dem och 
kontaktuppgifter till författaren, som också stod som avsändare av e-postmeddelandet.   

Procedur 
En pilotundersökning med 10 respondenter genomfördes för att pröva om frågorna var väl 
formulerade och användbara för studien. Efter justering skickades enkäten via e-post till 725 
studenter vid LTU. E-postadresser till respondenterna hämtades via www.LTU.se/mitt LTU.  

Första utskicket innehöll en tom länk till enkäten, vilket gjorde att proceduren tog en dag 
längre än beräknat och utskicket fick göras om. Respondenterna kunde endast besvara enkäten 
en gång. Ett påminnelsemeddelande skickades ut en vecka efter det första e-postmeddelandet. 
Efter två veckor hade tillräckligt många respondenter besvarat enkäten varefter enkäten 
stängdes.  

Avgränsning 
Studien avgränsades geografiskt till området Porsön i Luleå. Endast studenter vid LTU erhöll 
enkäten, då respondenterna måste ha erfarenhet av området för att kunna besvara enkäten. 
Studien innefattade endast fotgängare som vid förflyttning hade använt en smarttelefon eller 
som hade mött någon annan som hade använt en smarttelefon vid förflyttning till fots.  

Databehandling 
Svaren från enkäterna analyserades i statistikprogrammet SPSS. 

Resultat 
Majoriteten av respondenterna (80,2%) hade använt en smarttelefon i 2-3 år eller längre. De 
vanligaste märkena på respondenternas smarttelefon var Samsung (33,8%) och Iphone (50,7%). 
Av respondenterna bodde 37,8% på Porsön i Luleå. Respondenterna hade studerat vid Luleå 
tekniska universitet i 1-4 år. 

Alla svarade att de hade en mobiltelefon (Fråga 1.1). Trettioåtta procent av respondenterna 
uppgav att de använde smarttelefon flera gånger per timme (Figur 1, fråga 1.3). Endast 9,9% 
använde den cirka en gång per dag. Resultatet visar att 43% av respondenterna använde sin 
smarttelefon ofta vid förflyttningar medan 14,1% aldrig använde den vid förflyttningar (Figur 1, 
fråga 1.4). 
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Figur 1. Fördelningar av svar på fråga 1.3 ”Hur ofta utför du något ärende, eller läser av 
information med din smarttelefon?” och fråga 1.4 ”Hur ofta använder du din smarttelefon för 
olika ärenden och avläsning av information vid förflyttningar, dagtid på Porsön?” 

 

Resultatet visar att respondenterna främst använde sin smarttelefon för samtal, läsa eller skriva 
textmeddelande, lyssna på musik, sociala medier och skriva eller läsa e-post. Ingen respondent 
uppgav att de sökte efter varor på Internet (Fråga 1.5). De fem funktioner som respondenterna 
främst använde när de var tvungna att stanna vid förflyttningar var läsa eller skriva 
textmeddelande, ta ett foto eller en film med mobilkamera, sociala medier, samtal och skriva 
eller läsa e-post (Fråga 1.6).  

Enligt Findahl (2014) använder 80% Internet i sina mobiltelefoner dagligen. Appen för 
Facebook är populärast och används av 43%. Idag använder 73% smarttelefoner. Av dem är det 
94% av de i åldern 16-25 år som har en smarttelefon. Youtube används av endast 2%, Spotify 
av 14%, 23% spelar, 25% läser tidningen och 96% ringer med smarttelefonen (Findahl, 2014). 
Enligt PTS (2013) skickar 92% textmeddelande och den andelen har varit konstant över tid. 
Föreliggande undersökningsresultat vad gäller användning stämmer således överens med 
Findahls (2014) och PTS (2013) resultat (Figur 2).  



8 
 

 

Figur 2. Fördelningar av svar på fråga 1.5 ”Vilka fem funktioner använder du oftast i din 
smarttelefon vid förflyttningar, dagtid på Porsön?” och fråga 1.6 ” Vilka fem funktioner 
använder du oftast i din smarttelefon när du måste stanna vid förflyttningar, dagtid på Porsön?” 

 

Korrelationen mellan svar på frågorna om hur ofta respondenten utför något ärende eller läser 
av information från sin smarttelefon och hur ofta smarttelefon används i samband med 

förflyttningar (Fråga 1.3 och 1.4) är signifikant, r = .253, p = .002, two-tailed, n = 141. Det visar 
att respondenter som använde sin smarttelefon mycket även använde den ofta vid 
förflyttningar. Respondenter som använde sin smarttelefon ofta vid förflyttningar (Fråga 1.4) 

hade i större utsträckning varit med om incidenter (Fråga 2.1), r  = .246, p = .003, two-tailed, n = 
141. Respondenter som ofta använde smarttelefon rapporterade också fler incidenter, där de  
hade mött någon med smarttelefon samtidigt som de själva hade använt sin egen (Fråga 1.4 och 

fråga 2.3), r = .197, p = .020, two-tailed, n = 139. Däremot erhölls inget signifikant samband 
mellan användningsfrekvens (Fråga 1.4) och rapporterade incidenter, när respondenten hade 
mött en person med smarttelefon och inte använt sin egen. De positiva korrelationerna 
indikerar att ju mer en individ använder smarttelefon, desto oftare råkar individen ut för 
incidenter. 
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Figur 3. Fördelningar av svar på frågor om förekomst av kollisioner eller incidenter vid egen och 
andras användning av smarttelefon vid förflyttningar (Fråga 2.1, 2.2 och 2.3). 

 

Andelen respondenter som använde handsfree (Fråga 3.1) till sin smarttelefon var 56,3%. Av de 
som använde handsfree (Fråga 3.2) använde 59,4% den vid förflyttningar. Vid fråga 3.3 om 
respondenten koncentrerar sig mer på sin smarttelefon än på omgivningen svarade 55,1% att 
detta sällan händer och endast 5,8% svarade att de mycket ofta koncentrerar sig mer på sin 
smarttelefon. På fråga 3.4 om åtgärd när det känns omöjligt att både fullfölja uppgiften med 
smarttelefonen och fortsätta förflyttningen svarade 34,5% att de fortsätter förflyttningen och 
avbryter ärendet med smarttelefonen (Fråga 3.4). Något fler (35,9%) svarade att det var lika 
vanligt att stanna och fullfölja smarttelefon-ärendet, som att avbryta det och fortsätta 
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förflyttningen. Det indikerar att individen ofta kan hamna i konflikt om vilket beslut som ska 
tas. 

En korrelation erhölls mellan hur ofta respondenten känner att han/hon koncentrerar sig mer 
på sin smarttelefon än det som pågår runt omkring (Fråga 3.3) och hur ofta respondenten 

använder smarttelefon vid förflyttningar (Fråga 1.4), r = .315, p = .001, two-tailed, n = 137. 
Detta visar att respondenter, som använder sin smarttelefon mycket har mer fokus på den än på 
sin omgivning. 

Figur 4. Fördelning av beslut när användaren känner att hen koncentrerar sig mer på sin 
smarttelefon än omgivningen (Fråga 3.3) och vad användaren gör när hen känner att det är 
omöjligt att både fullfölja uppgiften med sin smarttelefon och fortsätta förflyttningen (Fråga 
3.4). 

 

En korstabell för svaren på frågorna Hur ofta använder du din smarttelefon för olika ärenden och 

avläsning av information vid förflyttningar, dagtid på Porsön? och När du känner att det är omöjligt att 

både fullfölja uppgiften med din smartphone och fortsätta förflyttningen, vad gör du oftast då? (Fråga 1.4 
och fråga 3.4) visar att ju oftare en individ använder smarttelefon vid förflyttningar, desto 
vanligare är det att individen väljer att avbryta ärendet och fortsätta förflyttningen (Bilaga 2). 
Detta samband är dock inte signifikant, men det visar att den kognitiva belastningen ofta blir 
för stor för individen och den primära uppgiften, förflyttningen då ofta väljs. Korstabellen visar 
även att orimliga svar har avgetts, som att en del som har uppgett sig aldrig använda 
smarttelefon vid förflyttningar ändå hade svarat att de stannar eller fortsätter, trots att 
situationen inte ska kunna inträffa (Bilaga 2). 
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Diskussion 
Respondenter som tog större risker, när de använder smarttelefon vid förflyttningar till fots är 
de som använder den mer än andra. Det kan bero på att de har en större vana än andra att göra 
två saker samtidigt och har övat upp den vanan. Det bidrar till att de känner sig säkra på den 
uppgift de har framför sig. De respondenter som kände sig mer fokuserade på mobiltelefonen 
vid förflyttningar är mer risktagande och det är den gruppen som har varit med om någon 
incident. De har, å andra sidan, övat upp detta mer än de som inte fokuserar på mobiltelefonen 
i lika stor omfattning. Enligt Wildes (1982, 1986, 1988) risk-homeostas-teori har 
respondenterna uppfattat en diskrepans mellan den observerade risknivån och den önskade 
risknivån då de har anpassat sitt beteende för att undvika kollisioner. Respondenterna har till 
största del klarat av att fortsätta sin promenad utan att gå in i något (Wickens & Hollands, 
1999). Plummer-D’amato et al. (2012) visade att äldre personer hade svårare att gå och utföra 
en annan uppgift samtidigt, medan de yngre personerna klarade av detta. Det kan bero på att 
yngre personer har en vana att göra detta dagligen och använder sin mobiltelefon i större 
utsträckning. 

Beroende på vad för personlighetsdrag en person har kan det påverka den personens 
framförande av bil i trafiken. Iversen och Rundmo (2002) visade att sensationssökande 
personer och de med köraggressioner hade större benägenhet att köra riskfyllt. I föreliggande 
arbete har inte personlighetsdrag hos respondenterna undersökts, men det var vissa personer 
som hade varit med om incidenter. Dessa personer använde även sin smarttelefon oftare vid 
förflyttningar och kan ses som risktagande. Clarke och Robertson (2005) visade att alla 
personlighetsfaktorer enligt fem-faktor-modellen hade en liten positiv korrelation med 
olycksinblandning. För fotgängare har det visats att personer med en högre nivå av ”attentional 
control” väntar längre innan de går över en gata. Personer med en hög nivå av ”intensity 
pleasure” blev oftare påkörda av en bil i simulerad trafikmiljö. Studenter som hade varit med 
om incidenter har inte haft uppmärksamheten på omgivningen (Hatfield & Murphy, 2007; 
Byington & Schwebel, 2013). Studenterna i föreliggande arbete, som hade varit med om 
incidenter kan ha en högre nivå av ”intensity pleasure” jämfört med de som inte hade varit med 
om någon incident. De studenterna kan istället tänkas ha en högre nivå ”attentional control”. 

Funktionerna som respondenterna använde i sin smarttelefon vid förflyttningar var samtal, läsa 
eller skriva textmeddelande, lyssna på musik, sociala medier och skriva eller läsa e-post. När 
respondenterna var tvungna att stanna var det funktionerna läsa eller skriva textmeddelande, ta 
ett foto eller en film med mobilkamera, sociala medier, samtal och skriva eller läsa e-post som 
bidrog. Det visar att respondenterna tyckte att det är svårt att läsa och skriva meddelande på en 
smarttelefon samtidigt som de ska utföra en förflyttning till fots. Den sekundära uppgiften (läsa 
och skriva meddelande) har stört huvuduppgiften (förflyttningen till fots) (Wierwille, Rahimi & 
Casali, 1985). Det beror på att den kognitiva belastningen blir för stor och kräver för mycket 
uppmärksamhet och koncentration på smarttelefonen. Det kan jämföras med framförandet av 
bil när fokus flyttas från vägen till ett samtal (Törnros & Bolling, 2005). Svårighetsgraden på 
samtalet påverkar också hur kontrollen av en bil kan påverkas beroende på vägtyp (Patten et al., 
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2004). För respondenterna har förflyttningen till fots inte till större delen påverkats av samtal, 
utan av att läsa och skriva text. 

Resultatet visar att det var få som hade varit med om någon incident vid förflyttningar till fots 
när de hade använt sin smarttelefon. Plummer et al. (2014) visade att studenter prioriterade att 
förflytta sig och tittade upp från mobiltelefonen fler gånger i en vanlig miljö (inomhus bland 
människor) jämfört med i den säkra miljön (laboratorium). Shumway-Cook et al. (1997) visade 
att försökspersonerna lade mer vikt vid att slutföra en kognitiv uppgift, som utförs i en säker 
miljö. När försökspersoner hade flera uppgifter, som skulle genomföras samtidigt valde friska, 
unga och äldre försökspersoner att prioritera den kognitiva uppgiften och att inte förflytta sig 
(Bock et al., 2008; Weerdesteyn et al., 2003). I föreliggande arbete undersöktes en vanlig miljö 
och därför har de flesta inte varit med om någon incident, då studenterna prioriterar 
förflyttningen och oftare tittar upp från smarttelefonen. Det kan även bero på att den primära 
uppgiften var att förflytta sig. Det sekundära var uppgiften i mobiltelefonen, då det kan antas 
vara ett ärende som kan vänta tills förflyttningen är klar. Skulle det däremot vara ett 
meddelande med information om exempelvis en sjuk familjemedlem är sannolikheten stor att 
studentens primära uppgift skulle flyttas till informationen om familjemedlemmen.  

Nasar och Troyer (2013) visade att den största åldersgruppen som hade varit med om olyckor 
var 16-25 år. I föreliggande arbete visas att det hade inträffat få incidenter för studenterna och 
att incidenter inte verkade vara något problem. Däremot var det lika vanligt att avsluta en 
förflyttning för att slutföra smarttelefonanvändandet som att fortsätta förflyttningen och avsluta 
smarttelefonärendet. Det kan bero på de lokala omständigheterna, innehåll i meddelande eller 
samtal eller om respondenten har en tid att passa. Beslutet kan även bero på yttre faktorer som 
stör den kognitiva förmågan hos respondenten, till exempel en trottoarkant (Patla & Shumway-
Cook, 1999). Studenterna påverkades tydligt av smarttelefon-användandet när de ofta tvingas 
välja mellan att stanna eller fortsätta en förflyttning. Al-Yahya et al. (2011) visade att tempot i 
hela samhället kan begränsas när förflyttningar till fots blir långsamma på grund av att 
fotgängarna gör något samtidigt som de går, exempelvis använder en smarttelefon. Plummer-
D’amato et al. (2012) visade att unga personer kunde bibehålla sin snabba gånghastighet i en 
miljö med hinder oavsett om de hade en kognitiv uppgift eller inte. Det här arbetet var främst 
riktat till unga personer, studenter, som sällan kände att de koncentrerar sig mer på sin 
smarttelefon än omgivningen vid förflyttningar. Alltså klarade de av detta bra, vilket ger lågt 
antal incidenter. Schildbach och Rukzio (2010) undersökte om storleken på texten i 
mobiltelefonen påverkade fotgängare. Deras resultat visade att större text gjorde att 
försökspersonerna inte stannade upp lika ofta som vid liten text. Resultatet visade även att 
huvuduppgiften blev flyttad från att vara navigation till att klicka på rätt ställe på telefonen 
enligt uppgiften de hade fått. Föreliggande arbete visade att studenter i första hand 
koncentrerade sig på omgivningen och sin förflyttning och prioriterade att navigera sig fram rätt 
utan några incidenter. 
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Metoddiskussion  
I detta examensarbete användes en i förhållande till tidigare forskning kring användande av 
mobiltelefon och trafiksäkerhet en mindre vanlig metod genom att datainsamlingen 
genomfördes via en enkät och att underökningen riktades mot gångtrafikanter. I tidigare 
forskning, exempelvis Törnros och Bolling (2005), har simulatorer använts för att se hur 
försökspersoner kör bil. Hyman et al. (2010) använde observationer och Schwebel et al. (2009) 
använde en virtuell miljö i laboratorium. Antalet respondenter, 144 st, ger en tillräckligt stor 
mängd data för de genomförda analyserna och innebär en svarsfrekvens, som är relativt stor för 
en studentenkät vid Luleå tekniska universitet. En orsak till bortfallet kan ha varit att enkäten 
skickades till ett utbildningsprogram, som läses på distans där studenterna saknade erfarenhet 
av miljön vid Ltu. En annan orsak kan ha varit frånvaron av belöning för medverkan, något 
som det är belagt har inverkan på svarsfrekvensen (Bryman, 2002). 

Enkäten skickades ut med e-post och kan anses ha varit för lång. Det var en väsentlig andel 
information i e-postmeddelandet, som vissa respondenter verkar ha missat. Detta framkom i 
några kommentarer i enkäten och även i frågor till författaren via e-post. Informationen borde 
istället ha presenterats i början av enkäten. Informationen som missades var att de skulle ha 
varit på det geografiska området, Porsön, och att enbart ägare av smarttelefon var av intresse. 

Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten var tillräcklig hög för att medge beräkning av signifikanta korrelationer. Den låga 
svarsfrekvensen försämrar dock både reliabiliteten och validiteten.  

Extern validitet. 
Den stora skillnaden mellan antalet män och kvinnor som besvarade enkäten kan bero på 
ojämn könsfördelning i de utbildningsprogram, som enkäten skickades till. Det var 34,7% män 
och 65,3% kvinnor som gick på de olika programmen, som enkäten skickades ut till. Av de 
svarande var 28% män och 72% kvinnor, vilket betyder att kvinnor hade en något större 
benägenhet att besvara enkäten. Universitetets studenter bestod år 2013 av 52% kvinnor och 
48% män (LTU, 2013). Avvikelsen mellan arbetets könsfördelning och könsfördelningen vid 
Luleå tekniska universitet minskar resultatens generaliserbarhet. 

Intern validitet. 
Den interna validiteten stöds av att enkätens frågor berör beteenden, som tidigare forskning 
visat på är viktiga och av att enkäten provades ut i en förstudie där begriplighet och 
meningsfullhet hos frågor och formuleringar kontrollerades. Relevansen av frågornas innehåll 
kan anses hög då frågorna handlar om mobilanvändande generellt och vid förflyttningar samt 
om detta kräver en stor arbetsbelastning. Frågorna är relevanta för att få fram vilka funktioner 
respondenterna använder i sina smarttelefoner och när de är tvungna att stanna vid 
användandet av smarttelefonerna. Då författaren inte hittade någon tidigare forskning med 
redan utprövat frågeformat för de aktuella syftena fick författaren ta fram egna frågor i samråd 
med handledare och testa dem på en pilotgrupp för att kunna bedöma om frågorna fick 
relevanta svar. Några frågor kunde ha varit tydligare och haft en annan uppbyggnad. På frågan 
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Hur ofta har du kolliderat med, eller varit nära att kollidera med något eller någon när du använt din 
smartphone vid förflyttning? kan respondenterna enbart ha svarat på första delen, om de har 

kolliderat med och inte alls om de har varit nära att kollidera. Syftet var att frågan skulle ge svar 

på den förmodligen relativt vanliga incidenten att vara nära att kollidera. Svarsalternativen på 
frågorna kunde i några fall ha varit tydligare genom att exempelvis använda alternativ som antal 
gånger/dag/vecka istället för de sämre definierade begreppen sällan, ofta etc. 

Etiska överväganden 
I e-postmeddelandet till respondenterna fanns information om att det var frivilligt att delta i 
studien. Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenten klickade på länken till enkäten 
och besvarade den. Enkäten fylldes i anonymt och författaren kunde inte se vilken e-postadress 
som hörde ihop med specifika svar. Ingen utomstående har getts inblick i det insamlade 
materialet, vilket visar att konfidentialitetskravet är uppfyllt (Bryman, 2002). Materialet från 
enkäten har endast använts för det angivna ändamålet vilket visar att nyttjandekravet är uppfyllt 
(Bryman, 2002). 

Framtida forskning 
En observationsstudie skulle kunna genomföras av hur fotgängare förflyttar sig och då gäller det 
blickriktning och huvudrörelser. Studien skulle kunna visa om fotgängare som använder 
mobiltelefon samtidigt ser sig omkring under tiden för att undvika incidenter. De 
observationsstudier, som har genomförts har endast gällt förflyttningsmönstret hos fotgängare 
(Hyman et al., 2010; de Waard et al., 2010). Fotgängares riskbenägenhet skulle kunna 
undersökas genom en enkät med flera frågor om risktagande vid användande av mobiltelefon 
vid förflyttning. Skulle det kunna vara så att fotgängare som tar risker vid förflyttningar även gör 
det i andra sammanhang, som exempelvis extremsporter och fortkörning?  
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Bilaga 1 

Enkät om smartphone-användande och incidenter 

1. Smartphone-användande 

 

1.1 Har du en mobiltelefon? 

Ja 

Nej 

 

1.2 Använder du en s.k. smartphone? 

Ja 

Nej 

 

1.3 Hur ofta utför du något ärende, eller läser av information med din smartphone? 

Ca 1 gång per dag 

Ca 1 gång per timme 

Flera gånger per timme 

Många gånger per timme 

 

1.4 Hur ofta använder du din smartphone för olika ärenden och avläsning av information 

vidförflyttningar, dagtid på Porsön? 

Aldrig 

Sällan 

Ofta 

Mycket ofta 

 

1.5 Vilka fem funktioner använder du oftast i din smartphone vid förflyttningar, dagtid på 

Porsön? 

Ringa, eller ta emot samtal 

Läsa eller skriva SMS 

Sända eller läsa MMS (Multimedia Message Service) 

Skriva eller läsa i Sociala media (Facebook, Instagram, Twitter) 

Ta ett foto eller film med mobilkamera 

Spela (Angrybirds, Wordfeud mm) 

Karta (navigation, gps) 

Skriva eller läsa mail 

Fylla i eller kontrollera kalender 

Titta på Youtube 

Lyssna på musik 

Söka och beställa varor via näthandel 

Surfing (nyhets - sajter, kursinformation mm) 

Använder den aldrig vid förflyttningar 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6 Vilka fem funktioner använder du oftast i din smartphone när du måste stanna 

vid förflyttningar, dagtid på Porsön? 

Ringa eller ta emot samtal 

Läsa eller skriva SMS 

Sända eller läsa MMS (Multimedia Message Service) 

Skriva eller läsa i Sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter) 

Ta ett foto eller film med mobilkamera 

Spela (Angry birds, Wordfeud mm) 

Karta (Navigation, gps) 

Skriva eller läsa mail 

Fylla i eller kontrollera kalender 

Titta på Youtube 

Lyssna på musik 

Söka och beställa varor via näthandel 

Surfing (nyhets - sajter, kursinformation mm) 

Använder den aldrig vid förflyttningar 

 

2. Incidenter 

 

2.1 Hur ofta har du kolliderat med, eller varit nära att kollidera med något eller någon när du 

använt din smartphone vid förflyttning? 

Aldrig 

Ca 1 gång/månad 

Ca 1 gång/vecka 

Ca 1 gång/dag 

Flera gånger/dag 

 

2.2 Hur ofta har du kolliderat med, eller varit nära att kollidera med någon annan som använt 

sin smartphone vid förflyttning när du själv inte använt din smartphone?  

Aldrig 

Ca 1 gång/månad 

Ca 1 gång/vecka 

Ca 1 gång/dag 

Flera gånger/dag 

 

2.3 Hur ofta har du kolliderat med, eller varit nära att kollidera med någon annan som använt 

sin smartphone vid förflyttning när du själv också använt din smartphone? 

Aldrig 

Ca 1 gång/månad 

Ca 1 gång/vecka 

Ca 1 gång/dag 

Flera gånger/dag 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Förflyttningar 

 

3.1 Använder du handsfree i din smartphone? 

Ja 

Nej 

 

3.2 Om ja, gör du det även vid förflyttningar, dagtid på Porsön? 

Ja 

Nej 

 

3.3 När du använder din smartphone vid förflyttningar, dagtid på Porsön, känner du att du 

koncentrerar dig mer på din smartphone än det som pågår runt omkring dig? 

Aldrig 

Sällan 

Ofta 

Mycket ofta 

 

3.4 När du känner att det är omöjligt att både fullfölja uppgiften med din smartphone och 

fortsätta förflyttningen, vad gör du oftast då?: 

Stannar och fullföljer smartphone-ärendet. 

Fortsätter förflyttningen och avbryter smartphone-ärendet. 

Bägge besluten är lika vanliga. 

Situationen uppstår aldrig för mig 

 

4. Bakgrund 

 

4.1 Hur länge har du haft en smartphone? 

0-1/2 år 

1/2-1 år 

1-2 år 

2-3 år 

längre än 3 år 

 

4.2 Vilket märke har din smartphone? 

Samsung 

Nokia 

Apple iPhone 

HTC 

Sony Xperia 

LG 

Annat 

 

4.3 Din ålder: 

 

4.4 Kön? 

Man 

Kvinna 

 

 

 



 

4.5 Bor du på Porsön, Luleå? 

Ja 

Nej 

 

4.6 Hur länge har du studerat vid LTU? ... antal år 

 

4.7 Kommentar: 

 

Tack för din medverkan! 

 



Bilaga 2 
 

Hur ofta använder du din smartphone för olika ärenden och avläsning av 
information vid förflyttningar, dagtid på Porsön? * När du känner att det är 
omöjligt att både fullfölja uppgiften med din smartphone och fortsätta 
förflyttningen, vad gör du oftast då? 

När du känner att det är omöjligt att både fullfölja uppgiften med din 

smartphone och fortsätta förflyttningen, vad gör du oftast då? 

Total 

Stannar och 

fullföljer 

smartphone-

ärendet. 

Fortsätter 

förflyttningen 

och avbryter 

smartphone-

äre... 

Bägge besluten 

är lika vanliga. 

Situationen 

uppstår aldrig 

för mig. 

Hur ofta använder du din 

smartphone för olika ärenden 

och avläsning av information vid 

förflyttningar, dagtid på Porsön? 

Aldrig Count 4 5 4 7 20 

% within Hur ofta använder du din smartphone... 20,0% 25,0% 20,0% 35,0% 100,0% 

% within När du känner att det är omöjligt att både 

fullfölja... 
12,5% 10,2% 8,0% 70,0% 14,2% 

Sällan Count 14 16 21 2 53 

% within Hur ofta använder du din smartphone... 26,4% 30,2% 39,6% 3,8% 100,0% 

% within När du känner att det är omöjligt att både 

fullfölja... 
43,8% 32,7% 42,0% 20,0% 37,6% 

Ofta Count 12 26 21 1 60 

% within Hur ofta använder du din smartphone... 20,0% 43,3% 35,0% 1,7% 100,0% 

% within När du känner att det är omöjligt att både 

fullfölja... 
37,5% 53,1% 42,0% 10,0% 42,6% 

Mycket ofta Count 2 2 4 0 8 

% within Hur ofta använder du din smartphone... 25,0% 25,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

% within När du känner att det är omöjligt att både 

fullfölja... 
6,3% 4,1% 8,0% 0,0% 5,7% 

Total Count 32 49 50 10 141 

% within Hur ofta använder du din smartphone... 22,7% 34,8% 35,5% 7,1% 100,0% 

% within När du känner att det är omöjligt att både 

fullfölja... 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 


