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Förord 
Centrum för Personsäkerhet, CFPS, vid Karlstads universitet är en plattform 
för forskning och samverkan i frågor som rör analys och prevention av 
personskador. Centrumet är under successiv uppbyggnad med planerat 
inrättande våren 2013. Sekretariatet är knutet till ämnet Riskhantering, men 
CFPS samarbetar i övrigt med en rad andra ämnesmiljöer inom universitetet, bl 
a inom ramen för universitetets Hälsoakademi där säkerhet och trygghet utgör 
ett centralt tema. 

Den föreliggande rapporten bygger på en magisteruppsats i samhällelig 
rikshantering författad av Alexandra Grundel med Finn Nilson som 
handledare. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Trots det senaste decenniets positiva utveckling gällande trafiksäkerheten dör 
årligen, sett ur ett 5års perspektiv, ca 360 personer i trafiken och ca 3400 
skadas svårt. År 2011 omkom 319 personer i trafiken medan 3127 skadades 
allvarligt vilket trots den långsiktigt positiva trenden är en ökning från 2010 års 
statistik (Transportstyrelsen).  

Den information en bilförare behöver för att köra bil baseras främst på den 
visuella information som föraren får från sin omgivning. Inhämtandet av denna 
typ av information kan begränsas av distraktionsmoment som i sin tur kan 
innebära en risk för föraren och medtrafikanter (van der Horst 2004, Peters & 
Peters 2001).  

Experimentella studier visar att bilkörningen påverkas negativt av 
mobilanvändning. Användandet av mobiltelefoner resulterade bland annat i 
långsammare reaktionstider, hårdare inbromsningar och sämre reaktioner vid 
exempelvis trafikljus. Vidare anger studier att förarens visuella synfält minskas 
vilket resulterar i att föraren missar händelser i sin omgivning, till exempel vilka 
vägskyltar som har passerats. Vissa studier visar även att bilföraren har en viss 
tendens att kompensera för användandet av mobiltelefon genom att sänka 
hastigheten och öka avståndet till bilen framför. Dock vet man inte i vilken 
mån dessa experimentella resultat är direkt överfarbara till verkliga förhållanden 
där föraren kör sin egen bil (McCartt et al. 2006).  

Distraktionsmoment, vare sig dessa är teknologiska såsom mobiltelefoner och 
navigationssystem eller icke teknologiska såsom medpassagerare, är vanligt 
förekommande i trafiken och ämnet har på senare år fått en allt större del i den 
samhälleliga diskussionen om trafiksäkerhet. I USA har en markant ökning av 
mobilanvändning skett hos bilister. Exakta siffror över hur många bilister som 
använder mobiltelefon vid bilfärd finns inte då olika studier rapporterar 
varierande resultat. Enligt äldre studier använder cirka 1,5-5 procent av 
bilförare en mobiltelefon under bilfärd medan mer aktuella studier rapporterar 
betydligt högre siffror. Enligt studien Driver's exposure to distractions in their natural 

driving environment använde mer än en tredjedel av urvalsgruppen någon typ av 
mobiltelefon eller personsökare (Stutts et al. 2005). En studie från 2003 
rapporterar att mer än två tredjedelar av studiens deltagare medgav att de hade 
en mobiltelefon i bilen och mer än hälften av dessa medgav att de ibland 
pratade i mobiltelefon när de körde bil (McCartt et al. 2006). Vidare anger 
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majoriteten att de använder sig av handhållna mobiltelefoner (HH) (McCartt et 
al. 2006). 

Diskussioner om huruvida det råder en skillnad i påverkan på bilföraren mellan 
användandet av HH eller hands-free (HF) går isär. Vissa studier konstaterar att 
HH medför ökade risker medan andra studier menar att det inte finns någon 
större skillnad. Användandet av HH konstateras dock vara mer fysiskt 
krävande än användandet av HF. Enligt Cell phones and Driving: Review of Research 
löper mobilpratande bilister en fyra gånger större risk för att involveras i 
trafikolyckor med materiella skador likväl som kroppsliga. Riskökningen 
konstateras vara densamma oavsett typ av mobiltelefon (HH eller HF) 
(McCartt et al. 2006). 

Det senaste decenniets diskussioner angående mobiltelefonens inverkan på 
bilföraren har i många länder resulterat i åtgärder i form av bland annat 
rekommendationer att inte använda mobiltelefon vid bilkörning, begränsning 
av mobiltelefonanvändandet till HF och försök till att helt förbjuda 
användningen av mobiltelefoner i samband med bilkörning (Peters & Peters 
2001). Mot bakgrund av dessa diskussioner och regleringar lades det år 2011 
fram ett förslag om att utreda huruvida ett lagförslag om krav på HF och ett 
SMS-förbud vid bilkörning skulle, likt många andra länder, vara aktuellt för 
Sverige.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Den senaste översiktsartikeln i detta ämne, Cell phones and Driving: Review of 

Research av McCartt, A. et al., publicerades 2006 (McCartt et al. 2006). Då 
kunskapen inom området liksom den tekniska utvecklingen av mobiltelefoni 
kontinuerligt utvecklas, är det av vikt att uppdatera denna kunskapsöversikt 
utifrån senare forskning. 

Syftet med aktuell studie är att genomföra en systematisk litteraturstudie över 
det som publicerats i den internationella forskningslitteraturen om 
mobiltelefonanvändning som trafikfara efter McCartt et al. (2006). Studien 
syftar till att sammanställa den samlade kunskapen i en systematiserad form 
samt att värdera resultatets relevans för diskussionen om Sverige skall lagstadga 
ett förbud mot mobilanvändning i trafiken eller inte. Syftet inrymmer följande 
forskningsfrågor; 

- Vad rapporteras i vetenskapligt publicerade forskningslitteraturen gällande 

mobiltelefonens påverkan på bilföraren?  
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- Vilket genomslag har liknande reglering fått i andra länder? 

1.3 Metod 

Metoden för datainsamling utgörs av att systematiskt söka i databaser efter 
vetenskapligt publicerade studier vilka behandlar det ovan nämnda 
problemområdet.  

Litteraturstudien baseras på vetenskapligt publicerade studier där relevanta 
artiklar granskas enligt följande inklusions- och exklusionskriterier (Friberg 
2006).  

 Inklusionskriterium: vetenskapligt publicerade studier som berör mobiltelefon, 
hands-free och sms i samband med bilkörning publicerade på engelskt eller nordiskt 

språk.  
 Exklusionskriterium: studierna får inte vara publicerade tidigare än år 2005 och 

får inte heller ingått i översiktsartikeln Cell phones and Driving: Review of Research 

av McCartt, A. et al., vilken publicerades 2006 .  

Utifrån sökträffarna har en manuell genomgång gjorts i syfte att begränsa 
materialet till de studier som behandlar HH, HF samt textmeddelande (SMS) 
(Friberg 2006). Efter den manuella genomgången kvarstod 17 studier 
(redovisas i bilaga 1) vilka, enligt ovan nämnda sökkriterier, bedöms vara 
relevanta utifrån studiens syfte.  

Sökningar har gjorts i följande databaser; PubMed, ISI Web of Science, Google 
Scholar samt Safteylit med sökorden; cell, cellphone, cellular phone, mobile, mobile 

phone, driving och distraction (Forsberg & Wengström 2008). 

2 Resultat  

Utifrån ovan angivna frågeställningar delas resultatet in i två olika delar, 
inverkan på föraren och lagarnas genomslagskraft i samhället.  

2.1 Inverkan på föraren 

Enligt flertalet studier är det vanligt förekommande att bilister pratar i 
mobiltelefon vid bilkörning vilket även uppges vara den näst mest 
förekommande distraktionen vid bilkörning efter att ändra radioinställningar 
(Beede & Kass 2006). Att prata i mobiltelefon genererar överlag ett farligare 
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körsätt genom att bilförarna är mer benägna att ta större risker i trafiken vilket 
kan exemplifieras genom att de kör fortare än vad hastighetsbegränsningarna 
tillåter, har ett aggressivare körsätt, oftare bryter trafikregler så som att köra 
mot såväl stoppskyltar som rött ljus samt att köra bil efter att ha intagit 
alkoholhaltig dryck (Beck et al. 2007).  

Bilförarnas hastighet konstateras påverkas av längden på samtalen där korta 
samtal inte nödvändigtvis påverkar hastigheten medan lägre samtal generellt 
sett resulterar i högre hastigheter (Rosenbloom 2006). Hastigheten påverkas 
vidare när den mentala belastningen ökar då förarna överlag körde fortare när 
de pratade i mobiltelefon samtidigt som de ska utföra andra uppgifter (Beede & 
Kass 2006). 

Studier har visat att mobilsamtal resulterat i sämre reaktionstider samt att 
bilförarna är mindre benägna att upptäcka händelser i periferin (Amado & 
UlupInar 2005). Ytterligare studier förstärker sambandet genom att bilförare 
riskerar att missa händelser, skyltar och varningar i periferin då det mänskliga 
synfältet påverkas när den mentala påfrestningen är stor, exempelvis vid 
mobilsamtal. Detta genom att det visuella synfältet drar ihop sig och på så vis 
kan minska synfältet med upp till cirka 10 procent vid kombinationen 
mobilsamtal och bilkörning (Maples et al. 2008). Kombinationen resulterar 
även i att förare är mindre benägna att komma ihåg olika objekt i omgivningen 
(Strayer & Drews 2007).  

Mobilsamtal har också negativa effekter på körningen då samtal av större 
svårighetsgrad, exempelvis emotionella samtal, kräver större mental 
arbetsbelastning vilket påverkar det primära ansvaret att köra bil (Amado & 
UlupInar 2005) och resulterar i ett farliga körsätt än vid lättsammare 
telefonsamtal. Vid känslomässiga samtal uppges bilförarna vara mer benägna 
att köra för fort, köra över mittlinjen samt att vara involverade i fler 
trafikolyckor (Dula et al. 2011). Den ökade risken för att involveras i 
trafikolyckor rapporteras av flertalet studier där även bilförarnas bromstider 
och avstånd till andra bilar påverkas (Hunton & Rose 2005, Rosenbloom 2006 
& Strayer et al. 2006). 

Mobiltelefonsamtal påverkar också körningen då förare oftare fäster blicken i 
körfältet framför dem och därmed tenderar att titta mindre i periferin, på 
instrumentpanelen, i backspeglar eller åt sidan vid korsningar och trafikljus. 
Försämringarna konstateras öka i takt med att den mentala arbetsbelastningen 
ökar (Harbluk et al. 2007). Mobiltelefonens inverkan kan förklaras med att 
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användandet kräver koncentration vilket innebär att uppmärksamheten 
förflyttas från den primära uppgiften att köra bil (Hunton & Rose 2005).  

Studier jämför den mobilanvändande bilföraren med den rattonyktra bilföraren 
då faktorerna mobiltelefon och alkohol konstateras ha samma typ av inverkan 
på körprestandan. Vidare konstaterar studier att HH likväl som HF påverkar 
körförmågan och prestandan negativt och att det inte finns någon signifikant 
skillnad mellan de olika användningssättens inverkan på bilföraren (Ferlazzo et 
al. 2008 & Strayer et al. 2006).  

Studier har på senare år valt att inte bara titta på mobiltelefonens inverkan på 
bilföraren i form av samtal utan också SMS-funktionens inverkan. En 
kartläggning har gjorts gällande omfattningen av SMS vid bilköring samt dess 
påverkan på förarens förmåga att köra bil. Urvalsgruppen för studierna utgörs 
av yngre bilförare där användandet av SMS-funktionen är mer frekvent 
förekommande. 

Att läsa, initiera samt svara på SMS under bilkörning är vanligt förekommande 
där majoriteten uppger att de oftast SMS:ar med två händer. Det är även 
troligare att bilförarna svarar på inkommande SMS än att de väljer att initiera 
SMS under bilkörning (Atchley et al. 2011) såvida inte omgivningen upplevs 
vara säker (Atchley et al. 2011& O'Brien et al. 2010). Studierna påvisar även att 
bilförarna ställer sig positiva till eventuella regleringar av användandet av SMS 
(O'Brien et al. 2010). Det föreligger således en stor förståelse vad gäller 
aktivitetens risker, som anses vara farligare än att prata i mobiltelefon (Atchley 
et al. 2011).  

Att SMS:a i samband med bilkörning påverkar, likt samtal, förarens 
körprestanda i form av såväl längre reaktionstid som bromstid, ojämnt avstånd 
till andra bilar, sämre kontroll över bilens färdriktning samt ökar risken för 
trafikolyckor. Vidare tyder studierna på att bilförare som SMS:ar är mer 
benägna att oavsiktligt byta körfält samt att köra svajigare (Drews et al. 2009). 
Det konstateras även vara mer riskfyllt att skicka SMS än att prata i 
mobiltelefon under bilkörning mot bakgrund av en hög mental belastning samt 
att det är en krävande aktivitet där föraren spenderar längre tid med ögonen 
från vägen (Owens et al. 2011). 

2.2 Lagarnas genomslag i samhället  

Många länder och flera amerikanska delstater har försökt att minska 
problemets omfattning genom att reglera användandet av mobiltelefoner vid 
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bilkörning. De flesta regleringarna har syftat till att minimera dess användande i 
form av att förbjuda HH (samt i vissa fall SMS) och istället endast tillåta 
användandet av HF. Studier gjorda i Nya Zeeland har visat att mer än hälften 
av den undersökta gruppen anser att HH samt SMS bör vara förbjudet vid 
bilkörning medan nästan en tredjedel ansåg att mobiltelefonbruk helt bör 
förbjudas. Trots detta använder endast en bråkdel av undersökningsgruppen 
HF (Hallett et al. 2011).  

I de amerikanska delstater New York (NY) och Connecticut (CT) samt 
Washington D.C. (DC) har HH förbjudits när fordonet är i rörelse, medan HF 
fortfarande är tillåtet. Överträdelse av lagarna kan resultera i böter upp till 
$100. I CT och DC får inte skolbussförare använda någon typ av mobiltelefon 
under arbetstid vilket även gäller för förare under 18 år i CT. Samtliga 
förbjuder SMS vid bilkörning (McCartt et al. 2010).  

På kort sikt har lagarna resulterat i en direkt effekt i form av en minskning 
gällande användandet av HH i såväl NY, CT som DC. De första mätningarna i 
DC och NY gjordes i nära anslutning till det att lagen införts och visade att en 
halvering hade skett i NY, från 2,3 procents HH-användning till 1,1 procent. 
Minskningen i DC var inte lika markant men visade ändå ett positivt resultat 
med en minskning med 43 procent ner till 3,5 procents användning (McCartt et 
al. 2010).  

Efter cirka 1,5 år hade mobilanvändningen i NY nästan återgått till samma 
omfattning som innan lagen trädde i kraft. HH-användningen hade även ökat i 
DC och motsvarade istället en minskning med 35 procent istället för 43 som 
den första mätningen visat (McCartt et al. 2010). 

Långsiktiga effekter varierar mellan de undersökta jurisdiktionerna. I DC 
konstateras att efter fem år hade lagens effekt avtagit och att HH-
användningen fortsatte att öka även om nivåerna fortfarande är lägre än innan 
lagförändringen. I NY, 7,5 år från den första mätningen, har lagens efterlevnad 
inte fått någon långsiktig effekt utan fortsatte istället att öka med 81 procent 
från det senaste mättillfället. I CT gjordes endast en mätning efter lagen trätt i 
kraft vilket var cirka fyra år senare. Lagen hade där resulterat i en minskning 
med 35 procent (McCartt et al. 2010).  
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3. Diskussion 

Samtliga studier i aktuell litteraturöversikt konstaterar att mobilsamtal i 
samband med bilkörning är en riskfylld kombination vilken påverkar förmågan 
att köra bil. Förmågan kompromissas genom att kombinationen resulterar i en 
hög mental belastning vilken i sin tur leder till såväl bristande fokus som 
uppmärksamhet. Den mentala belastningens inverkan kan exemplifieras genom 
att bland annat emotionella samtal konstateras påverka körprestandan i högre 
grad än allmänna samtal (Dula et al. 2011) samt att en hög mental påfrestning 
minskar det visuella synfältet med upp till cirka 10 procent (Maples et al. 2008).  

Flertalet studier avsåg HF vilket kan ses som oroväckande då samtliga lagar 
och lagförslag tillåter användandet av HF medan HH samt SMS förbjuds. 
Tvärtemot tankarna bakom de lagar som finns eller föreslås, ligger inte 
problematiken i vilken typ av mobiltelefon som används då resultaten indikerar 
att båda alternativen utgör ett hot mot ett säkert trafiksamhälle. Att enbart 
reducera användningen av HH under bilfärd i hopp om att öka 
trafiksäkerheten verkar ha begränsad effekt. Snarare skulle detta kunna 
resultera i att trafiksäkerheten ytterligare äventyras om fler bilförare väljer att 
använda HF i tro om att HF är ett bättre alternativ än HH. 

Det kan också konstateras att SMS utgör en stor fara för såväl bilföraren som 
dess omgivning då många förare säger sig använda två händer för att skicka 
SMS. Dessutom resulterar SMS:ande i längre avbrott i uppmärksamheten riktad 
mot vägen vilket är allvarligt sett i relation till att den information som bilförare 
behöver för att säkert kunna framföra ett motorfordon i huvudsak baseras på 
den visuella inforation som bilföraren får från sin omgivning (van der Horst 
2004). Några av de presenterade studierna uppgav att urvalsgrupperna ansåg att 
prata i mobil och att SMS:a vid bilkörning utgjorde farliga och riskfyllda 
aktiviteter men trots detta är det vanligt förekommande fenomen. Detta styrker 
Becket al. (2007) om att det krävs en kombination av medel i syfte att skapa en 
god trafiksäkerhet där fokus främst bör ligga på att uppnå en ökad 
medvetenhet hos allmänheten. Dock ska det noteras att dessa resultat 
uppkommit genom enkätundersökningar vilket skulle kunna resultera i att de 
undersökta bilförarna börjat reflektera över riskerna som föreligger och svara 
därefter. 

Att lagstifta kring mobiltelefoni och bilkörning har till en början visat en 
positiv effekt i samhället då antalet bilförare som pratade i mobiltelefon 
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minskade. Dock har lagarna inte kunnat bidra till ett bestående resultat trots att 
lagarna innehållit konsekvenser i form av böter vid överträdelse av lag. 

Oavsett om ett totalförbud eller en restriktion skall införas krävs stora resurser 
för att säkerställa att lagen efterföljs av samhällets invånare. Utan någon form 
av kontrollerande instans eller aktör som kan säkerställa lagens funktion kan 
det diskuteras kring värdet av att investera viktiga resurser på en lag som 
forskningen konstaterat har låg efterlevnad i samhället. Frågan är vidare om en 
reglering eller ett totalförbud skulle kunna få ökad effekt om förstärkta 
straffrättsliga konsekvenser så som indraget körkort inkluderas i lagarna. Mot 
detta talar att bilförare som pratar i mobiltelefon överlag har ett farligare 
körbeteende. Höga hastigheter och trafikförseelser är vanligt förekommande 
förseelser som enligt lag kan resultera i såväl indraget körkort som andra 
konsekvenser. Trots detta är sådana förseelser vanliga, vilket talar emot att 
strängare straff skulle kunna lösa problematiken. Frågan är om lagarnas 
ineffektivitet ligger i lagarna själva eller den bristande tillsynen som möjliggör 
fortsatta lagöverträdelser. Oavsett vilket kan det utifrån vad som framkommit i 
denna studie konstateras att en restriktion av användandet av HH och SMS 
troligen skulle få en begränsad effekt på trafiksäkerheten och att det därmed 
krävs alternativa lösningar för att hantera problemområdets komplexitet.  

Enligt studien Cell phone users, reported crash risk, unsafe driving behaviors and 

dispositions: a survey of motorists in Maryland (Beck et al. 2007) konstateras det att 
det krävs flera strategier, såväl tillsyn som en ökad medvetenhet hos 
allmänheten, för att hantera problemet och därmed öka trafiksäkerheten.  

Den nu genomförda litteraturstudien stödjer det som framkommit i den 
föregående forskningsöversikten. Båda studierna har påvisat negativa effekter 
genom exempelvis ökade reaktions- och bromstider. Studiernas resultat skiljer 
sig dock åt med avseende på hastigheterna där äldre studier anger att 
hastigheterna minskar medan mer aktuella studier tyder på ett aggressivare 
körsätt inklusive högre hastigheter. Likaså typen av samtal, där emotionella 
samtal konstateras resultera i högre hastigheter, längre bromstider samt ett 
varierande avstånd till bilen framför, förefaller spela in. Ytterligare skillnader 
föreligger gällande diskussionen om huruvida det råder skillnader mellan HH 
och HF där äldre studier inte varit eniga medan mer aktuella studier anser att 
det inte finns någon signifikant skillnad mellan användningssätten ifråga om 
bilförarens körprestanda.  

Resultatet som presenterats i aktuell studie kompletterar den tidigare översikten 
av problemområdet med ny kunskap kring SMS-funktionens frekventa 
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användningsområde och inverkan på trafiksäkerheten. Majoriteten uppger att 
de använder båda händerna när de SMS:ar och vidare anges att SMS innebär en 
högre mental belastning samt mer krävande aktivitet än att samtala via en 
mobiltelefon. 

Den nu genomförda studien kompletterar också den tidigare genom att fler 
undersökningar har gjorts i bilförarnas naturliga omgivningar och därigenom 
kan svara för ett mer trovärdigt resultat. Genom att studierna i mångt och 
mycket pekar i samma riktning, att mobiltelefonen har en negativ inverkan på 
bilföraren oavsett användande av HH eller HF och att lagstiftning förefaller ha 
begränsad effekt, förstärker denna studie vad som tidigare framkommit inom 
området. 
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4. Konklusion 

Utifrån studiens resultat kan det konstateras att det inte finns någon markant 
skillnad mellan användningen av HH och HF i samband med bilkörning, utan 
att båda typerna av kommunikationsmedel medför en negativ inverkan på 
förmågan att säkert framföra ett motorfordon. Vidare har ytterligare en aspekt 
uppmärksammats genom den frekventa användningen av SMS vilken anses 
vara farligare än samtal. Problematiken tros inte ligga i användandet av 
mobiltelefon i sig utan att det snarare handlar om att aktiviteten generar en 
ökad mental belastning vilken har en negativ inverkan på bilförares 
körbeteende och -prestanda. Studiens resultat gällande mobiltelefonens 
inverkan på bilföraren i kombination med att studerade lagar inte efterföljs och 
därmed inte resulterat i någon långsiktig och hållbar effekt bör därmed få en 
stor relevans för diskussionen gällande en tänkt reglering av 
mobiltelefonanvändningen i Sverige.   
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5. Fortsatt forskning 

I och med ämnets relevans för samhällssäkerheten bör vidare forskning ske 
gällande flertalet aspekter, däribland att ytterligare utreda skillnaderna mellan 
användandet av HH och HF. Även lagstiftningarna bör utgöra föremål för 
vidare forskning i syfte att eventuellt kunna reglera problematiken utifrån ett 
långsiktigt och hållbart perspektiv. Ytterligare forskning bör även ske kring 
alternativa lösningar i form av exempelvis totalförbud mot användning av 
mobiltelefon, ökad medvetenhet och riskperception hos allmänheten eller 
möjligheten till att kunna koppla mobiltelefonen till bilens 
röststyrningsprogram. Slutligen kan köns- och åldersfaktorn vara intressant att 
undersöka i syfte att kartlägga frågan ytterligare och på så vis veta vart störst 
fokus bör riktas. 
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Bilaga 1 
Referens Design Metod Resultat Konklusion 

The effects of 
conversation on attention 
and peripheral detection: 
Is talking with a 
passenger and talking on 
the cell phone different? 
(Amado, S., et al. 2005) 

Within-subject 
design 

48 universitetsstudenter i åldrarna 20 
till 25 år deltog i studien i syfte att, 
genom simulerade övningar, studera 
olika typer av samtals inverkan på 
bilföraren och därmed körprestandan.  
Deltagarna i studien hade inget 
körkort. 

Studien visade att samtal via en 
mobiltelefon utgör negativa 
effekter på bilkörningen 
gällande såväl uppmärksamhet 
och det perifera seendet. 
Vidare konstaterar studien att 
det inte föreligger någon 
signifikant skillnad gällande 
resultatet för konversationer via 
HF och konversationer med 
passagerare. 

Konversationer har en 
negativ effekt på bilförarens 
uppmärksamhet samt på 
vad som händer i dess 
omgivning. De negativa 
effekterna tros även bli 
större vid mer krävande 
konversationer. 

The choice to text and 
drive in younger drivers: 
Behavior may shape 
attitude. 
(Atchley et al. 2010) 
 
 

 401 universitetsstudenter (185 
kvinnor och 216 män) i åldrarna 18 
och 30 deltog i en enkätundersökning 
via internet. Enkäten innehöll 89 
frågor medsyfte att omfatta 
demografisk information, objektets 
beteende gällande sms och bilkörning 
samt generella uppfattningar om att 
skicka sms vid bilkörning.  

Studiens resultat visar att 70 % 
av studenterna som tillgodosåg 
studiens kriterier (348) initierar 
SMS, 81 % svarar på SMS och 
92 % läser SMS vid bilkörning. 
Studien påvisar även att en 
uppfattning om att dessa 
beteenden utgör större risker 
än de vid konversationer via en 
mobiltelefon. 

 

Cell phone users, reported 
crash risk, unsafe driving 
behaviors and 
dispositions: a survey of 
motorists in Maryland. 
(Beck, K.H., et al., 2007) 

 En telefonundersökning gjordes i 
syfte att identifiera bilförare som 
under den senaste månaden hade 
pratat i mobiltelefon vid bilkörning. 
Resultatet jämfördes med resultatet 
för bilförare som uppgav att de inte 
pratade i mobiltelefon. 

Resultatet för studien uppger att 
mobiltelefonanvändande bilister 
överlag har ett farligare körsätt 
än de som inte pratar i 
mobiltelefon. 

Bilisterna är mer benägna 
att ta större risker i trafiken 
och utsätter därmed sig 
själva för en större risk att 
involveras i en trafikolycka. 
Det krävs strategier, tillsyn 
samt en ökad medvetenhet 
hos allmänheten i syfte att 
hantera problemet. 
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Engrossed in 
conversation: The impact 
of cell phones on 
simulated driving 
performance. 
(Beede et al. 2005) 

 36 universitetsstudenter i åldrarna 20 
till 53 deltog i studien. I ett inledande 
fick deltagarna besvara ett 
frågeunderlag om deras bilkörning för 
att vidare delta i fyra simulerade 
bilkörningsövningar där mätningar av 
körprestanda gjordes. Mätningarna 
var  indelade i fyra kategorier; 
trafikförseelser, körprestanda, 
uppmärksamhet och reaktion. 

Förarens prestanda påverkades 
tydligt inom samtliga fyra 
kategorier vid konversationer 
via HF. Något som inte direkt 
påverkades av konversationer 
via mobiltelefon var hastigheten. 

Studiens resultat ger 
ytterligare empiriskt 
underlag som påvisar 
riskerna med att prata i 
mobiltelefon vid bilkörning.  

Text messaging during 
simulated driving. 
(Drews et al. 2009) 

 20 kvinnor och 20 män mellan 
åldrarna 19 och 23 år deltog i studien.  
Urvalsgruppen genomförde 
simulerade körövningar bestående av 
två delar; att köra bil samt att köra bil 
och skicka SMS.  

En analys av de simulerade 
körövningarna visade att 
körförmågan vid bilkörning i 
kombination med SMS 
försämrades i form av sämre 
reaktion samt kontroll. Vidare 
var förarna som SMS:ade 
inblandade i fler bilolyckor än de 
som endast körde bil.  

SMS i kombination med 
bilkörning hade en negativ 
effekt på körförmågan i de 
simulerade övningarna. De 
negativa effekterna tycks 
överstiga effekterna vid 
samtal i mobiltelefon i 
kombination med 
bilkörning. 

Differing types of cellular 
phone conversations and 
dangerous driving. 
(Dula et al. 2011) 

 75 psykologistudenter i åldrarna 18-
43 deltog i studien, cirka 61 procent 
utgjordes av kvinnor. Urvalsgruppen 
deltog i simulerade övningar i syfte att 
kartlägga effekterna av bilköring i 
samband med olika typer av samtal.  

Det finns stora skillnader vid 
olika typer av samtal där 
emotionella samtal via 
mobiltelefon utgör ett signifikant 
farligare körsätt i trafiken. Vid 
emotionella samtal var förarna 
mer benägna att köra för fort, 
köra över mittlinjen samt 
kollidera. 

Studien konstaterar att 
samtalens kontext är av 
stor vikt vid fastställandet 
av hur 
mobiltelefonanvändning 
påverkar körsättet hos 
bilförare. 
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Shifting attention across 
near and far spaces: 
Implications for the use of 
hands-free cell phones 
while driving (Ferlazzo, F., 
et al. 20089 

 Tre olika urvalsgrupper med tolv 
deltagare i varje deltog i tre olika 
experiment i syfte att undersöka 
effekterna av olika 
kommunikationsformervid bilköring. 

Bilförarna hade längre 
reaktionstider för visuella 
faktorer i periferin vid samtal 
genom HF och HH än genom 
samtal med en passagerare 
eller via mobiltelefoner kopplade 
till högtalarsystem. Vidare 
återfanns ingen skillnad i 
reaktionstid mellan HH och HF. 

 

Cell phone conversing 
while driving in New 
Zealand: Prevalence, risk 
perception and legislation. 
(Hallett, C. et al. 2011) 

 1057 bilförare i Nya Zeeland deltog 
anonymt i en internetundersökning 
som syftade till att kartlägga frekvens 
av mobilanvändning, riskperception, 
syn på lagstiftning samt demografisk 
information.   

Resultatet visar att 
mobilanvändning i samband 
med bilkörning var frekvent 
förekommande samt att 
undersökningsgruppen hade en 
låg riskperception gällande 
mobiltelefonanvändning vid 
bilkörning. Vidare påtalas ett 
stöd för en reglering av HH trots 
ett lågt användande av HF. 

Studien konstaterar att 
vidare forskning krävs för 
att fastställa huruvida 
reglering i lagstiftning är ett 
bra medel för att skapa en 
hållbar förändring för 
beteendet och 
riskperceptionen hos 
mobilanvändande bilister.   

An on-road assessment of 
cognitive distraction: 
Impacts on drivers' visual 
behavior and braking 
performance (Harbluck, 
J.L., et al. 2007) 

 21 män och kvinnor deltog i studien 
där datasimulerade övningar gjordes i 
syfte att undersöka hur HF påverkar 
det visuella beteendet samt 
bromsförmågan. 

Det visuella beteendet och 
bromsförmågan påverkades av 
samtal via HF genom en 
reducerad visuell kontroll av 
såväl instrument som 
omgivning. Förarens 
bromsförmåga påverkades i 
form av hårdare inbromsningar. 

 

Cellular telephones and 
driving performance: The 
effects of attentional 
demands on motor vehicle 
crash risk (Hunton, J., et 
al. 2005) 

 Två urvalsgrupper, utbildade piloter 
och icke-piloter, genomförde 
simulerade övningar för att undersöka 
vilken effekt professionell 
kommunikationsträning har på 
körprestandan.  

Mobilsamtal har en negativ 
inverkan på bilförarens 
körprestanda. Resultatet tyder 
på att kommunikationsträning 
komma att reducera de negativa 
effekterna av mobilsamtal. 
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The effects of cell phone 
use on peripheral vision. 
(Maples, W.C., 2008) 

 40 deltagare (21 kvinnor och 19 män) 
i åldrarna 22-71 deltog i studien i syfte 
att undersöka vilken effekt 
mobilsamtal har på körförmågan i 
form av det mänskliga synfältet.  

Att prata i mobiltelefon vid 
bilkörning påverkar det visuella 
synfältet genom att det kan 
komma att minskas med upp till 
ca 10 procent. 

Det visuella synfältet kan 
komma att minska vilket gör 
bilföraren mindre 
uppmärksam om 
omgivningen och därmed 
mer mottaglig för olyckor. 

Long-term effects of 
handheld cell phone laws 
on driver handheld cell 
phone use.  
(McCartt, A.T., et al. 2010) 

 Antalet bilförare som pratade i HH vid 
bilköring studerades över tid genom 
observationer utförda under dagtid. 
Observationer gjordes i delstater som 
har förbud mot HH vid bilkörning samt 
delstater som inte reglerat detta i lag. 

Studiens resultat visar att den 
kortsiktiga effekten av lagrarna 
var större än den ångsiktiga då 
effekten sakta avtog. En 
långsiktig effekt i form av ett 
minskat HH-användande 
påvisades i DC och CT till 
skillnad från effekten i NY där 
det istället hade skett en ökning 
av HH-användande. 

Lagar kan och har 
reducerat användningen av 
HH i samband med 
bilkörning. Dock är det 
oklart huruvida 
mobilanvändning överlag 
har minskat eller om fler 
valt att använda HF. 

Talking and Texting 
Among Teenage Drivers: 
A Glass Half Empty or 
Half  Full?  (O’Brien,  N.P.,  
et al. 2010) 

 En enkätundersökning gjordes i syfte 
att fastställa urvalsgruppens 
mobilvanor (samtal samt SMS) vid 
bilkörning. Urvalsgruppen bestod av 
320 unga bilförare som främst var 
mellan 16-17 år.  

Studiens resultat visar att såväl 
samtal som SMS förekommer 
under bilfärd men att de yngre 
bilförarna försöker minimera 
riskerna genom att exempelvis 
vänta med att svara på ett SMS 
tills bilfärden är över eller att 
försöka hålla telefonsamtalen 
korta. Större risker tas i 
samband med samtal som är en 
vanligare kombination 
tillsammans med bilkörning. 
Datamaterialet påvisar vidare 
en uppfattning om att det är 
mycket farligt att SMS:a vid 
bilkörning.   

Det krävs bättre mått för 
såväl omfattning som typ av 
mobilanvändning som sker 
vid bilköring. 
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Driver performance while 
text messaging using 
handheld and in-vehicle 
systems. 
(Owens, J.M., 2011) 

 Urvalsgruppen bestod av 20 
deltagare mellan åldrarna 19 och 51 
år. Studien genomfördes på en 
avstängd där deltagarna fick ta emot 
samt skicka SMS med hjälp av en HH 
samt bilens röststyrningssystem. 

Studiens resultat visar att 
användandet av HH för att 
skicka samt ta emot SMS kan 
påverka såväl förarens visuella 
förmåga som styrförmågan.  

Studien bidrar med verkliga 
resultat från fältstudier för 
hur SMS kan påverka 
föraren och stödjer därmed 
tidigare forskning inom 
området.  

Driving performance while 
using cell phones: An 
observational study 
(Rosenbloom, T., 2008) 

 24 män studerades utan deras 
kännedom i syfte att observera 
mobiltelefonens inverkan på 
körprestandan. Studien avsåg även 
att studera sambandet mellan den 
uppmätta störningen av att använda 
mobiltelefon med förarens 
medvetenhet av störningen. 

HF-användande vid bilkörning 
påverkar förarens körprestanda 
i form av kortare avstånd till 
bilen framför samt högre 
hastigheter. Vidare kunde det 
konstateras att förarnas 
medvetenhet om aktuella 
störningar inte påverkade 
körbeteendet hos 
urvalsgruppen. 

 

A comparison of the cell 
phone driver and the 
drunk driver (Strayer, D.L., 
et al 2006) 

 40 kvinnor och män deltog i 
simulerade övningar för att jämföra 
den mobilanvändande bilföraren med 
den rattonyktra bilföraren. 

Användandet av HH och HF 
resulterade i längre bromstider 
och risken för att krocka är 
större än förbilister som inte 
pratade i mobiltelefon. Den 
rattonyktra föraren bromsade 
mer aggressivt samt hade 
kortare avstånd till bilen framför. 

Försämringarna för 
körförmågan vid 
kombinationen 
mobilanvändning och 
bilkörning kan vara lika 
farliga som de associerade 
med rattonykterhet. 

Cell-phone–induced driver 
distraction (Strayer, D.L., 
et al. 2007) 

 Over 100 miljoner bilförare i USA 
deltog i simulerade övningar i syfte att 
undersöka effekten av samtal via HF. 

Trots att bilförarna tittade rakt 
på objektet hade de svårt att 
skapa ett hållbart minne när de 
pratade i HF. Samtal med 
passagerare anses inte påverka 
bilkörningen i samma 
omfattning. 

Resultatet styrker att 
mobilsamtalets negativa 
effekt kan förklaras genom 
att fokus förflyttas från 
bilkörning till att prata i 
mobiltelefon. 

 

 

 


