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Mobilteknologi - mulighed og begrænsning
I takt med, at mobiltelefoner er blevet allemandseje 

og er blevet integreret i danskernes hverdagsliv, har 

mobilen også gjort sit indtog i trafikal praksis. På 

den ene side skaber teknologien mulighed for blandt 

andet kontakt med venner, familie og kollegaer uaf-

hængigt af tid og rum, mulighed for at søge adspre-

delse (musik, podcast, radio) og finde rutevejled-

ning. På den anden side er mobiltelefonen en kilde 

til uopmærksomhed i trafikken.

Uopmærksomhed øger uheldsrisiko 
Uopmærksomhed i trafikken er en medvirkende fak-

tor i hver tredje færdselsulykke i Danmark. Blandt 

andre har et hollandsk studie af Gaudet et al (2015) 

vist, at uopmærksomhed er en udslagsgivende fak-

tor i 34% af sammenstød mellem cyklister og mo-

toriserede køretøjer. Lignende konklusion vil for-

mentligt også kunne drages i en dansk kontekst. 

Objektiv risiko for cyklister
Når cyklister anvender mobilen, mens de cykler, kan 

distraktionen tage form som visuel, motorisk, audi-

tiv og kognitiv. Risikoen varierer alt efter, hvordan, 

til hvad og i hvilket omfang cyklisterne bruger mo-

bilen, mens de cykler. 

Mest risikofyldt er det at læse og skrive sms-be-

skeder, fordi cyklister bliver distraheret kognitivt, 

motorisk og visuelt samtidigt. Ifølge De Waard et al 

(2010) påvirker det at læse og skrive beskeder cyk-

listers retningssans, placering på cykelsti eller vej-

bane, såvel som evnen til at køre lige ud. Og det 

mindsker cyklisters opmærksomhed på andre trafi-

kanter. Når cyklister taler i mobil, mens de cykler, 

mindsker det også deres opfattelse af den trafikale 

kontekst. I hvilket omfang afhænger dels af samta-

lens karakter, dels af om det er en håndholdt eller 

håndfri samtale. 

Risikoen ved at lytte til musik afhænger af de tra-

fikale forhold, musikkens karakter og volumen, samt 

de anvendte høretelefoner. 

Danskernes mobilvaner på cykel
Et nyt forskningsprojekt finansieret af AAU og GF For-

sikrings fond, GF Fonden, bidrager med viden om 

cyklisters selvrapporterede mobiladfærd og normer. 

Cyklisterne er inddelt i forskellige typer af mobilbru-

gere, og det er undersøgt, hvordan køn og alder in-

fluerer på de forskellige typer af mobilbrugere.

Der er i forskningsprojektet gennemført en lands-

dækkende kvantitativ undersøgelse med 1500 re-

spondenter repræsentativt udvalgt i forhold til køn, 

Ny forskning sætter fokus på danskernes mobilnormer- og adfærd på cykel. Det viser sig, at der er 
stor forskel på, hvordan, og i hvilket omfang, danskerne anvender mobilen, når de bevæger sig på 
cykel. Der er behov for større fokus på forebyggende indsatser rettet mod unge cyklister. De har 

højest forekomst af mobil risikoadfærd og overtræder hyppigst færdselsloven.
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alder og geografi. Analysen er alene baseret på data fra de re-

spondenter, der anvender cykel som transportmiddel. Det dre-

jer sig om 1230 respondenter. Data er indsamlet af Bilendi via 

deres danske panel i perioden juli-august 2019. 

I undersøgelsen er der gennemgående spurgt til responden-

ternes brug af mobiltelefon, mens de er i bevægelse på cyklen, 

dvs. at de ikke holder stille. Dette er valgt for at indfange den 

mest risikobetonede adfærd. 

Tre typer 
For at kunne identificere forskellige risikoprofiler er der anvendt 

cluster-analyse. Fordelen ved cluster-analyse er, at det gør det 

muligt at gruppere materialet, således at de cyklister, der ligner 

hinanden i adfærd og normer, samles. 

Det er lykkedes at identificere tre forskellige clusters (grup-

per). For nemheds skyld kan vi kalde dem de grønne (lav risiko), 

de gule (mellem risiko) og de røde (høj risiko). Vurdering af risi-

ko er her baseret på omfang af mobilbrug og karakteren heraf.  

De grønne – lav risiko
De grønne cyklister agerer mindst risikobetonet i trafikken. Her 

finder vi 49 % af de adspurgte cyklister. De anvender sjældent 

eller aldrig mobiltelefonen, mens de cykler, men mener allige-

vel, at det er okay at høre lav musik en gang imellem og at føre 

samtaler via headset. Alt anden brug af mobil betragter de som 

uacceptabelt. De accepterer således brug af mobiltelefon, der 

ligger indenfor rammerne af lovgivningen om brug af teleud-

styr i trafikken, men de gør det aldrig eller sjældent selv. 

De gule – mellem risiko 
De gule cyklister har en tendens til ofte at høre lav musik og en 

gang imellem eller sjældent at tale i telefon via headset eller 

læse og skrive sms-beskeder. De mener, at det altid er okay at 

høre lav musik og tale via headset. Til gengæld synes de kun, at 

det er okay at skrive sms-beskeder en gang imellem. De gule 

cyklister anvender således primært mobiltelefonen indenfor 

lovgivningens rammer, men overtræder indimellem også færd-

selsloven, når de læser og skriver sms-beskeder. 32 % af de ad-

spurgte cyklister befinder sig i denne gruppe. 

De røde – høj risiko 
De røde cyklister anvender ofte mobiltelefon, mens de cykler. 

Her finder vi 19 % af de adspurgte cyklister. De skriver og læser 

sms-beskeder, anvender snapchat, sociale medier, tager bille-

der og taler i telefon. I denne gruppe er også cyklister, der gør 

flere ting på en gang. Såsom at tjekke sms og høre musik sam-

tidigt med, at de cykler. De røde cyklister betragter det altid, el-

ler for det meste, som okay at anvende mobilen på cykel. Der-

udover mener de, at det en gang imellem er okay samtidigt at 

høre musik og kigge på sin telefon, mens man bevæger sig rundt 

på cykel. 
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Når du cykler i trafikken, hvor ofte gør du så følgende? - Cluster 1

Figur 1: Grønne Cyklister. Farvekort, der illustrerer fordelingen af svar på spørgsmålet: 
Når du cykler i trafikken (dvs. ikke holder stille), hvor ofte gør du da følgende? 

Når du cykler i trafikken, hvor ofte gør du så følgende? - Cluster 2

Figur 2: Gule cyklister. Farvekort, der illustrerer fordelingen af svar på spørgsmålet: 
Når du cykler i trafikken (dvs. ikke holder stille), hvor ofte gør du da følgende? 

Når du cykler i trafikken, hvor ofte gør du så følgende? - Cluster 3

Figur 3: Røde cyklister. Farvekort, der illustrerer fordelingen af svar på spørgsmålet: 
Når du cykler i trafikken (dvs. ikke holder stille), hvor ofte gør du da følgende?
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Yngre cyklister bruger mobilen mest 
Ikke overraskende er der en tydelig alderstendens. Andelen af 

grønne cyklister stiger med alderen.  Hvor der omvendt er flest 

røde cyklister blandt de unge i alderen 15-24 år. Her har hver 

tredje cyklist højrisiko mobiladfærd. Blandt cyklister i alderen 

25-44 år drejer det sig om hver femte cyklist. Andelen af grønne 

cyklister er højest blandt cyklister +65 år. Her er mere end 9 ud 

af 10 grønne cyklister. 

Kvinder og mænds risici
De 15-24-årige skiller sig også ud fra alle andre aldersgrupper 

på anden vis ved, at der er lige mange af hvert køn i de grønne 

og røde typer, mens der er en overvægt af piger/kvinder blandt 

de gule cyklister. I alle andre aldersgrupper end de 15-24-årige 

er mænd ellers overrepræsenteret. 

Dette fund er ikke overraskende set i lyset af den udviklings-

tendens, som forskere fra DTU identificerede i rapporten om ri-

siko i trafikken 2009-2016. Her er kvinders risiko (målt i person-

skader pr. 10. mio. km), som cyklister, stigende for perioden og 

i 2016 højere end mænds. 

Unge irettesættes mere end ældre 
Når cyklister anvender mobiltelefonen i trafikken, sker der iret-

tesættelser i form af dytten, fagter og tilråb. Respondenterne er 

både blevet spurgt til oplevelser af irettesættelser fra andre in-

denfor den seneste måned og egne irettesættelser af andre. 

Aldersgrupper med de højeste andele af røde cyklister ople-

ver mest at blive irettesat af andre trafikanter. I aldersgrupperne 

15-24 år og 25-44 år har en tredjedel af de røde cyklister ople-

vet at blive irettesat af andre trafikanter indenfor den seneste 

måned. Det gælder kun for lidt mere end hver tiende røde cyk-

list i alderen 45-64 år. Når unge og yngre røde cyklister anven-

der mobilen, bliver det således påtalt mere, end når ældre cyk-

lister gør det. Om det er fordi, at de unge anvender mobil mere 

i situationer, der objektivt set er risikobetonede end ældre cyk-

lister, eller om unge stemples som stereotype risikotagere i tra-

fikken, der kalder på irettesættelse, vides ikke. 

Unge irettesætter unge 
Det, vi dog kan se, er, at de unge og yngre cyklister, som anven-

der mobiltelefonen meget i trafikken, også irettesætter andre 

for deres brug af mobiltelefon. Hver tredje røde cyklist i alderen 

15-24 år har irettesat andre for deres brug af mobil, mens det 

gælder for lidt under halvdelen af de røde cyklister i alderen 25-

44 år. Men hvad de specifikt irettesætter ved hinandens adfærd, 

såsom slingren, forkert placering på vejbane eller cykelsti, giver 

nærværende undersøgelse ikke svar på.  

Involvering i cykelulykker
Et er risikoadfærd og reaktioner fra andre. Noget andet er cyke-

lulykker. Det tyder på, at cyklister, der anvender mobil, mens de »
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Figur 4: Clusters inddelt i aldersgrupper. 
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Figur 6: Clusters aldersgruppen 25-44 år fordelt på køn.
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cykler, oftere er involveret i cykelulykker end andre. Cykelulyk-

ker er her defineret i bred forstand som situationer, hvor de fx 

er faldet på cyklen eller har været involveret i en alvorlig ulykke. 

Blandt røde cyklister i alderen 25-44-år er den største andel, 

der indenfor de seneste 5 år har været involveret i flest cykel-

ulykker, hvor mobil har været i brug. Det drejer sig om 50 % (10 

ud af 20) cykelulykker, hvor de selv eller en anden trafikant har 

anvendt mobiltelefon i ulykkessituationen. Blandt de 15-24-åri-

ge røde cyklister, som har været involveret i en cykelulykke, har 

cyklisten selv eller anden trafikant anvendt mobiltelefon i 13 ud 

af 21 tilfælde, hvilket er svarende til 38 % af de selvrapportere-

de ulykkessituationer. 

Det er dog vigtigt at nævne, at tallene er forbundet med stor 

usikkerhed (ca. +/- 21 %). Analyserne er baseret på få respon-

dentsvar, og det er ikke muligt at skelne, hvilken part, der an-

vendte mobiltelefonen i ulykkessituationen. 

Generationsskifte?
Med mobiltelefonens indtog i danskernes hverdag generelt, og 

i trafikken specifikt, opstår nye risici. Det er en hverdagstekno-

logi, der ved brug øger uopmærksomheden i trafikken. Det er 

samtidigt en forholdsvis ny teknologi. Og ikke overraskende har 

de unge og yngre cyklister taget den til sig og integreret den i 

deres trafikale praksis. 

Spørgsmålet er, om tendensen skal ses i et generations- el-

ler aldersperspektiv. Gør det sidste sig gældende, så vil brugen 

af mobil formentligt falde i takt med, at de yngre cyklister bliver 

ældre. I dag ved vi, at ældre cyklister kompenserer for deres skrø-

belighed ved at minimere deres risikoadfærd. Gør det sidste sig 

gældende, kan det på sigt betyde, at vi kan få stigning i ulykker, 

hvor uopmærksomhed er en faktor. Det kan også være både og. 

Over tid kan generationsændringerne medvirke til, at den al-

dersbetingede risikoreduktion bliver mindre ved, at færre ældre 

cyklister i fremtiden kompenserer for deres skrøbelighed ved at 

undgå mobilbrug. Hvordan det udvikler sig, vil tiden vise.  

Forebyggelse
De unge cyklister er klart overrepræsenteret, når det gælder 

mobil risikoadfærd og overtræder mest hyppigt færdselsregler-

ne. Til forskel fra andre aldersgrupper, hvor mænd er overrepræ-

senteret, så er unge piger/kvinder også en vigtig målgruppe i 

forhold til forebyggelse, da deres mobilbrug er markant på cy-

kel. Undersøgelsen giver ikke et tilstrækkeligt grundlag for at 

vurdere de ulykkesmæssige risici, men anslår, at næsten 40 % 

af de unge, der har været i uheld på cykel, har mobilen været 

anvendt i situationen. Det giver grund til at sætte mere fokus 

på de unge cyklisters mobiladfærd fremadrettet. 

Vil du vide mere om unges mobilbrug på cykel, så læs også ar-

tiklen om teenagernes mobilbrug på cykel i denne udgivelse. 
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Figur 7: Cykelulykker de seneste 5 år i aldersgruppen 15-24 år.

Figur 8: Cykelulykker de seneste 5 år i aldersgruppen 25-44 år.
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