Danskerne har dårlige mobilmanerer
Hele 80 procent af danskerne mener, at vi viser for lidt hensyn til andre, når vi taler i
mobiltelefon. Særligt irriterende er det at overhøre private samtaler i det offentlige rum
Af Rikke Danielsen
rd@sondagsavisen.dk

Det rager de færreste, om din
chef er en idiot, eller om Michelle har været sammen med
tre fyre på en aften.
Så lidt, at hele 60 procent af
danskerne synes, at det er generende at overhøre andres
samtaler i mobiltelefonen i
det offentlige rum.
Det viser en ny undersøgelse, som analysevirksomheden Norstat har lavet for Søndagsavisen.
»Folk taler ufatteligt højt, når
de taler i mobiltelefon. Meget
højere, end når de sidder og
taler med en person, der sidder ved siden af. I det offentlige rum kan det føles som en
invasion af ens private rum at
skulle overhøre andres personlige samtaler,« siger Sanne
Udsen, foredragsholder og
forfatter til blandt andet bogen ‘Takt og Tone i tiden’.
80 procent af danskerne mener, at vi i Danmark er generelt dårlige til at udvise hensyn til andre, når vi taler i mobiltelefon. Det gælder både i
det offentlige rum og i private
sammenhænge.
40 procent af danskerne oplever ofte, at mobiltelefonen
er et forstyrrende element,
når de er sammen med venner og familie.

GOD MOBILETIKETTE
Tal lavt
Sluk mobilen de rigtige steder. For eksempel i teatret,
til møder osv.
Overfør gode fastnetvaner
til mobilen. For eksempel
reglen om, at man kun ringer hjem til folk mellem
10.00 og 22.00
Før korte samtaler, hvis der
er andre til stede. Det gælder for eksempel til møder,
hvis du har gæster eller er
på restaurant
Husk at den, der ringer, kan
ikke vide om tidspunkt eller
sted er upassende. Det er
den, der bliver ringet til, der
har ansvaret for, at mobilen
er slukket eller på lydløs

Mange danskere synes, at det er meget
generende at overhøre andres private
samtaler i mobiltelefonen. Foto: Kaj
Bonne

Ifølge Sanne Udsen er årsagen, at unoder fra fastnettelefonerne er blevet overført
og forstærket til mobiltelefonen i og med, at vi har mobilen med os overalt.
»Tidligere var det også forstyrrende, hvis man var på

besøg hos nogen, og telefonen
ringede. Man bliver ufrivilligt
fanget ind af samtalen og bliver sat i venteposition. Dengang var det også irriterende,
hvis værtinden begyndte at
pludre med en anden i telefonen,« siger Sanne Udsen.

Omvendt mener hun, at også god telefonetikette fra
fastnettelefonen fint kan
overføres til mobilmanererne.
»Det er ikke den, der ringer,
der har ansvaret, for man
kan jo ikke vide, om man

ringer på et ubelejligt tidspunkt. Men ligesom tidligere
kan man godt sige, at tidspunktet er dårligt eller gøre
det kort, fordi man har gæster eller befinder sig et upassende sted,« siger Sanne Udsen.

VI ER VILDE MED
MOBILTELEFONER
I første halvår af 2007 var
der cirka seks millioner mobilabonnementer i Danmark.
Det svarer til 110 mobilabonnementer pr. 100 indbygger
I første halvår af 2007 blev
der sendt 5.824 millioner
sms-beskeder i Danmark
Antallet af mobilabonnementer overhaler antallet af
fastnetabonnementer. Til
sammenligning er der kun
55 fastnetabonnenter pr.
100 indbyggere. Det vil sige,
at der nu er dobbelt så
mange mobilabonnementer
som fastnetabonnementer i
Danmark
Hver dansker - ung som
gammel - taler i gennemsnit
to timer og 17 minutter i
mobiltelefon om måneden
Danskernes samlede forbrug
var i andet halvår af 2007
på 4,5 milliarder minutter
over mobilnettet, mens antallet af taleminutter over
fastnettet var på 4,4 milliarder
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