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säkerhet

42 000 
mobil-
busar
I Danmark är man inne på sitt 
femtonde år med en lag mot 
att prata direkt i mobiltelefo-
nen medan man kör. Antalet 
bötfällda slog rekord med 
nästan 42 000 förra året. 

Nu skärps lagstiftningen 
med dyrare böter.

I Danmark är det förbjudet 
att köra medan man pratar 
i en mobiltelefon som man 
håller i handen. Förbudet 

gäller vare sig du kör bil, mc, moped 
eller cykel. Antalet bötfällda har ökat 
stadigt, från blygsamma 269 premiär-
året 1998 till fjolårets nästan 42 000.

Från och med 2009 blev det tillåtet 
att övervaka lagen med hjälp av fart-
kameror, och från och med i år har 
bötesbeloppet höjts från 500 till 1 500 
danska kronor. Men det är inte fartka-
merorna som främst ligger bakom det 
ökade antalet bötfällda.

– Nej, efter hand har vi helt enkelt 
blivit bättre på att övervaka regeln. 
Det har tagit tid att få alla inom polis-
kåren att acceptera att lagen är viktig, 
att det är en trafiksäkerhetsfråga som 

man ska handskas med på samma sätt 
som exempelvis att ha säkerhetsbälte, 
säger Jörn Pakula Andresen vid dans-
ka rikspolisens trafikcenter.

Andresen tror att de högre böterna 
förändrar folks beteende mer.

– 1 500 kronor i böter får fler att 
tänka om, inte minst unga bilister. 
Det gör också att poliserna blir mer 
motiverade, känslan av att böterna får 
en långsiktig effekt ökar.

Lagen gäller som sagt att prata i 
mobilen medan man håller den i han-
den, det är tillåtet att prata i handsfree. 
Mycket av forskningen pekar dock mot 
att det är själva samtalet som påverkar 
körningen, inte hur man pratar. 

– Det kan säkert stämma, men att 
övervaka en lag mot att prata i hands-
free vore i princip omöjligt, menar 
Andresen. 

– Det finns också annat som är far-
ligt men som är svårt att lagstifta bort. 
Jag tänker på att skicka sms eller att 
programmera gps:en medan man kör. 
Det är problem som vi måste jobba 
med på andra sätt än via böter och 
lagstiftning.

Andresen tycker inte att det är 
någon konflikt mellan den nuvarande 

SÅ MÅNGA BÖTFÄLLDES I DANMARK
FÖR ATT HA TALAT I MOBILTELEFON
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lagstiftningen och forskningen inom 
området.

– Det är en bra grund för att påverka 
allmänhetens medvetenhet om att allt 
mobilprat är farligt, oavsett om man 
pratar i handsfree eller inte. På sikt 
behöver vi nå en punkt där folks attityd 
till att prata i mobilen medan man kör 
påminner om den vi har mot att köra 
när vi druckit alkohol. Det ska inte vara 
okej.
I Danmark har man just nu de lägsta 
dödstalen i trafiken någonsin. Spelar 
mobiltelefonförbudet in?

– Det kan jag inte svara på. Klart att 
jag hoppas att det har bidragit, men 
om dödstalen beror på säkrare vägar, 
bättre övervakning, bättre bilar, bra 
vinterväder eller bättre lagstiftning vet 
vi inte.  ThomaS arnroTh

Den danska lagen mot 
att prata i handhållen 
mobiltelefon i trafiken 
infördes 1998. Samma 
år bötfälldes 269 
danskar. Förra året 
hade antalet bötfällda 
ökat till nästan 42 000. 
nu skärps förbudet. 
Vid årsskiftet höjdes 
bötesbeloppet från 
500 till 1 500 danska 
kronor.
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Sverige är enda landet i  Europa 
som inte har något förbud mot att 
prata i mobiltelefon medan vi kör. 
och Claes Tingvall, trafiksäker-
hetsdirektör på Trafikverket, vill 
inte ha någon ny lag.

– Orsaken är helt enkelt att vi inte tror 
att en lag som den i Danmark kom-
mer åt problemet eller förändrar folks 
beteende.

Tingvall grundar sig bland annat på 
en regeringsbeställd rapport från Sta-
tens väg- och transportforskningsin-
stitut, VTI, som presenterades i hös-
tas. Efter en genomgång av 
forskarrapporter från hela världen 
slår rapporten bland annat fast just 

att det inte finns 
något som styrker att 
det skulle vara farli-
gare att prata i en 
handhållen mobil än 
att prata i handsfree. 
Däremot konstaterar 
man att uppgifter 
som kräver både 
motorisk och visuell 
uppmärksamhet 
ökar riskerna för olyckor. Att knappa 
in ett nummer på mobilen är alltså 
farligare än att prata i mobilen, oav-
sett om man håller i den eller inte.

– Det är orimligt att tro att framti-
dens bilister kommer att kommunice-
ra mindre än dagens. Vi människor är 

inte sådana och utvecklingen går inte 
i den riktningen. I stället för enskilda 
förbud och höga böter tror vi på en 
väg framåt där man tar helhetsgrepp 
på frågan för att skapa en miljö i bilen 
där det både är säkert att kommuni-
cera och där bilen är en aktiv del av 
säkerheten.

– Inom tio år har vi exempelvis 
automatiska stödsystem för föraren, 
allt från att bilen själv kan sköta viss 
styrning till att den slår larm när föra-
ren vänder bort blicken för länge. Det 
är i mina ögon ett modernare förhåll-
ningssätt än det danska, så jag skulle 
vilja säga att vi ligger före i utveck-
lingen, inte efter. 

ThomaS arnroTh

så säger 
forskningen

Att prata i mobi-
len under körning 
försämrar förarens 
prestationsförmå-
ga, men hur trafik-
säkerheten påver-
kas i termer av 
antal olyckor är 
oklart.

Ingenting pekar 
på att det skulle 
vara mindre farligt 
att använda hands-
free jämfört med 
en handhållen tele-
fon medan man 
pratar.

De flesta EU-län-
der tillåter endast 
handsfreetelefo-
ner, men det finns 
inget land som har 
ett totalförbud mot 
mobiltelefoni un-
der körning.

Effekten av en 
lag håller i sig i un-
gefär ett år, sedan 
återgår telefonan-
vändandet till sam-
ma nivåer som före 
lagstiftningen.

Uppgifter som 
att skriva ett sms 
eller slå ett tele-
fonnummer, som 
kräver både visuell 
och motorisk upp-
märksamhet, för-
sämrar förarens 
prestationsförmå-
ga. Hur mycket pre-
stationsförmågan 
försämras beror på 
tiden det tar att 
slutföra uppgiften, 
hur svår uppgiften 
är, hur duktig föra-
ren är samt den rå-
dande trafiksitua-
tionen.

Yngre förare och 
förare som till-
bringar mycket tid 
bakom ratten ten-
derar att använda 
sin telefon i större 
utsträckning än an-
dra grupper. 

Källa: VTI:s rapport 
”Mobiltelefoner och 
andra kommunika-
tionsenheter och 
deras påverkan på 
trafiksäkerheten – 
en litteratur- 
genomgång”.

Claes Tingvall, 
trafiksäkerhets-
direktör på Trafik- 
verket.

...MEN HAN vILL INTE HA ETT SvENSKT MOBILFÖRBuD
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