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Statistikk
Mobilbruk i følgende situasjoner*

I sengen: 60%
På do: 52%
Matlaging: 41 %
Møter: 20%
Bilkjøring: 19%
* Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra VG. 1000 intervjuer 
gjennomført i perioden 9. – 16. mai 2018. 

Per i dag finnes det ingen offentlige statistikker over mobilbruk 
og bilkjøring. Det jobbes med en prosess for å avdekke dette. 
Ved ulykker vil bl.a mobillogg bli sjekket rutinemessig (UP)

En politistudent har nylig skrevet en oppgave angående ulovlig 
mobilbruk og bilkjøring. Av i overkant 3000 representativere 
svarer 44% at de bruker mobiltelefonen ulovlig under kjøring.



En venn, en vane, en uvane?

• Forskning viser at multitasking
fungerer dårlig for oss mennesker.

• Telefonbruk er vanedannende
• Vi forsvarer våre handlinger

• Jeg har alltid en god grunn for å gjøre 
det jeg gjør

• Andre gjør det
• Jeg skulle bare……
• Det skjer ikke meg



Hva sier lovverket?
Er vi flinke nok på å formidle dette når vi underviser?

Forskrift om bruk av mobiltelefon i bil fra 1999, §2
-Fører av en motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøring. 
Fører kan likevel bruke mobiltelefon til å starte opp, gjennomføre og 
avslutte en samtale når mobiltelefonen under kjøringen er håndfri eller 
er plassert i en holder. Holderen skal være forsvarlig fastmontert i 
umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt under 
kjøring som praktisk mulig, med mindre holderen er en integrert del av 
kjøretøyets originalinnredning. Når mobiltelefonen brukes håndfritt, 
kan den også benyttes til å styre og avspille lydfiler.

Vi kan også se på lovverk §23b 
- Forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn. Departementet
kan gi nærmere bestemmelser om forbud mot bruk i motorvogn av
elektronisk utstyr som kan forstyrre føreren.



Konsekvenser?
• Ifølge politidirektoratet er to av dødsulykkene i 2018 

resultat av mobilbruk, men her regner en med at det 
finnes mørketall.

• Uoppmerksomhet og distraksjoner er en av 
hovedårsakene til ulykker, hvor stor andel av disse som 
skyldes mobilbruk vil vi gjerne få svar på i nærliggende 
fremtid

• Per i dag vil overtredelse straffes med forenklet forelegg 
på 1700,- og to prikker. (I prøvetiden vil 
prikkbelastningen dobles)

• Trafikkulykker fører til store personlige lidelser og 
økonomiske konsekvenser for involverte og berørte. 



Holdninger
• For å oppnå en adferdsendring trenger vi 

holdningsendringer.

• Vi må begynne med oss selv og «Feie for egen dør»

• Våre holdninger påvirker våre omgivelser. 

• Som representanter for transportbransjen skal vi være 
rollemodeller både på jobb og privat.

• Gjør vi som vi sier? «Walk the Talk»

• Stopp og tenk. Er det verdt det?

• Våre valg avgjør andres skjebne.

• Bli med og gjør en forskjell.


