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Förord 

Antal alkoholutandningsprov som polisen utför i Sverige minskade med mer än 50 procent under 

tidsperioden 2010–2015. Detta har föranlett en diskussion om betydelsen av antal utandningsprov och 

mer generellt om vad som är viktigt för en effektiv polisövervakning. Syftet med den förstudie som 

presenteras här, har varit att ta fram ett underlag för denna diskussion. Underlaget baseras på aktuell 

forskning, en jämförelse mellan antal prov som görs i Sverige och andra länder samt en jämförelse 

mellan faktisk och subjektiv upptäcktsrisk. 

Forskningsstudien har erhållit bidrag från Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet. 

Ett stort tack till de personer som bidragit med information om situationen i olika länder. Dessa är 

Jason Ferris (Australien), Tove Hels (Danmark), Ilkka Nummelin (Finland) och Live Tanum Pasnin 

(Norge). Tack också till Susanne Gustafsson, VTI, som läst och bidragit med synpunkter på detta PM. 

 

Linköping, januari 2017 

 

Åsa Forsman, projektledare 
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Sammanfattning 

Förstudie om antal alkoholutandningsprov i trafiken 

av Åsa Forsman (VTI) 

 

Hur ska polisens övervakning av alkoholrattfylleri bedrivas? Det är en fråga som har aktualiserats den 

senaste tiden dels på grund av polisens nya organisation som introducerades 1 januari 2015 och dels på 

grund av att antal alkoholutandningsprov som utförs varje år har minskat med drygt 50 procent mellan 

år 2010 och 2015. Frågan är komplex och behöver belysas från olika håll. I den här PM:et belyses 

frågan om antal alkoholutandningsprov och dess betydelse för rattfylleriets omfattning. PM:et ska ses 

som ett underlag för fortsatta diskussioner om polisens övervakning men även om vilken ytterligare 

forskning som behövs inom området. Underlaget baseras på tre delar: (i) en jämförelse mellan antal 

utandningsprov som görs i Sverige och antalet i andra länder, (ii) en jämförelse av subjektiv och 

faktisk upptäcktsrisk baserat på data från ESRA–projektet (European Survey of Road Users’ Safety 

Attitudes) och (iii) en sammanställning av aktuell forskning på området. 

Uppgifter om antal utandningsprov saknas i många länder men en jämförelse har kunnat göras mellan 

Sverige och 13 andra europeiska länder. Resultaten visar att Sverige var det land bland dessa som år 

2010 utförde flest prov per invånare. År 2015 var det sex länder som utförde fler prov per invånare än 

vad Sverige gjorde: Österrike, Estland, Finland, Frankrike, Polen och Slovenien. En jämförelse med 

Australien visar också att flera av dess delstater utför betydligt fler utandningsprov per 

körkortsinnehavare än vad man gör i Sverige. 

Litteraturgenomgången visar att om man ökar antal prov leder det till en högre subjektiv upptäcktsrisk 

vilket i sin tur leder till en högre allmänpreventiv effekt. Det behövs dock mer forskning om vilken 

nivå på övervakningens omfattning som ger bäst avvägning mellan polisens resurser och antal 

rattfylleribrott.  

Det är inte bara polisens övervakning som har betydelse för antal rattfylleribrott. Andra faktorer som 

till exempel sociala normer är också viktiga. Resultat från ESRA-studien visar bland annat att det är 

väldigt få som kör rattfulla i Sverige även om den subjektiva upptäcktsrisken är ganska låg jämfört 

med flera av de andra länderna. En slutsats av det är att det behövs mer forskning om de specifika 

förhållanden som gäller i Sverige. Senast det gjordes någon större studie om rattfylleriövervakningens 

effekter i Sverige var i början på 1990-talet. Idag sker en stor del av forskningen i USA och Australien 

och dess grannländer och det är svårt att direkt översätta dessa resultat till svenska förhållanden. 
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1. Inledning 

Polisen har genom sin övervakning en viktig roll i arbetet mot rattfylleri och det har länge funnits en 

diskussion om hur många alkoholutandningsprov som är lämpligt att genomföra och hur dessa ska 

fördelas mellan slumpmässiga och riktade insatser. Under perioden kring 2010 gjorde polisen ett 

relativt stort antal prov per år, i genomsnitt 2,7 miljoner under 2009–2011. Sedan dess har antal 

utförda prov minskat, mellan 2010 och 2015 minskade antal prov med 53 procent (ETSC, 2016), och 

det finns en oro över vilka effekter detta kommer att få för rattfylleriets omfattning.  

I det här dokumentet presenteras ett underlag för fortsatta diskussioner om polisens övervakning samt 

om vilken fortsatt forskning som behövs. 

Underlaget är ett resultat från en förstudie som innehöll följande delar: (i) en jämförelse mellan antal 

utandningsprov som görs i Sverige och antal i andra, närliggande, länder, (ii) en jämförelse av 

subjektiv och faktisk upptäcktsrisk baserat på data från ESRA–projektet (European Survey of Road 

Users’ Safety Attitudes) och (iii) en sammanställning av aktuell forskning på området. 
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2. Metod 

Studien är indelad i tre delar och var och en av dessa beskrivs nedan. De tre delstudierna ska ses som 

komplement till varandra och ger tillsammans ett underlag för fortsatt diskussion kring polisens 

övervakning och fortsatt forskning. 

2.1. Antal alkoholutandningsprov i Sverige och andra länder 

Som utgångspunkt för denna delstudie har en rapport från ETSC (2016) använts. I rapporten finns 

uppgifter om antal alkoholutandningsprov totalt och antal prov per 1000 invånare för åren 2010–2015. 

Fullständiga uppgifter finns från 9 europeiska länder (inklusive Sverige) och data från vissa år finns 

för ytterligare några länder. Vi har också tagit personlig kontakt för att kontrollera eller komplettera de 

uppgifter som står i rapporten och för att inkludera resultat från Australien. De personer vi har haft 

kontakt med är: Jason Ferris (Australien), Tove Hels (Danmark), Ilkka Nummelin (Finland) och Live 

Tanum Pasnin (Norge). 

Antal utandningsprov i olika länder jämförs också med hur förare själva svarat på frågan om de blivit 

stoppade av polis och fått göra utandningsprov någon gång under de senaste 12 månaderna. Dessa 

uppgifter kommer från ESRA-projektet som beskrivs närmare nedan. 

2.2. Jämförelse mellan subjektiv och faktisk upptäcktsrisk 

Ett viktigt syfte med polisens övervakning är att förebygga brott och för att göra det vill man uppnå en 

hög subjektiv upptäcktsrisk, alltså att förare tror att det är stor risk att upptäckas om man kör rattfull. I 

den här delstudien jämförs subjektiv upptäcktsrisk med faktisk upptäcktsrisk (antal prov) för att se om 

det finns ett samband mellan dessa variabler. Som underlag har resultat från det så kallade ESRA-

projektet1 (European Survey of Road Users’ Safety Attitudes) använts. Syftet med ESRA är samla in 

information om åsikter, beteenden och attityder med avseende på risker i vägtrafiken och att jämföra 

dessa mellan olika länder. Undersökningen baseras på webbpaneler (i Sverige används en webbpanel 

från företaget Research Now) som fått svara på frågor om olika områden, bland annat hastigheter, 

alkohol- och drograttfylleri, distraktion och trötthet. Totalt samlade man in svar från 17 000 trafikanter 

från 17 olika länder. Projektet leds av BRSI (Belgian Road Safety Institute) och målet är att det ska bli 

en återkommande undersökning. Projektet kan ses som en fortsättning av SARTRE-projektet2 som 

samlade in liknande information men med hjälp av intervjuer istället för enkäter. 

De två frågor som används för att beskriva subjektiv och faktisk upptäcktsrisk är följande (detta är de 

exakta formuleringarna som användes i den svenska enkäten):  

På en typisk resa, hur troligt är det att du (som förare) kommer att få stanna för en poliskontroll som 

rör...? ... Alkoholkontroll, med andra ord att utsättas för ett utandningstest 

samt  

Under de senaste 12 månaderna, hur många gånger har du kontrollerats av polisen för alkohol vid 

bilkörning (dvs utsatts för ett utandningstest)?  

Aggregerade data för varje land har använts och på första frågan redovisas andelen som svarat 3, 4 

eller 5 på en 5-gradig skala där 1 är väldigt liten chans och 5 är väldigt stor chans. På andra frågan 

redovisas andel som svarat att de utsatts för utandningstest minst en gång. 

                                                      

 

1 Se www.esranet.eu 

2 Se www.attitudes-roadsafety.eu/home/project/ 
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En jämförelse av denna typ ger endast en indikation på om det finns ett samband eller inte, och kan 

inte visa vilket faktiskt beroende det finns mellan variablerna. 

Som ett tillägg till jämförelsen mellan subjektiv och faktisk upptäcktsrisk visas också hur förare från 

olika länder svarat på frågor om självrapporterat rattfylleri, sociala normer och uppfattning av andras 

attityder. Den exakta formuleringen av de frågor som ställts finns återgivna i resultatkapitlet. 

2.3. Sammanställning av aktuell forskning 

Litteraturstudien utgår från de senaste årens forskning (2014-2016) och begränsas till studier om 

effekter av polisens övervakning när det gäller att minska rattfylleriet. Vidare har studien begränsats 

till övervakning av alkoholrattfylleri, studier om drograttfylleri ingår inte i den här förstudien. 

Sökningar har gjorts i ett verktyg som kallas Summon och där man når alla de tidskrifter som VTI 

prenumererar på och även databaserna Scopus, Web of Science och VTI:s bibliotekskatalog. Med 

detta verktyg får man mycket god täckning när det gäller publikationer inom transportområdet. 

Utöver de artiklar som hittats i sökningarna har vi även inkluderat en del referenser från dessa artiklar 

som vi bedömt som relevanta. Därför finns också en del äldre litteratur med. 
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3. Resultat 

3.1. Antal alkoholutandningsprov 

I Figur 1 visas antal utandningsprov per 1000 invånare som utförts under år 2010 och 2015 i några 

olika europeiska länder. Uppgifterna kommer från en sammanställning gjord av ETSC (2016). Endast 

länder som har kunnat ange totalt antal utandningsprov för hela landet finns med i sammanställningen. 

År 2010 var Sverige det land som utförde flest prov per invånare (287) av dessa länder, följt av 

Cypern (213), Finland (206) och Slovenien (200). Under perioden fram till 2015 minskade antal prov i 

Sverige till 130 prov per invånare, en minskning med över 50 procent. Vidare kan man se att Estland 

och Polen har gjort stora satsningar och år 2015 genomförde 677 respektive 466 prov per invånare. 

Även Österrike, Finland, Frankrike och Slovenien gjorde fler prov per invånare än Sverige år 2015. 

 

Figur 1 Antal alkoholutandningsprov per 1000 invånare som polisen genomfört i olika länder. År 

2010 och 2015. Referenslinjerna visar Sveriges nivå de två åren. Källa: ETSC (2016). 

Om man ser till utvecklingen över tid kan man konstatera att Sverige successivt minskat antal prov per 

invånare och år mellan 2010 och 2015 (Figur 2). I Finland minskade först antal prov och sedan skedde 

en kraftig ökning från 2013 till 2014. I personlig kommunikation med Ilkka Nummelin3 framkom att 

den finska polisen genomgick en omorganisation under 2013 där trafikpolisen integrerades i den 

lokala polisen. På vilket sätt detta ändrade deras arbetssätt framkommer inte men det vore intressant 

att studera närmare. Det vore även önskvärt att kunna jämföra Sverige med Danmark och Norge 

eftersom de, på samma sätt som Sverige, ligger långt framme i trafiksäkerhetsarbetet och har ett lågt 

antal omkomna per invånare. I Danmark görs dock ingen systematisk registrering av antal 

utandningsprov4. I Norge sammanställer man endast antal kontrollerade förare. I varje kontroll ska en 

bedömning göras om personen är påverkad eller inte men den bedömningen kan göras baserat på 

kontakten med föraren och det är inte krav på att göra utandningsprov5. Antal genomförda kontroller 

                                                      

 

3 Trafikförsäkringscentralen. Finlands kontaktperson i ETSC. 

4 Personlig kommunikation med Tove Hels, Rigspolitiet i Danmark. 

5 Personlig kommunikation med Live Tanum Pasnin, Utrykningspolitiet i Norge. 
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var 367 per invånare år 2010 och sjönk sedan till 281 per invånare år 2015, en minskning på 23 

procent. I hur många av dessa kontroller som utandningsprov genomfördes är alltså okänt men det är 

förmodligen betydligt färre. 

 

Figur 2 Antal alkoholutandningsprov per 1000 invånare som polisen genomfört i olika länder. År 

2010–2015. Källa: ETSC (2016). 

I Figur 3 visas antal prov per 1000 registrerade fordon i stället för per invånare. Antal registrerade 

fordon har hämtats från IRTAD:s databas och avser år 2014. Antal prov är från 2015. På grund av 

saknade värden kan jämförelsen endast göras mellan 7 länder. Resultaten visar att skillnaderna mellan 

länderna blir i stort sett densamma som om man jämför antal prov per population. 

 

Figur 3 Antal alkoholutandningsprov per 1000 fordon som polisen genomfört i olika länder. Antal 

prov från 2015 och antal fordon från 2014. Källa: ETSC (2016) och IRTAD. 

Från Ferris m. fl. (2015) har uppgifter om antal prov i olika delstater i Australien hämtats. Dessa 

uppgifter avser antal slumpmässiga prov (RBT, Random Breath Testing). Sedan tillkommer de prov 

som tagits i riktade kontroller men dessa har vi inte kännedom om. Uppgifterna är från 2013 och avser 
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antal prov per körkortsinnehavare. De svenska resultaten har beräknats med hjälp av uppgifter om 

antal körkortsinnehavare från Transportstyrelsen6. Uppgifterna från Australien är ungefärliga men man 

ser att det genomförs betydligt fler prov där än i Sverige. I de tre folkrikaste delstaterna (New South 

Wales, Victoria och Queensland) togs ungefär 1 prov per körkortsinnehavare och år medan det i 

Sverige togs 0,36 prov per körkortsinnehavare år 2013 och 0,2 prov år 2015. 

 

Figur 4 Antal alkoholutandningsprov per körkortsinnehavare i olika delstater i Australien samt 

Sverige. Delstaterna är sorterade efter antal invånare, från drygt 7 miljoner i New South Wales till 

drygt 0,2 miljoner i Northen Territory. Data från 2013 om inte annat anges. Källa: Ferris m. fl. 

(2015), ETSC (2016), www.transportstyrelsen.se. 

*Andel prov per körkortsinnehavare anges vara mindre än en tredjedel. **Uppgifter från 2004.  

I ESRA-studien ställdes en fråga om hur ofta man kontrollerats för alkohol under de senaste 12 

månaderna. Svaret på den frågan har jämförts med hur många prov de olika länderna rapporterat in att 

de utfört till ETSC (2016). Sex länder var med i båda studierna och jämförelsen visas i Figur 5. Frågan 

i ESRA-studien avser perioden juni 2014 – juni 2015 och för att få så jämförbara resultat som möjligt 

används medelvärdet för 2014 och 2015 när det gäller antal prov per invånare. Resultaten visar en 

samstämmighet mellan de två studierna. I Polen, som utfört flest antal prov, är det också flest personer 

som uppger att de blivit testade. Fyra av länderna (Sverige, Slovenien, Frankrike och Österrike) har 

utfört ungefär lika många prov men det skiljer ändå en del mellan dem när det gäller självrapporterad 

testning. Det kan bero på fler saker, men eftersom ESRA bygger på enkäter till webbpaneler finns en 

osäkerhet i resultaten som kan bero på både systematiska och slumpmässiga fel. Med tanke på detta 

styrker jämförelsen ändå att man får rimliga resultat från ESRA-studien.  

 

                                                      

 

6 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik-och-register/Vag/Korkort/Statistik-over-

korkortsinnehavare-efter-kon/ 

http://www.transportstyrelsen.se/
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Figur 5 Självrapporterad testning mot utfört antal prov per invånare. Uppgifter om självrapporterad 

testning avser andel som svarat ’en gång’ eller fler på frågan: ’Under de senaste 12 månaderna, hur 

många gånger har du kontrollerats av polisen för alkohol vid bilkörning (dvs utsatts för ett 

utandningstest)?’ En lista över ländernas förkortningar finns i Bilaga 1. Källa: ESRA och ETSC 

(2016). 

 

3.2. Jämförelse mellan subjektiv och faktisk upptäcktsrisk samt normer 
och attityder 

För att jämföra faktisk och subjektiv (upplevd) upptäcktsrisk används svar på två frågor i ESRA-

studien. Faktisk upptäcktsrisk baseras på hur stor andel av de tillfrågade som hade genomfört minst ett 

alkoholutandningsprov under det senaste året och subjektiv upptäcktsrisk handlar om hur troligt man 

upplever att det är att utsättas för en kontroll (se metodkapitlet för exakta formuleringar av frågorna). 

Resultaten visar ett ganska tydligt samband mellan de två frågorna (Figur 6). Man kan dock se att 

Sverige har en relativt låg subjektiv upptäcktsrisk i förhållande till den faktiska. Detta förhållande är 

ännu mer utmärkande för Finland där den subjektiva upptäcktsrisken är mycket låg. En möjlig 

förklaring skulle kunna vara att Finland tidigare gjorde betydligt färre prov och att de finska förarna 

inte hunnit märka av ökningen. Samma förhållande, det vill säga en kraftig ökning av antal prov, 

gäller dock i Polen där den subjektiva upptäcktsrisken är hög. Danmark ligger lågt både när det gäller 

faktisk och subjektiv upptäcktsrisk vilket indikerar att det inte utförs så många kontroller där. 
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Figur 6 Samband mellan faktisk och subjektiv upptäcktsrisk. En lista över ländernas förkortningar 

finns i Bilaga 1. Källa: ESRA. 

I Figur 7–Figur 9 jämförs Sveriges resultat med övriga länders resultat i tre olika frågor från ESRA-

studien (de exakta frågeformuleringarna på svenska finns i respektive figurtext). Den första frågan 

avser självrapporterat rattfylleri och där ligger Sverige och Finland i topp med högst andel (98 % resp. 

99 %) som svarat att de under de senaste 30 dagarna inte har kört bil med en alkoholnivå över gränsen 

för rattfylleri. Lägst ligger Frankrike med 71 procent som angett att de inte kört rattfulla. Nästa fråga 

är formulerad för att spegla den sociala normen i landet (Figur 8). Där hamnar Sverige i mitten med 78 

procent som anser att personer där de bor tycker det är oacceptabelt att köra rattfull. Det är inte så stor 

skillnad mellan länderna på den övre halvan, det land där högst andel har svarat ’oacceptabelt’ är 

Österrike med 77 procent. Lägst andel har Tyskland med 53 procent, tätt följt av Grekland med 54 

procent. Den tredje frågan handlar om hur man uppfattar attityder hos andra i sin närmaste omgivning. 

I Sverige var det 75 procent som hade uppfattningen att de flesta av ens vänner och bekanta anser att 

det är oacceptabelt att köra under påverkan av alkohol. Det är fyra länder som sticker ut med relativt 

höga andelar, förutom Sverige också Polen, Danmark och Finland. Lägst andel finns i Belgien med 

cirka 50 procent. 
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Figur 7 Självrapporterat rattfylleri. Andel som svarat ’aldrig’ på frågan: ’Under de senaste 30 

dagarna, hur många gånger har du kört bil när du kan ha haft en alkoholnivå över gränsen för 

rattfylleri (0,2 promille*)?’ En lista över ländernas förkortningar finns i Bilaga 1. Källa: ESRA. 

*Gäller Sverige, i övrigt gäller varje lands egen rattfyllerigräns. 

 

Figur 8 Sociala normer. Andel som svarat ’oacceptabelt’ (1 på en 5-gradig skala) på frågan: ’Där du 

bor, hur acceptabelt skulle de flesta andra människor säga att det är för en förare att ....? …köra när 

man tror att man kan ha druckit för mycket alkohol’. En lista över ländernas förkortningar finns i 

Bilaga 1. Källa: ESRA. 
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Figur 9 Uppfattning av andras attityder. Andel som svarat ’håller med’ (5 på en 5-gradig skala) på 

frågan: ’I vilken utsträckning tar du avstånd från eller instämmer du med vart och ett av följande 

påståenden…? …De flesta av mina bekanta/vänner anser att det är oacceptabelt att köra under 

påverkan av alkohol.’ En lista över ländernas förkortningar finns i Bilaga 1. Källa: ESRA. 

3.3. Litteraturgenomgång 

Resultatet från litteratursökningen blev 10 artiklar från åren 2014–2016 som bedömdes relevanta. De 

flesta behandlar alkoholkontrollernas betydelse men ett par artiklar som diskuterar social norm och 

säkerhetskultur har också tagits med. Utöver detta har 7 artiklar som publicerats före 2014 också tagits 

med. Dessa artiklar har tagits med antingen för att de bedömts som viktiga tidiga arbeten inom 

området, för att de beskriver studier gjorda i Sverige eller för att de är litteraturöversikter eller 

metaanalyser och därmed sammanställer många olika studier.  

3.3.1. Tidigare forskning 

En person som relativt tidigt skrev om betydelsen av polisens övervakning på rattfylleriområdet var 

amerikanen H. Laurence Ross. I en artikel från 1984 beskrivs hur rattfyllerilagstiftningen infördes i 

USA i början av 1980-talet. Enligt Ross hade rörelser som MADD (Mothers Against Drunk Driving) 

och RID (Remove Intoxicated Drivers) starkt inflytande och drev på förändringarna. Dessa rörelser 

förordade lagar som inriktades på allmänprevention. Allmänprevention syftar till att straffet ska vara 

avskräckande för befolkningen i sin helhet. Detta i motsats till individualprevention som är den verkan 

straffet har på just den straffades benägenhet att begå nya brott (se Svensson, 2005).   

En följd av detta blev att man införde så kallade per se lagar. Men detta menas att det är brottsligt att 

köra ett motorfordon om man har en viss alkoholkoncentration i blodet, oavsett hur man framför sitt 

fordon och hur påverkad man är. Ross benämner detta som lagar av skandinavisk typ eftersom man 

här var tidig med den sortens lag. I USA hade man tidigare försökt bedöma hur påverkad en förare var 

och om han eller hon var lämplig att framföra ett fordon. Detta var dock svårt och bedömningarna blev 

subjektiva vilket också gjorde det svårt att få fällande domar. Per se lagar förväntas också ha en 

allmänpreventiv effekt eftersom man inte kan undgå straff genom att köra försiktigt vilken tidigare 

amerikanska studier har visat att man i viss utsträckning kunde (Elder m.fl., 2002). 

Ross (1984) pekar på exempel från Frankrike och Storbritannien där införandet av per se lagar ledde 

till en kraftig reduktion av antal alkoholrelaterade olyckor. Effekten var dock kortvarig. Förmodligen 

var ett problem att upptäcktsrisken var liten vilket förarna kom på efter ett tag och därför återgick till 

sitt tidigare beteende efter första tidens uppmärksamhet kring den nya lagen. En slutsats var därför att 
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för att behålla en god effekt behövs en bibehållen hög intensitet på övervakningen. Ross var dock själv 

ganska skeptisk och trodde inte att polisen skulle prioritera rattfylleriövervakning så högt så att 

allmänpreventiva åtgärder skulle leda till långvariga effekter. 

En annan aspekt är hur stränga sanktionerna är för de som åker fast. De försök med strängare straff 

som Ross (1984) refererade till ledde inte till minskat rattfylleri (Ross, 1984). Tvärtom kan hårdare 

straff leda till att färre brott anmäls om polisen upplever att påföljderna är för stränga. Det kan också 

leda till flera överklaganden. 

Generellt var Ross (1984) ganska kritisk till den allmänpreventiva effekten av de lagar som började 

införas i USA i början av 1980-talet. I USA gick man inte heller så långt som i andra länder och 

införde slumpmässig testning (RBT, Random Breath Testing), det vill säga möjligheten att genom 

utandningsprov stoppa och testa förare utan föregående misstanke om brott. I USA är detta fortfarande 

inte möjligt utan där finns två typer av kontroller. En typ innebär att man stoppar förare som beter sig 

misstänkt genom sitt körbeteende. Man kan också, i speciella så kallade road checks (i senare litteratur 

kallas dessa sobriety checkpoints), stoppa alla förare som passerar och sedan bedöma om de är 

alkoholpåverkade. Dock får man inte utföra utandningsprov eller annan testning utan att man först 

skaffat sig misstanke på annat sätt. För att få utföra road checks krävs en speciell lagstiftning som idag 

finns i 36 av USA:s stater (Lenk m.fl., 2016).  

En annan ganska tidig referens som har fått stort inflytande är Homel (1988) vilket är en bok som 

beskriver en utvärdering av RBT i New South Wales i Australien. RBT infördes 1982 i New South 

Wales och polisen började direkt genomföra ett relativt stort antal utandningsprov samtidigt som man 

använde sig av mediakampanjer. Första året testade man i genomsnitt var tredje förare och efter det 

utförde man ännu fler prov. Utvärderingen bestod av en enkätstudie och en olycksstudie och resultaten 

visade en tydlig allmänpreventiv effekt. Olycksdata visade också en bestående effekt efter fyra år 

vilket man inte kunde se i exemplen från Frankrike och Storbritannien som Ross (1984) refererade till. 

Det var svårt att särskilja effekten av övervakning och effekten av kampanjer. Homel (1988) skriver 

dock att det är troligt att synlig polisövervakning är viktigare än publicering för att upprätthålla en 

preventionseffekt. 

Att övervakning med syfte att verka allmänpreventivt är effektiv har senare befästs i litteraturen. Detta 

sammanfattas i Elder m.fl. (2002) och Erke m.fl. (2009). Elder m.fl. (2002) innehåller en litteratur–

översikt med syftet att titta på effekter av så kallade checkpoints. Med checkpoints avses lite större 

nykterhetskontroller där man stoppar alla eller en stor del av alla förare som passerar. I studien skiljer 

man på RBT checkpoints där alla som stoppas testas genom utandningsprov och SBT (selective breath 

testing) checkpoints där polisen har rätt att stoppa förare men där de först måste ha misstanke om brott 

innan de får begära ett utandningsprov (t.ex. road checks i USA). De studier som har utvärderat 

effekten av RBT kommer från Australien (11 st) och Frankrike (1 st) och de studier som utvärderat 

effekter av SBT kommer från USA (9 st) och Kanada (2 st). Effekten avser antingen införande av RBT 

respektive SBT eller att man ökat omfattningen av övervakningen. Båda typerna av kontroller gav 

betydliga minskningar av alkoholrelaterade olyckor. Effekten verkar också hålla i sig över tid. 

Däremot går det inte att jämföra effekten av de två olika typerna av kontroll eftersom de utförts i olika 

länder med olika förutsättningar.  

Erke m.fl. (2009) genomförde en meta-analys baserad på delvis samma studier som beskrivs i Elder 

m.fl. (2002). Meta-analysen bygger på 40 olika studier varav 19 från Australien, 10 från USA, 4 från 

Nya Zealand, 2 vardera från Sverige och Kanada samt 1 vardera från Storbritannien, Frankrike och 

Nederländerna. Resultaten är samstämmiga med Elder m.fl. (2002) på så sätt att nykterhetskontroller 

(checkpoints) leder till reducerat antal alkoholrelaterade olyckor. I Erke m.fl. (2009) fann man störst 

effekter under de första 6 månaderna efter insatsen. Det kan dock bero på att korta och högintensiva 

insatser som ger stora effekter ett tag också utvärderas efter ganska kort tid. Man konstaterade också 

att de största reduktionerna i antal alkoholrelaterade olyckor mätts upp i Australien och att det kan 
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finnas flera orsaker till detta. Till att börja med görs många kontroller där och man använder (i alla fall 

på senare år) speciella bussar som syns bra och gör att många kan testas. Andra anledningar kan vara 

att man har mycket publicitet om kontrollerna och att man hade en hög nivå av rattfylleri innan man 

införde kontrollerna. En begränsning med studien är att man inte känner till övervakningens intensitet 

i grundstudierna utan bara att kontroller har införts eller att intensiteten har ökat. 

3.3.2. Litteratur från Sverige 

I Svensson (2005) diskuteras preventiva effekter av trafikövervakning (hastighet, bältesanvändning 

och nykterhet) från ett svenskt perspektiv. Han diskuterar kring begreppen individualprevention och 

allmänprevention men beskriver också en kategorisering av individer. Kategorierna är 1) individer 

som är obenägna att begå brott, 2) individer som är delvis benägna att begå brott och 3) individer som 

är benägna att begå brott. För individer som är obenägna att begå brott spelar straffet en mycket liten 

roll, man styrs mer av sociala normer. Man kommer inte att begå ett brott oavsett juridiskt straff om 

det inte är accepterat i samhället eftersom man då riskerar att straffas socialt. För individer som är 

benägna att begå brott spelar hot om straff inte heller någon större roll men på ett annat sätt. Dessa 

individer har tagit till sig en kriminell livsstil och har tagit ställning till att regelbrott lönar sig. 

Slutligen återstår gruppen individer som är delvis benägna att begå brott. Det är denna grupp som i 

störst utsträckning påverkas av risken för bestraffning. 

Bland de som regelmässigt begår rattfylleribrott är, enligt Svensson (2005), andelen delvis obenägna 

relativt få om man jämför med hastighetsöverträdelser och bältesbrott. Det innebär att gruppen som 

går att påverka med allmänpreventiva metoder är relativt liten. Det är dock av stor vikt att upprätthålla 

god övervakning och stränga sanktioner för att inte öka problemen bland delvis brottsbenägna 

individer. 

Det finns två studier från Sverige som har utvärderat effekten av ökade alkoholkontroller, Åberg m.fl. 

(1986) och Törnros (1995). 

Åberg m.fl. (1986) genomförde en undersökning där man jämförde upptäcktsrisk (subjektiv och 

faktisk), anmälda trafiknykterhetsbrott och trafikolyckor mellan Kalmar län och Hallands län. Studien 

var uppdelad i flera olika delstudier med data från lite olika tidsperioder från början av 1970-talet till 

1983. I Kalmar ökade antal utandningsprov från 1976 och framåt medan man i Halland inte började 

öka antal prov förrän i slutet av 1982. Därmed kunde man jämföra två län med en stor skillnad i andel 

utandningsprov per invånare. Resultaten visade bland annat att bilförarnas upplevda sannolikhet för att 

genomgå alkoholutandningsprov ökade med antal genomförda prov i distriktet, att förares erfarenhet 

och i någon mån ålder påverkade deras uppfattning av hur stor sannolikheten var att få genomgå prov i 

framtiden och att antal anmälda trafiknykterhetsbrott minskade i båda länen. När det gäller olyckor var 

resultaten något oklara. Total andel olyckor nattetid minskade endast i Kalmar medan andel olyckor 

nattetid där föraren misstänkts för rattonykterhet minskade i båda länen. 

Under 1992 genomfördes en kampanj med intensifierad övervakning med utandningsprov i södra 

Sverige. Kampanjen pågick i 5 län under cirka 10 månader och utvärderades av Törnros (1995). Under 

kampanjen ökade antal prov per invånare från 0,12 till 0,20. Avsikten var också att de kontroller som 

gjordes skulle vara synliga och utmärkta med skyltar. Man genomförde också presskonferenser och 

distribuerade pressklipp för att media skulle rapportera om kampanjen. Däremot betalade man inte för 

någon publicitet. Kampanjen utvärderades med hjälp av enkäter och olycksdata, och resultaten från de 

5 försökslänen jämfördes med resultaten från 6 län i en kontrollgrupp. Resultaten från enkätstudien 

visade att både den faktiska och subjektiva upptäcktsrisken var större i eftermätningen men man såg 

inga effekter när man kontrollerat för resultaten i kontrollgruppen. En trolig förklaring till detta är att 

antal prov ökat nästan lika mycket i kontrollgruppen trots att det inte var meningen, från 0,11 till 0,18 

prov per invånare. Resultaten ger ändå visst stöd för att den subjektiva upptäcktsrisken påverkades av 

den faktiska upptäcktsrisken. Dock verkade ökningen av upptäcktsrisk inte påverka faktisk körning 
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efter alkoholförtäring. Någon effekt på olyckor kunde inte heller påvisas men det kan ha berott på att 

efterperioden var ganska kort. 

3.3.3. Nyligen publicerad forskning (2014–2016) 

Fell m.fl (2015) skriver att tidigare forskning har visat att ökad övervakning leder till en reduktion av 

alkoholrelaterade olyckor. Däremot saknas kunskap om hur stor reduktionen blir för en viss ökning av 

övervakningen och hur detta samband skiljer sig åt mellan olika typ av övervakning (slumpmässiga 

och riktade kontroller). För att råda bot på detta jämför författarna nivå på övervakning med förekomst 

av rattfulla förare nattetid. Studien inkluderade 30 samhällen i USA och man använde 6 olika mått på 

övervakningens intensitet som samlades in från de olika polisdistrikten (antal gripanden för 

rattfylleribrott, antal riktade kontroller per invånare, antal stoppade i trafiken per invånare, poliser per 

invånare, andra trafikövervakningsaktiviteter och frekvens av sobriety checkpoints). Materialet delades 

in i kvartiler som fick representera olika nivåer på övervakningen. Som underlag till förekomst av 

rattfylleri används resultat från en nationell vägkantsstudie. Resultaten visade ett samband mellan 

nivån på antal stoppade i trafiken respektive antal gripanden och andel rattfulla förare nattetid; 

samhällen med hög nivå på övervakningen hade låg andel rattfulla. Ingen effekt av sobriety 

checkpoints kunde påvisas. Detta kan bero på att i stort sett alla polisdistrikt rapporterade en låg nivå 

av denna typ av övervakning. Det var också ett stort bortfall för denna variabel. Eftersom studien var 

en så kallad tvärsnittsstudie går det heller inte att dra slutsatser om kausala samband (orsakssamband). 

Två andra studier från USA om övervakningens omfattning och andel rattfulla förare har publicerats 

av Sanem m. fl. (2015) och Lenk m.fl. (2016). Båda studierna använder resultat från en nationell 

telefonundersökning som vänder sig till alla över 17 år där man bland annat frågar följande: Under de 

senaste 30 dagarna, hur många gånger har du kört när du kanske har druckit för mycket? Svaren 

delades upp i ingen gång och minst en gång. Totalt angav 1,8 procent av de svarande att de kört 

rattfulla minst en gång under de senaste 30 dagarna. Andelen är beräknad på alla som svarat på studien 

och inte bara bland aktiva förare. När det gäller övervakning samlade man in data från polisen om 

vilka typer av övervakningsinsatser som gjordes och i vilken utsträckning. Man koncentrerade sig på 

sobriety checkpoints, riktade kontroller och kontakt med media, samt övervakning av en lag som 

förbjuder att man har öppnade behållare med alkohol inne i bilen. Lagen om förbud om öppna 

behållare finns i 42 av USA:s delstater och är formulerad på lite olika sätt i olika stater, till exempel 

om den bara gäller fordon i rörelse eller inte. I Sanem m.fl. (2015) analyserade man sedan materialet 

genom att undersöka sambandet mellan självrapporterat rattfylleri och huruvida man använde olika 

övervakningsinsatser. Resultaten visade att både checkpoints, riktade kontroller och övervakning av 

lagen om öppna behållare samvarierade med självrapporterat rattfylleri. Däremot kunde man inte 

påvisa något samband mellan mediakontakter och rattfylleri. Den analys som görs i Lenk m.fl. (2016) 

är ganska lik den som görs i Sanem m .fl. (2015) men här har man lagt till information om hur ofta 

man utför checkpoints. Resultaten visar att de stater som utför denna typ av kontroller åtminstone varje 

månad hade drygt 40 procent lägre självrapporterat rattfylleri än stater som inte utförde sådana 

kontroller alls. Eftersom båda studierna är tvärsnittsstudier så är det dock svårt att tolka hur det 

bakomliggande sambandet ser ut. 

Cameron m. fl. (2016) har studerat kostnader för övervakning av rattfylleri, drograttfylleri och 

hastigheter i relation till nyttan i form av minskat antal trafikolyckor och minskat antal dödade 

trafikanter. Beräkningarna baseras på potensfunktioner som beskriver sambandet mellan nivån på 

övervakningen och antal trafikolyckor. Resultat för Victoria i Australien visar att investeringar i 

mobila hastighetskameror och slumpmässiga drogtester gav högst kvot mellan nytta och kostnad men 

även en ökning av övervakning av alkoholrattfylleri gav högre nytta än kostnader. Författarna påpekar 

dock att resultaten kanske skulle bli annorlunda på andra ställen beroende på olyckssammansättning 

och nuvarande nivå på övervakningen. 
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Yao m.fl. (2015) har analyserat sambandet mellan andel alkoholrelaterade dödsolyckor och antalet 

gripanden för rattfylleribrott i 30 olika stater i USA. De fann att andel alkoholrelaterade olyckor 

minskade när antal gripanden ökade vilket tolkades som att en ökad övervakning ledde till minskat 

rattfylleri. Det finns dock vissa begränsningar med att använda antal gripanden som indikator för 

övervakningens intensitet och effekterna som påvisades var inte så stora. I en kommentar till artikeln 

påpekade Voas & Fell (2016) att det också är viktigt hur övervakningen går till, inte minst är det 

viktigt med synliga kontroller för att få en avskräckande effekt. 

I Johnson (2016) beskrivs genomförande och utvärdering av en övervakningsinsats riktad mot unga 

förare (under 21). Insatsen genomfördes i två universitetsstäder på amerikanska östkusten (mid-

Atlantic region). I de aktuella staterna tillämpas nolltolerans för alkohol och bilkörning för förare 

under 21 år vilket i praktiken innebär en gräns på 0,2 promille. För äldre förare är gränsen 0,8 

promille. I USA är det inte tillåtet att utföra utandningsprov utan föregående misstanke om brott. Man 

var därför orolig för att det skulle bli svårt att hitta de ungdomar som körde bil med relativt låga 

alkoholkoncentrationer. Därför introducerades passiva alkoholsensorer i polisernas ficklampor som 

med ganska god tillförlitlighet detekterade alkohol i luften på ett avstånd upp till cirka 15 cm. Under 

en period kombinerades sedan ökad övervakning med information i media. Övervakningen 

genomfördes dels som fasta kontroller (sobriety checkpoints) och dels genom patrullering. 

Övervakningen riktades inte specifikt mot unga förare men de fasta kontrollerna lades ofta i närheten 

av studentbostäder. Information i media spreds i många olika kanaler såsom radio, tv, nyhetsartiklar, 

Facebook, Twitter och YouTube, samt även med reklamtavlor och flygblad. Informationen handlade 

endast om övervakningen och inte om risker med att köra alkoholpåverkad eller sociala normer. 

Ficklamporna med alkoholsensorer var ett huvudbudskap i informationen. Insatserna utvärderades dels 

genom en vägkantstudie riktad mot alla förare och dels en webbundersökning riktad mot unga förare 

(studenter). Resultaten visade att andel som körde rattfulla minskade under insatserna och även ett år 

efteråt, detta gällde både i vägkantstudien och i webbundersökningen. Resultaten visade också att den 

upplevda risken att upptäckas ökade under och efter insatserna, den ändringen var dock inte särskilt 

stor. 

Yadav & Kobayashi (2015) har gjort en litteraturstudie för att få en samlad bild över effektiveten hos 

massmediekampanjer när det gäller att minska alkoholrelaterade olyckor. Litteratursökningen 

begränsades till perioden 1 januari 2002 – 31 december 2013. De hittade dock ingen studie med 

tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas som var publicerad efter 2009, vilket skulle kunna förklara 

varför ingen av studierna explicit beskrev användning av sociala medier. Medieaktiviteterna bestod 

istället av annonsering i dagspress, radio, tv, bio, reklamtavlor m.m. Resultaten var ganska spretiga. 

Några utvärderingar visade på en minskning av alkoholrelaterade olyckor, andra visade ingen effekt 

eller till och med en ökning. Kampanjer som kombinerades med övervakning gav inte generellt ökade 

effekter. En slutsats är att det behövs mer forskning för att förstå vilka kampanjer som ger bra resultat.  

Meesmann m.fl. (2015) konstaterar att polisens övervakning inte är det enda som påverkar om man 

väljer att köra rattfull eller inte. En annan faktor, som undersöks i studien, är social norm vilket 

beskrivs som i vilken utsträckning rattfylleri uppfattas som en ”normal” och vanlig företeelse. Teorin 

är att man är mer benägen att själv köra rattfull om man tror att även andra gör det. Studien baseras på 

data från 19 olika europeiska länder som samlats in i projektet SARTRE 4 och den fråga som används 

är om man håller med om påståendet att de flesta av mina vänner skulle dricka och köra bil. Om man 

angett att man håller med väldigt mycket (very much) eller någorlunda (fairly) räknas det som om man 

håller med. Data analyseras både på individnivå och aggregerad till nationell nivå. Resultaten bekräftar 

att det finns en korrelation mellan social norm och om man kör rattfull själv eller inte. Länder där de 

flesta förare anger att de flesta av deras vänner skulle köra rattfulla har också en högre 

(självrapporterad) förekomst av rattfylleri än andra länder.  

Resultaten från Meesmann m.fl. (2015) visar också att förare som uppgett att de själva blivit stoppade 

i en alkoholkontroll under de senaste tre åren har större benägenhet att köra rattfulla än andra. 
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Sambandet är dock svagare i länder med låg förekomst av rattfylleri. Detta resultat ligger i linje med 

resultat från tidigare studier. På den nationella nivån visar resultaten istället att de länder där det görs 

relativt många kontroller har lägre förekomst av rattfylleri än länder där det görs färre kontroller. En 

möjlig förklaring till resultatet på individnivå är att personer som kör rattfulla ofta också har en större 

sannolikhet att bli testade av polisen (p.g.a. till exempel beteende eller att någon tipsar polisen). 

Författarna konstaterar dock att mer forskning behövs för att bättre förstå detta samband. 

Schlembach m.fl. (2016) har också använt data från SARTRE 4, med syfte att studerat skillnader i 

trafiksäkerhetskultur mellan de 19 deltagande länderna. Författarna har använt alkohol och bilkörning 

som exempel och tittat på kulturella mönster utifrån tre olika dimensioner: kognition, emotion och 

moral. Det är ganska stora skillnader mellan de europeiska länderna. Finland är det enda land där 

säkerhet klassas högt i alla tre dimensioner. Resultaten för Tyskland, Slovenien och Sverige kan tolkas 

som att säkerhetsmedvetenhet finns i den kognitiva och moraliska dimensionen men inte i den 

emotionella i dessa länder. Den emotionella aspekten mäts genom en fråga om man tror att man 

kommer att stoppas och straffas av polisen om man kör rattfull, alltså en subjektiv upptäcktsrisk. De 

länder med svagast säkerhetskultur är Tjeckien, Israel, Italien och Serbien som ligger lågt med 

avseende på alla dimensioner. 
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4. Diskussion och slutsatser 

Syftet med den här studien har varit att ta fram ett underlag för fortsatt diskussion om rattfylleri–

övervakningen i Sverige, baserat på vad som görs i andra länder och aktuell forskning. Inledningsvis 

konstaterar vi att det är svårt att jämföra övervakningens omfattning i olika länder eftersom uppgifter 

om antal utandningsprov ofta saknas. Utifrån uppgifter i ETSC (2016) kan Sverige ändå jämföras med 

13 andra europeiska länder. Jämförelsen visar att Sverige var det land bland dessa som år 2010 utförde 

flest prov per invånare. År 2015 var det sex länder som utförde fler prov per invånare än vad Sverige 

gjorde: Österrike, Estland, Finland, Frankrike, Polen och Slovenien. En viktig orsak till förändringen 

är att Sverige minskat antal prov med mer än 50 procent mellan dessa år. Från en annan källa finns 

uppgifter om antal prov som utförs i Australien och där görs betydligt fler prov än i Sverige. Under 

2013 utfördes nästan tre gånger så många prov per körkortsinnehavare i Australien än i Sverige. 

Tyvärr har inte Norge och Danmark uppgifter om antal utförda prov så dessa länder kan vi inte 

jämföra oss med. Självrapporterade uppgifter från förare indikerar dock att det görs färre prov i 

Danmark än i Sverige (från ESRA-studien). 

Det finns en grundläggande idé om att det är viktigt att göra många alkoholutandningsprov för att 

minska rattfylleriets omfattning och därmed dess skadliga effekter. Den idén grundar sig på hypotesen 

att många prov leder till en hög subjektiv upptäcktsrisk vilket i sin tur leder till en hög allmänpreventiv 

effekt. Denna hypotes har testats och visats sig stämma i ett flertal studier vilket litteraturgenom–

gången visar. Resultat från ESRA-studien visar också på ett positivt samband mellan faktisk och 

subjektiv upptäcktsrisk. Sambandet mellan övervakningens omfattning och rattfylleriets omfattning är 

dock troligen olika starkt i olika länder eftersom även andra aspekter påverkar om förare kör rattfulla 

eller inte. Svensson (2005) framhåller att den grupp som är lättast att påverka genom övervakning (de 

som är delvis benägna att begå brott) förmodligen är ganska liten i Sverige. Detta resonemang stärks 

av resultaten från ESRA-studien som visar att det är väldigt få som kör rattfulla i Sverige även om den 

subjektiva upptäcktsrisken är ganska låg jämfört med flera andra av jämförelseländerna. Det betyder 

dock inte att övervakningens omfattning inte är viktig i Sverige. Dels är alla förändringar i rätt riktning 

värdefulla eftersom det innebär en stor riskökning att köra rattfull, även om förändringarna inte är så 

stora, dels är det oklart vilka de långsiktiga förändringarna blir om övervakningen under lång tid ligger 

på en låg nivå. Den förmodade skillnaden mellan olika länder vad gäller sambandet mellan 

övervakningens omfattning och rattfylleriets omfattning innebär däremot att det är viktigt att 

undersöka detta samband i Sverige och inte förlita sig på studier från andra länder. 

Det sistnämnda förstärks av att en stor del av forskningen inom området utförs i USA och Australien. 

Jämförelsen med USA är speciellt svår eftersom övervakningen där har helt andra förutsättningar än i 

Sverige då det inte är tillåtet med slumpmässiga utandningsprov. I Australien är förutsättningarna mer 

lika de i Sverige, men det kan finnas kulturella och organisatoriska skillnader mellan länderna som 

ändå försvårar jämförelser. Därför är det glädjande att Australien kommer att vara med i kommande 

ESRA-studier vilket möjliggör jämförelser av i alla fall kulturella skillnader. 

Vi har inte specifikt letat efter studier från Europa och det är möjligt att det finns relevant forskning 

som inte dyker upp i de vetenskapliga databaserna. Slutsatsen att den mesta forskningen utförts i USA 

och Australien stärks dock av den meta-analys som publicerades i Erke m. fl. (2009). Denna studie 

genomfördes inom ramen för ett EU-projekt (PEPPER) och även där hittade man bara enstaka studier 

från Europa. 

För att förstärka effekten av alkoholutandningskontrollerna anses det också viktigt att kontrollerna är 

synliga och eventuellt också uppmärksammas i media. När det gäller mediekampanjer är 

forskningsläget dock oklart. En slutsats i Yadav & Kabayashi (2015), som genomfört en 

litteraturstudie, är att det behövs mer forskning om vilka kampanjer som ger bra resultat. I många fall 

är det också svårt att särskilja effekter från kampanjer och övervakning eftersom dessa ofta utförs 
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tillsammans. Det vore också önskvärt med studier som undersöker värdet av att sprida information om 

övervakning på sociala medier.  

Det är svårt att ge konkreta råd om rattfylleriövervakningen i Sverige utifrån detta underlag. En viktig 

slutsats är dock att det behövs mer forskning om de specifika förhållanden som gäller i Sverige. Senast 

det gjordes någon större studie om övervakningens effekter var, vad vi känner till, i början på 1990-

talet (Törnros, 1995). För att åstadkomma detta behövs bra information om polisens övervakning och 

ett sätt att mäta effekterna. I flera av de utvärderingar som presenterats här har andel alkoholrelaterade 

olyckor använts som mått. Detta är en bra mått på så sätt att det i slutändan är minskat antal 

alkoholrelaterade olyckor som är målet med övervakningen. Det finns dock problem med det måttet, 

till exempel brister i måttets tillförlitlighet och att det kan påverkas även av andra saker än polisens 

verksamhet. I första hand bör man därför inrikta sig på att mäta den subjektiva upptäcktsrisken. Detta 

är mer direkt kopplat till polisens övervakning7. Det största problemet med att mäta subjektiv 

upptäcktsrisk är förmodligen att få en hög svarsfrekvens så att resultaten blir generaliserbara till den 

aktuella målpopulationen (förare i Sverige). 

 

                                                      

 

7 Under våren 2017 kommer ett projekt med finansiering av Skyltfonden att genomföras som har till syfte att ta 

fram en metod för att mäta den subjektiva olycksrisken (Titel: Framtagande av metod för att mäta den subjektiva 

upptäcktsrisken med avseende på rattfylleribrott, Dnr: 2016/86073).  
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Bilaga 1 Landsförkortningar 

 

AT Österrike 

BE Belgien 

CH Schweiz 

DE Tyskland 

DK Danmark 

EL Grekland 

ES Spanien 

FI Finland 

FR Frankrike 

IE Irland 

IT Italien 

NL Nederländerna 

PL Polen 

PT Portugal 

SE Sverige 

SI Slovenien 

UK Storbritannien 

 


