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Referat
Trots att tidigare studier visat att alkoholpåverkan kan vara en bidragande faktor vid cykelolyckor
finns i dagsläget relativt lite kunskap om alkohol i samband med cykling. Det övergripande syftet med
denna studie var därför att öka kunskapen om alkohol i samband med cykling. Studien är uppdelad i
två olika delar; en analys av Trafikverkets djupstudiedata över omkomna cyklister samt en
intervjustudie utifrån tre olika perspektiv; ett socialpsykologiskt, ett emotionssociologiskt och ett
fenomenografiskt. Medan analysen av djupstudiedata resulterade i utförlig statistik över de olyckor där
cyklister varit alkoholpåverkade resulterade intervjustudien i en djupare kunskap om cyklisters
föreställningar, emotioner och uppfattningar rörande alkohol och cykling. Utifrån resultaten
rekommenderas information och/eller kampanjer för att minska förekomsten av alkoholpåverkad
cykling samt mängden alkohol i samband med cykling. Däremot rekommenderas inte införandet av
promillegräns och vi är tveksamma till potentialen hos förbättrad kollektivtrafik för att minska antalet
alkoholpåverkade cyklister och/eller förbättra säkerheten för dem som cyklar alkoholpåverkade.
Slutligen poängteras behovet av fortsatt forskning.
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Abstract
Although previous studies have shown that alcohol impairment can be a contributing factor in cycling
accidents, there is currently relatively little knowledge of the connection(s) between alcohol and
cycling. The overall aim of this study was therefore to increase the knowledge of alcohol associated
with cycling. The study is divided into two different parts; an analysis of the Swedish Road
Administration’s in-deep data on killed cyclists and an interview study analyzed from three different
perspectives; a social psychological, an emotional sociological and a phenomenographic. While the
analysis of the in-deep data resulted in detailed statistics on the accidents involving alcohol impaired
cyclists, the interview study resulted in a deeper understanding of cyclists' beliefs, emotions and
perceptions regarding alcohol and cycling. Based on these results, information and/or campaigns to
reduce the prevalence of alcohol impaired cycling as well as the amount of alcohol associated with
cycling, is recommended. However, the introduction of a legal alcohol limit or improved public
transport is not recommended in order to reduce the number of cyclists affected by alcohol and/or to
improve the safety of those bicycling during alcohol impairment. Finally, the need for continued
research is emphasized.
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Förord
Inom ramen för Länsförsäkringsbolagens Forskningsfonds satsning på En stark forskningsmiljö inom
området hjulburna oskyddade trafikanter genomfördes under perioden 2015–2017 nio olika projekt
vid VTI:
•

Krocktester av cyklar; projektledare Anna Niska.

•

Däcktester; projektledare Anna Niska.

•

Säker användning av extrautrustning: Trafikanters uppmärksamhet och behov;
projektledare Katja Kircher.

•

Samspel i trafiken: Formella och informella regler bland cyklister;
projektledare Gunilla Björklund & Sonja Forward.

•

Synen på alkohol i samband med cykling; projektledare Henriette Wallén Warner.

•

Hur anpassar hjulburna oskyddade trafikanter hastigheten?
projektledare Jenny Eriksson & Susanne Gustafsson.

•

Hjulburna oskyddade trafikanter på landsväg; projektledare Christopher Patten.

•

Kartläggning av cyklister i den nya trafikmiljön;
projektledare Jenny Eriksson & Åsa Forsman.

•

En modell för säker transport av hjulburna oskyddade trafikanter;
projektledare Henriette Wallén Warner.

Henriette Wallén Warner vill tillsammans med övriga författare till denna rapport rikta ett stort tack
till Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond som finansierade programmet och till Susanne Fagerberg
(Länsförsäkringar), Inger Engström (Umeå kommun), Liza Jakobsson (Trafikverket), Sonja Forward
(VTI) och Lena Levin (VTI) i referensgruppen som under projektets gång ställt upp och diskuterat
olika idéer. Sist, men inte minst, vill vi också tacka alla cyklister som generöst delat med sig av sina
åsikter och erfarenheter under intervjuerna.

Borlänge, oktober 2017

Henriette Wallén Warner
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Kvalitetsgranskning
Granskningsseminarium genomfört 17 maj 2017 där Robert Hrelja var lektör. Förste författaren,
Henriette Wallén Warner, har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Åsa
Aretun har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering 28 september 2017. De
slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarens/författarnas egna och speglar inte
nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning.

Quality review
Review seminar was carried out on 17 May 2017 where Robert Hrelja reviewed and commented on
the report. First author, Henriette Wallén Warner has made alterations to the final manuscript of the
report. The research director Åsa Aretun examined and approved the report for publication on
28 September 2017. The conclusions and recommendations expressed are the author’s/authors’ and do
not necessarily reflect VTI’s opinion as an authority.
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Sammanfattning
Alkohol och cykling: En multidisciplinär studie
av Henriette Wallén Warner (VTI), Åsa Forsman (VTI), Susanne Gustafsson (VTI),
Jonas Ihlström (VTI) och Jonna Nyberg (VTI)

Trots att tidigare studier visat att alkoholpåverkan kan vara en bidragande faktor vid cykelolyckor
finns i dagsläget relativt lite kunskap om alkohol i samband med cykling. För att få en så heltäckande
bild som möjligt av fenomenet har vi därför valt att genomföra en analys av Trafikverkets djupstudiedata över omkomna cyklister i kombination med en intervjustudie utifrån tre olika perspektiv; ett
socialpsykologiskt, ett emotionssociologiskt och ett fenomenografiskt. Inom det socialpsykologiska
perspektivet betraktas människan som en logiskt planerande varelse där fokus ligger på de inre
processerna. Inom det emotionssociologiska perspektivet behandlas människan som en samhällelig
varelse, där fokus ligger på relationen mellan individen och samhället och hur sociala normer
kommuniceras genom emotioner. Inom det fenomenografiska perspektivet ligger fokus istället på
variationen av uppfattningar av det fenomen som studeras.
Det övergripande syftet med studien var att öka kunskapen om alkohol i samband med cykling.
Analysen av Trafikverkets djupstudiedata över omkomna cyklister ger i detta sammanhang utförlig
statistik över de olyckor där cyklister varit alkoholpåverkade medan den tvärvetenskapliga
intervjustudien ger en djupare kunskap om cyklisters föreställningar, emotioner och uppfattningar
rörande alkohol och cykling.
Analysen av Trafikverkets djupstudiedatabas omfattade 236 cyklister som omkommit under 2006–
2015. Bland dessa hade 27 alkohol i blodet, 156 hade inte alkohol i blodet och för resterande 53
cyklister var alkoholförekomsten okänd. Medelkoncentrationen bland dem som varit alkoholpåverkade
var 1,78 promille. De alkoholpåverkade cyklisterna var oftare män och något yngre än de ickealkoholpåverkade. Vidare omkom alkoholpåverkade cyklister oftare i singelolyckor och saknade
hjälm. I singelolyckor förekom alkoholpåverkade cyklister främst på natten medan icke-alkoholpåverkade cyklister främst förekom på dagen. Djupstudiematerialet gav även intrycket att flera av
olyckorna inträffat på grund av nedsatt omdöme bland de alkoholpåverkade cyklisterna. Till exempel
att de, i mörker, cyklat rakt ut på en väg utan lyse. Detta gäller dock i viss utsträckning även icke
alkoholpåverkade.
Intervjustudien omfattade 34 respondenter (19 kvinnor och 15 män) från Borlänge, Linköping och
Stockholm. Den yngsta respondenten var 22 år, den äldsta var 79 år och medelålder var 51 år.
Samtliga respondenter uppgav att de drack alkohol samt cyklade mer eller mindre regelbundet. Totalt
29 respondenter uppgav även att de någon gång cyklat alkoholpåverkade.
Resultaten från det socialpsykologiska perspektivet av intervjustudien visar att många människor ser
stora fördelar (praktiskt, fritt, tryggt, trevligt och bättre än att ta bilen) med att cykla trots att de är
alkoholpåverkade samtidigt som riskerna (försämrad förmåga, fara för sig själv och fara för andra)
kanske inte är något de alltid tänker på. Vidare tror många även att andra människor tycker det är
acceptabelt att de cyklar trots att de är alkoholpåverkade. Om man vill minska den alkoholpåverkade
cyklingen måste man alltså sätta in så starka åtgärder att de väger tyngre än fördelarna och den sociala
acceptansen att cykla trots alkoholpåverkan. Många av de faktorer som enligt respondenterna gör det
svårare att välja cykeln trots alkoholpåverkan kan dock inte användas (exempelvis är det svårt/
omöjligt att åstadkomma försvårande omständigheter såsom dåligt väder, cykelovänlig infrastruktur
såsom mycket trafik, föräldraskap och erfarenhet såsom tidigare olycksinblandning). Att förbättra
kollektivtrafik så mycket att den börjar ses som ett bättre alternativ än cykeln, med alla dess fördelar,
kan också vara svårt. De alternativ som då återstår är att försöka skapa samhällets fördömande genom
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införandet av promillegräns eller att med hjälp av information och/eller kampanjer försöka påverka
mängden alkohol och/eller gruppmotståndet. Dessa åtgärder kommer diskuteras mer utförligt nedan.
Resultaten från det emotionssociologiska perspektivet av intervjustudien visar att människor inte
upplever några speciella känslor inför att berätta för sin omgivning att de cyklat i samband med att de
har druckit alkohol, förutsatt att berusningen är måttlig. Vidare beskriver de att pinsamhet är den mest
framträdande känslan som är associerad med att berätta om att man cyklat omkull under påverkan av
alkohol. När det handlar om att cykla på någon i samband med att vara påverkad var skam den tydligt
framträdande känslan. Analysen visar att de övergripande sociala normerna anger att det är accepterat
att cykla alkoholpåverkad så länge inget särskilt inträffar och cyklingen kan genomföras på ett säkert
sätt. Det förväntas dock att en person som druckit så mycket att cyklingen inte kan genomföras på ett
säkert sätt har omdömet att själv ta beslutet att avstå.
Resultaten från det fenomenografiska perspektivet av intervjustudien visar att det finns en låg
acceptans för införande av promillegräns för cykling. Sammantaget indikerar resultaten att en
promillegräns skulle efterlevas i mycket låg utsträckning. Detta kan relateras till att man inte ser
alkoholpåverkad cykling som ett samhällsproblem, att man ser ett eventuellt införande av promillegräns som ett förmynderi och/eller att man likväl väljer cykeln i de situationer då man druckit alkohol
eftersom det anses smidigast och mest praktiskt. Vidare kan en förbättrad kollektivtrafik ha effekt
enligt en del respondenter, men det finns också en uppfattning att det inte har effekt; mobiliteten går
före trafiksäkerheten. Slutligen är kampanjer mot alkoholpåverkad cykling den åtgärd som beskrivs
kunna ha effekt, men där det finns olika uppfattningar om hur de bör utformas.
Utifrån resultaten av denna studie rekommenderas följande åtgärder för att minska antalet
alkoholpåverkade cyklister och/eller förbättra säkerheten för dem som cyklar alkoholpåverkade.
•

information och/eller kampanjer för att minska förekomsten av alkoholpåverkad cykling.

•

information och/eller kampanjer för att minska mängden alkohol i samband med cykling.

Däremot rekommenderas inte införande av promillegräns (på grund av låg acceptans) och vi är
tveksamma till vilken potential förbättrad kollektivtrafik har (på grund av att det är så svårt/omöjligt
att konkurrera med cykelns alla fördelar) för att minska antalet alkoholpåverkade cyklister och/eller
förbättra säkerheten för dem som cyklar alkoholpåverkade.
Eftersom andelen omkomna cyklister är betydligt mindre än andelen skadade är det viktigt att i fortsatt
forskning även kunna studera alkoholpåverkade cyklister som skadats i olyckor. Uppgift om alkoholpåverkan hos skadade cyklister finns dock endast i enstaka fall i den nationella olycksdatabasen
Strada. För att kunna studera detta behövs därför ny datainsamling. Vidare behövs även mer forskning
om alkoholens effekter på cyklisters motoriska, men kanske framför allt kognitiva, förmåga samt
kopplingen mellan nedsatt förmåga och ökad olycksrisk. För att studera detta krävs experimentella
studier i kombination med fältstudier och epidemiologiska studier.
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Summary
Alcohol and cycling: A multidisciplinary study
by Henriette Wallén Warner (VTI), Åsa Forsman (VTI), Susanne Gustafsson (VTI),
Jonas Ihlström (VTI) and Jonna Nyberg (VTI)

Although previous studies have shown that alcohol impairment can be a contributing factor in cycling
accidents, there is currently relatively little knowledge of the connection(s) between alcohol and
cycling. In order to get as comprehensive a picture as possible of the phenomenon, we have chosen to
combine an analysis of the Swedish Transport Administration's in-depth data on killed cyclists with an
interview study analyzed from three different perspectives; a social psychological, an emotional
sociological and a phenomenographic. In the social psychological perspective, human beings are
regarded as a logically planned creature with focus on internal processes. Within the emotional
sociological perspective, human beings are regarded as a social being, focusing on the relationship
between the individual and society, where social norms are communicated through emotions. In the
phenomenographic perspective, the focus is instead on the variation of perceptions of the phenomenon
being studied.
The overall aim of this study was to increase the knowledge of alcohol associated with cycling. The
analysis of the Swedish Transport Administration's in-deep data resulted in detailed statistics on the
accidents involving alcohol impaired cyclists, the interview study resulted in a deeper understanding
of cyclists' beliefs, emotions and perceptions regarding alcohol and cycling.
The analysis of the Swedish Transport Administration's in-depth data included 236 cyclists who were
killed in 2006-2015. Among these, 27 had alcohol in the blood, 156 did not have alcohol in the blood
and for the remaining 53 cyclists the blood alcohol concentration was unknown. The mean blood
alcohol concentration was 1.78 per cent. The alcohol impaired cyclists where more often men and
slightly younger than the non-alcoholic impaired ones. Furthermore, alcohol impaired cyclists more
often died in single accidents and did not wear bicycle helmets. In single accidents, alcohol impaired
cyclists occurred mainly at night, while non-alcohol impaired cyclists occurred mainly during the day.
The in-depth data also gave the impression that several of the accidents occurred due to poor
assessment among the alcohol impaired cyclists. For example, they rode straight onto the road in
darkness without lights. However, this also applied, to some extent, to non-alcohol impaired cyclists.
The interview study comprised 34 respondents (19 women and 15 men) from Borlänge, Linköping and
Stockholm. The youngest respondent was 22 years old, the oldest was 79 years and the average age
was 51 years. All respondents stated that they drank alcohol and cycled more or less regularly. A total
of 29 respondents also stated that they used to cycle during alcohol impairment.
The results from the social psychological perspective of the interview study show that many people
see great benefits (practical, free, safe, nice and better than taking the car) by cycling, even though
they are alcohol impaired; while the risks (impaired ability, danger to oneself, danger to others) may
not be something they always think about. Furthermore, many people also believe that other people
think it is acceptable for them to ride a bicycle even though they are alcohol impaired. If you want to
reduce alcohol impaired cycling, you therefore need to implement countermeasures that weigh heavier
than the benefits and the social acceptance of cycling despite alcohol impairment. However, many of
the factors that, according to respondents, make it difficult to choose the bike despite alcohol
impairment cannot be used (for example, it is difficult/impossible to create aggravating circumstances
such as bad weather, cycling-unfriendly infrastructure such as traffic, parenting and experience such
as previous accident involvement). Improving public transport so much that it starts to be seen as a
better alternative than the bike, with all its benefits, can also be difficult. The remaining option(s)
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include establishing strong social norms that oppose impaired cycling. This could be achieved by
introducing a new legal alcohol limit. Other alternatives(s) include attempting to influence the amount
of alcohol and group resistance through better dissemination of related information.
The results from the emotional sociological perspective of the interview study show that people do not
experience any special emotions when telling other people in their surroundings that they cycled when
they have drunk alcohol, provided that the intoxication is moderate. Furthermore, they describe that
embarrassment is the most common feeling associated with explaining that you have crashed with the
bicycle whilst alcohol impaired. When it comes to cycling into someone while alcohol impaired; the
most prominent feeling was shame. The analysis shows that according to the social norm, it is
acceptable to cycle during alcohol impairment, as long as nothing special happens and the cycling can
be carried out safely. However, it is expected that a person who has drunk so much that the cycle
cannot be carried out safely has such a good judgement that s/he will take the decision to refrain from
cycling.
The results from the phenomenographic perspective of the interview study show that there is a low
acceptance for the introduction of a legal alcohol limit for cycling. Overall, the results indicate that a
legal alcohol limit would be obeyed to a very low degree. This can be related to the fact that alcohol
impaired cycling is not regarded as a social problem, that one sees the possible introduction of a legal
alcohol limit as patronizing and/or that one will still choose the bike in the situations when one drinks
alcohol because it is considered to be the easiest and most practical way of transport. In addition,
improved public transport can be effective according to some of the respondents, but there is also an
impression that it does not have an impact: mobility is prioritized above road safety. Finally,
campaigns against alcohol impaired cycling might have an effect, but the thoughts of how these
campaigns should be designed varied amongst the respondents.
Based on the results of this study, the following countermeasures are recommended to reduce the
number of alcohol impaired cyclists and/or improve the safety of those who are bicycling during
alcohol impairment.
•

information and/or campaigns to reduce the prevalence of alcohol impaired cycling.

•

information and/or campaigns to reduce the amount of alcohol associated with cycling.

However, the introduction of a legal alcohol limit is not recommended (due to low acceptance). We
are also doubtful about the potential of improved public transport (as it will be difficult/impossible to
compete with all the benefits of cycling.) in order to reduce the number of alcohol impaired cyclists
and/or improve the safety of those who do cycle under alcohol impairment.
Because the percentage of fatal cycle accidents is significantly less than the percentage of injured, it is
important that further research also will be able to study alcohol impaired cyclists who have been
injured. The problem is that Strada (National Accident Database) only occasionally register alcohol
related accidents when it comes to cyclists. Therefore, further data collection is needed. Furthermore,
more research is needed on the effects of alcohol on cyclists’ motor skills, but in particular their
cognitive ability, and the link between impaired ability and increased risk of accidents. To study this,
experimental studies are required in combination with field studies and epidemiological studies.
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1.

Inledning

Tidigare forskning (Hartung m.fl., 2015) visar att cyklisters grovmotorik är klart försämrad vid en
blodalkoholkoncentration på 0,8 promille och att ingen av försöksdeltagarna vid 1,4 promille klarade
av testbanan för cykel lika bra eller bättre än i nyktert tillstånd. Det finns också studier som tyder på
att risken att skadas som cyklist är högre om man cyklar under alkoholpåverkan än om man är nykter
(Asbridge, m. fl., 2014; Martínez-Ruiz m. fl., 2013). I tidigare studier från Sverige har man funnit att
cirka 40 procent av de cyklister i Umeå som fått skallskador var alkoholpåverkade (Bylund och
Björnstig, 2004) och att 7 av 23 cyklister som omkom i singelolyckor med säkerhet var
alkoholpåverkade medan alkoholförekomsten hos ytterligare 7 var okänd (Niska m.fl., 2013).
Till skillnad från vad som gäller för motorfordonsförare finns det dock ingen specifik gräns för vilken
blodalkoholkoncentration som är tillåten vid cykling. Alkoholpåverkan hos cyklister är därför inget
som rutinmässigt kontrolleras och dokumenteras av polisen och i den del av Strada1 som
akutsjukhusen rapporterar till finns ingen variabel som anger alkoholpåverkan. Ibland förekommer
dock uppgifter om alkoholpåverkan i olycksbeskrivningen men rent generellt är informationen om
skadade cyklisters alkoholpåverkan mycket bristfällig. När det gäller omkomna cyklister finns dock
bättre information eftersom de flesta som omkommer i en vägtrafikolycka obduceras varvid en
rättskemisk analys genomförs.
För att få ökad kunskap om alkoholförekomst i samband med dödsolyckor på cykel består studiens
första del av en genomgång av Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor. Denna del kan ses som en
fortsättning på studien av Niska m.fl. (2013) där vi utvidgat analysen till att omfatta samtliga
olyckstyper och även studerar en längre tidsperiod.
Medan genomgången av dödsolyckorna ger oss information om de olyckor där cyklister varit
alkoholpåverkade krävs andra metoder, så som intervjuer, för att få djupare kunskap om cyklisters syn
på alkohol i samband med cykling. Studiens andra del består därför av en intervjustudie där det
insamlade materialet analyserats utifrån tre olika teoretiska perspektiv – ett socialpsykologiskt, ett
emotionssociologiskt och ett fenomenografiskt. Inom det socialpsykologiska perspektivet betraktas
människan som en rationell och tänkande varelse där fokus ligger på de inre processerna. Inom det
emotionssociologiska perspektivet behandlas människan som en samhällelig varelse där fokus ligger
på relationen mellan individen och samhället och hur sociala normer kommuniceras genom emotioner.
Inom det fenomenografiska perspektivet ligger fokus istället på variationen av uppfattningar av det
fenomen som studeras.

1.1.

Syfte

Denna studie är alltså uppdelad i två olika delar; en analys av Trafikverkets djupstudier av
dödsolyckor där cyklister omkommit samt en intervjustudie utifrån tre olika perspektiv; ett
emotionssociologiskt, ett socialpsykologiskt och ett fenomenografiskt.
Intervjustudiens tre olika perspektiv har valts eftersom de utgår från olika utgångspunkter i hur de
betraktar människan och mänskligt handlande. Avsikten med att använda dessa perspektiv är således
att belysa alkohol och cykling från flera synvinklar för att få en så holistisk bild som möjligt av
fenomenet. Sett från det socialpsykologiska perspektivet står de inre psykologiska processerna i
centrum. Enligt theory of planned behaviour (TPB; Ajzen 1991), som är en central teori inom
socialpsykologin, ses människan nämligen som en planerande och rationellt agerande varelse som
beter sig i enlighet med planerade avsikter vilka är ett resultat av kognitiva processer. Sett från det
emotionssociologiska perspektivet är människan en kännande varelse och känslor erkänns ha en stor

1

Swedish Traffic Accident Data Acquisition - ett informationssystem för data om skador och olyckor inom
vägtransportsystemet enligt uppgifter från sjukvård (Strada-sjukvård) och polis (Strada-polis).
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betydelse för hennes handlande. En viktig utgångspunkt är också att sociala normer kommuniceras via
upplevda känslor hos individen. Inom fenomenografin ses människors handlingar som återspeglingar
av deras uppfattningar av världen. Med kunskap om uppfattningar av åtgärder mot alkoholpåverkad
cykling, vilket kan ses som en aspekt av fenomenet alkoholpåverkad cykling, ges utifrån detta
antagande även en ökad förståelse av beteenden avseende alkoholpåverkad cykling och eventuella
åtgärder mot detta.
Det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen om alkohol i samband med cykling.
Analysen av Trafikverkets djupstudiedata över omkomna cyklister ger i detta sammanhang utförlig
statistik över de olyckor där cyklister varit alkoholpåverkade medan den tvärvetenskapliga
intervjustudien ger en djupare kunskap om cyklisters föreställningar, emotioner och uppfattningar
rörande alkohol och cykling.

1.2.

Disposition

Kapitel 2, Analys av Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor med avseende på omkomna cyklister,
berör den första delstudien. Kapitlet inleds med en beskrivning av metod, följt av en redovisning av
delstudiens resultat. I resultatavsnittet beskrivs aspekter som förekomst av alkohol, läkemedel och
illegala droger; hjälmanvändning; olyckstyp; omgivning; samt tidpunkt för olyckan. Därutöver ges en
mer detaljerad genomgång av ett urval av olyckor, med och utan alkohol. Kapitlet avslutas med en
resultatsammanfattning.
Kapitel 3, Tvärvetenskaplig intervjustudie berör den andra delstudien, där intervjumaterialet har
analyserats utifrån tre olika perspektiv. Inledningsvis ges en redogörelse för vart och ett av de tre
perspektivens teoretiska utgångspunkter. I följande metodavsnittet beskrivs dels det som är gemensamt
för samtliga teoretiska perspektiv (respondenter samt procedur för intervjugenomförande) och dels det
som är specifikt för respektive teoretiskt perspektiv (intervjufrågor samt analysförfarande). Därefter
presenteras intervjustudiens resultat, för vartdera perspektivet. För varje perspektivresultat ges en
sammanfattning med slutsatser.
Kapitel 4, Diskussion inleds med en diskussion av studiens resultat följt av en metoddiskussion.
Kapitlet avslutas med sammanfattande rekommendationer.
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2.

Analys av Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor
med avseende på omkomna cyklister

2.1.

Metod

2.1.1.

Begränsningar

Analysen begränsas till omkomna cyklister eftersom det endast är för dessa det finns tillräckligt
tillförlitliga uppgifter om eventuell alkoholförekomst. Detta beror på att nästan alla personer som
omkommer i en trafikolycka som regel genomgår obduktion och i samband med det görs även
rättskemiska analyser av alkohol och andra ämnen. I fall där cyklister skadats men inte omkommit
görs ingen regelmässig kontroll av cyklisten med avseende på alkoholförekomst, varken av polisen
eller av sjukvården. Det är därför inte möjligt att studera förekomst av alkohol hos skadade cyklister
med hjälp av befintliga register.

2.1.2.

Datamaterial

Trafikverket genomför, sedan 1997, djupstudieutredningar av alla dödsolyckor i vägtrafiken. Äldre
utredningar finns samlade i ett arkiv hos Trafikverket, men utredningar från olyckor som skett från och
med 2005 och framåt finns i en databas och är därmed mer lättillgängliga. I den här studien har vi
begränsat oss till olyckor från den senaste 10-årsperioden, 2006–2015. För att få åtkomst till databasen
krävs en ansökan till Trafikverket där syftet med studien beskrivs och arbetet sker sedan på plats i
Trafikverkets lokaler.
I djupstudiedatabasen finns olycksbeskrivningar och information om vägen, fordonen och de
inblandade trafikanterna. Förekomst av alkohol, droger och läkemedel hos de omkomna trafikanterna
från rättskemiska analyser finns i regel också. För vissa personer saknas dock dessa uppgifter vilket
kan bero på att personen inte har obducerats. För cyklister är det ett extra stort bortfall eftersom dessa
dödsfall ibland kommer till polisens kännedom långt efter att olyckan skett. Polisen har då inte haft
möjlighet att begära obduktion av dessa personer. En tidigare genomgång av data från år 2011 visade
att uppgift om förekomst av alkohol saknades hos 35 procent av de omkomna cyklisterna. Det kan
jämföras med omkomna motorfordonsförare där uppgiften saknades hos 9 procent (Forsman, 2014).
Även där rättskemisk analys har genomförts finns vissa osäkerheter kring bestämning av alkoholkoncentrationen vilket bland annat beror på att alkohol både kan bildas och förstöras efter att personen
avlidit. I första hand har analys av lårblod använts för bedömningen vilket rekommenderas av
Rättsmedicinalverket. Är koncentrationen i lårblod minst 0,2 promille har detta värde använts, lägre
koncentrationer har satts som okänt. Även koncentrationer i blod över 0,2 promille kan dock ha bildats
efter döden. Om alkohol endast har hittats i urin har värdet också satts till okänt eftersom det speglar
alkoholhalten i urinblåsan vilket kan skilja sig ganska mycket från halten i blodet. Alkohol i urinblåsan
kan till exempel finnas kvar efter att alkoholen i blodet har försvunnit. Om det inte funnits någon
bestämning av koncentrationen i lårblod men däremot i blod från annat ställe än låret eller i
ögonvätska har värdet fått kvarstå om inga andra speciella omständigheter har noterats av rättsläkaren.
En annan osäkerhet beror på att cyklisten kanske inte omkommit direkt i samband med olyckan utan
har överlevt ett antal timmar eller dagar vilket betyder att eventuell alkohol har hunnit brytas ner. I fall
där det gått en tid mellan olyckstillfället och dödsfallet är värdet satt till okänt om ingen annan
bestämning av alkoholkoncentrationen gjorts under tiden cyklisten var vid liv.
Materialet i den här studien baseras på ett utdrag från djupstudiedatabasen över alla inblandade
personer i olyckor där en eller flera cyklister omkommit under tioårsperioden 2006–2015. Utdraget
innehöll vissa bakgrundvariabler, olycksbeskrivningar och uppgift om eventuell förekomst av alkohol,
droger och läkemedel. På plats i Trafikverkets lokaler i Borlänge har vi närmare studerat dessa
olyckor.. Data samlades in både från olyckor där cyklister haft alkohol i kroppen och olyckor där
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cyklisterna inte varit alkoholpåverkade. Det bör observeras att det datamaterial vi använt för studien
inte har kontrollerats mot officiell statistik och att antalet omkomna cyklister därför kan skilja sig från
det officiella.
I materialet finns 240 omkomna cyklister i 238 olyckor (se Tabell 1). De som uppges ha dött en
naturlig död, det vill säga på grund av ett sjukdomstillstånd, är då borttagna (37 personer). En cyklist
har tagits bort eftersom den var passagerare på pakethållare. Tre personer har omkommit i elrullstol
och vi väljer att inte ha med denna typ av cyklist i de fortsatta analyserna.
Tabell 1. Omkomna cyklister 2006–2015.
Olycksklassificering

Del-typ

Cykel/moped i kollision med motorfordon 1) 2)
Cykel/moped/gåendeolycka (61)

167
Elrullstol 3)

1

Cykel – Moped

3

Cykel – Cykel

7

Cykel – Gående

4

Cykel singel

46

Tåg/spårvagn (3)
Övrigt (9)

Antal

3
Cykel – Lastbil/lastare 4)

3

Cykel – Moped

1

Cykel – Cykel

2

Cykel singel

3

Totalt
1)

Varav en cyklist har varit passagerare på pakethållare. Denne tas ej med i analyserna.

2)

Varav två cyklister är förare av elrullstol. Dessa tas ej med i analyserna.

3)

Denne tas ej med i analyserna.

4)

En cyklist har eventuellt lett cykeln. Denne tas med i analyserna.

240

I filen vi erhöll från Trafikverket fanns 35 cyklister som uppgetts ha alkohol i blodet. När vi närmare
studerade resultaten från de rättskemiska analyserna fann vi för några cyklister att det var osäkert om
de faktiskt haft alkohol i blodet vid olyckan. Vi justerade åtta av dessa: två till okänt och sex till nej
(dvs. inte alkohol i blodet vid olyckan). Vi har också justerat några alkoholkoncentrationer eftersom
den angivna halten inte var den som funnits i blodet utan i annan vätska (t.ex. urin).
Slutligen fanns 236 omkomna cyklister kvar för analyser. Bland dessa har 27 haft alkohol i blodet, 156
har inte haft alkohol i blodet och alkoholförekomst är okänd för 53 cyklister.
De olyckstyper som förekommer är cykel/moped/gåendeolycka, cykel/moped i kollision med
motorfordon, tåg/spårvagn och övrigt. Vi justerade övrigt och cykel/moped/gåendeolyckorna enligt
vad som kunde utläsas i händelseförloppet och resultatet framgår av Tabell 1. Av de 236 cyklisterna
har 171 omkommit i kollision med motorfordon varav 4 är moped, 3 i kollision med tåg, 9 i kollision
med annan cyklist, 4 i kollision med gående och 49 cyklister i singelolycka.
16
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2.2.

Resultat

2.2.1.

Analys av dödsolyckor

Analyserna nedan baseras på 236 omkomna cyklister. Bland dessa hade 27 alkohol i blodet, 156 hade
inte alkohol i blodet och för resterande 53 cyklister var alkoholförekomsten okänd. Detta innebär att
minst 11 procent av cyklisterna hade alkohol i blodet vid tiden för olyckan. Om man räknar andel med
alkohol bland alla med känd förekomst blir det 15 procent. Nedan beskrivs hur de 236 cyklisterna
fördelas på olika bakgrundsvariabler. Eftersom resultaten baseras på relativt få cyklister, speciellt
bland de som hade alkohol i blodet, ska skillnader mellan olika grupper tolkas med försiktighet.
Figur 1 visar fördelningen av olyckorna över åren 2006–2015 med avseende på alkoholförekomst.
Antalet omkomna cyklister per år har varierat mellan 16 och 32 under tidsperioden (observera att detta
antal kan skilja sig något från officiellt statistik). Exempelvis omkom 31 cyklister år 2014 varav 7
hade alkohol i blodet. Året därefter omkom 16 cyklister och ingen av dessa hade alkohol i blodet.
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Figur 1. Fördelning av 236 omkomna cyklister över åren 2006–2015 med avseende på alkohol eller
inte i blodet.

Bland de 27 cyklisterna med alkohol i blodet var 81 procent män (22 män) och bland cyklisterna utan
alkohol var 62 procent män (97 män). Andelen män bland cyklister där det var okänt om alkohol
förekom eller inte var 75 procent (40 män). Medelåldern bland alkoholpåverkade cyklister var 53 år,
bland icke-alkoholpåverkade cyklister 58 år och bland de med okänd alkoholpåverkan 67 år. Figur 2
visar åldersfördelningen i de tre grupperna. Den yngsta alkoholpåverkade cyklist som omkommit var
23 år och den äldsta 78.
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Figur 2. Åldersfördelning för omkomna cyklister.

2.2.2.

Förekomst av alkohol, läkemedel och illegala droger

Bland de 27 cyklister som hade alkohol i blodet var den genomsnittliga halten 1,78 promille.
Maximalt värde var 3,34 och det minsta värdet var 0,23 promille. Bland de 22 männen var den
genomsnittliga alkoholhalten 1,74 promille och bland de 5 kvinnorna 1,99 promille. Fördelningen över
alla 27 cyklisters alkoholkoncentration visas i Figur 3.

Antal omkomna cyklister

12
10
8
6
4
2
0
0,2-1,0 ‰

1,0-1,8 ‰

1,8-2,6 ‰

2,6-3,4 ‰

Alkoholkoncentration
Figur 3. Fördelning över alkoholkoncentration hos de omkomna cyklister där alkohol påvisats.

Tabell 2 visar förekomst av läkemedel och illegala droger. Bland cyklisterna med alkohol i blodet var
det 3 som även hade läkemedel, men ingen hade andra droger. Hos 35 av de 209 cyklisterna utan
alkohol eller med okänd alkoholförekomst förekom läkemedel och hos en hittades även droger.
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Tabell 2. Förekomst av läkemedel eller illegala droger bland 236 omkomna cyklister med eller utan
alkohol i blodet. Antal. Observera att ingen kontroll har gjorts i obduktionsprotokoll av läkemedel och
droger utan data är hämtat från det som är registrerat i djupstudiedatabasen.
Alkohol

Läkemedel

Droger

Ja

Ja

Ja

0

Ja

Ja

Nej/okänt

3

Ja

Nej/Okänt

Ja

0

Ja

Nej/Okänt

Nej/okänt

24

Nej/Okänt

Ja

Ja

1

Nej/Okänt

Ja

Nej/okänt

34

Nej/Okänt

Nej/Okänt

Ja

0

Nej/okänt

Nej/Okänt

Nej/okänt

2.2.3.

Antal personer

174

Hjälmanvändning

Ingen av de 27 alkoholpåverkade cyklisterna hade hjälm (26 nej, 1 okänt). Bland icke-alkoholpåverkade cyklister använde 21 procent hjälm (33 ja, 105 nej) och bland dem med okänd
alkoholförekomst hade 8 procent hjälm.

2.2.4.

Olyckstyp

Tabell 3 visar att 52 procent (14 av 27) av olyckorna med alkoholpåverkade cyklister skedde i
kollision med motorfordon inklusive moped. Det var 44 procent (12 av 27) av de alkoholpåverkade
cyklisterna som omkom i singelolyckor. Bland icke-alkoholpåverkade cyklister omkom 81 procent
(127 av 156) i kollisionsolyckor och 12 procent (18 av 156) i singelolyckor.

Tabell 3. Antal cyklister som omkommit i olika typer av olyckor indelat efter förekomst av alkohol.
Kollision med
motorfordon
(inkl. moped)

Singelolycka

Kollision med
annan cyklist

Kollision med
gående

Kollision med
tåg

Totalt

Alkohol

14

12

0

1

0

27

Inte alkohol

127

18

7

2

2

156

Alkohol
okänt

30

19

2

1

1

53

Totalt

171

49

9

4

3

236

2.2.5.

Omgivning

Tabell 4 visar att en majoritet av både kollisions- och singelolyckorna har skett i tät bebyggelse (60 %
respektive 73 %). I kollisionsolyckorna skedde 57 procent av alkohololyckorna i tät bebyggelse och 61
procent av olyckorna utan alkohol. I singelolyckorna var det 80 procent av olyckorna med alkoholpåverkade cyklister som skedde i tät bebyggelse jämfört 47 procent av olyckorna med icke-alkoholpåverkade cyklister.
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Tabell 4. Antal olyckor som skett i tät bebyggelse respektive gles bebyggelse. Indelning i olyckstyp och
om cyklisten var alkoholpåverkad eller inte.
Kollision med motorfordon

Cykel singel

Tät bebyggelse

Gles bebyggelse

Tät bebyggelse

Gles bebyggelse

Alkohol

8

6

8

2

Inte alkohol

73

47

7

8

Alkohol
okänt

17

11

15

1

Totalt

98

64

30

11

2.2.6.

Tidpunkt för olyckan

Ungefär 50–60 procent av olyckorna inträffade på vardagar, utom i singelolyckorna med okänd
alkoholförekomst där cirka 20 procent inträffade på vardagar och resten på helgdagar (se Figur 4).
100%
90%
80%
70%
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50%
40%
30%
20%
10%
0%
Singel, n=10 Kollision, Singel, n=15 Kollision, Singel, n=16 Kollision,
n=14
n=120
n=28
Alkohol

Ej alkohol
Vardag

Okänt

Helg

Figur 4. Fördelning av om olyckan inträffat på vardag (måndag kl. 12:00–fredag kl. 11:59) eller helg
(fredag kl. 12:00–måndag kl. 11:59). Cyklister med och utan alkoholpåverkan samt okänt i
singelolyckor och kollisionsolyckor med motorfordon i både tät och gles bebyggelse.

Antalet cyklister där kännedom om alkoholförekomst finns var högst i augusti (Figur 5). Ingen olycka
med alkoholpåverkade cyklister inträffade under januari, februari eller oktober (med reservation för de
okända fallen). Antalet alkoholpåverkade var högst i augusti och september. Olyckorna utan
alkoholpåverkade cyklister förekom i störst utsträckning i juni och augusti–oktober, även om det också
fanns ett stort antal okända i just juni. Det var 78 procent av olyckorna med alkoholpåverkade
cyklister som inträffade under sommarhalvåret april–september, jämfört med 67 procent av olyckorna
utan alkoholpåverkan.
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Figur 5. Fördelning av olyckorna på de månader när de inträffat. Cyklister med och utan alkohol samt
okänt, åren 2006-2015.

2.2.7.

Mer detaljerad genomgång av ett urval av olyckor med och utan alkohol

En mer detaljerad genomgång gjordes sedan för att se om det gick att hitta några skillnader mellan
alkoholrelaterade och icke-alkoholrelaterade olyckor när vissa yttre betingelser var lika. För att studera
detta delades materialet in i grupper med avseende på följande variabler:
• Olyckstyp:

Singel eller kollision med motorfordon

• Tidpunkt:

Dag (kl. 06:00-21:59) eller natt (kl. 22:00-05:59)

• Omgivning: Tät eller gles bebyggelse
• Ålder:

Under 55 år eller 55 år och äldre

På grund av saknade värden för en del av variablerna baseras dessa analyser på 20 cyklister som haft
alkohol i blodet när de dött och 126 som inte haft det (se Tabell 5). När man delar in materialet så här
ser man till exempel att det inte skett någon singelolycka med icke-alkoholpåverkade cyklister nattetid
(observera dock att cyklister med okänd alkoholförekomst inte finns med här). Resultatet är tvärtom
när det gäller singelolyckor med alkoholpåverkade cyklister, där 7 av 9 skett nattetid. Vidare kan man
se att bland singelolyckor med icke-alkoholpåverkade cyklister har 10 av 12 varit över 55 år. Man kan
också se att det är ytterst få kollisionsolyckor som sker på natten, oavsett alkoholpåverkan.
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Tabell 5. Omkomna cyklister indelade i olika grupper. Antalet är inte jämförbart med tidigare angivna
antal eftersom data kan saknas i vissa delgrupper, bl.a. saknas uppgift om omgivning i 5 singelolyckor
(2 med alkohol, 3 utan) och 7 kollisionsolyckor (utan alkohol). Klockslag är dessutom okänt eller ej
valt i 4 singelolyckor (1 med alkohol, 3 utan) och 5 kollisionsolyckor (3 med alkohol, 2 utan). De
färgmarkerade grupperna analyseras vidare nedan.
Tidpunkt

Omgivning

Ålder

Antal alkohol

Antal ej
alkohol

singel

natt

tät

<55 år

3

0

singel

natt

tät

55+ år

3

0

singel

natt

gles

<55 år

1

0

singel

natt

gles

55+ år

0

0

singel

dag

tät

<55 år

0

1

singel

dag

tät

55+ år

2

6

singel

dag

gles

<55 år

0

1

singel

dag

gles

55+ år

0

4

9

12

Olyckstyp

Totalt singel

Studerats
närmare

Grupp 1

Grupp 1

kollision

natt

tät

<55 år

0

2

kollision

natt

tät

55+ år

1

0

kollision

natt

gles

<55 år

0

0

kollision

natt

gles

55+ år

0

1

kollision

dag

tät

<55 år

3

25

Grupp 2

kollision

dag

tät

55+ år

4

42

Grupp 3

kollision

dag

gles

<55 år

2

17

Grupp 4

kollision

dag

gles

55+ år

1

27

Grupp 4

Totalt kollision

11

114

Totalt

20

126

Vi studerade fyra delgrupper närmare, se kolumnen längst till höger i Tabell 5. Ett slumpmässigt urval
drogs bland olyckorna utan alkohol så att antalet olyckor med och utan alkohol blev lika många i varje
grupp. Här följer en sammanfattning om de olika grupperna av omkomna cyklister.
Grupp 1: Singelolyckor i tät bebyggelse bland cyklister 55 år eller äldre
(5 olyckor med och 5 olyckor utan alkohol)
Den genomsnittliga alkoholhalten bland de fem omkomna cyklisterna i singelolyckor var 1,57
promille. Samtliga var män och medelåldern var 64 år. I de olyckor som vi jämförde med förekom 3
män och 2 kvinnor med en medelålder på 71 år. En av alkohololyckorna är rapporterad efter ett halvår
och saknar därför mycket information, liksom en av olyckorna med icke-alkoholpåverkade cyklister
som rapporterades efter knappt två veckor. Ingen av cyklisterna, varken med eller utan alkohol,
använde hjälm vid olyckan. Droger förekom inte och eventuella förekomster av läkemedel var i
normala koncentrationer. I den mån det är känt cyklade de berörda cyklisterna ensamma, utom en
cyklist som hade sällskap med en gående.
Det var uppehållsväder när fyra av de alkoholpåverkade cyklisterna förolyckades, men i tre av dessa
olyckor var det mörker eller skymning. I flertalet singelolyckor (oavsett alkoholpåverkan) har cyklister
kört omkull efter att ha slagit i kantsten, mur, kant vid vägarbete, eller kört ner dike eller liknande. I ett
par av fallet är det troligt att felaktig utformning av vägmiljön bidragit till olyckan men i övrigt är det
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oklart vad som orsakade olyckan. Dödsorsakerna har främst handlat om skador mot huvudet. I tre av
fallen har Trafikverkets djupstudieutredare bedömt att cyklisten sannolikt skulle överlevt om han eller
hon haft hjälm men i övriga fall är det osäkert i hur stor utsträckning hjälm hade hjälpt. I de flesta fall
har ambulans tillkallats direkt men i några fall har personen blivit liggande ett tag efter olyckan.
Grupp 2: Kollisionsolyckor under dagtid i tät bebyggelse bland cyklister yngre än 55 år
(3 olyckor med och 3 olyckor utan alkohol)
I den här gruppen omkom 6 cyklister i 5 olika olyckor. Olyckorna är väldigt olika till sin karaktär så
det är svårt att se några mönster. Den genomsnittliga alkoholhalten bland de tre alkoholpåverkade
cyklisterna yngre än 55 år i kollisionsolyckor under dagtid i tät bebyggelse var 1,64 promille. Samtliga
var män och medelåldern var 37 år. I jämförelseolyckorna var också samtliga cyklister män, men
något äldre, 43 år i genomsnitt. Ingen av de alkoholpåverkade cyklisterna hade hjälm. I en av de ickealkoholpåverkade olyckorna omhändertogs en hjälm men det är oklart om den förolyckade hade den
på sig. En icke-alkoholpåverkad cyklist hade något förhöjda koncentrationer av antidepressiva
läkemedel, i övrigt förekom inga droger och inga läkemedel utöver ett fall med normala
koncentrationer. I en av de icke-alkoholpåverkade olyckorna fanns dubbdäck på cykeln, och det var
också tunn is på vägbanan. I alla andra fall var det torra vägbanor Även om olyckorna skedde på
dagtid var det mörkt eller skymning i 3 av de 5 olyckorna. I en av dessa olyckor (med alkohol) är det
klarlagt att cykellyse inte användes. I två av olyckorna (en med och en utan alkoholpåverkad cyklist)
kolliderade cyklisterna med personbil där föraren var rattfull. I båda fall hade föraren en alkoholkoncentration som överstiger gränsen för grovt rattfylleri.
Cyklisterna dog framför allt av skador mot huvudet. Samtliga alkoholpåverkade cyklister dog på
olycksplatsen. Av de icke-alkoholpåverkade cyklisterna dog en på olycksplatsen trots ambulanspersonalens återupplivningsförsök, och de övriga två dog på sjukhus.
Grupp 3: Kollisionsolyckor under dagtid i tät bebyggelse bland cyklister 55 år eller äldre
(4 olyckor med och 4 olyckor utan alkohol)
I kollisionsolyckor under dagtid i tät bebyggelse bland cyklister 55 år eller äldre var den
genomsnittliga alkoholhalten 1,28 promille. Genomsnittsåldern var 66 år bland de tre männen och en
kvinna. I jämförelseolyckorna var könsfördelningen densamma och medelåldern 61 år. Det var ingen
förekomst av droger och läkemedel hade bara förekommit i ett par fall i samband med akutvården. I
vardera gruppen fanns en cyklist som cyklat i sällskap.
Cyklarna som användes var vanliga komfortcyklar, en var troligen en mountainbike. Ingen cyklist
använde hjälm. Övervägande andelen olyckor skedde vid uppehållsväder, dagsljus och torr vägbana,
detta gäller i båda grupperna. En icke-alkoholpåverkad cyklist hade enligt foto dubbdäck bak, det var i
den olyckan uppehållsväder men våt/fuktig vägbana. I en olycka i regn och mörker hade cyklisten
(alkoholpåverkad) inte slagit på framlyset.
I dessa olyckor var motparten ett tungt fordon i tre fall av fyra, det gäller både olyckorna med
alkoholpåverkade och icke-alkoholpåverkade cyklister. Den fjärde motparten i respektive grupp var
en personbil. Tre av lastbilarna hade tillkopplad trailer. Ingen av de testade motparternas förare hade
förekomst av alkohol, droger eller läkemedel vid olyckan. Majoriteten av olyckorna har skett i
korsning. Tre av olyckorna med alkohol och två av olyckorna utan alkohol skedde i samband med ett
högersvängande tungt fordon. Olyckorna med personbil, en i varje grupp, skedde på övergångsställen,
men strax efter T-korsning respektive cirkulationsplats. En av olyckorna med alkoholpåverkad cyklist
skedde i mörker och i det fallet hade cyklisten inget påslaget framlyse.
Med anledning av att cyklisterna i samband med kollisionerna fastnat och kasat med under fordonet
eller flugit upp på motorhuv/front med flera islag som följd har skadorna varit många och svåra. Ingen
av cyklisterna hade hjälm men enligt bedömningar av Trafikverkets djupstudieutredare hade det, i sju
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av åtta fall, inte hjälpt. Endast i ett fall kunde hjälm ha hjälpt men det är inte säkert att det varit
tillräckligt.
Grupp 4: Kollisionsolyckor under dagtid i gles bebyggelse bland cyklister i alla åldrar
(3 olyckor med och 3 olyckor utan alkohol)
Det fanns tre kollisionsolyckor med alkohol som skett dagtid (kl. 06:00–21:59) i gles bebyggelse. Den
genomsnittliga alkoholhalten bland olyckornas cyklister var 2,18 promille. I olyckorna förekom två
män och en kvinna. Deras genomsnittliga ålder var 51 år. Data gällande kvinnan är i stort sett enbart
hämtad från djupstudieutredarnas dokumentation. I jämförelseolyckorna fanns tre män, där en var ung
och två äldre, medelåldern var 56 år. För dessa har vi enbart läst djupstudieutredarnas dokumentation
och inte polisens trafikmålsanteckningar eller obduktionsprotokoll.
Männen med alkohol i kroppen färdades på komfortdamcykel respektive mountainbike. Ingen av dem
använde hjälm eller dubbdäck. Inte heller den alkoholpåverkade kvinnan eller de ickealkoholpåverkade cyklisterna använde hjälm. Två av olyckorna med alkoholpåverkade cyklister och
två av olyckorna med icke-alkoholpåverkade cyklister skedde i mörker, och vid en av dessa olyckor i
vardera gruppen fanns det inte heller någon vägbelysning. En av de alkoholpåverkade cyklisterna (där
olyckan skedde i mörker) hade varken lyse eller reflexer, och det är okänt om den andre cyklisten hade
lyse. I jämförelseolyckorna finns det angivet att en cyklist hade reflexväst. Olyckan med ickealkoholpåverkad cyklist i dagsljus skedde vid lågt stående sol.
Motparten var i alla olyckorna personbil. Ingen av personbilsförarna hade någon känd förekomst av
alkohol, droger eller läkemedel. Dödsorsakerna hos de tre cyklisterna med alkohol var skador på
huvud eller hals.
I de två fall där vi tagit del av Trafikverkets bedömning anges att hjälm troligen inte skulle hjälpt. I
övriga fall känner vi inte till Trafikverkets bedömning. Vid en av olyckorna, som inträffade vid
korsande av större väg, fanns en gång- och cykeltunnel 115 meter från olycksplatsen.

2.2.8.

Sammanfattande resultat

Sammanfattningsvis visar analysen av Trafikverkets djupstudier att minst 11 procent av cyklisterna
hade en alkoholkoncentration över 0,2 promille i blodet vid olyckstillfället. Den verkliga andelen är
förmodligen något högre eftersom det är relativt många cyklister med okänd alkoholförekomst. Om
man räknar andel med alkohol bland alla med känd förekomst blir det 15 procent. De flesta cyklister
som omkommit och haft alkohol i blodet har också haft en hög koncentration. Medelkoncentrationen
var 1,78 promille, 5 personer hade under 1,0 promille och resterande 22 personer hade över. Den
deskriptiva analysen visade att andelen män är större bland de alkoholpåverkade cyklisterna än bland
de icke-alkoholpåverkade och medelåldern är något lägre bland de alkoholpåverkade.
När man går igenom djupstudiematerialet får man intrycket av att flera av olyckorna har inträffat på
grund av nedsatt omdöme bland de alkoholpåverkade cyklisterna. Till exempel har man cyklat i
mörker utan lyse och inte varit uppmärksam på omgivande trafik. Det är dock viktigt att konstatera att
sådant beteende också förekommer bland icke-alkoholpåverkade cyklister så det är svårt att dra några
slutsatser om hur stor inverkan alkoholen har.
Resultaten visar vidare att ingen av de alkoholpåverkade cyklisterna hade hjälm (okänt i ett fall). I de
studerade kollisionsolyckorna med motorfordon var skadorna så svåra att en hjälm inte hade hjälpt.
Hjälmens eventuella effekt i singelolyckor har varit svårbedömd men hos en av fem omkomna som
var alkoholpåverkade och två av fem icke-alkoholpåverkade har Trafikverkets utredare bedömt att
cyklisten sannolikt hade överlevt med hjälm. I ett par ytterligare fall har man bedömt att en hjälm ökat
sannolikheten att överleva. Fem av de studerade kollisionsolyckorna där den omkomne cyklisten var
alkoholpåverkad, skedde i mörker. I fyra av dessa hade cyklisten inte påslaget framlyse och i det femte
fallet var det okänt om cykeln haft lyse eller inte.
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Från analysen kan man dra slutsatsen att det finns skillnader mellan olyckor som skett med och utan
alkoholpåverkade cyklister där de alkoholpåverkade cyklisterna oftare är män och något yngre än de
icke-alkoholpåverkade. Vidare omkommer alkoholpåverkade cyklister oftare i singelolyckor och
saknar hjälm. I singelolyckor förekommer alkoholpåverkade cyklister främst på natten medan ickealkoholpåverkade cyklister främst förekommer på dagen.
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3.

Tvärvetenskaplig intervjustudie

3.1.

Teoretiska perspektiv

Det socialpsykologiska perspektivet utgår i denna studie från beslutsfattandemodellen theory of
planned behaviour (TPB; Ajzen, 1991; se Figur 6), vilken bara är en av många teorier inom detta
perspektiv. Enligt theory of planned behaviour har vi alla en mängd olika föreställningar som ligger
till grund för vår attityd, vår subjektiva norm (vad vi tror att personer som är viktiga för oss tycker om
beteendet) och vår upplevda kontroll; samt i förlängningen även för vår avsikt och vårt beteende. De
fördelar respektive nackdelar en cyklist ser med att cykla alkoholpåverkad ligger alltså till grund för
dennes attityd. På samma sätt ligger andra personers åsikter om att cyklisten cyklar alkoholpåverkad
till grund för cyklistens subjektiva norm. Slutligen ligger de faktorer som underlättar respektive
försvårar för cyklisten att cykla alkoholpåverkad till grund för dennes upplevda kontroll. Om de
upplevda fördelarna överväger nackdelarna med att cykla alkoholpåverkad kommer cyklisten att ha en
positiv attityd. Om cyklisten tror att andra personer är mer positiva än negativa till att cyklisten cyklar
alkoholpåverkad kommer cyklisten ha en positiv subjektiv norm. Slutligen, om faktorerna som
underlättar för cyklisten att cykla alkoholpåverkad överväger faktorerna som försvårar kommer
cyklisten ha en stark upplevelse av kontroll. Med en positiv attityd, en positiv subjektiv norm och en
stark känsla av kontroll kommer cyklisten också kunna förväntas cykla alkoholpåverkad.
Föreställning

Attityd

Föreställning

Subjektiv
Norm

Föreställning

Upplevd
Kontroll

Avsikt

Beteende

Figur 6. Theory of planned behaviour (TPB; fritt efter Ajzen, 1991).

Det emotionssociologiska perspektivet fokuserar i denna studie på de sociala normer som finns kring
att cykla alkoholpåverkad. Sociala normer kan definieras som beteenderegler som upprätthålls genom
hot om sociala sanktioner (Svensson, 1992). Dessa beteenderegler är alltså socialt reglerade, till
skillnad från de juridiska som är reglerade i lagtext. Exempel på sociala sanktioner kan vara
emotionellt starka ord, upprördhet, arga blickar eller ogillande från omgivningen. Oftast är vetskapen
om de sociala sanktioner som följer ett visst beteende tillräckliga för att vi ska avstå från att utföra det.
Exempelvis tränger vi oss inte före i en kö även om vi har bråttom eftersom vi skulle uppleva
omgivningens reaktioner som mycket negativa. Inom sociologin finns en inriktning som kallas för
symbolisk interaktionism. Inom den inriktningen finns ett särskilt fält med inriktning på emotioner och
dess betydelse i relation till sociala normer. Här betraktas emotioner som den förmedlande länken
mellan individen och sociala normer (Shott, 1979).
Ett centralt begrepp i den symboliska interaktionism är rolltagande, det vill säga hur vi som människor
mentalt kan kliva ur vår egen kropp, försätta oss i någon annans position, och betrakta oss själva med
dennes ögon. Detta kan ske på två sätt; antingen genom att vi betraktar oss själva genom specifika
personer, exempelvis någon eller några i vår direkta omgivning, eller genom det som benämns den
generaliserade andre. Den generaliserande andre är en slags abstrakt, fiktiv bedömare motsvarande
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vår övergripande omgivning/samhälle/normer som vi i våra medvetande kan föreställa oss. Beroende
på hur vi tror att dessa bedömare (specifika andra eller den generaliserande andre) värderar vårt
beteende, handlingar, åsikter etc., kommer det ge upphov till olika känslor inom oss. Dessa känslor
benämns för reflexiva rolltagande emotioner, eftersom de är följden av att vi har tagit en annan roll
och betraktat och bedömt oss själva utifrån den positionen (Shott, 1979).
Rolltagande emotioner har enligt Shott (1979) en stor betydelse för det sociala och samhälleliga livet
eftersom de ger upphov till social kontroll, mer specifikt den typen av social kontroll som kallas för
självkontroll. Självkontroll är den typen av kontroll som gör att människor beter sig på ett socialt
acceptabelt och föreskrivet sätt. Särskilt emotionen skam, eller förväntad skam, tillsammans med dess
”motsats” stolthet, är mycket betydelsefulla emotioner när det kommer till vårt handlande (Scheff,
1988). Till exempel, om vi vet att en viss handling kommer att resultera i att vi upplever skamkänslor,
är det mycket sannolikt att vi inte kommer utföra den handlingen. På så vis sker en typ av social
reglering av handlingar. Rolltagande emotioner är de typer av känslor, som till skillnad från andra
känslor, enbart kan uppstå som en följd av att ett rolltagande gjorts. Enligt Shott (1979) finns det fem
sådana emotioner; stolthet, fåfänga, skuld, pinsamhet och skam (se Figur 7). Alla dessa känslor är
betydelsefulla för vårt sociala handlande.
Skam är en mycket starkt upplevd känsla som riktas mot vår jaguppfattning. Den uppstår som svar på en negativ
självutvärdering av oss själva som svar på omgivningens verkliga, inbillade eller förväntade föraktat eller fördömande av
oss som människor. Skammen riktas mot hela jaget och inte enbart vissa aspekter av det (Lynd, 1958/2013). Goffman
(1967/2005) betraktar skamkänslan som en upplevd brist på respekt, vilket människor är mycket känsliga för.
Pinsamhet en känsla som vi upplever som en följd av att vi har presenterat oss på ett sätt som vi tror att andra uppfattar
som olämpligt, opassande eller klumpigt. Pinsamhet riktas alltså inte mot vår självkänsla på det sätt som skam gör, utan
berör bara en aspekt av vårt jag (Shott, 1979). För att pinsamhetskänslan ska uppstå kräver det en närvaro av andra
människor. Exempelvis kan det kännas pinsamt att i samband med att man håller ett tal snubbla till och tappa balansen ett
tag, men knappast om det inte fanns någon publik som såg på. Det kan också vara pinsamt att i efterhand behöva berätta
om någonting man har gjort givet att vi tror att den eller de vi berättar det för anser att det är olämpligt, opassande eller
klumpigt.
Skuld en känsla som följer av negativ självutvärdering som inträffar när vi erkänner att vårt handlande eller beteende inte
står i samklang med en viss moral eller norm som vi känner oss skyldiga att följa eller vill följa. Skuld uppstår alltså som
en följd av att vi accepterar omgivningens omdöme av vårt agerande som omoraliskt (ibid).
Stolthet är skamkänslans motsats och uppstår då vi upplever att vår omgivning gillar eller hyllar oss som människor.
Stolthet riktas mot hela vår jaguppfattning och påverkar vår självkänsla (ibid).
Fåfänga en mer ostabil och övergående känsla – jämfört med stolthet. Enligt Cooley (1992) är det en positiv känsla som vi
eftersträvar om vi är osäkra på vår självbild eller huruvida vi gillas av andra. Personer som söker fåfänga är därför
beroende av den omedelbara omgivningen, vilken skiftar ofta, för upprätthållande av självbilden.

Figur 7. De fem specifika rolltagande emotionerna skam, pinsamhet, skuld, stolthet och fåfänga.

Det fenomenografiska perspektivet fokuserar på att kartlägga, analysera, beskriva och förstå
variationer av människors uppfattningar av ett givet fenomen, eller aspekter av ett givet fenomen, så
som de faktiskt upplevs och erfars (Alexandersson, 1994). Fokus på uppfattningar innebär att man i
fenomenografiska studier inte intresserar sig för den enskilde individen eller för det aktuella
fenomenet som sådant: den fenomenografiska forskaren jämställer inte uppfattningar med
värderingar/undermedvetna psykologiska processer (Alexandersson, 1994), och intresserar sig inte
heller för förklaringar, samband eller frekvenser. Ett antagande inom fenomenografin är dock att
människors uppfattningar utgörs av det som många gånger är underförstått, och som kan vara grund
för individers åsikter och resonemang (Larsson, 1986; Marton & Svensson, 1978). Detta innebär att
människors handlingar kan ses som återspeglingar av deras uppfattningar av omvärlden.
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3.2.

Metod

3.2.1.

Respondenter

På uppdrag att Skatteverket gjordes tre slumpmässiga urval ur Statens PersonAdressRegister (SPAR).
Urvalen omfattade 3 000 personer med jämn könsfördelning från 18 år och uppåt i Borlänge kommun
(1 000), Linköping kommun (1 000) respektive Stockholm kommun (1 000). Till dessa personer
skickades en kort enkät samt en inbjudan att delta i intervjun (se Bilaga 1: Inbjudan). Totalt 607
personer besvarade enkäten varav 312 personer även ställde sig positiva till att delta i intervjun. Efter
att exkluderat dem som aldrig dricker alkohol och/eller aldrig cyklar återstod totalt 244 personer från
vilka 34 personer slumpmässigt valdes ut för intervju. Som tack för sin medverkan fick respondenterna välja mellan två biobiljetter eller fem Trisslotter, efter genomförd intervju.
Av de 34 respondenterna (19 kvinnor och 15 män) var 14 från Borlänge, 12 från Linköping och 8 från
Stockholm. Den yngsta respondenten var 22 år, den äldsta var 79 år och medelålder var 51 år.
Samtliga respondenter uppgav att de drack alkohol samt cyklade mer eller mindre regelbundet. Totalt
29 respondenter uppgav även att de någon gång cyklat alkoholpåverkade.

3.2.2.

Procedur

De som ställt sig positiva till att delta i intervjun kontaktades via telefon och i samråd bestämdes tid
och plats (t.ex. VTI:s kontor, bokat mötesrum på hotell eller respondenternas arbetsplats). Totalt
genomfördes 34 intervjuer under perioden 7 mars till 29 april 2016.
Respondenterna informerades, både skriftligt i samband med inbjudan och muntligt i samband med
själva intervjun, att deras konfidentialitet var garanterad, att de inte behövde svara på alla frågor samt
att de när som helst kunde avbryta intervjun utan att ange orsak. Efter att ha fått respondenternas
samtycke spelades intervjuerna in med diktafon för att minska risken för feltolkningar (Lantz
Friedrich, 2008). Inspelningarna transkriberades av ett externt konsultföretag.

3.2.3.

Intervjuguide

Intervjuguiden (se Bilaga 2: Intervjuguide) innehåller inledande frågor om cykling i allmänhet samt
cykling under alkoholpåverkan. Alkoholpåverkan beskrivs i detta sammanhang som att man druckit i
sådan mängd att man känner sig påverkad av alkoholen i någon utsträckning. Därefter följer huvuddelen av själva intervjun med frågor ur ett socialpsykologiskt, ett emotionssociologiskt och ett
fenomenografiskt perspektiv. Avslutningsvis ges respondenterna möjlighet att själva komma med
ytterligare tillägg eller kommentarer.

3.2.3.1. Frågor ur ett socialpsykologiskt perspektiv
Baserat på Ajzens (1991) theory of planned behaviour ställdes frågor kring de föreställningar som
tillsammans skapar respondenternas attityd, subjektiva norm och upplevelsen av kontroll med
avseende på cykling under alkoholpåverkan. De förställningar som tillsammans skapar
respondenternas attityd handlar om vilka fördelar respektive nackdelar som finns med att cykla under
alkoholpåverkan. De föreställningar som tillsammans skapar respondenternas subjektiva norm handlar
om vad de tror andra tycker om att de cyklar alkoholpåverkade. De föreställningar som tillsammans
skapar respondenternas upplevelse av kontroll handlar slutligen om vad som skulle kunna få dem att
cykla alkoholpåverkade respektive avstå från att cykla alkoholpåverkade.

3.2.3.2. Frågor ur ett emotionssociologiskt perspektiv
Med fokus på rolltagande emotioner ställdes frågor som kretsar kring tre olika företeelser av cykling,
nämligen hur det skulle kännas att berätta att man cyklat alkoholpåverkad (i största allmänhet), cyklat
omkull samt cyklat på någon alkoholpåverkad. Den första frågan handlar om allmänna uppfattningar
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av normen kring alkohol och cykling, den andra behandlar hur man ser på om man åsamkar sig själv
någon incident eller skada när man cyklar alkoholpåverkad och den tredje frågan kretstsar kring om
man orsakar någon annan möjlig skada. Frågorna är valda för att spegla ett brett spektrum av
företeelsen alkohol och cykling.

3.2.3.3. Frågor ur ett fenomenografiskt perspektiv
Inom fenomenografin finns antagandet att människors handlingar kan ses som återspeglingar av deras
uppfattningar av omvärlden. Kunskap om uppfattningar av åtgärder mot alkoholpåverkad cykling kan
i och med detta ligga till grund för en förståelse för hur respondenterna tänker kring åtgärders effekter,
i form av exempelvis efterlevnad. I intervjuerna ställdes därför även frågor om åtgärder mot alkoholpåverkad cykling. Detta gjordes med hjälp av vad som inom fenomenografin kallas ingångsfrågor,
med syfte att leda in till samtal som belyser respondentens uppfattning av det aktuella fenomenet
(Larsson, 1986). I denna intervjustudie ställdes två ingångsfrågor:
Tycker du att det behövs några åtgärder för att motverka alkoholpåverkad cykling?
Hur ser du på lagstiftning kring alkoholpåverkad cykling?

3.2.4.

Analys

Materialet i denna intervjustudie har analyserades utifrån tre olika teoretiska perspektiv; ett
socialpsykologiskt, ett emotionssociologiskt och ett fenomenografiskt. Gemensamt för de olika
perspektiven är att de utgår från samma empiri och att de har analyserats kvalitativt.
Det finns egentligen inte några färdiga mallar för analys av kvalitativa studier (Widerberg, 2002).
Sammantaget handlar analysprocessen dock om att de transkriberade intervjuerna i ett första steg
genomläses grundligt. Forskaren söker mönster i materialet som kan bilda dimensioner som avspeglar
innehållet (Lantz Friedrich, 2008). Vidare är det i kvalitativa intervjustudier brukligt att använda citat
för att stärka och förtydliga de resultat som framkommit (jfr Repstad, 1999). I denna intervjustudie har
citat använts för samtliga tre perspektiv. Citaten har ibland redigerats något för att underlätta
läsningen. Ibland har citat kortats ned, vilket markerats med /.../. I de fall författarna har gjort
förtydliganden i citaten har detta skrivits inom hakparentes.

3.2.4.1. Analys ur det socialpsykologiska perspektivet
De delar av de transkriberade analyserna som handlade om de föreställningar som ligger till grund för
respondenternas attityder, subjektiva normer och upplevd kontroll kodades. Föreställningarna som
ligger till grund för respondenternas attityder kodades med avseende på Fördelar med att cykla trots
alkoholpåverkan och Nackdelar med att cykla alkoholpåverkad. De subjektiva normerna kodades med
avseende på Människor som tros tycka att det är acceptabelt att cykla alkoholpåverkad och Människor
som tros tycka att det är oacceptabelt att cykla alkoholpåverkad. Slutligen kodades upplevd kontroll
med avseende på Faktorer som gör det lättare att välja cykeln trots alkoholpåverkan och Faktorer
som gör det svårare att välja cykeln alkoholpåverkad.

3.2.4.2. Analys ur det emotionssociologiska perspektivet
Analysen följde i stort tillvägagångssättet för innehållsanalys (Kvale, 1997). Kortfattat innebär det att
de delar av intervjun som handlade om emotioner kodades med avseende på vilka känslor som
respondenterna associerade med de olika situationerna/händelserna som kretsade kring dessa. Även
andra utsagor som var intressanta för analysen kodades, exempelvis resonemang där respondenterna
berättade om varför de skulle känna på vissa sätt i vissa situationer. Därefter skedde kategorisering och
slutligen tolkning av data. Tolkningen innebar att söka innebörder, mönster, motsägelser, paradoxer et
cetera i materialet. Hela analysen och tolkningen gjordes med generell utgångspunkt i symbolisk
interaktionism, och specifikt från det emotionssociologiska perspektivet (Shott, 1979) som presenteras
ovan.
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3.2.4.3. Analys ur det fenomenografiska perspektivet
I den fenomenografiska analysen har uttalanden för vardera åtgärden som tas upp i intervjuerna
analyserats och strukturerats efter i vilken utsträckning det finns likheter och olikheter i uppfattningar.
Genom att ställa olikheterna mot varandra och studera hur respondenterna beskriver den aktuella
åtgärden, har de olika uppfattningarna utkristalliserats i det som inom fenomenografin benämns
beskrivningskategorier. Med detta menas att en uppfattning av det studerade fenomenet utformas som
en kategori, och beskrivs så ”renodlat” som möjligt utifrån intervjuerna – beskrivningskategorierna
ska vara kvalitativt åtskilda och får inte överlappa varandra (Larsson, 1986). Beskrivningskategorierna
beskrivs sedan ytterligare, med hjälp av citat från intervjuerna.
Beskrivningskategorierna i en fenomenografisk studie ska relateras till varandra och samordnas i så
kallade utfallsrum (Bruce, 1997). Utfallsrummet kan härmed ses som en sammanfattning av samtliga
beskrivningskategorier (dvs. uppfattningar) av det som undersökts, men där de även jämförs med
varandra. Detta har gjorts för vardera åtgärden.

3.3.

Resultat

Nedan presenteras resultaten från de tre perspektiven i separata delar i ordningen; socialpsykologiskt,
emotionssociologiskt och fenomenografiskt perspektiv. Respondenterna i citaten är avidentifierade
vilket innebär att fingerade namn haranvänts.

3.3.1.

Socialpsykologiskt perspektiv

3.3.1.1. Attityder
Fördelar med att cykla trots alkoholpåverkan
Fördelarna med att cykla trots alkoholpåverkan kan delas in i sex breda kategorier:
praktiskt, fritt, tryggt, trevligt, bättre än bil och saknar fördelar.
Praktiskt omfattar föreställningar om att det går fort att ta sig dit man vill, att man tar sig hela vägen
dörr till dörr med ett och samma transportmedel, att det är smidigt och billigt.
/…/ ska jag ner till T-centralen så tar det mig en kvart att gå kanske, tjugo minuter. Och
det tar ungefär en kvart, tjugo minuter att ta tunnelbanan. /…/ men cykeln är bara att
hoppa på så är jag där inom fem minuter. (John, 30 år)
Fritt omfattar föreställningar om att man inte behöver passa några tider, inte är beroende av
kollektivtrafik eller taxi och att man slipper be någon om skjuts.
/…/ så behöver man inte vänta på taxi, du kan åka precis när du vill, du behöver inte stå
och vänta på någon buss, inte vänta på någon tunnelbana. (Agnes, 49 år)
Tryggt omfattar föreställningar om att man slipper det obehag/den risk det skulle innebära att tvingas
vänta/gå av på busshållplatser eller tåg-/tunnelbanestationer men även förställningar om att det är
mindre risk att bli stoppad och/eller attackerad när man cyklar än när man går.
Ska man då gå hem mitt i natten? Det är livsfarligt att bara bli överfallen av en, alltså jag
vet inte rånad eller vad som helst. På cykel kanske det inte är lika vanligt att nån kommer
och tippar en av cykeln. Så jag känner mig säker på cykeln, kommer snabbt fram och så
där. Och när man har druckit alkohol förknippar jag ganska mycket till att det är natt. Så
det är då man är mest utsatt. Då finns egentligen inget annat alternativ än att cykla. Det
tycker jag är bäst. (Rakel, 22 år)
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Trevligt omfattar föreställningar om att man det är en trevlig och skön upplevelse att cykla; framför
allt om man gör det tillsammans med andra.
/…/ den [cykeln] har ju ett lite romantiskt skimmer omkring sig, man hojar runt, du vet
man är fri och det är ju en jättehärlig känsla och det är det som är lockande också med
att cykla att lite odödlig sådär och håret fladdrar, men jag tycker det är jättedåligt att
cykla [alkoholpåverkad]. (Agnes, 49 år)
Bättre än bilen omfattar föreställningar om att man, i jämförelse med att köra bil alkoholpåverkad, inte
bryter mot någon lag om man cyklar alkoholpåverkad, att det är mindre risk att man skadar någon
annan och att det på det stora hela är mer socialt accepterat.
Om man kör bil, så är det mycket större [jmf. m. cykel] risk inblandat. Ja, tror jag i alla
fall. Det kan vara mycket större risk för stor skada, materiella skador, ekonomiskt, och
också anseendemässigt. (Kristoffer, 57 år)
Slutligen menade en del av respondenterna att cykling trots alkoholpåverkan helt saknar fördelar.
Nackdelar med att cykla alkoholpåverkad
Nackdelarna med att cykla alkoholpåverkad kan delas in i tre breda kategorier:
försämrad förmåga, fara för sig själv och fara för andra.
Försämrad förmåga omfattar föreställningar om att man på grund av alkoholpåverkan har längre
reaktionstid, försämrad balans, försämrad uppmärksamhet, försämrat omdöme och att man överskattar
sin förmåga.
/…/ har druckit en viss mängd då. Då man inte har dom reaktionsförmågor som man
skall ha. Och... ja. Inte är lika klarsynt och klartänkt och kanske inte har samma reflexer
som man behöver. (Oskar, 30 år)
Fara för sig själv omfattar föreställningar om att man på grund av alkoholpåverkan har större risk att
bli inblandad i en olycka och skada sig själv. Den ökade olycksrisken är dock inget alla respondenter
tänker på.
Det logiska, rationella svaret är att det är en högre risk [att cykla alkoholpåverkad] men
det är inget jag tänker på. Jag sätter mig inte på cykeln och tänker nu utsätter jag mig för
en risk. Men det är ju, som man förstår, så är det sämre men det uppfattar jag inte.
(John, 30 år)
En del av respondenterna säger också att man får skylla sig själv om man blir skadad till följd av att
man cyklat alkoholpåverkad.
/…/ man utsätter sig själv för faran. Och då får man väl stå sitt eget kast på något vis.
(Birgit, 61 år)
Fara för andra omfattar föreställningar om att man på grund av alkoholpåverkan har större risk att bli
inblandad i en olycka och skada andra både fysisk
/…/ skulle man komma i full fart och vara påverkad och så finns ju chansen att man kan
cykla in i någon. Om man inte hinner bromsa eller väja i tid och det kan ju bli katastrof
alltså. Ett äldre par som är ute och man kommer fram bakom ett hörn och smack.
(Oskar, 30 år)
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och psykiskt.
/…/ utan jag tänker på att jag utsätter exempelvis bilister för att köra ihjäl mig, vilket ju
inte är roligt för mig, men det är inte särskilt roligt för den som gör det heller, som
faktiskt drabbas utav detta då, helt oförskyllt för att jag vinglar rätt ut eller beter mig.
(Ove, 72 år)

3.3.1.2. Subjektiv norm
Människor som tros tycka att det är acceptabelt att cykla alkoholpåverkad
Människorna som tros tycka att det är acceptabelt att cykla alkoholpåverkade kan delas in i tre breda
kategorier: vissa grupper av människor, personer med vissa egenskaper och nästan alla.
Vissa grupper av människor omfattar föreställningar om vilka människor man tror tycker det är
acceptabelt att cykla alkoholpåverkade och/eller själva gör det. Exempel på grupper är mina närmaste,
unga, studenter, kollegor, vänner, singlar, medelålders män och medelålders par med vuxna barn.
Jag tror ju att ungdomar som festar oftare lever runt lite mer och cyklar oftare
påverkade. Men sen tror jag det finns många, när barnen är lite äldre och utflugna och
klarar sig själv så finns det nog många medelålders och äldre också som cyklar. Alla
kräftskivor och surströmmingsskivor och sommarfester och midsommar och allt. Jag tror,
det jag först kommer att tänka på är ungdomarna men tänker jag till en stund så undrar
jag om det är så jättestor skillnad egentligen. (Bibbi, 49 år)
Personer med vissa egenskaper omfattar föreställningar om egenskaperna hos de personer man tror
tycker det är acceptabelt att cykla alkoholpåverkade och/eller själva gör det. Exempel på egenskaper är
de som är som mig, mindre skötsamma personer och personer som har dåligt med pengar.
Alltså stökiga ungdomar. För det finns det. Det finns en målgrupp med sådana som, är
trotsiga och skiter i det mesta och gör lite som dom känner för. Och jag tror att många av
dom kan cykla påverkade av det ena och det tredje. Utan att ta, tänka så mycket på
ansvar. Ansvar är inget kul för dom här personerna utan det är, livet är en fest. Jag tror
att det finns en riskgrupp helt enkelt. Jag tror att det finns äldre människor också som är,
resonerar likadant tyvärr. Det är tragiskt, men sant. Jag tror att det finns. Jag tror att
kvinnor är bättre på det här. Att vara skötsam. Jag, det är sällan, jag har sett en kvinna
komma cyklandes och vingla och vara påverkad. Däremot har jag sett många äldre män.
Pensionärsålder nästan som kanske dricker ofta och mycket. Och som man ser på cykel
ibland då. (Oscar, 30 år)
Slutligen menade en del av respondenterna att alla, eller åtminstone nästan alla, tycker att det är
acceptabelt att cykla alkoholpåverkad.
Människor som tros tycka att det är oacceptabelt att cykla alkoholpåverkad
Människorna som tros tycka att det är oacceptabelt att cykla alkoholpåverkade kan delas in i fyra
breda kategorier: vissa grupper av människor, personer med vissa egenskaper samt nästan alla och
ingen.
Vissa grupper av människor omfattar föreställningar om vilka människor man tror tycker det är
oacceptabelt att cykla alkoholpåverkade och/eller själva gör det. Exempel på grupper är mina
närmaste, föräldrar, äldre och människor som bor på landsbygden.
Det är väl ändå familjen /…/ som tänker att, hon borde vara försiktig. Andra bryr sig väl
inte. (Gunilla, 74 år)
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Personer med vissa egenskaper omfattar föreställningar om egenskaperna hos de personer man tror
tycker det är oacceptabelt att cykla alkoholpåverkade och/eller själva gör det. Exempel på egenskaper
är ansvarsfulla personer, högutbildade och personer som sett konsekvenserna eller själva fått lära sig
av sina misstag.
Jag tror kanske att om man varit med om nånting, om en cykelolycka eller bilolycka så
tror jag att man tänker lite annorlunda [inte längre tycker det är acceptabelt att cykla
alkoholpåverkad]. (Marita, 44 år)
Slutligen menade en del av respondenterna att alla, eller åtminstone nästan alla, tycker att det är
oacceptabelt att cykla alkoholpåverkad; medan andra respondenter menade att ingen tycker att det är
oacceptabelt att cykla alkoholpåverkad.

3.3.1.3. Upplevd kontroll
Faktorer som gör det lättare att välja cykeln trots alkoholpåverkan
Faktorerna som gör det lättare att välja cykeln trots alkoholpåverkan kan delas in i sex breda
kategorier: små mängder alkohol, cykelvänlig infrastruktur, dåliga alternativ, grupptryck, ingenting
och nödsituationer.
Små mänger alkohol omfattar föreställningar om att det är lättare att välja cykeln trots
alkoholpåverkan om det bara rör sig om små mängder alkohol och man inte känner sig starkt påverkad
/…/ visst tänker jag säkert äh vadå leda cykeln det är väl inte så, jag är inte så påverkad
jag har bara druckit två glas vin och det var för två timmar sedan, och köra hem.
(Celia, 33 år)
medan mängden alkohol för andra inte tycks har någon betydelse.
Det kan vara hur mycket alkohol som helst. Jag vet bara senast i fredags, det är hur
dåligt som helst, men man gör ju det ändå. Fråga mig inte varför, det bara. I fredags var
jag jättefull och jag borde absolut inte cyklat då men då var det verkligen i det här stadiet
när man vinglar så då cyklade jag också. (Rakel, 22 år)
Cykelvänlig infrastruktur omfattar föreställningar om att det är lättare att välja cykeln trots
alkoholpåverkan om det finns separerade cykelbanor och om det är lite trafik.
Alltså vart jag är, hur det ser ut runtomkring mig, om det finns cykelvägar, om det bara
är cykelväg, då kanske jag skulle [cykla alkoholpåverkad], då känns det inte så farligt, än
att behöva... kanske på en lite mindre landsväg eller, sådana saker, storleken på vägar
och trafik. (Celia, 33 år)
Dåliga alternativ omfattar föreställningar om att det är lättare att välja cykeln trots alkoholpåverkan
om man i annat fall tvingas lämna cykeln som man har med sig och om alternativa transportmedel är
krångliga, dyra eller helt saknas.
/…/ sista bussen har gått, taxi är för dyrt och såna grejer. (Anna, 68 år)
Grupptryck omfattar föreställningar om att det är lättare att välja cykeln trots alkoholpåverkan om de
andra i gruppen gör det.
Ja det är väl för att i en arbetsgrupp till exempel så kan det bli grupptryck. Kan ju vara
någon som inte vill cykla, men dom gör det i alla fall för att alla andra säger att dom
skall cykla [alkoholpåverkade]. (Susanna, 62 år)
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Slutligen menade en del av respondenterna att ingenting, eller möjligtvis enbart verkliga
nödsituationer i form av sjukdom eller skada, skulle göra det lättare att välja cykeln trots
alkoholpåverkan
Faktorer som gör det svårare att välja cykeln alkoholpåverkad
Faktorerna som gör det svårare att välja cykeln alkoholpåverkad kan delas in i åtta breda kategorier:
stora mängder alkohol, försvårande omständigheter, cykelovänlig infrastruktur, bra alternativ,
samhällets fördömande, gruppmotstånd, föräldraskap och erfarenhet.
Stora mänger alkohol omfattar föreställningar om att det är svårare att välja cykeln alkoholpåverkad
om det rör sig om stora mängder alkohol och man känner sig kraftigt påverkad.
Nej, det enda som kan få mig att avstå är väl om jag känner att jag inte kan cykla hem.
/…/ För att jag var för berusad. (Gunilla, 74 år)
Försvårande omständigheter omfattar föreställningar om att det är svårare att välja cykeln
alkoholpåverkad om det gäller långa sträckor, dåligt väder, kyla och mörker.
/…/ att man sitter på krogen och har trevligt och så sedan ska gå hem och så plötsligt så
ösregnar det, det bara vräker ner, då skulle jag nog överväga att inte cykla hem.
(Björn, 71 år)
Cykelovänlig infrastruktur omfattar föreställningar om att det är svårare att välja cykeln
alkoholpåverkad om det inte finns separerade cykelbanor och om det är mycket trafik.
Det får inte vara för trafikerat. Jag är inte ute efter nån riksväg och cyklar
[alkoholpåverkad] utan det ska väl vara nån lämplig väg att cykla på. (Gunilla, 74 år)
Bra alternativ omfattar föreställningar om att det är svårare att välja cykeln alkoholpåverkad om det är
lätt att senare hämta cykeln som man har med sig, kollektivtrafiken är bra, taxin är billig (exempelvis
Uber eller delad taxi), man kan få skjuts och om det finns möjlighet att övernatta.
/.../ till exempel att flera går ihop om en taxi och man kan lätt hämta cykeln nästa dag.
(Agneta, 64 år)
Samhällets fördömande omfattar föreställningar om att det är svårare att välja cykeln alkoholpåverkad
om det hade varit olagligt och om man fått information om och möjlighet att tillsammans med ens
närmaste reflektera kring att det är fel och/eller farligt att cykla alkoholpåverkad.
Om man satte upp strikta gränser och efterlevde dem med påföljder. Så man ändrade,
dels ändrar man ju, det svider när man åker dit, man har i åtanke att man kan åka dit och
sen så på sikt så ändras ju onekligen värderingar hos folk. (Tomas, 43 år)
Gruppmotstånd omfattar föreställningar om att det är svårare att välja cykeln alkoholpåverkad om de
andra i sällskapet går och om någon säger till att man inte ska cykla alkoholpåverkad.
Intervjuare: Vad är det som skulle kunna få dig att avstå från att cykla alkoholpåverkad?
Marita: Om nån skulle säga till mig att du är för onykter /…/, jag tycker inte du ska cykla
hem. Det skulle nog få mig. (Marita 44 år)
Föräldraskap omfattar föreställningar om att det är svårare att välja cykeln alkoholpåverkad om man
är förälder eftersom man då har ansvar för ett barn, önskan att få se barnet växa upp och viljan att vara
en bra förebild.
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För min del har väldigt mycket förändrats... sedan jag vart pappa, sedan jag vart
förälder /…/ att om jag är ute och cyklar och ska ut med några polare och dricka öl och
sedan cyklar jag hem och ramlar omkull och slår huvudet så kanske jag inte... Då kanske
jag tar bort min möjlighet att vara pappa till min son, och det skulle jag inte kunna leva
med, så att då /…/ Då cyklar jag inte full för jag vill inte utsätta mig för den grejen, jag
vill inte utsätta min son för den saken. (Carl-Johan, 33 år)
Erfarenhet omfattar föreställningar om att det är svårare att välja cykeln alkoholpåverkad om man
tidigare varit inblandad i en olycka och sett konsekvenserna.
Men jag är helt övertygad att om jag råkade ut för en olycka så skulle det ändra mitt
beteende. (Tomas, 43 år)

3.3.1.4. Sammanfattning och slutsatser av de socialpsykologiska resultaten
Om vi väljer att cykla alkoholpåverkade eller inte beror enligt theory of planned behaviour på om vi
har en positiv eller negativ attityd till att cykla alkoholpåverkade, om vi tror att våra nära och kära
tycker att det är acceptabelt eller inte att cykla alkoholpåverkade samt vilken kontroll vi upplever att vi
har över valet att cykla alkoholpåverkade eller inte. Vår attityd skapas genom att en mängd
föreställningar om för- och nackdelar med att cykla alkoholpåverkad vägs samman, vår subjektiva
norm skapas genom att en mängd föreställningar om det vi tror att andra människor tycker om
fenomenet vägs samman och den upplevda kontrollen skapas genom att en mängd föreställningar om
faktorer som gör det lättare respektive svårare för oss att cykla alkoholpåverkad vägs samman.
Att cykla trots alkoholpåverkan är enligt respondenterna praktiskt (t.ex. man kommer fort fram), fritt
(t.ex. man behöver inte passa några tider), tryggt (t.ex. man slipper vänta vid ensliga busshållplatser),
trevligt (t.ex. skön upplevelse) och bättre än att ta bilen (t.ex. att riken att skada någon är mindre).
Samtidigt anser respondenterna att cyklister på grund av alkoholpåverkan har försämrad förmåga
(t.ex. längre reaktionstid), är en fara för sig själv (t.ex. ökad olycksrisk) men också en fara för andra
(t.ex. ökad risk att skada andra både fysiskt och psykiskt).
Respondenterna tror att vissa grupper av människor (t.ex. studenter) tycker det är acceptabelt att cykla
alkoholpåverkad medan andra grupper (t.ex. föräldrar) tycker att det är oacceptabelt. Respondenterna
tror vidare att personer med vissa egenskaper (t.ex. personer med dålig ekonomi) tycker det är
acceptabelt att cykla alkoholpåverkad medan personer med andra egenskaper (t.ex. ansvarsfulla
personer) tycker det är oacceptabelt. En del respondenter tror också att nästan alla tycker det är
acceptabelt att cykla alkoholpåverkad medan andra tror att ingen tycker det är acceptabelt.
Slutligen är små mängder alkohol (t.ex. ingen kraftig berusning), cykelvänlig infrastruktur (t.ex.
separata cykelbanor), dåliga alternativ (t.ex. avsaknad av alternativa transportmedel), grupptryck (t.ex.
att andra i sällskapet väljer att cykla alkoholpåverkade) och nödsituationer (t.ex. olyckor) faktorer som
gör det lättare att välja cykeln trots alkoholpåverkan. Vissa respondenter menar dock att det inte finns
några faktorer som gör det lättare att välja cykeln alkoholpåverkad. Faktorerna som gör det svårare att
välja cykeln alkoholpåverkad är däremot stora mängder alkohol (t.ex. kraftig berusning), försvårande
omständigheter (t.ex. dåligt väder), cykelovänlig infrastruktur (t.ex. mycket trafik), bra alternativ
(t.ex. bra kollektivtrafik), samhällets fördömande (t.ex. olagligt), gruppmotstånd (t.ex. att andra i
sällskapet säger ifrån), föräldraskap (t.ex. på grund av ansvaret) och erfarenhet (t.ex. tidigare
olycksinbladning).
Slutsatserna av detta är alltså att många respondenter ser stora fördelar (praktiskt, fritt, tryggt, trevligt
och bättre än att ta bilen) med att cykla trots att de är alkoholpåverkade samtidigt som riskerna
(försämrad förmåga, fara för sig själv och fara för andra) kanske inte är något de alltid tänker på.
Vidare tror många även att andra människor tycker det är acceptabelt att de cyklar trots att de är
alkoholpåverkade. Slutligen identifierade respondenterna både faktorer som gör det lättare (små
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mängder alkohol, cykelvänlig infrastruktur, dåliga alternativ och nödsituationer) och faktorer som gör
det svårare (stora mängder alkohol, försvårande omständigheter, cykelovänlig infrastruktur, bra
alternativ, samhällets fördömande, gruppmotstånd, föräldraskap och erfarenhet) att välja cykeln trots
alkoholpåverkan.

3.3.2.

Emotionssociologiskt perspektiv

Nedan följer resultat från den emotionssociologiska delen om fenomenet alkohol i samband med
cykling. Först beskrivs hur människor känner inför att cykla alkoholpåverkade i allmänhet. Därefter
följer två specifika situationer som kan tänkas uppstå vid alkoholpåverkad cykling; nämligen att cykla
omkull, samt att cykla på någon annan.

3.3.2.1. Att cykla alkoholpåverkad – socialt accepterat så länge inget händer
I samband med att respondenterna tillfrågades om hur de känner för att berätta om att de har cyklat
alkoholpåverkade är den samlade bilden som framträder att det inte skulle kännas på något speciellt
sätt. Det tycks vara något som de flesta i samhället gör, och att berätta om att man efter att varit på
middag, druckit några glas vin eller öl och sedan tagit cykeln hem, förknippas inte med några speciella
känslor.
Nej jag tycker inte det känns som en stor sak att säga, vet inte om det är något som folk
reagerar på utan det känns mer som något som är accepterat, det är okej. (Celia, 33)
Ja, det är ju en intressant fråga, för jag tycker inte att det känns, jag menar jag skulle
kunna berätta det för mina kompisar, dom har ju gjort samma sak själva. Det är ett sånt
vanligt sätt att resonera, oavsett vad man tycker så är det ju så pass vanligt, så det är
inget man behöver skämmas för, tycker jag. (Walter, 72)
För en del respondenter skulle det till och med kännas som ”onödig information” att delge sin
omgivning om de har tagit cykeln när de druckit alkohol. Det kan tolkas som att det är något som är så
pass vanligt att det är något de flesta gör och så pass vanligt att det inte genererar någon speciell
uppmärksamhet att man gör det. Två respondenter uttrycker det på följande sätt:
Ja, i mina kretsar så skulle jag se det som nästan onödig information, man behöver, dom
behöver inte veta att jag cyklade. (Olof, 25)
/.../ finns det ingen anledning att tala om att jag har cyklat med några glas vin heller. Det
har inget intresse för någon tycker jag. (Ove, 72)
Det verkar dock för de flesta finnas en skillnad mellan att dricka måttliga mängder och sedan ta cykeln
mot att dricka stora mängder. Att dricka måttliga mängder är, som beskrivet ovan, inte några
konstigheter för de flesta. Det är inte heller något som man inte känner några problem med eller
obehag inför att berätta. Men det finns gradskillnader:
Nej, det beror på hur berusad jag har varit. Men pratar vi om det vi pratat om nu, det vill
säga att jag åker iväg till en kompis, tar ett par öl och sen cyklar hem. Nej, det finns
ingen som jag inte skulle säga det till. Så att det är ju, i min vänskapskrets och med mitt
umgänge är det fullkomligt accepterat att göra så. Det är ingen som [skulle säga:],
”cyklar du trots att du hade druckit?” Jag känner ingen som skulle reagera så. Om man
nu inte är väldigt berusad. (Tomas, 43)
Respondenten ovan beskriver att det inte skulle kännas jobbigt att berätta att han hade cyklat hem efter
att ha druckit ett par öl och att ingen skulle tycka det var konstigt. Men däremot om han hade varit
väldigt alkoholpåverkad. Även om resonemanget inte fortsätts antyds en skillnad om att omgivningen
skulle tycka annorlunda om detta. Det är tänkbart, om resonemanget hade fortsatts, att respondenten
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hade tyckt det hade känts pinsamt att berätta detta och att omgivningen hade uppfattat detta som
olämpligt.
Det verkar alltså för de flesta inte vara några speciella känslor förknippade med att berätta att man
tagit cykeln hem efter att man druckit måttliga mängder alkohol. Det tyder på att den sociala normen
kring att göra detta inte är negativ, vilket innebär att det inte finns några (sociala) sanktioner riktade
mot detta. De negativa känslorna som annars skulle framträtt uteblir således.
Det förtjänar att framhållas att ingen respondent heller beskrev några positiva känslor med att berätta
att man cyklade efter att ha druckit alkohol. Det var alltså ingenting som fick dem att känna stolthet
eller liknande känslor genom att berätta för sin omgivning att de hade cyklat alkoholpåverkade. Detta
stärker slutsatsen att cykla alkoholpåverkad, förutsatt att påverkansgraden är måttlig, kan beskrivas
vara neutralt och inte förknippat med något särskilt.
Att berätta eller tvingas erkänna för specifika andra i ens omgivning att man har cyklat
alkoholpåverkad kan däremot för en del vara förknippat med negativa känslor som pinsamhet eller
någon grad av skamkänsla. Det handlar i dessa fall om människor i ens omgivning som man antingen
betraktar sig som förebild eller moraliskt föredöme för, eller för människor man känner sympati eller
empati för. Belysande exempel på det förstnämnda kan vara en förälder till ett barn, som i rollen som
förälder är mån om att presentera sig själv som en god och ansvarskännande förebild. Att cykla
alkoholpåverkad tycks inte vara förknippat med det agerande som en del föräldrar tillskriver ett gott
föräldraskap. Anna nedan beskriver detta förhållande, att i sin roll som mormor skulle det kännas
jobbigt att berätta för sina barnbarn att hon hade cyklat och varit full men för andra i hennes
omgivning hade det inte känts på samma sätt.
Om jag skulle berätta för mina barnbarn till exempel att mormor hade varit på fest och
jag tog cykeln hem och jag var jättefull. Det vet jag inte ens om jag skulle tala om för
dem. För mina andra nära och kära vet jag, ja, herregud. (Anna, 68)
Det andra fallet kan röra personer i ens omgivning som exempelvis kan ha alkoholproblem eller vara
nykterister. Detta är personer som man upplever att man sårar eller upprör om de får reda på att man
har cyklat alkoholpåverkad. Av det skälet skulle det kännas jobbigt att berätta för dem, varför man
hellre avstår.
Ja, förmodligen, om det var någon man visste var en sträng helnykterist till exempel som
försökte få alla att sluta med alkohol, då skulle man inte känna att det gagnade någonting
för någon att berätta. Ja, det är nog mest i dessa sociala sammanhang. (Agneta, 64)
Det ska poängteras att bara för att man känner obehag att erkänna för specifika andra inte innebär att
man upplever att den sociala normen stipulerar att det är fel i allmänhet att cykla alkoholpåverkad. Det
är bara i ljuset av dessa specifika andras ögon som man gör bedömningen att man gör något som man
tror att den personen inte gillar eller tycker är olämpligt. Den eventuella skam eller obehag en förälder
skulle uppleva när hen berättar för sina barn att hen cyklat alkoholpåverkad riktas alltså mot rollen
som förälder till barnen, inte mot det egna jaget i vidare mening. Det kan illustreras med att det inte
skulle vara pinsamt eller skamfullt att berätta för den generella omgivningen. Detta eftersom denna
generella omgivning inte fördömer handlingen att cykla alkoholpåverkad.
Ovanstående handlar alltså om cykling i måttligt alkoholpåverkat tillstånd och förutsatt att ingenting
händer under färden. Det tycks dock, som illustreras i nedan, gå en klar skiljelinje mellan cykelresan
där inget speciellt inträffar och cyklisten kommer hem säkert, jämfört med om något skulle hända
under färden.
Fast man kan ju skämta så där om att man har kanske varit alkoholpåverkad och det inte
har hänt nånting. Det pinsamma är ju att berätta att man cyklat alkoholpåverkad och det

VTI rapport 945

37

har hänt nånting. Att man har ramlat eller så. Det skulle vara jättepinsamt tycker jag.
(Marita, 44)
I nästa del ska vi titta vidare på hur respondenterna känner inför att när de är alkoholpåverkade och
vilka känslor som är associerade med att berätta om den händelsen.

3.3.2.2. Pinsamt att cykla omkull när man är alkoholpåverkad
I den del av intervjuerna som handlade om vilka känslor respondenterna upplevde i samband med att
berätta om att de cyklat omkull alkoholpåverkade framträdde tydligt känslan pinsamhet. Pinsamhet var
känslan, som beskrivet ovan, som uppstår som följd av att man har presenterat sig eller handlat på ett
sätt som man tror att andra uppfattar som olämpligt, opassande eller klumpigt. Gunilla beskriver nedan
denna pinsamhet och att det antagligen inte skulle vara någonting hon spontant skulle välja att berätta:
Pinsamt. Mycket pinsamt. Men om de frågar så talar man väl om vad som hänt då. Det är
ingenting som jag spontant säger, skulle jag tro. (Gunilla, 74)
Respondenten nedan föreställer sig hur det skulle kännas att berätta vad som hänt på jobbet för
kollegor:
Alltså, det skulle inte vara roligt att komma till jobbet med blåtira eller nåt uppskrapad.
Och alla frågar vad man har gjort och så måste man berätta att man cyklat omkull. Jaha.
Och så kanske de frågar om jag var nykter. Nej, det var jag ju inte. Nej. Det skulle jag
tycka var jättepinsamt. (Marita, 44)
Men även om det är vanligast att uppleva pinsamhet om man cyklar omkull alkoholpåverkad, finns det
undantag. Om allt går bra och inga skador uppstår kan händelsen istället vara stoff till en rolig historia.
Att cykla omkull alkoholpåverkad är ”sånt som händer”:
Nej jag skulle bara, oh my god, jag ramlade i lördags, shit alltså, jag höll på att få
hjärnskakning. Det skulle inte vara nånting, det skulle bara vara en rolig historia. Men
inte om man verkligen slog sig såklart. Så det är ingenting jag skulle skämmas över
heller. Det är bara sånt som händer. (Rakel, 22)
I intervjumaterialet framträder tydligt två olika bilder eller versioner av pinsamhet inför att cykla
omkull alkoholpåverkad. Den ena är en slags negativt upplevd pinsamhet och den andra en positivt
upplevd pinsamhet. Källan till dem bottnar i olika förhållningssätt till alkohol och cykling och hur man
bedömer det faktum att man cyklade omkull när man var alkoholpåverkad. Den ena källan till
pinsamhet, den negativa och även den vanligaste i intervjumaterialet, har att göra med att man tolkar
händelsen att cykla omkull som ett tecken på att man inte haft den kontroll över cykeln som man anser
att man borde för att uppträda säkert. Här ingår också att man ska ha omdöme att avstå från att ta
cykeln om man känner sig för alkoholpåverkad. Pinsamhetskänslan uppkommer i dessa fall, med
andra ord, eftersom det tycks finnas en norm som säger att det förväntas av en att man ska uppträda
trafiksäkert och med kontroll, samt att man ska ha omdöme att avstå från att cykla om man inte har
det. Två av respondenterna beskriver detta enligt följande:
Det tycker jag skulle kännas lite pinsamt, som en fyllekaja som inte har koll. Ute och
slirar med hojen, nej det tycker jag inte... Det skulle jag inte berätta för någon. (Agnes,
49)
Ja, det är pinsamt. För att man visar på dåligt omdöme. På alla sätt och vis. Både hur
mycket man häller i sig och att man faktiskt tar, och cyklar sedan. (Therese, 46)
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Det viktiga i dessa fall är dock att känslan inte riktas mot jaget (mig som person), utan endast mot den
enskilda händelsen att cykla alkoholpåverkad. Med andra ord kommer inte självvärderingen att
påverkas nämnvärt negativt av denna händelse.
Den andra bilden av pinsamhet, något mindre framträdande i intervjumaterialet, bottnar i ett delvis
annat förhållningssätt till alkohol. Här är det inte främst avsaknaden av kontroll och att man inte
uppträder trafiksäkert som har störst betydelse för pinsamhetskänslans uppkomst, utan snarare är det
de pinsamma och lustiga uppträdanden som ibland förknippas med alkoholförtäring, främst
berusningsdrickande, som står i centrum. Detta är händelser och historier som många själva kan
relatera till (som dricker alkohol i större mängder), och historierna får ofta en komisk underton när de
berättas. Förhållningssättet till alkohol kan en aning förenklat beskrivas som ”när man dricker alkohol
händer det ibland att man gör pinsamma saker, och dessa saker kan ofta bli roliga”. För människor
med det här förhållningssättet till att dricka alkohol blir att cykla omkull till en pinsam historia, men
med komisk underton, förutsatt att det gick bra. Pinsamhetskänslan får alltså en positiv underton.
/.../ då skulle jag utan vidare berätta det som en rolig historia, även om ja varit på puben,
och så hade man kunnat skratta åt det, och föra just det här resonemanget att om du hade
varit nykter då, hade du klarat av det..// (Björn, 71)
/.../ om jag skulle säga det så skulle det väl vara att jag verifierade att jag var
alkoholpåverkad i sammanhanget, vilket skulle göra situationen rolig och ja, det skulle
göra att det blir till en lustigare historia antar jag. (Olof, 25)
De som upplever denna positiva pinsamhet betraktar inte det faktum att de cyklar omkull som ett
tecken på att de är mindre kunniga eller kapabla cyklister i största allmänhet. Snarare kan
alkoholpåverkan betraktas som en omständighet som skyddar en från en möjlig sådan negativ
självvärdering.
I båda fallen, negativt respektive positivt upplevd pinsamhet, finns en glidande skala av hur mycket
känslan upplevs. I fallet negativt upplevd pinsamhet kan den bli stark och gränsa mot skamkänsla,
beroende på vilket förhållningssätt till alkohol en person har. När det gäller den positiva pinsamhetskänslan kan den istället i det närmaste vara obefintlig som citatet ovan visar.
Den framträdande bilden från intervjumaterialet är alltså att känslan pinsamhet är förknippad med att
cykla omkull alkoholpåverkad. Eftersom pinsamhet uppstår i detta fall går det att dra slutsatsen att den
sociala normen tycks föreskriva att människor ska uppträda med kontroll och på ett omdömesfullt sätt
i trafiken. I denna kontroll ligger även att ha förstånd att ta beslutet att avstå från att cykla om man har
druckit så mycket att man inte kan cykla på ett säkert sätt. Eftersom pinsamhet är en känsla människor
vill undvika att känna innebär det att människor kommer vara benägna att avstå från att cykla om de är
så alkoholpåverkade att de bedömer att de inte kan cykla på ett säkert sätt.

3.3.2.3. Skamfullt att cykla på någon när man är alkoholpåverkad
När det handlar om att föreställa sig om hur det skulle kännas att cykla på någon när man är
alkoholpåverkad är den tydligt framträdande bilden att det är förknippat med stor skam. Skam är en
mycket starkt upplevd känsla (Lynd, 1958/2013; Scheff, 1988; Shott, 1979) som riktas mot vår
jaguppfattning. Den uppstår som en effekt av en negativ självutvärdering av oss som individer som en
följd av omgivningens (verkliga, inbillade eller förväntade) föraktat eller fördömande av oss som
människor. Skam är en känsla vi vill undvika att känna i mycket stor utsträckning. Så här beskriver
respondenter hur det skulle kännas att cykla på någon:
Ja, det skulle kännas fruktansvärt. Det är ju inte pinsamt på något vis, det är ju tragedi
liksom. Det andra kan man tycka är pinsamt rent så här. Men om jag skulle köra på
någon, nej fy. Det vet jag inte riktigt hur jag skulle hantera. (Birgit, 61)
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Ja jag skulle må så dåligt av att ha gjort det, jag skulle skämmas så mycket. (Agnes, 49)
Fruktansvärt! Det är ju faktiskt en mardröm, det är ju jätteobehagligt. (Jakob, 47)
Respondenterna verkar också mycket riktigt tro att deras omgivning skulle betrakta händelsen att
cykla på någon i alkoholpåverkat tillstånd på ett fördömande sätt, vilket är en förutsättning för att
skamkänslan ska uppstå. Tomas berättar:
Tomas: Det skulle vara fullständigt, jag skulle skämmas ihjäl. Skuldkänslor. Givetvis
finns det tankar kring annat som har att göra med ansvar, påföljder. Det skulle också
cirkulera i huvudet. Nu har jag gjort mig skyldig till det här. Vad innebär det för mig?
Hur har det gått för personen i fråga? Sen beroende på hur illa det går så hade det
eskalerat helt enkelt. Det är alldeles självklart.
Intervjuare: Och din omgivning, vänner och så, hur tror du de…?
Tomas: Nej, de hade nog varit, man kan nog säga så här, att det finns väl ingen som hade
tyckt ja, ja det var på fyllan och det kan hända och så om nån skulle råka illa ut. Utan då
skulle alla se allvarligt på det givetvis. Det tror jag inte det varit nåt snack om.
(Tomas, 43)
Att cykla på någon när man är alkoholpåverkad betraktas alltså som mycket allvarligt av de
intervjuade. Det går emellertid att identifiera tre olika källor till skam, där de som upplever den
antingen kan uppleva den från en eller flera källor samtidigt.
Den ena kommer ur handlingen att ha åstadkommit någon annan människa skada eller lidande. Genom
att cykla på någon orsakar man alltså någon ”oskyldig” person en olycka eller skada, inte bara sig
själv. En respondent förklarar detta så här:
Då skadar jag ju någon annan, då skadar jag ju inte mig själv. Eller alltså mig själv får
jag ju skylla mig själv, men den andra kan ju inte rå för om jag gör något dumt om jag
säger så. (Oskar, 30)
Den andra källan till skam kommer från att ha uppträtt på ett sätt då man inte har kontroll. Genom att
cykla på någon annan person demonstrerar man att man cyklat på ett sätt där kontroll saknas och att
man därmed inte haft det omdöme som man förväntas ha. Det finns inte nödvändigtvis en koppling till
alkohol i detta. Det går att cykla omdömeslöst på andra sätt, exempelvis genom att cykla offensivt,
snabbt och bryta mot regler. Att cykla utan kontroll kan också vara förknippat med pinsamhet, som
beskrivet ovan, beroende på vad som inträffar under färden.
Den tredje källan till skam har att göra med det stigma som är förknippat med att inte kunna hantera
alkohol. Det är samma stigma som många alkoholister känner inför sin omgivning. Att cykla på någon
kan tolkas som ett kvitto på just detta, det vill säga oförmågan att kunna hantera alkohol. Känslan som
uppkommer i och med detta är skam och riktas mot en själv som person, ens självkänsla.
Det ligger väl det här att om man inte kan hantera alkohol över huvud taget, jag tycker
det finns nån slags stigma där, och jag vill inte riskera att hamna i, ja, att folk tror att jag
inte kan hantera alkohol. (Kristoffer, 57)
En av respondenterna beskriver hur jobbigt det skulle vara att hamna i ett läge där misstänksamhet
upplevs riktas mot att inte kunna hantera alkohol, och hur han skulle försöka rädda sitt anseende
genom att uppträda nyktert:
Det skulle jag tycka var besvärande, om jag cyklar på en gammal tant och hon säger,
men du luktar ju sprit, så skulle jag talat om för henne att jag bara druckit... visst, jag har
varit på restaurang och druckit en aning vin skulle jag säga... Och då skulle jag uppträda
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oerhört nyktert tror jag. Oerhört nykter, för att visa henne att det här har ingenting med
det att göra. (Ove, 72)
Även om skam är den framträdande känslan för de flesta respondenter när det handlar om att cykla på
någon kan det faktum att man var påverkad av alkohol av vissa användas som en förklaring och
samtidigt ett försvar för det som inträffat. Några respondenter berättar om att de ser det som en något
förmildrande omständighet att de varit påverkade av alkohol. Genom att förlägga förklaringen till den
externa faktorn ”alkohol” kan de delvis rädda sin självbild. Rakel resonerar hur hon skulle se på om
hon cyklat på någon annan:
Intervjuare: Skulle du förklara det med alkoholen då?
Rakel: Ja, då skulle jag säkert, det var alkoholen, jag har bra kontroll annars, skylla på
alkoholen.
Intervjuare: Ja, ok. Skulle det vara förmildrande på nåt sätt då eller?
Rakel: Ja, för då har man tappat kontrollen, det tar ju inte mig som en dålig förare men
det är ju klart att det är ju behöver ju inte vara alkoholen heller. Man kan köra in i nån
ändå. Men jag skulle i alla fall bara tycka att det var ju inte så bra såklart. (Rakel, 22)
Som respondenten uttrycker skulle hon inte tycka att det skulle vara en angenäm upplevelse att cykla
på någon. Däremot är förhållningssättet till alkohol sådant att det faktumet blir en extern förklaring till
det som inträffat. Respondenten upplever, till skillnad från exempel ovan, ingen skam i att inte kunna
hantera alkohol. Inte heller någon skam i att inte ha kontroll eller att inte vara en tillräckligt duktig
cyklist. Det som får henne att känna situationen jobbig ligger endast i att ha orsakat en annan
människa lidande eller skada.
Sammanfattningsvis visar alltså resultatet att skam är den känsla som tydligt framträder när det
handlar om att cykla när man är alkoholpåverkad. Skammen härrör från tre olika källor och upplevs
olika starkt beroende på dess ursprung. Eftersom skam uppträder när man cyklar på någon när man är
alkoholpåverkad indikerar det en stark social norm om att något mycket olämpligt har gjorts. Med
andra ord går det att dra slutsatsen att människor i stor utsträckning hade valt att avstå från att cykla
alkoholpåverkade om de hade upplevt att risken för att cykla på någon hade varit betydande.

3.3.2.4. Sammanfattning och slutsatser av de emotionssociologiska resultaten
Resultatet från analysen av denna del visar, generellt, att människor inte upplever några speciella
känslor inför att berätta för sin omgivning att de cyklat i samband med att de har druckit alkohol,
förutsatt att berusningen är måttlig. Vidare beskriver de att pinsamhet är den mest framträdande
känslan som är associerad med att berätta om att man cyklat omkull under påverkan av alkohol. När
det handlar om att cykla på någon i samband med att vara påverkad var skam den tydligt framträdande
känslan. Sammanfattningsvis visar denna analys att de sociala normerna anger att cykla alkoholpåverkad är något som är accepterat att göra, så länge inget särskilt inträffar och cyklingen kan
genomföras på ett säkert sätt. Det förväntas dock att en person som druckit så mycket att cyklingen
inte kan genomföras på ett säkert sätt har omdömet att ta själv ta beslutet att avstå.

3.3.3.

Fenomenografiskt perspektiv

I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet utifrån ett fenomenografiskt perspektiv, med fokus
på respondenternas resonemang kring åtgärder för att minska alkoholpåverkad cykling. Sammantaget
är det tre övergripande former av åtgärder som har tagits upp i intervjuerna:
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A. Lagstiftning om promillegräns
B. Kampanjer
C. Förbättrad kollektivtrafik
För vardera åtgärden har ett antal beskrivningskategorier identifierats, det vill säga separerade
variationer av uppfattningar av den aktuella åtgärden. Efter varje sammanställning av uppfattningar av
en åtgärd har beskrivningskategorierna analyserats närmare i ett så kallat utfallsrum (se 3.2.4.3.Analys
ur det fenomenografiska perspektivet).

3.3.3.1. Lagstiftning om promillegräns
De variationer av uppfattningar som kan ses rörande ett eventuellt införande av promillegräns för
cykel har olika utgångspunkter. Dessa har sammanställts i följande beskrivningskategorier:
•

Beskrivningskategori 1: Lagen är uttryck för förmynderi

•

Beskrivningskategori 2: Lagen har negativ påverkan på mobilitet

•

Beskrivningskategori 3: Lagen måste relateras till problemets omfattning

•

Beskrivningskategori 4: Lagen har inte effekt på trafiksäkerheten

•

Beskrivningskategori 5: Lagen har effekt på trafiksäkerheten

•

Beskrivningskategori 6: Lagen är inte rättvisande

Beskrivningskategori 1: Lagen är uttryck för förmynderi
Att införa promillegräns för cykel är uttryck för förmynderi och förstatligande och symboliserar
”trygghetsnarkomansverige”. Det är den enskilde individens rätt att själv fatta beslut om och ta ansvar för
alkoholpåverkad cykling.
Bland respondenterna finns de som uppfattar en lagstiftning i form av promillegräns för cykel som
uttryck för förmynderi. Man talar i termer som ”överstatlighet i riktning mot en kommunistisk stat”,
”politikers klåfingrighet”, ”trygghetsnarkomansverige” och att staten inte får vara för mycket
”storebror”. Liknande tankegångar ges i följande citat:
Nej, det får inte vara nån promillegräns när man cyklar. Jag vill inte. /.../ Inte en
lagstiftning till. Vi är så duktiga på allting här i Sverige, det ska gå så bra. Nej, låt oss
cykla med lite alkohol i blodet. (Gunilla, 74 år)
Det blir så anti, man kanske... Trotscykling, jag ska minsann cykla, ingen ska få
bestämma, det är mitt frihetsfordon. Förmyndarsverige, får man inte skita längre utan
att... du vet, hela det där. Man kanske tycker att cykeln är en förlängning av sina armar
och ben och man upplever att man är inne och nafsar i ens. (Agnes, 49 år)
I det senare citatet speglas även hur ett förbud mot ett beteende som dels ses som oproblematiskt, dels
som viktigt i vardagen, är en form av integritetskränkning. Konsekvensen kan bli att man överskrider
lagen av ren trots, menar respondenten. Uppfattningen av att promillegräns för cykel är uttryck för
förmynderi handlar också om att det är upp till medborgaren själv att ta ansvar för sina handlingar:
Där tycker kanske jag att jag ska ta det ansvaret själv som medborgare. (Marita, 44 år)
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Beskrivningskategori 2: Lagen har negativ påverkan på mobiliteten
Ett eventuellt införande av promillegräns för cykel skulle innebära en begränsad mobilitet och
smidighet, eftersom cykel oftast är det bästa och mest praktiska färdmedlet i de sammanhang man
druckit alkohol.
I intervjuerna framkommer tydligt att cykel många gånger ses som det bästa färdsmedelsalternativet då
man har druckit alkohol. Även om man bara har tagit något glas vin, till exempel i samband med after
work, så ses det som otänkbart att därefter ta bilen. Det går snabbare att cykla än att gå, och cykel är
ett betydligt smidigare färdmedel än kollektivtrafik. Häri kan en intressekonflikt ses mellan mobilitet
och trafiksäkerhet. Följande respondent menar till exempel att en promillegräns för cykel skulle
krångla till och försvåra vardagen:
Personligen skulle jag tycka det var ett nederlag, för det skulle hindra mig. /.../ Det är av
rent praktiska skäl. (John, 30)
Beskrivningskategori 3: Lagen måste relateras till problemets omfattning
Om resurser ska satsas på en lag om promillegräns för cykel, oavsett promillenivå, måste det vara
förankrat i fakta och kunskap om att alkoholpåverkad cykling verkligen är ett samhällsproblem.
Om lagar inte upplevs som berättigade är risken stor att de inte efterlevs.
I samband med att respondenterna får frågan om hur de ser på en lag om promillegräns för cykel
ställer flera av dem en motfråga: Hur stort är problemet? Flera av respondenterna menar att de inte vet
hur omfattande problemet är. De kan även vara osäkra på vilka regler som gäller för cyklister. Detta
leder i sin tur till ett resonemang om att en lag om promillegräns för cykel måste vara berättigad. Det
måste till exempel finnas statistiskt underlag som kan påvisa att alkoholpåverkad cykling verkligen är
ett samhällsproblem:
Är det ett problem som finns eller inte? Det är väl något man skulle ta reda på först och
främst kanske... /.../ Är det så att om man vet att si och så många procent skadas svårt på
grund av att man har cyklat eller har dött, att det är någon procentsats, och utifrån det
skulle det vara aktuellt med. (Rolf, 58)
I intervjuerna jämförs olycksrisk för alkoholpåverkad cykling med olycksrisk för rattfylleri.
Konsekvenserna för rattfylleri ses som större än för alkoholpåverkad cykling, varför flera anser att
promillegränsen för cykel borde vara högre än för bil, om en sådan lag skulle införas. Framförallt är
det konsekvenserna för andra trafikanter som avses i detta sammanhang, och inte i första hand
cyklistens eller bilförarens grad av olycksskada.
I intervjuerna framträder också en viss skepticism till att det verkligen skulle vara ett stort
samhällsproblem, och det finns även respondenter med uppfattningen att alkoholpåverkad cykling
överhuvudtaget inte är ett samhällsproblem. Detta innebär att man också har en uppfattning av att
promillegräns för cykel inte är aktuellt.
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang om problemets omfattning påpekar några respondenter
att polisen borde ha viktigare arbetsuppgifter än att kontrollera cyklisters nykterhet. Istället för att
åtgärder riktas specifikt mot alkoholpåverkad cykling borde satsningar handla om fysiska åtgärder
avseende cyklisters säkerhet, så som till exempel bättre cykelbanor, menar en respondent.
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Beskrivningskategori 4: Lagen har ingen effekt på trafiksäkerheten
En promillegräns för cykling är effektlös eftersom den inte kommer att efterlevas, av olika skäl. En
sådan lag kan till och med innebära negativa bieffekter.
Flera av respondenterna beskriver en lag om promillegräns mot alkoholpåverkad cykling som
effektlös, varför det inte bör införas. Man tror inte att cyklister skulle följa lagen, av olika skäl.
Ett skäl till att cyklister inte skulle följa en promillegräns är att den inte skulle kännas relevant, med
påföljd att människor tappar tilltro till lagen. Alkoholpåverkad cykling ses inte som ett problem. En
sådan lag skulle därför kännas orealistisk och absurd, på gränsen till löjlig och komisk:
Liksom att man inte kan trampa ner och ta en öl, och då tror jag folk börjar skratta. Tänk
på alla som cyklar till en fotbollsmatch, alltså jag behöver inte gå längre [skratt].
Välkommen, ställ dig framför Swedbanks-stadion i Malmö och tala om för det gänget att
dom inte får cykla hem. Grattis! [skratt]. (Elinor, 65 år)
Det handlar om en redan etablerad acceptans för alkoholpåverkad cykling, och som skulle motverka
efterlevnad av promillegräns för cykel. Men även promillenivå har betydelse för om lagen förväntas
efterlevas eller inte. Är det en låg promillenivå kommer den sannolikt inte att uppfattas som realistisk,
och av den anledningen inte efterföljas, menar till exempel en respondent. Om promillegränsen skulle
vara densamma som för bilar, det vill säga 0,2 promille, skulle detta innebära förlorat förtroende för
lagstiftningar överlag, menar några respondenter (jfr ovan). Påföljd och bieffekt kan bli att även andra
lagar bryts:
Nu bara spånar jag, men det kanske skulle bli så där ’nu skiter jag i alltihopa, skiter i det
här med hjälmen, jag kör som jag vill’, att det blir som något anti... Ännu kaxigare.
(Agnes, 49 år)
Ett fåtal av respondenterna tror också att ett införande av promillegräns för cykel skulle kunna leda till
att en del skulle köra bil alkoholpåverkade, med anledningen av att en sådan lag skulle innebära brist
på respekt för lagar generellt, så som beskrivits ovan. Ett framträdande skäl till att bryta mot en
eventuell promillegräns för cykel uppges även vara att den ändå inte skulle komma att kontrolleras i
tillräckligt stor omfattning. I intervjuerna framkommer också att man tror att lagen skulle ignoreras av
dem som ser cykeln som det enda alternativa färdmedlet efter till exempel att krogbesök. En
respondent menar också att det i slutänden är bättre att ta cykeln än bilen när man är alkoholpåverkad.
Bland respondenterna finns de som fram till intervjutillfället har trott att det redan finns promillegräns
för cykel. Samtidigt uppger de att de cyklar alkoholpåverkade efter till exempel ett krogbesök eller
efter att ha varit på middag hos vänner. Detta i sig indikerar att en eventuell framtida promillegräns för
cykel inte skulle ha en effekt för alla cyklister.
Beskrivningskategori 5: Lagen har effekt på trafiksäkerheten
Lag om promillegräns för cykel borde leda till efterlevnad, vilket i sin tur minskar olyckor orsakade
av alkoholpåverkad cykling. Efterlevnad kan bero på straffets konsekvenser och/eller lagens
symbolvärde och som på sikt kan generera förändrad attityd. Goda effekter förutsätter dock
uppföljning av efterlevnad.
Efterlevs en lag om promillegräns för cykling borde olyckor orsakade av alkoholpåverkad cykling
reduceras, påpekas det i intervjuerna. Efterlevnad kan i sin tur bero på olika saker.
Ett skäl till efterlevnad är enligt flera respondenter risken för poliskontroll och de straffkonsekvenser
som det kan innebära. Detta ses dock avhängigt att det verkligen sker uppföljning av lagen i form av
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just poliskontroller. Exempel på ”effektiva” straff som tas upp i intervjuerna är återkallande av
körkort, försvårande för ungdomar att ta körkort, beslagtagande av cykel samt bot.
Det kan även handla om effekt med anledning av lagens symbolvärde. En respondent tror till exempel
att införande av en promillegräns för cykel kan få effekt på så sätt att det kan påverka attityder i rätt
riktning, genom en fingervisning om att det faktiskt är farligt att cykla alkoholpåverkad och att det inte
är ett accepterat beteende. En respondent menar också att man som förälder skulle gynnas av en
promillegräns för cykel, eftersom en lag har större tyngd än en mammas eller pappas förmaningar om
att inte cykla alkoholpåverkad.
Några av dem som utgår från hur de själva skulle påverkas av en promillegräns för cykel påpekar att
de visserligen kanske skulle tycka att det är en ”larvig” lag, men att de ändå skulle följa den, vilket
följande citat belyser:
Larvigt, men de har ju bestämt det. /.../ Så då får man rätta sig efter det. Då vet man vad
man har att rätta sig efter. /.../ Men jag skulle acceptera det. Kanske knorra lite, men det
vet jag inte. Lagar är till för att följas. (Anna, 68 år)
På sikt skulle en promillegräns för cykel kunna innebära att värderingar kring alkoholpåverkad cykling
förändras, menar flera respondenter. Några respondenter gör i detta sammanhang jämförelser med
historiska laginföranden av olika slag, och dess långsiktiga effekter på attityd och beteende. Här följer
ett exempel på detta:
... ungefär som med bilbältet, det tog ju säkert en stund innan folk började acceptera det
också. Och nu är det nästan ingen som ifrågasätter det. Nej. Men under en
övergångsperiod så skulle man nog tycka det var konstigt. Men sedan när det liksom har
satt sig, då är det bara... då tror jag att det kan gå över till att bli en självklarhet. Om
man liksom gör det på ett bra sätt. (Hanna, 49 år)
Vidare påpekas det i intervjuerna att en promillegräns för cykel visserligen kanske inte skulle få
människor att helt sluta med att cykla alkoholpåverkade, men att den möjligen skulle bidra till
eftertanke och minskad alkoholkonsumtion.
Beskrivningskategori 6: Lagen är inte rättvisande
Promillegräns är inte tillförlitligt vad gäller bedömning av cyklistens tillstånd. Det är flera faktorer
än promillehalt som avgör hur påverkad en individ är – olika individer påverkas i olika grad, även
om de har samma promille. Hänsyn borde därför tas även till funktion, till exempel om cyklisten
kan cykla rakt och har kvar sin uppmärksamhet.
Att bedöma en cyklists tillstånd genom att mäta promillehalt är inte rättvisande, anser några av
respondenterna. Olika människor ”tål” olika mängder av alkohol, och tillståndet är också beroende av
faktorer som trötthet och om man har ätit eller inte:
Det är ju inte så att när man är över en viss promillegräns så blir man en dålig chaufför
eller cyklist, och under så är det helt okej, utan det är ju nån form av sannolikhetskurva,
och den kan man ju glida på ändå, beroende på om man är trött eller stressad eller orolig
eller nånting. (Kristoffer, 57 år)
Istället för lagstiftning om promillegräns för cykel anser några av respondenterna att lag och straff
snarare borde utgå från den aktuella cyklistens tillstånd rent funktionellt. Ett alternativ är att hänsyn tas
till både promillegräns och funktionsgräns:
Ja, mer kanske en funktionsgräns och promillegräns, alltså hitta något samband mellan
promillegränsen och funktionsgränsen. För det är olika för folk. (Tindra, 22 år)
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Utfallsrum: Relationer mellan uppfattningar av lagstiftning om promillegräns
Det finns en gemensam beröringspunkt för kategorierna, som handlar om tilltro till lagen. I kategori 1
(Lagen är uttryck för förmynderi) ses ingen tilltro till lagen i det att den skulle symbolisera
förmynderi, och där utgångspunkten kan sägas vara av ideologisk karaktär. I kategori 2 (Lagen har
negativ påverkan på mobilitet) finns en liknande uppfattning, men som mer handlar om mobilitetsmöjligheter än om ideologisk uppfattning. Tilltron vacklar även i kategori 3, utifrån om alkoholpåverkad cykling ses som ett samhällsproblem värt att åtgärda genom införande av promillegräns. I
kategorierna 4 (Lagen har inte effekt på trafiksäkerheten) och 5 (Lagen har effekt på trafiksäkerheten)
har tilltron stor tyngd, eftersom uppfattningarna av att promillegräns inte har effekt respektive har
effekt i hög grad kan kopplas till tilltro. I kategori 6 (Lagen är inte rättvisande), slutligen, ses en
promillegräns inte som rättvisande, vilket också kan relateras till bristande tilltro till sådan lag.

3.3.3.2. Kampanjer
Förutom lagstiftning i form av promillegräns för cykel resonerar respondenterna kring kampanjer för
att minska alkoholpåverkad cykling, och om vilka former som kan ha bäst effekt. Ingen av
respondenterna är direkt negativ till kampanjer för att minska alkoholpåverkad cykling, på det sätt som
kan ses för ett eventuellt införande av en promillegräns. Beskrivningskategorierna för kampanjer
speglar därför generellt en positiv inställning till denna åtgärdsform. Sammantaget handlar det istället
om olika pedagogiska grepp för att en kampanj ska få effekt.
Följande aspekter – beskrivningskategorier – har framträtt i intervjuerna vad gäller kampanjer som
åtgärd mot alkoholpåverkad cykling:
•

Beskrivningskategori 1: Kampanjer med symbolvärde

•

Beskrivningskategori 2: Kampanjer utan ”pekpinnar”

•

Beskrivningskategori 3: Kampanjer som avskräcker

•

Beskrivningskategori 4: Kampanjer med förebilder

Beskrivningskategori 1: Kampanjer med symbolvärde
Kampanjer för att minska alkoholpåverkad cykling kan vara effektiva om de förmedlar ett
symbolvärde om vad som är rätt och fel, och vilka de juridiska konsekvenserna kan bli om man
bryter mot lagen.
Om det finns lag om förbud mot alkoholpåverkad cykling så kan en kampanj styrka lagens effekt
genom att ha fokus på att det är ett olagligt beteende, och att man kan straffas för det, menar några av
respondenterna. Kampanjer kan överlag fungera som symbolvärde, menar några respondenter,
eftersom det visar vad som är rätt respektive fel beteende. Följande citat är exempel på detta:
För en information som säger ’tänk på att inte cykla när du är för full’, vad säger det?
Det begriper väl alla ändå. Utan det måste nästan kopplas till någon signal som säger att
det är inte tillåtet att göra så och så. (Ove, 72 år)
Och sedan kanske som en liten eftertanke då, mera ’dessutom är det olagligt och du kan
straffas’. Det är det som är huvudmeddelandet. (Agneta, 64 år)
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Beskrivningskategori 2: Kampanjer utan ”pekpinnar”
En lyckad kampanj är utformad som samhällsinformation byggd på fakta och statistik, men som
framställs på ett lättsamt sätt och utan ”pekpinnar”.
Utgångspunkten för kampanjer för att minska alkoholpåverkad cykling bör vara statistik och fakta,
menar några av respondenterna. Men det är viktigt att mottagaren inte ”blir skriven på näsan”:
Folk vill ju verkligen inte bli liksom skrivna på näsan. Eller känna sig... dom vill inte
känna sig som dåliga människor. (Hanna, 49 år)
Liknande tankegångar finns hos en respondent som inte tror på ”pekpinnar”. Istället bör budskap ges
på ett pedagogiskt, och gärna roligt sätt:
Men jag tror att det är... någon slags pedagogisk... inte så pekpinneaktig, men rolig
pedagogisk klisterlapp, haha! Något sadelskydd... /.../ “You wouldn't drive med två glas
vin, would you?”. (Agnes, 49 år)
Beskrivningskategori 3: Kampanjer som skrämmer
För att skapa insikt om riskerna med att cykla alkoholpåverkad bör kampanjer utformas med
avskräckande syfte.
En uppfattning rörande informationskampanjer är att sådana kan ha effekt om de förmedlas på ett sätt
så att de får en avskräckande effekt. Det kan till exempel handla om otäcka bilder och/eller filmer av
olyckor, det vill säga vilka konsekvenser beteendet kan få. Sådana kampanjer skapar insikt och får
människor att reflektera, menar till exempel några av respondenterna. Här följer ett uttalande:
Jag tänkte med worst case scenario, att man gör någon sorts film /.../ Någon som cyklar i
fyllan i allra största välmening som cyklar på ett barn. Det finns en del sådana som är
ganska effektfulla. För det är ju absolut inte meningen, ’jag hade ju bara varit och ätit
lite indisk mat och tagit några glas’. Och så bam! händer något. /.../ Och det här blir
konsekvenserna av det här... så här illa har det gått för många av dom. Inte bara en
olycka, utan man kanske kan liksom... berätta vad, ja, det här resulterade i det här och
det här. Den här människan råkade ut för det här. (Hanna, 49 år)
Beskrivningskategori 4: Kampanjer med förebilder
För att dra åt sig uppmärksamhet kan kampanjer innefatta kända personer, som i egenskap av att
vara förebilder kan förmedla budskapet om vikten av att inte cykla efter att ha druckit alkohol.
I diskussionerna om vilken form av kampanj som skulle få bäst effekt lyfter någon betydelsen av
kända personers medverkan. Kända personer som är förebilder kan påverka mottagaren att ta till sig
budskapet om vikten av att inte cykla efter att ha druckit alkohol.
Det tror jag säkert om man tittar på till exempel små reklamgrejer på sociala medier och
annat det tror jag nog att det har effekt, gärna med någon rolig kändis som gör
någonting. Det tror jag att det blir genomslag. (Agneta, 64 år)
Utfallsrum: Relationer mellan uppfattningar av kampanjer
Respondenterna har i intervjuerna själva tagit upp vilka former av kampanjer som de tror kunna
minska alkoholpåverkad cykling. Detta innebär att man inte har resonerat kring andra former av
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kampanjer än de som man själv tagit upp, varför det inte finns någon uttalad kritik för respektive
beskrivningskategori.
Det gemensamma för samtliga beskrivningskategorier är att de beskriver informationskampanjer som
en åtgärd som kan reducera alkoholpåverkad cykling. Det som skiljer dem åt är metoderna.

3.3.3.3. Förbättrad kollektivtrafik
I intervjuerna lyfter flertalet av respondenterna cykeln som det bästa färdmedlet i samband med att
man har druckit alkohol. Att istället välja kollektivtrafik bedöms inte som ett bra alternativ av flera
anledningar. Det ses som dyrt, och tiderna passar inte alltid. Detta föranleder frågan huruvida en
satsning på förbättrad kollektivtrafik kan påverka människors val av färdmedel efter alkoholkonsumtion.
Utifrån intervjuerna kan två beskrivningskategorier ses, där den ena utgörs av en negativ uppfattning
och den andra av en positiv uppfattning:
•

Beskrivningskategori 1: Förbättrad kollektivtrafiken minskar inte alkoholpåverkad cykling

•

Beskrivningskategori 2: Förbättrad kollektivtrafiken kan minska alkoholpåverkad cykling

Beskrivningskategori 1: Förbättrad kollektivtrafik minskar inte alkoholpåverkad cykling
En satsning på kollektivtrafiken med syfte att minska alkoholpåverkad cykling har ingen effekt.
Detta eftersom cykeln i slutänden oftast är det bästa färdmedlet i dessa sammanhang; mobiliteten
går före trafiksäkerheten.
Att välja kollektivtrafik framför cykel är inte ett alternativ enligt de flesta av de intervjuade. Flera ser
inte heller en förbättring av kollektivtrafiken som en åtgärd som skulle kunna få människor att ändra
på den uppfattningen. Att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken med utgångspunkt i att reducera
alkoholpåverkad cykling ses dessutom som ett slöseri med resurser:
För alltså ska man bygga ut kollektivtrafik och grejer så är ju det naturligtvis... Ja, det
är... samhällsinsats, som vore jättetrevligt att göra. Men man är skyldig tycker jag som
medborgare att tänka på, vad kunde de här pengarna använts till istället? (Ove, 72 år)
Flera respondenter lyfter i intervjuerna att det måste finnas belägg på att alkoholpåverkad cykling
verkligen är ett samhällsproblem, i form av hög andel skador och dödsfall, om åtgärdsresurser ska
införas. När det gäller förbättrad kollektivtrafik ser exempelvis en respondent det som överdrivet att
bygga om hela kollektivtrafiksnätet för att folk inte, vid enstaka tillfällen, ska cykla måttligt alkoholpåverkade. Följande respondent tror inte heller att en förbättrad kollektivtrafik i form av gratis resor
och ökad tillgänglighet skulle öka den egna motivationen till att välja till exempel buss framför cykel
efter alkoholintag:
Nej det hade inte spelat in alls. Jag åker buss nästan gratis nu så att... för att det är så
billigt. Så det har ingen som helst betydelse. (Elinor, 65 år)
Beskrivningskategori 2: Förbättrad kollektivtrafik kan minska alkoholpåverkad cykling
En förbättrad kollektivtrafik kan minska alkoholpåverkad cykling, eftersom det ofta är just brist på
alternativa färdmedel som leder till alkoholpåverkad cykling.
Några respondenter ser en utökad och förbättrad kollektivtrafik som ett alternativ för att minska
alkoholpåverkad cykling, det vill säga att man väljer kollektivtrafiken istället för cykeln. I detta
sammanhang är det inte enbart en utökning av turer som avses, utan även en lägre kostnad eftersom
just kostnaden uppfattas vara en viktig anledning för att välja cykel framför kollektivtrafik:
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Intervjuare: Att det då bör finnas bra kollektiv... alternativ, helt enkelt?
Precis. Och som inte kostar för mycket, för cykel är billigt också. Det är många som
kanske inte har råd med ett dyrare sätt. (Agneta, 64 år)
Utfallsrum: Relationer mellan uppfattningar av förbättrad kollektivtrafik
I kategori 1 (Förbättrad kollektivtrafik minskar inte alkoholpåverkad cykling) ser inte
respondenterna en förbättrad kollektivtrafik som en åtgärd som skulle kunna få människor att
välja kollektivtrafik framför cykel i samband med alkoholintag. Anledningen är att cykel ofta
ses som det bästa färdmedlet i dessa situationer, och dess smidighet och möjlighet till flexibelt
resande överträffar i slutänden kollektivtrafiken. Mobiliteten går här före eventuella risker med
att cykla alkoholpåverkad. I kategori 2 (Förbättrad kollektivtrafik kan minska alkoholpåverkad
cykling) är utgångspunkten däremot att en förbättrad och mer attraktiv kollektivtrafik skulle
kunna få människor att välja detta färdmedel istället för att cykla alkoholpåverkade.

3.3.3.4. Sammanfattning och slutsatser av de fenomenografiska resultaten
Resultaten från den fenomenografiska studien pekar på att det finns en låg acceptans för införande av
promillegräns för cykling. Sammantaget indikerar resultaten att en promillegräns skulle efterlevas i
mycket låg utsträckning. Detta kan relateras till att man inte ser alkoholpåverkad cykling som ett
samhällsproblem, att man ser det som ett förmynderi och/eller att man likväl väljer det smidigaste och
mest praktiska färdmedlet i situationer då man druckit alkohol. Vidare kan en förbättrad kollektivtrafik
ha effekt enligt en del respondenter, men det finns också en uppfattning av att det inte har effekt;
mobiliteten går före trafiksäkerheten. Slutligen är kampanjer mot alkoholpåverkad cykling den åtgärd
som beskrivs kunna ha effekt, beroende på hur de utformas.
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4.

Diskussion

Det övergripande syftet med studien var att öka kunskapen om alkohol i samband med cykling.
Analysen av Trafikverkets djupstudiedata över omkomna cyklister gavi detta sammanhang utförlig
statistik över de olyckor där cyklister varit alkoholpåverkade medan den tvärvetenskapliga
intervjustudien gav en djupare kunskap om cyklisters föreställningar, emotioner och uppfattningar
rörande alkohol och cykling.
Resultaten från analysen av Trafikverkets djupstudier över omkomna cyklister som varit alkoholpåverkade vid olyckstillfället visar att cirka 15 procent har haft en alkoholkoncentration över 0,2
promille i blodet (beräknat på alla cyklister där alkoholförekomst undersökts). Detta är något lägre än
vad man hittar bland motorfordonsförare, där andelen är cirka 21 procent bland omkomna förare i
Sverige (Ahlner m.fl., 2014). Det är svårt att hitta information om alkoholpåverkan hos omkomna
cyklister i andra länder men data från USA visar att 28 procent av alla omkomna cyklister hade mer än
0,1 promille alkohol i blodet vid olyckan och att 24 procent hade över 0,8 procent (NHTSA, 2014).
Vidare har de flesta cyklister som omkommit med alkohol i blodet också haft höga koncentrationer.
Medelkoncentrationen var 1,78 promille; 5 cyklister hade under 1,0 promille och resterande 22
cyklister hade över. Som jämförelse kan nämnas att bland omkomna alkoholpåverkade motorfordonsförare var medelkoncentrationen 1,67 promille, alltså i samma storleksordning som för cyklisterna
(Ahlner m.fl., 2014). Dessa höga koncentrationer kan tyda på att åtminstone en del av de omkomna
cyklisterna led av riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol.
Den deskriptiva analysen av djupstudiedata visar skillnader i könsfördelning, ålder och olyckstyp
mellan alkoholpåverkade och icke-alkoholpåverkade cyklister. Andelen män är större bland de
alkoholpåverkade cyklisterna än bland de icke-alkoholpåverkade och medelåldern är något lägre bland
de alkoholpåverkade. När det gäller olyckstyp är andelen alkoholpåverkade högre i singelolyckor än i
kollision med motorfordon. Eftersom det totalt sett är få alkoholpåverkade cyklister så ska dessa
skillnader tolkas med försiktighet. Man kan dock konstatera att samma mönster gäller för omkomna
personbilsförare (Forsman, 2015).
När man går igenom djupstudiematerialet får man intrycket av att flera av olyckorna har inträffat på
grund av nedsatt omdöme bland de alkoholpåverkade cyklisterna. Till exempel har de plötsligt cyklat
ut på en trafikerad väg i mörker utan lyse, de har missbedömt avstånd till trottoarkanter och/eller inte
varit uppmärksamma på omgivande trafik. Det är dock viktigt att konstatera att sådant beteende också
förekommer bland icke-alkoholpåverkade cyklister så det är svårt att dra några slutsatser om hur stor
inverkan alkoholen har haft. Eftersom vi inte heller vet hur vanligt det är att cykla alkoholpåverkad
kan vi genom den här studien inte beräkna vilken risk det innebär att cykla alkoholpåverkad jämfört
med risken att cykla icke-alkoholpåverkad. Den internationella litteraturen är också mycket begränsad
inom detta område. En studie från Kanada (Asbridge, m. fl., 2014) visar att det är 4 gånger högre odds
att som cyklist skadas om man är alkoholpåverkad än om man är icke-alkoholpåverkad. Detta stödjs
även av en spansk studie som visar en ökad risk att skadas i en olycka om man cyklar under påverkan
av alkohol eller droger (Martínez-Ruiz m. fl., 2013). Båda dessa studier hade dock vissa
metodologiska brister och det behövs mer forskning kring alkoholens effekter på cyklister; och då inte
minst på cyklisternas kognitiva förmåga.
Resultaten från analysen av djupstudiedata visar vidare att ingen av de alkoholpåverkade cyklisterna
hade hjälm (okänt i ett fall). I många olyckor, speciellt när det gäller kollision med motorfordon, är
visserligen skadorna så svåra att en hjälm inte hade hjälpt, men det finns fall där Trafikverkets utredare
bedömt att cyklisten sannolikt hade överlevt med hjälm. Vidare har cyklisten, i fyra av fem
kollisionsolyckor som skett i mörker, inte haft lyse på cykeln. Här går det inte att bedöma utgången av
olyckorna om cyklisten synts bättre, men det ger i alla fall övriga trafikanter en chans att upptäcka
cyklisten.
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Resultaten från det socialpsykologiska perspektivet av intervjustudien visar att många människor ser
stora fördelar (praktiskt, fritt, tryggt, trevligt och bättre än att ta bilen) med att cykla trots att de är
alkoholpåverkade samtidigt som riskerna (försämrad förmåga, fara för sig själv och fara för andra)
kanske inte är något de alltid tänker på. Vidare tror många även att andra människor tycker det är
acceptabelt att de cyklar trots att de är alkoholpåverkade. Om man vill minska den alkoholpåverkade
cyklingen måste man alltså sätta in så starka åtgärder att de väger tyngre än fördelarna och den sociala
acceptansen att cykla alkoholpåverkad. Många av de faktorer som enligt respondenterna gör det
svårare att välja cykeln trots alkoholpåverkan kan dock inte användas (exempelvis är det svårt/
omöjligt att åstadkomma försvårande omständigheter så som dåligt väder, cykelovänlig infrastruktur
så som mycket trafik, föräldraskap och erfarenhet så som tidigare olycksinblandning). Att förbättra
kollektivtrafik så mycket att den börjar ses som ett bättre alternativ än cykeln, med alla dess fördelar,
kan också vara svårt. De alternativ som då återstår är att försöka skapa samhällets fördömande genom
införandet av promillegräns eller att med hjälp av information och/eller kampanjer försöka påverka
mängden alkohol och/eller gruppmotståndet. Dessa åtgärder kommer diskuteras mer utförligt nedan.
Resultaten från det emotionssociologiska perspektivet av intervjustudien visar att människor inte
upplever några speciella känslor inför att berätta för sin omgivning att de cyklat i samband med att de
har druckit alkohol, förutsatt att berusningen är måttlig. Vidare beskriver de att pinsamhet är den mest
framträdande känslan som är associerad med att berätta om att man cyklat omkull under påverkan av
alkohol. När det handlar om att cykla på någon i samband med att vara påverkad var skam den tydligt
framträdande känslan. Sammanfattningsvis visar denna analys att de sociala normerna anger att cykla i
alkoholpåverkad är något som är accepterat att göra, så länge inget särskilt inträffar och cyklingen kan
genomföras på ett säkert sätt. Det förväntas dock att en person som druckit så mycket att cyklingen
inte kan genomföras på ett säkert sätt har omdömet att ta själv ta beslutet att avstå.
Resultaten från den fenomenografiska perspektivet av intervjustudien visar att det finns en låg
acceptans för införande av promillegräns för cykling. Sammantaget indikerar resultaten att en
promillegräns skulle efterlevas i mycket låg utsträckning. Detta kan relateras till att man inte ser
alkoholpåverkad cykling som ett samhällsproblem, att man ser ett eventuellt införande av
promillegräns som ett förmynderi och/eller att man likväl väljer cykeln i de situationer då man druckit
alkohol eftersom det anses smidigaste och mest praktiska. Vidare kan en förbättrad kollektivtrafik ha
effekt enligt en del respondenter, men det finns också en uppfattning av att det inte har effekt;
mobiliteten går före trafiksäkerheten. Slutligen är kampanjer mot alkoholpåverkad cykling den åtgärd
som beskrivs kunna ha effekt, men där det finns olika uppfattningar om hur de bör utformas.
Resultaten från det socialpsykologiska perspektivet av intervjustudien tyder alltså på att man skulle
kunna minska antalet alkoholpåverkade cyklister och/eller mängden alkohol hos dessa cyklister genom
att skapa ett samhällets fördömande med hjälp av lagändring. I Trafikförordning (1998:1276) 3kap 1§
står det att; fordon inte får framföras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av
alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen, eller av andra skäl inte kan framföra fordonet på
ett betryggande sätt. Eftersom cykeln i juridisk mening är ett fordon gäller förordningen även för
cyklister som alltså måste kunna framföra sin cykel på ett betryggande sätt. Vidare är det möjligt att
som cyklist bli åtalad för exempelvis vårdslöshet i trafik. I Lag (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott finns följande skrivelse: ”Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon
annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till
förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till
dagsböter”. Resultatet från det emotionssociologiska perspektivet visar att personer som trots
alkoholpåverkan fortfarande kan cykla på ett säkert sätt, utan att vare sig cykla omkull eller cykla på
någon annan, sannolikt inte kommer att mötas av några sociala sanktioner. Detta innebär alltså att
dagens lagstiftning där alkoholpåverkade cyklister kan åtalas för vårdslöshet i trafiken – men inte för
själva alkoholpåverkan – sammanfaller väl med den sociala normen. Att under dessa omständigheter
införa en promillegräns – som strider mot den sociala normen – skulle antagligen möta stort motstånd
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och dessutom kräva omfattande övervakning och sanktionering för att bli effektiv. Att acceptansen för
införandet av en promillegräns och efterlevnaden av densamma skulle bli låg stödjs även av resultaten
från det fenomenografiska perspektivet av intervjustudien varför detta åtgärdsförslag inte kan
rekommenderas.
Ytterligare resultat från det socialpsykologiska tillsammans med resultat från det fenomenografiska
perspektivet av intervjustudien tyder på att information och/eller kampanjer skulle kunna minska
förekomsten av alkoholpåverkad cykling och/eller mängden alkohol i samband med cykling. Eftersom
analysen av Trafikverkets djupstudiedata visar att de flesta cyklister som omkommit haft en hög
blodalkoholkoncentration (medelkoncentrationen på 1,78 promille) vid olyckstillfället är det rimligt att
anta att en minskning av mängden av alkohol i samband med cykling skulle kunna ha positiva
effekter. Vidare skulle information och/eller kampanjer, gärna i kombination med polisövervakning,
för ökad användning av cykelhjälm och/eller cykellyse också kunna ha positiva effekter. Att
information och/eller kampanjer skulle kunna bidra till ökad trafiksäkerhet för cyklister stöds även av
resultaten från Phillips m. fl. (2009) meta-analys av 228 olika trafiksäkerhetskampanjer som visar att
en väl genomförd kampanj i genomsnitt minskar olycksrisken med 9 procent varför detta åtgärdsförslag kan rekommenderas. Det är dock viktigt att komma ihåg att personer som lider av riskbruk,
missbruk eller beroende av alkohol i första hand behöver vård. Detta för att minska risken för att
förolyckas i alkoholrelaterade cykelolyckor men också för att minska risken för att drabbas av sänkt
livskvalitet, sjukdom samt andra typer av olyckor.
Vidare tyder resultaten från både det socialpsykologiska och det fenomenografiska perspektivet på att
en förbättrad kollektivtrafik skulle kunna minska antalet alkoholpåverkade cyklister. Frågan är dock
om det över huvud taget är möjligt att förbättra kollektivtrafiken så mycket att den kan konkurrera
med cykeln. Vidare resultat från de bägge perspektiven visar nämligen att cykeln anses ha mycket
stora fördelar, trots alkoholpåverkan, då vissa menar att mobiliteten går före säkerheten. Denna åtgärd
kan därför inte rekommenderas utan ytterligare forskning.

4.1.

Metoddiskussion

Enligt Lincoln och Guba (1985) är trovärdighet (trustworthiness) ett begrepp som är lämpligt att
använda när det handlar om kvalitet i kvalitativa studier. Trovärdighetskriterier och tekniker för att
etablera trovärdighet i kvalitativa studier, har exempelvis formulerats av Lincoln & Guba (1985) och
Patton (2002). Utan att i detalj redogöra för dessa tekniker har följande gjorts för att etablera
trovärdighet i denna studie:
Respondenter av olika åldrar, kön och boende (landsbygd, tätort och storstad) deltog i intervjuerna. De
rekryterades med hjälp av SPAR för att få ett så brett spektrum som möjligt av olika uppfattningar om
cykling och alkohol som möjligt. Ett relativt stort antal (34) intervjuer genomfördes fördelat på
respondenter från Borlänge kommun, Linköping kommun och Stockholm kommun. Ett sätt att avgöra
när antalet intervjuer är tillräckligt är när fler intervjuer inte genererar någon ny information, när så
kallad teoretisk mättnad har nåtts (Patton, 2002; Kvale, 2002; Repstad, 1999). Forskarna i denna studie
upplevde alla att någon ny väsentlig information inte framkom mot slutet av datainsamlingen, vilket
indikerar att teoretisk mättnad nåtts.
Ytterligare ett sätt att öka trovärdigheten är att använda sig av så kallad triangulering (Patton, 2002;
Lincoln & Guba, 1985). Med triangulering menas att man exempelvis samlar in data från olika källor,
är flera datainsamlare, använder olika teoretiska perspektiv för att belysa ett område et cetera. I denna
studie har triangulering skett genom att alla forskare har deltagit i planeringen av studien, samt vid
datainsamlingen (genomfört intervjuer). Dessutom har intervjumaterialet analyserats utifrån tre olika
teoretiska perspektiv vilka tillsammans bidrar till en heltäckande förståelse av fenomenet cykling och
alkohol. Tillsammans stärker dessa aspekter studiens trovärdighet.
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När det handlar om huruvida kvalitativa studiers resultat kan sägas gälla i andra miljöer och för andra
människor än enbart för de som deltar i den aktuella studien talar Lincoln och Guba (1985) om
överförbarhet (inom det kvantitativa forskningsparadigmet används begreppet generaliserbarhet, men
i kvalitativa studier är det irrelevant och olämpligt att tala om generaliserbarhet). Graden av överförbarhet för en kvalitativ studie är en direkt funktion av likheten mellan de två kontexterna, alltså den
kontext där studien görs och den kontext som man vill överföra resultaten till. Alltså är hypotesen att
en kvalitativ studie har hög överförbarhet och giltighet i en miljö som liknar den som den ursprungliga
studien gjordes i. Frågan för denna studie är alltså i vilken miljö eller kontext människorna i denna
studie återfinns i ”i verkligheten”. Respondenterna till denna studie har medvetet rekryterats brett, från
landsbygd till storstad och med bred spridning vad gäller ålder och kön. Teoretisk mättnad har
dessutom uppnåtts vilket innebär att risken för att det skulle finnas fler uppfattningar som vi inte har
fångat är relativt låg. Med det sagt anser vi att det finns goda skäl att anta att denna studie har en hög
allmän giltighet, det vill säga att resultaten i hög grad borde gälla för ett brett spektrum av cyklister i
Sverige. Detta eftersom den sociala verkligheten är delad av många människor. Däremot är det svårare
att uttala sig om giltigheten bland specifika kulturer eller grupper, exempelvis nykterister eller de som
inte cyklar över huvud taget. Troligtvis är överförbarheten lägre till sådana grupper. En annan svaghet,
som har att göra med rekryteringen av respondenter, är att ingen som bor norr om Borlänge var med i
studien. Huruvida det i delar av norra Sverige skulle finns andra uppfattningar om fenomenet alkohol
och cykling, som inte framkom under dessa intervjuer, kan vi alltså inte säga någonting om.

4.2.

Sammanfattande rekommendationer

Utifrån resultaten av denna studie rekommenderas följande åtgärder för att minska antalet
alkoholpåverkade cyklister och/eller förbättra säkerheten för dem som cyklar alkoholpåverkade:
•

information och/eller kampanjer för att minska förekomsten av alkoholpåverkad cykling.

•

information och/eller kampanjer för att minska mängden alkohol i samband med cykling.

Däremot rekommenderas inte införandet av promillegräns (p.g.a. låg acceptans) och vi är tveksamma
till vilken potential förbättrad kollektivtrafik har (p.g.a. att det är så svårt/omöjligt att konkurrera med
cykelns alla fördelar) för att minska antalet alkoholpåverkade cyklister och/eller förbättra säkerheten
för dem som cyklar alkoholpåverkade.
Slutligen vill vi poängtera vikten av fortsatt forskning. Andel cyklister av totalt antal omkomna
trafikanter är cirka 7 procent2, medan cyklister utgör cirka 45 procent av alla allvarligt skadade
trafikanter (Amin, 2017). Det är därför viktigt att i fortsatt forskning även kunna studera alkoholpåverkade cyklister som skadats i olyckor. Uppgift om alkoholpåverkan hos skadade cyklister finns
dock endast i enstaka fall i den nationella olycksdatabasen Strada. För att kunna studera detta behövs
därför ny datainsamling. Vidare behövs även mer forskning om alkoholens effekter på cyklisters
motoriska, men kanske framför allt kognitiva, förmåga samt kopplingen mellan nedsatt förmåga och
ökad olycksrisk. För att studera detta krävs experimentella studier i kombination med fältstudier och
epidemiologiska studier.

2

År 2006–2015. Data från:
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/press/statistik/olycksstatistik/p_historiska_data_fardsatt
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Bilaga 1: Inbjudan

Vill du delta i en intervjustudie om
synen på alkohol i samband med cykling?
Vid VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) pågår just nu en studie som ska öka kunskapen
om synen på alkohol i samband med cykling. Studien är viktig eftersom statistik visar att många som
omkommit eller skadats allvarligt i cykelolyckor varit alkoholpåverkade.
Vill du bidra till denna studie genom att medverka i en intervju om din syn på alkohol i samband med
cykling? Oavsett om ditt svar är ja eller nej skulle vi uppskatta om du besvarar frågorna på den
bifogade svarstalongen, så att vi får ett så brett underlag som möjligt. Den ifyllda svarstalongen
skickar du sedan till oss i det portofria svarskuvertet.
Om du anger att du vill delta i intervjun kommer vi att ringa till dig när vi fått svarstalongen.
Då berättar vi mer om intervjun och du får möjlighet att ställa ytterligare frågor direkt till oss
om du vill. Vi kommer sedan överens om en tid och plats på din hemort för intervjun som tar
cirka 1 timme. Blir du inte kontaktad av oss så beror det på att vi fått in fler
intervjuanmälningar än vi behöver.
Vi vill betona att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan välja att avbryta intervjun
utan att förklara varför. Inga obehöriga kommer att kunna ta del av det du berättar och när projektet är
avslutat förstörs alla dokument med personuppgifter. Inga kopplingar till dig som person görs heller i
den rapport som blir resultatet av intervjuerna.
Efter genomförandet väljer du två biobiljetter eller fem Trisslotter som tack för ditt
deltagande.
Vill du senare ta del av rapporten ber vi dig kontakta oss under hösten 2016 eller hålla utkik på VTI:s
hemsida (www.vti.se) där den kommer att kunna laddas ned gratis.
Har du några frågor kring studien är du varmt välkommen att kontakta någon av oss.
Vänliga hälsningar,
Henriette Wallén Warner (projektledare)
# 070 943 01 19
henriette.wallen.warner@vti.se
Jonna Nyberg (intervjuare)
# 070 943 04 85
jonna.nyberg@vti.se
Jonas Ihlström (intervjuare)
# 072 164 83 84
jonas.ihlstrom@vti.se

Adressuppgifter har erhållits från Statens personadressregister (SPAR).
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Synen på alkohol i samband med cykling
1. När är du född? __________
2. Kön ____________________
3. Hur bor du?
 I storstad
 I tätort
 På landsbygd
4. Händer det att du cyklar?
 Ja, ofta
 Ja, ibland
 Nej, aldrig
5. Händer det att du dricker alkohol?
 Ja
 Nej
6. Händer det att du cyklar efter att du har druckit alkohol?
 Ja, ofta
 Ja, ibland
 Nej, aldrig
 Inte aktuellt (cyklar och/eller dricker aldrig)
Kan du tänka dig att delta i en intervju om synen på alkohol i samband med cykling?
 Ja, jag kan tänka mig att delta i en intervju om synen på alkohol i samband med cykling
Ange kontaktuppgifter nedan
 Nej, jag vill inte delta i en intervju om synen på alkohol i samband med cykling
Om du tackar nej behöver du inte ange kontaktuppgifter nedan, men vi skulle uppskatta
om du ändå skickar in svarstalongen
Var vänlig och texta tydligt!
Namn: __________________________________________________________
Gatuadress: ______________________________________________________
Postadress: _______________________________________________________
E-post: __________________________________________________________
Telefonnummer, dagtid: ________________ kvällstid: ____________________
Mobilnummer: ____________________________________________________

Som tack för mitt deltagande i intervjun skulle jag vilja ha:
 2 biobiljetter
 5 Trisslotter

Vänligen skicka tillbaka svarstalongen i det bifogade portofria svarskuvertet,
helst innan 2016-01-24.
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Bilaga 2: Intervjuguide

Synen på alkohol i samband med cykling
Intervjuaren inleder genom att berätta om projektet och frågar om den intervjuade undrar över något.
Kortfattad information om projektet finns i det inbjudningsbrev som de intervjuade fått skickat till sig
och tagit del av innan de anmälde sig till intervju på svarstalongen.
Intervjuaren frågar om det går bra att spela in intervjun på diktafon för minnets skull och för att
minska risken att den intervjuade blir misstolkad. Berättar vidare att intervjun kommer att skrivas ut,
men att det i intervjuutskrifterna inte kommer att finnas några personuppgifter som kan kopplas till
den enskilde individen, samt att det i rapporten inte kommer att vara möjligt att utläsa vem som har
sagt vad. Informerar även om att alla dokument med personuppgifter på förstörs efter projektets slut.
Innan intervjun informeras den intervjuade även om att hon/han kan avbryta intervjun när som helst
utan förklaring eller motivering.
A.

Inledning

1.

Hur använder du din cykel?
- hur ofta?
- typ av resor/varför man cyklar (ex. pendling, träning)

2.

Händer det att du själv cyklar efter att ha druckit alkohol?
- i vilka situationer?
- hur ofta?
- efter hur mycket alkohol (opåverkad/lätt berusad/kraftigt berusad)?
Alternativa frågor ställs sedan till dem som aldrig cyklar alkoholpåverkade.

Vi tänkte fortsätta prata lite om cykling och alkoholpåverkan. Med alkoholpåverkan menar vi
här att man druckit i sådan mängd att man känner sig påverkad av alkoholen i någon
utsträckning. Vi vill också poängtera att vi är helt neutrala och inte lägger in några värderingar
i det du säger.
B.

Huvuddel

1.

Hur ser du på att cykla alkoholpåverkad?
- finns det några/några fler fördelar/nackdelar
- kan du förklara hur du tänker – varför är det en fördel/nackdel?

2.

Hur skulle det kännas att berätta att du har cyklat när du har varit alkoholpåverkad?
- specifika känslor
- hur tror du att det skulle uppfattas av din omgivning om du berättade att du har cyklat
alkoholpåverkad

3.

Hur skulle det kännas att berätta att du har cyklat omkull när du har varit alkoholpåverkad?
- specifika känslor
- hur tror du att det skulle uppfattas av din omgivning om du berättade att du har cyklat omkull
när
du varit alkoholpåverkad?

4.

Hur skulle det kännas att berätta att du har cyklat på någon när du har varit
alkoholpåverkad?
- specifika känslor
- hur tror du att det skulle uppfattas av din omgivning om du berättade att du har cyklat på
någon när
du varit alkoholpåverkad?
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5.

Vad tror du att andra tycker om att du cyklar/om du skulle ha cyklat alkoholpåverkad?
Följdfråga för IAC: 5b. Får du några reaktioner på att du väljer att inte cykla
alkoholpåverkad?
- vilka personer i din omgivning (familjemedlemmar, vänner, kollegor) tycker/skulle tycka att
det är
ok/inte ok att du cyklar alkoholpåverkad
- vilka personer i din omgivning (familjemedlemmar, vänner, kollegor) cyklar/cyklar inte själva
alkoholpåverkade?
- mer generellt, vilka grupper (åldersgrupp) i samhället cyklar/cyklar inte alkoholpåverkade?

6.

Vad är det som får dig/skulle kunna få dig att cykla alkoholpåverkad och vad skulle få dig/får
dig att avstå?
- omständigheter/situationer/faktorer (ex. avstånd, kollektivtrafik, taxipriser, risk att skada
andra)?
- varför?

7.

Hur tänker du kring skillnaden mellan att cykla respektive köra bil alkoholpåverkad?

8.

Hur skulle det kännas att berätta om att du har cyklat, jämfört med att du har kört bil
alkoholpåverkad?
- specifika känslor

E.

Lagstiftning

1.

Tycker du att det behövs några åtgärder för att motverka alkoholpåverkad cykling?
(kampanjer, kollektivtrafik)

2.

Hur ser du på lagstiftning kring alkoholpåverkad cykling?
- behövs någon typ av lagstiftning?
- hur skulle den i så fall se ut - promillegräns?
- kan du tänka några negativa bieffekter av en sådan lag?
- hur tror du införandet av en promillegräns skulle påverka dig?
- hur skulle det kännas om du fick reda på att det från den 1 januari 2017 infördes en
promillegräns
för cykel?

F.

Avslutande fråga

1.

Är det något annat du skulle vilja ta upp kring det här med cykling och alkohol?

Då tackar jag så mycket för att du tog dig tid att svara på frågorna.
Dela ut 2 biobiljetter/5 Trisslotter.
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