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RATTFÄLLAN

Utvärdering av kurs för fängelsedömda rattfyllerister - återfall inom en fyra-

årsperiod

av Jan Törnros

Statens väg- och transportforskningsinstitut

58101 Linköping

SAMMANFATTNING

I en tidigare utförd utvärdering av Rattfällan konstaterades att förstagångsdömda

kursdeltagare hade lägre andel återfall i rattfylleri under en tvåårig uppföljnings-

period jämfört med en matchad kontrollgrupp. För tidigare dömda erhölls endast

en svag tendens i samma riktning. Syftet med föreliggande studie var att följa

jämförelsegrupperna ytterligare två år framåt i tiden.

Det visar sig att tendenserna håller i sig. För förstagångsdömda kursdeltagare var

återfallet signifikant lägre för kursdeltagarna även efter tre år samt efter fyra år.

Återfallet bland kursdeltagarna var ca 2/3 av motsvarande tal för kontrollgruppen

oavsett om uppföljningsperiodens längd är två, tre, eller fyra år.

För tidigare dömda var återfallet bland kursdeltagarna exakt lika stort som hos

kontrollgruppen efter tre år, men även efter fyra år var återfallet i de två jämförel-

segrupperna nära nog identiskt.

Då designen är kvasi-experimentell med otillräcklig kontroll över störande infly-

tanden, kan det inte uteslutas att andra faktorer vid sidan av kursdeltagandet kan

ha medverkat till erhållna skillnader mellan jämförelsegrupperna.
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RATTFÄLLAN ("The TRAP"')

Evaluation of an educational program for imprisoned drunk drivers -

recidivism rate within four years

by Jan Törnros

Swedish Road and Transport Research Institute

58195 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

In a previous evaluation of "Rattfällan" ("The Trap"), it was found that first

offenders participating in the program had a lower recidivism rate than a matched

control sample during a two year follow-up. For those with previous sentences,

only a weak tendency in the same direction appeared. The aim of the present study

was to follow the comparison groups for an additional two-year period.

It was found that the recidivism rate of the first offenders participating in the

program remained lower than that of the control group; the reduction was about

1/3, irrespective of the duration of the follow-up period (two years, three years or

four years).

For those with previous sentences, it was found that the recidivism rate was

exactly the same for the two comparison groups after three years, whereas after

four years it was practically the same.

Since the design of the study is quasi-experimental with insufficient control of

nuisance factors, it cannot be ruled out that factors other than program participa-

tion may have contributed to the differences between the comparison groups.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Sedan 1984 bedriver man inom kriminalvården en kursverksamhet för fängelse-

dömda rattfyllerister. Kursen är benämnd Rattfällan och är i första hand avsedd för

förstagångsdömda.

I en tidigare gjord utvärdering av denna kursverksamhet (Törnros, 1992) studerade

man bl a registrerade återfall i rattfylleri under en tvåårig uppföljningsperiod. Man

fann för förstagångsdömda att kursdeltagarna återföll i mindre utsträckning än

jämförelsegruppen under denna uppföljningsperiod. Ser man på utfallet för tidi-

gare dömda erhölls bara en svag tendens i samma riktning.

Syftet med föreliggande studie var att följa jämförelsegrupperna ytterligare två år

framåt i tiden.

VTT Meddelande 703



2 UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

Metodiken var exakt densamma som tillämpades i den förra studien som gällde

registrerade återfall i rattfylleri. Designen var sålunda kvasi-experimentell med

individuellt matchade jämförelsegrupper. Matchningsvariablerna var ålder, intag-

ningsmånad, kön, tidigare kriminalitet samt huvudbrott i aktuell dom.

Under studiens gång har förändring skett av gällande lagstiftning. Således gäller

från 1990-07-01 en ny indelning av trafiknykterhetsbrott, rattfylleri respektive

grovt rattfylleri med skärpning av promillenivån för det förstnämnda brottet. I

föreliggande studie görs dock ingen uppdelning på olika typer av trafiknykterhets-

brott.

Resultaten har även denna gång analyserats med X2-testet (Siegel & Castellan Jr,

1988).
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3 RESULTAT

3.1 Återfall hos kursdeltagarna

I detta avsnitt redogörs endast för återfallet hos kursdeltagargruppen.

Tabell 1 visar återfallsfrekvenser (registrerade trafiknykterhetsbrott) uppdelat på

ålder. Såsom framgår av tabellen, är återfallsfrekvensen högst för den mellersta

åldersgruppen och lägst för de äldre.

Tabell 1 Återfall i trafiknykterhetsbrott hos kursdeltagarna relaterat till ålder

 

 

    

Ej återfall Återfall

Under 25 år 129 22 (14,6 %)

25 - 44 år 327 85 (20,6 %)

Över 44 år 149 17 (10,2 %)

Summa 605 124 (17,0 %)
 

Tabell 2 visar återfall i trafiknykterhetsbrott (registrerade brott) hos kursdelta-

garna, uppdelat på tidigare kriminalitet (fängelse- eller skyddstillsynsdomar).

Totalt sett har 17 % av kursdeltagarna inom fyra år efter frigivningen återfallit i

trafiknykterhetsbrott. De som ej tidigare straffats (fängelse eller skyddstillsyn)

uppvisar den lägsta återfallsfrekvensen, medan de som tidigare begått trafiknyk-

terhetsbrott eller andra brott återfallit i betydligt större utsträckning.

Tabell 2 Återfall i trafiknykterhetsbrott relaterat till tidigare kriminalitet hos 

 

 

    

kursdeltagarna

Ej återfall Återfall

Ingen tidigare kriminalitet 537 74 (12,1 %)

Enbart trafiknykterhetsbrott 36 22 (37,9 %)

Trafiknykterhetsbrott och 12 17 (58,6 %)

annan kriminalitet

Enbart annan kriminalitet 20 11 (35,5 %)

Summa 605 124 (17,0 %)
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Tabell 3 visar återfallsfrekvenser (registrerade brott) i relation till antal registre-

rade brott som föregick det aktuella fängelsestraffet. Skillnaden mellan dem som

åkt fast flera gånger och dem som bara registrerats en gång är mycket tydlig.

Tabell 3 Återfall i trafiknykterhetsbrott relaterat till tidigare trafiknykterhets-

brott hos kursdeltagarna

 

 

    

Ej återfall Återfall Summa

Ett registrerat brott 515 63 (10,9 %) 578

Två eller flera 90 61 (40,4 %) 151

registrerade brott

Summa 605 124 (17,0 %) 729
 

Tabell 4 visar antal återfall i trafiknykterhetsbrott hos kursdeltagarna. Av de man-

liga kursdeltagarna åkte ca 6 % fast för trafiknykterhetsbrott två eller flera gånger

inom fyra år efter frigivningen. En kvinna åkte fast mer än en gång under denna

tidsperiod.

Tabell 4 Återfall i trafiknykterhetsbrott hos kursdeltagarna

 

 

 

Män Kvinnor

Inget återfall 541 64

Ett återfall 75 6

Två återfall 21 0

Tre återfall 11 1

Fyra återfall 3 0

Fem återfall 0

Sex återfall 0

Sju återfall 0

Summa 658 71     
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Beträffande total kriminalitet efter det aktuella fängelsestraffet, visar tabell 5 att

18 % av kursdeltagarna återfallit i kriminalitet (dömts till fängelse eller skyddstill-

syn) inom fyra år. Ca 13% har dömts till fängelse eller skyddstillsyn där

trafiknykterhetsbrott ingått i domen.

Tabell 5 Återfall i kriminalitet hos kursdeltagarna

 

   

Inget återfall 597 (81,9 %)

Enbart trafiknykterhetsbrott 72 (9,8 %)

Trafiknykterhetsbrott och 24 ( 3,3 %)

annan kriminalitet

Enbart annan kriminalitet 36 ( 4,9 %)

Summa 729
 

I tabell 6 visas kriminalitet efter det aktuella fängelsestraffet relaterat till tidigare

kriminalitet, i båda fallen i termer av domar till fängelse eller skyddstillsyn.

Tabell 6 Återfall i kriminalitet relaterat till tidigare kriminalitet hos kursdelta-

 

    

 

 

 

garna

Ingen kriminalitet 0

Enbart trafiknykterhetsbrott

Trafiknykterhetsbrott och annan 2

kriminalitet

Enbart annan kriminalitet 3

Återfall

Tidigare

kriminalitet 0 1 2 3 Summa

0 537 45 6 23 611

1 36 17 Å 58

2 7 6 9 29

3 17 4 5 5 31

Summa 597 72 24 36 729        
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Vad gäller återfall i trafiknykterhetsbrott, utgående från domar, är andelen som

återfallit givetvis något lägre än motsvarande andelar beträffande registrerade brott

(se tabell 2). I övrigt är bilden i stort sett densamma vad gäller relationen återfall -

tidigare kriminalitet med lägst återfallsfrekvens hos ej tidigare straffade (8 %) och

högst hos dem som tidigare straffats för såväl trafiknykterhetsbrott som för andra

brott (drygt hälften).

I tabell 6 visas även återfall i annan kriminalitet. Av dem som tidigare var ostraf-

fade har, såsom framgår, endast ca 5 % dömts för annan kriminalitet efter fängel-

sestraffet. Motsvarande andelar för övriga kategorier är: 9 % hos dem som tidigare

endast straffats för trafiknykterhetsbrott, ca 1/3 hos dem som tidigare straffats

enbart för andra brott, och det högsta talet (drygt hälften) fås för dem som tidigare

straffats för båda typer av brott.

3,2 Återfall hos kursdeltagare jämfört med kontrollgrupp

Matchningen rattfälledeltagare - kontrollgrupp gick enligt de fem kriterierna (se

sid 2) perfekt för 611 av de 729 kursdeltagarna.

Tabell 7 visar återfallsfrekvensen beträffande trafiknykterhetsbrott, mätt i registre-

rade brott, hos dessa 611 personer jämfört med den matchade kontrollgruppen.

Tabell 7 Återfall i trafiknykterhetsbrott inom fyra år

 

 

    

Ej återfall Återfall

Kursdeltagare 517 94 (15,4 %)

Kontrollgrupp 477 134 (21,9 %)
 

Av tabell 7 framgår att drygt 15 % av de 611 kursdeltagare inom fyra år återfallit i

trafiknykterhetsbrott, medan motsvarande andel i kontrollgruppen är nära 22 %.

Denna skillnad är signifikant (X2=8,63; px.01).
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Tabell 8 visar återfall i trafiknykterhetsbrott (registrerade brott) hos kursdeltagarna

och kontrollgrupp, uppdelat på tidigare kriminalitet (fängelse- eller skyddstillsyns-

domar). För förstagångsdömda (553 personer i vardera gruppen) erhålls, vad gäller

utfallet, en skillnad mellan grupperna (12,5 % respektive 19,5 %), som visar sig

vara signifikant (X2=10,23; p .01). För övriga grupper kan inga slutsatser dras på

grund av alltför liten numerär.

Tabell 8 Återfall i trafiknykterhetsbrott relaterat till tidigare kriminalitet

 

 

    

Återfall

Kursdeltagare Kontrollgrupp

Ingen tidigare kriminalitet 69 (12,5 %) 108 (19,5 %)

Enbart trafiknykterhetsbrott 12 (37,5 %) 12 (37,5 %)

Trafiknykterhetsbrott och 7 (63,6 %) 8 (72,7 %)

annan kriminalitet

Enbart annan kriminalitet 6 (40,0 %) 6 (40,0 %)

Summa 94 (15,4 %) 134 (21,9 %)
 

Tabell 9 visar hur lång tid som i genomsnitt förflutit innan man återfallit relaterat

till tidigare kriminalitet. Av tabellen framgår att det inte tycks föreligga någon

skillnad i tid till återfall mellan de båda grupperna.

Tabell 9 Tid till återfall i trafiknykterhetsbrott (räknat från frigivningsdatum)

 

 

    

Återfall

Kursdeltagare Kontrollgrupp

Ingen tidigare kriminalitet 23 mån (n=69) 24 mån (n=108)

Enbart trafiknykterhetsbrott 12 mån (n=12) 12 mån (n=12)

Trafiknykterhetsbrott och 10 mån (n=7) 9 mån (n=8)

annan kriminalitet

Enbart annan kriminalitet 20 mån (n=6) 19 mån (n=6)

Medelvärde 21 mån (n=94) 22 mån
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Tabell 10 visar hur många personer som återfallit under olika tidsperioder efter

frigivningen från fängelsestraffet.

Tabell 10 Tid till återfall i trafiknykterhetsbrott (räknat från frigivningsdatum)

relaterat till tidigare kriminalitet

 

   

 

 

     
 

 

 

   

Ingen tidigare kriminalitet 0

Enbart trafiknykterhetsbrott 1

Trafiknykterhetsbrott och annan 2

kriminalitet

Enbart annan kriminalitet 3

Kursdeltagare

Tidigare

kriminalitet 6 mån 1 år © 2 år © 3 år 4 år

0 11 pers 18 pers 33 pers 54 pers 69 pers

1 4 pers 6 pers 11 pers 12 pers 12 pers

2 1 pers 5 pers 7 pers 7 pers 7 pers

3 1 pers 2 pers 3 pers 5 pers 6 pers

Summa 17 pers 31 pers 54 pers 78 pers 94 pers

Kontrollgrupp

Tidigare

kriminalitet = 6 mån 1 år 2 år © 3 år 4 år

0 10 pers 23 pers 51 pers 81 pers 108 pers

1 4 pers 6 pers 10 pers 11 pers 12 pers

2 2 pers 5 pers 8 pers 8 pers 8 pers

3 1 pers 3 pers 5 pers 5 pers 6 pers

Summa 17 pers 37 pers 74 pers 105 pers 134 pers   
 

 

 

Anm: Vid genomgången av polisregisterutdragen visade det sig att en person som

inte hade några registrerade återfall vid förra genomgången nu fått infört

ett återfall inom två år från frigivningen. Denna individ ingick i kontroll-

gruppen och var tidigare ostraffad.
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Ser man på förstagångsdömda, visar det sig att skillnaden mellan de två jämförel-

segrupperna inte endast är signifikant efter två år (6,0 % respektive 9,2 %;

X2=4,17; utan även efter tre år (9,8 % respektive 14,6 %; X2=6,15;

samt efter fyra år (12,5 % respektive 19,5 %; X2=10,23; p .01).

Figur 1 visar utfallet för de förstagångsdömda. Som framgår av figuren fortsätter

man i båda grupperna att återfalla i nästan exakt samma utsträckning som tidigare;

utvecklingen över tid är nästan helt lineär.

50 +

 
40 + H Kursdeltagare

D Kontroligrupp   
30

Andel återfall

   

(%) &o * >
20 + &

0

inf
CV

av CO ho
L o 9

W -" helfel i |
- |se J]

6 mån 1 år 2 år 3 år 4 år

Tid efter frigivning

Figur 1 Återfall i rattfylleri hos förstagångsdömda

Vad gäller tidigare dömda, visas utfallet i figur 2. Återfallet är mycket likartat i de

två jämförelsegrupperna; inte för någon uppföljningsperiod erhålls någon signifi-

kant skillnad (X2).

VTT Meddelande 703



10

 

   

       

50 7 - $

H Kursdeltagare a & & & no

40 + 0 Kontroligrupp & et

30 + å Z
Andel återfall v &

(%) oi
20 + -

©2. v
s *=

10 + l |

0 - i __

6 mån 1 år 2 år 3 år 4 år

Tid efter frigivning

Figur 2 Återfall i rattfylleri hos tidigare dömda

Majoriteten (80 %) av kursdeltagarna var män som hade rattfylleri som huvudbrott

i den aktuella domen. Vad gäller eventuella effekter av rattfällekursen för denna

grupp, presenteras i tabell 11 en jämförelse för de personer för vilka matchningen

fungerat utan anmärkning (546 av 581 individer).

Tabell 11 Män med rattfylleri som huvudbrott: återfall i trafiknykterhetsbrott

 

 

     

Ej återfall Återfall Summa

Kursdeltagare 468 78 (14,3 %) 546

Kontrollgrupp 428 118 (21,6 %) 546 

Skillnaden mellan de två grupperna vad gäller återfallsfrekvens (7,3 %) är signifi-

kant (X2=9,95; px.01).

Återfallsfrekvensen bland förstagångsdömda män med rattfylleri som huvudbrott

var 12,6 %, jämfört med 19,4 % hos kontrollpersonerna, åter igen en signifikant

skillnad (X2=8,60; px.01).
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Övriga grupper (män med annat huvudbrott än rattfylleri samt kvinnor) är för små

för att någon jämförelse med kontrollgrupp ska var meningsfull.

Ett annat sätt att demonstrera skillnaden beträffande återfall hos kursdeltagarna

jämfört med kontrollgruppen är att studera antal registrerade rattfyllerier före

jämfört med efter fängelsevistelsen.

I tabell 12 visas för förstagångsdömda skillnaden mellan antal rattfyllerier under

de senaste 5 åren före fängelsevistelsen och antal rattfyllerier under 4 år efter den-

samma. Fördelningarna är signifikant olika (X2=12,72; p .02). Av tabellen fram-

går bl a att de flesta i båda grupperna har åkt fast en gång mer före jämfört med

efter fängelsevistelsen (dessa utgörs till största delen av personer som ej återfallit).

Av tabellen kan vidare utläsas att 55 (10 %) av kursdeltagarna ej har minskat anta-

let rattfyllerier, medan motsvarande antal bland kontrollpersonerna är 90 (16 %).

För övriga (498 respektive 463 personer, dvs 90 % respektive 84 %) har antalet

rattfyllerier gått ned efter fängelsevistelsen. En analys av detta material ger vid

handen att de två fördelningarna är signifikant olika (X2=9,72;

Tabell 12Skillnaden mellan antalet rattfyllerier före (5 år) och efter (4 år) fäng-

elsevistelsen för förstagångsdömda

 

 

 

Kursdeltagare Kontrollgrupp

10 9 17

0 46 73

1 455 408

2 37 46

>2 6 9

Summa 553 553     
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Bortfallets betydelse

De här gjorda jämförelserna mellan kursdeltagare och kontrollgrupp gäller endast

de personer för vilka matchningen fungerat utan anmärkning. För 118 av de 729

kursdeltagarna lyckades man ej helt i denna föresats.

I den tidigare studien genomfördes en bortfallsanalys. Det finns ingen anledning

att på nytt studera bortfallets betydelse, utan den slutsats man drog i den förra

studien kan antas gälla fortfarande, dvs att de gjorda skattningarna av skillnader

mellan jämförelsegrupper ej tycks vara några överskattningar av verkliga skillna-

der.
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4 DISKUSSION

Resultatet visar att tendensen som erhölls i tvåårsuppföljningen håller i sig. För

förstagångsdömda är således återfallsfrekvensen signifikant olika för de två jäm-

förelsegrupperna efter två år men även efter tre respektive fyra år. Antalet kursdel-

tagare som återfallit utgör i stort sett 2/3 av motsvarande tal för kontrollperso-

nerna, oavsett om uppföljningsperioden är två, tre eller fyra år.

För tidigare dömda är återfallsfrekvensen mycket likartad för de två jämförelse-

grupperna.

För de förstagångsdömda är det således visat att ju längre tid som förflutit sedan

fängelsevistelsen desto större är skillnaden mellan jämförelsegrupperna räknat i

antal individer som återfallit. Det kan diskuteras om det är rimligt att den relativt

korta rattfällekursen skulle kunna ha sådana långtidseffekter. Ju längre tid som

går, desto större är rimligtvis möjligheten att viktiga händelser kan inträffa som

kan påverka sannolikheten för fortsatta rattfyllerier, men som inte kan antas ha

samband med kursdeltagandet. Frågan rörande sannolikheten för långtidseffekter

är svår att besvara. Det förefaller dock inte orimligt att effekter kan erhållas på

relativt lång sikt, dels med tanke på den låga upptäcktsrisken (man behöver tid på

sig för att hinna åka fast), men dessutom med tanke på att kursen förutom kun-

skapsförmedling och attitydpåverkan även strävar efter att etablera behandlings-

kontakter (den tidigare enkätstudien tyder visserligen knappast på att man haft

någon framgång beträffande sistnämnda punkt; det var minst lika vanligt att kon-

trollpersonerna efter kursen sökt hjälp för sina alkoholproblem). Kursdeltagandet

skulle på så sätt kunna vara startpunkt på en process som på sikt kan leda till en

förändring i önskvärd riktning.

Erhållna skillnader mellan kursdeltagare och kontrollpersoner bör ses mot bak-

grunden att den tidigare enkätundersökningen gav vid handen att kursdeltagarna

som grupp uppgav sig ha något mer avancerade alkoholvanor än kontrollperso-

nerna. Detta innebär att kursdeltagarna ur den aspekten haft ett något sämre ut-

gångsläge än kontrollgruppen och trots detta haft lägre återfall.

Med tanke på de i den tidigare studien påpekade svagheterna med undersöknings-

designen är det dock självfallet inte heller denna gång möjligt att med säkerhet

kunna hänföra erhållna skillnader mellan jämförelsegrupperna till just kursdelta-

gandet. Det påpekades att framför allt motivationsfaktorn är dåligt kontrollerad;
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eftersom kursdeltagandet i princip är frivilligt, kan det inte uteslutas att kursdelta-

garna hade större motivation till förändring än kontrollgruppen. För att få någon

uppfattning om detta har man på Kriminalvårdsstyrelsen gått ut med en enkät till

rattfälleanstalterna, där man bl a bett kursansvariga på de olika anstalterna att för

förstagångsdömda göra en uppskattning av hur många man tror har börjat Rattfäl-

lan på grund av att man ville komma tillrätta med sitt alkoholproblem. Angivna

procenttal varierar kraftigt, mellan 10% och 90 %. Det genomsnittliga procent-

talet är 35. Självfallet är det mycket vanskligt att bedöma vilka verkliga motiv

kursdeltagarna haft för att deltaga. De insamlade uppgifterna motsäger dock inte

antagandet att för en betydande andel av kursdeltagarna kan det här angivna moti-

vet ha funnits med som en anledning till varför man deltog i kursen. Huruvida de

varit mer motiverade än kontrollpersonerna har vi dock ingen möjlighet att uttala

Oss om.

Det kan vara rimligt att anta att sättet att rekrytera kursdeltagarna skulle kunna

vara relaterat till denna motivationsfaktor. Under den aktuella perioden tillämpa-

des härvid olika rutiner på olika anstalter. På de öppna riksanstalterna Viskan,

Skänninge och Skenäs gjordes erbjudandet om deltagande i kursen först efter det

att den intagne anlänt till anstalten, medan för övriga anstalter (samtliga öppna

lokalanstalter) detta erbjudande gick ut dessförinnan (vid föreläggandet). Det är ju

möjligt att de som redan på förhand anmält sitt intresse skulle ha högre motivation

än den förstnämnda gruppen. En sådan jämförelse har gjorts för den största delta-

gargruppen, förstagångsdömda män med rattfylleri som huvudbrott. Det visar sig

därvid att de som deltagit i kursen på lokalanstalterna under den fyraåriga upp-

följningsperioden hade något lägre återfall i rattfylleri, ca 11 %, jämfört med ca

14 % i den andra gruppen. Skillnaden är liten och utgör självfallet inget starkt

argument för att motivationsfaktorn kunnat ha betydelse för återfallet. Någon

egentlig slutsats kan vi emellertid inte dra av denna jämförelse särskilt med tanke

på att vi har ett flertal andra faktorer, över vilka vi inte heller har någon kontroll,

som kan ha påverkat utfallet. Man bör även erinra sig att samtliga kursdeltagare i

någon mening haft en valmöjlighet, varför motivationsgraden ändå kan ha varit

relativt likvärdig i de båda kursdeltagargrupperna.

Osäkerheten kvarstår med andra ord; det är oklart i vilken utsträckning det klart

positiva utfallet för de förstagångsdömda beror på just kursdeltagandet.
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