
 

VT1 meddelande

 

Nr 746 * 1995 __

intensifierad övervakning med

utandningsprov

Örsök i södra Sverige

an Törnroos

  ec"

 

  

  Väg- och transport-

forskningsinstitutet

 



VT1 meddelande

Nr 746 * 1995

intensifierad övervakning med

utandningsprov

Försök i södra Sverige

Jan Törnroos

div

    

Väg- och transport-

forskningsinstitutetäOmslagsbild: C Tonström



 

 

 

  

  

 

Utgivare: Publikation:

VTI Meddelande 746

Utgivningsår: Projektnummer:

Väg- och transport- 1994 20130

/Jforskningsinstitutet

581 95 Linköping Projektnamn:

Intensifierad övervakning med utandnings-

prov

Författare: Uppdragsgivare:

Jan Törnros NTF

Titel:

INTENSIFIERAD ÖVERVAKNING MED UTANDNINGSPROV - Försök i södra Sverige

 
Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max 200 ord:

Syftet var att studera effekter av övervakning med utandningsprov. I detta syfte genomfördes en kampanj

med intensifierad övervakning med utandningsprov i fem län i södra Sverige. Den startades hösten 1992

och varade mindre än ett år. Övervakningsenheterna uppmärktes med särskilda skyltar. Man försökte

även få till stånd massmediabevakning. Jämförelse gjordes med ett kontrollområde bestående av sex

andra län i södra och mellersta Sverige.

Studien genomfördes i form av en enkätstudie, kompletterad med en olycksanalys.

Frågeformulär sändes till 1500 bilägare i vart och ett av de två jämförelseområdena vid två tillfällen, dels

innan kampanjen startade, dels ett år därefter. Inga effekter av kampanjen kunde påvisas beträffande

subjektiv upptäcktsrisk eller beträffande körning efter alkoholkonsumtion. Den enda effekt som erhölls

var en skärpning av attityden till att köra alkoholpåverkad.

Den genomförda olycksanalysen kunde inte påvisa någon effekt av kampanjen.

En stegvis regressionsanalys tyder emellertid på att den subjektiva upptäcktsrisken kan påverkas av över-

vakningsinsatser.

 
Sökord: (Dessa ord är från IRRD tesaurus utom de som är markerade med *.)

Enforcement (Law), Drunkenness, Breath test, Perception, Accident, Evaluation (Assessment),

Questionnaire, Sweden, Detection

 
ISSN: Språk: Antal sidor:

0347-6049 Svenska 26 + bilaga    



 

 

 

  

  

 

Publisher: Publication:

VTI Meddelande 746

Published: Project code:

Swedish Roadand 1994 20130

fTransport Research Institute

S-581 95 Linköping Sweden Project:

Intensified random breath testing

Author: Sponsor:

Jan Törnros NTF (National Society for Road Safety)

Title:

INTENSIFIED RANDOM BREATH TESTING IN SOUTHERN SWEDEN - An Evaluation

 
Abstract (background, aims, methods, results) max 200 words:

Random Breath Testing was introduced in Sweden in the seventies.

The aim of the present study was to study effects of Random Breath Testing. For this purpose, a Random

Breath Testing campaign was started in parts of southern Sweden during the autumn of 1992 and lasted

less than a year. The RBT units were provided with special traffic signs, and attempts were made to

attract media attention. Comparisons were made with a control area in southern and middle Sweden.

The study was a questionnaire study, complemented with an analysis of accident figures.

The questionnaire was sent to 1500 car owners in each of the two comparison areas on two occasions,

before the start of the campaign and a year later. No effects of the campaign were found for subjective

risk of detection or for driving after alcohol consumption. The only effect that appeared was an attitude

change in the desired direction to driving with BAC above the legal limit.

The accident analysis did not demonstrate any effect of the campaign.

A stepwise regression analysis, however, indicates that the subjective risk of detection can be increased

by Random Breath Testing.

 
Keywords: (All of these terms are from the IRRD Thesaurus except those marked with an *.)

Enforcement (Law), Drunkenness, Breath test, Perception, Accident, Evaluation (Assessment),

Questionnaire, Sweden, Detection

 
ISSN: Language: No. of pages:

0347-6049 Swedish 26 + appendix    



Förord

Föreliggande studie har utförts på uppdrag av NTF. Ann-Sofie Senneberg har sva-

rat för redigering och utskrift av rapporten.
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INTENSIFIERAD ÖVERVAKNING MED UTANDNINGSPROV

Försök i södra Sverige

av Jan Törnroos

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Syftet var att studera effekter av övervakning med utandningsprov. Effektmått var

subjektiv upptäcktsrisk, självrapporterad körning efter alkoholförtäring och attity-

der. I detta syfte igångsattes en kampanj med intensifierad övervakning med

utandningsprov i fem län i södra Sverige. Kampanjen startades hösten 1992 och

varade något mindre än ett år. Övervakningsenheterna uppmärktes med särskilt

framtagna skyltar med texten POLIS - ALKOHOLKONTROLL. Man försökte

även få till stånd massmediabevakning. Jämförelse gjordes med ett kontroll-

område bestående av sex andra län i södra och mellersta Sverige.

Studien genomfördes i form av en enkätstudie, kompletterad med en olycksanalys.

Frågeformulär sändes till 1500 bilägare i vart och ett de två jämförelseområdena

vid två tillfällen, dels innan kampanjen startade, dels ett år därefter. Det framkom

att den enda effekt som erhölls var att attityden mot att köra efter "måttlig" alko-

holförtäring förstärktes. Frånvaron av andra effekter kan sannolikt förklaras av att

en kraftig ökning av övervakningen även skedde i kontrollområdet.

En stegvis regressionsanalys som utförts tyder dock på att den personliga erfaren-

heten av utandningsprov hade stor betydelse för att en ökning av den subjektiva

upptäcktsrisken skulle kommatill stånd. Även huruvida man kände någon annan

som varit med om utandningsprov föreföll ha betydelse.

Liknande analyser beträffande körning efter alkoholförtäring tyder på att detta

beteende hade mycket litet att göra med övervakningsinsatserna. Alkoholvanor var

den faktor som hade störst samband med detta beteende.

Någon effekt på olyckor kunde ej påvisas.
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INTENSIFIED RANDOM BREATH TESTING IN SÖOUTHERN SWEDEN

An evaluation

by Jan Törnros

Swedish Road and Transport Research Institute, VTT

S-581 95 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

Random Breath Testing was introduced in Sweden in the seventies.

The aim of the present study was to study effects of Random Breath Testing

(RBT). Effect measures were subjective risk of detection, self-reported driving

after alcohol consumption and attitudes to RBT and to driving after alcohol intake.

For this purpose, an RBT campaign was started in parts of southern Sweden in the

autumn of 1992 and lasted a little less than a year. The RBT units were provided

with traffic signs which informed road users that this kind of enforcement was in

progress. Attempts were made to attract media attention. Comparisons were made

with a control area in southern and middle Sweden.

The study was a questionnaire study, complemented with an analysis of accident

figures.

The questionnaire was sent to 1500 car owners in each of the two comparison

areas on two occasions, before the start of the campaign and a year later. The only

effect that appeared concerned the attitude to driving after alcohol consumption.

The absence of other effects can probably be explained by increased enforcement

also in the control area.

Stepwise regression analysis indicates that personal experience of RBT was

important for an increase in subjective risk of detection. Acquaintance with

another person who had been breath tested also seemed to be of importance. A

similar analysis was performed for self-reported driving after alcohol consump-

tion. This behaviour did not seem to be related to experience of RBT. Instead,

alcohol habits stand out as the factor with the greatest connection to this

behaviour.

Accident analyses showed no effect of the RBT campaign.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Lagen om alkoholutandningsprov ("LA-lagen'') tillkom 1977. Denna lag ger poli-

sen möjlighet att ta utandningsprov, utan att skälig misstanke om trafikonykterhet

föreligger, vid trafikolyckor, vid vissa trafikbrott och i samband med i förväg

beordrad trafikkontroll. Antalet utandningsprov har ökat kraftigt sedan lagens till-

komst. Dessförinnan togs mindre än 100.000 prov årligen. 1980 tog man omkring

en million prov och i början av 90-talet var antalet uppe i storleksordningen 1,5

millioner.

Övervakning med utandningsprov antas fungera genom att förarnas subjektiva

(upplevda) upptäcktsrisk ökar. Därigenom antas dessa bli mindre benägna att köra

efter att ha druckit alkohol, och som en konsekvens av detta antas olyckstalen gå

ner (Åberg, 1987).

Förarna kan få information om denna övervakning från olika håll. De kan få den

från egna erfarenheter, de kan se andra förare som stoppas för kontroll, höra från

andra som varit med om detta, från massmedia etc.

Övervakningsmetoden är lånad från Australien, där man kunnat notera märkbart

förbättrad trafiksäkerhet efter införandet av denna verksamhet, som man där

benämner Random Breath Testing (RBT). En central beståndsdel i denna verk-

samhet är att man försöker väcka trafikanternas uppmärksamhet. I det syftet arbe-

tar man med väl synliga kontroller, som är väl uppskyltade.

De mest tillförlitliga utvärderingarna av effekterna av denna verksamhet har där-

vid gjorts i New South Wales (Homel m fl, 1988). Antalet dödsolyckor har där

gått ned. Likaledes har en påtaglig nedgång av alkoholrelaterade olyckor ägt rum

(olyckor med förare eller passagerare med BAK över 0,5 promille). Gjorda utvär-

deringar pekar på nödvändigheten av att denna verksamhet åtföljs av omfattande

publicitet.

I enlighet med dessa resultat från Australien gjordes övervakningsenheterna i den

här aktuella kampanjen i södra Sverige väl synliga. De skyltades således upp med

skyltar med texten POLIS - ALKOHOLKONTROLL. En trycksak, som beskrev

vad man som privatperson kan göra för att förhindra alkoholpåverkad körning,

distribuerades till de bilister som kontrollerades. Presskonferenser genomfördes

och pressklipp distribuerades i syfte att få till stånd massmediabevakning (press,
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lokalradio, lokal-TV). Däremot betalade man inte för någon publicitet i mass-

media.

Beträffande de positiva erfarenheterna från New South Wales bör noteras att när

RBT infördes under 1982 satsade man stort på denna åtgärd; under det första året

togs nära en miljon utandningsprover. Stora penningsummor spenderades dess-

utom på publicitet (ca en miljon dollar kring den första jul- och nyårshelgen).

Införandet av denna verksamhet innebar en kraftig förändring jämfört med situa-

tionen dessförinnan; tidigare hade man endast utfört sk Nonrandom Breath

Testing, där misstanke om alkoholpåverkan krävdes för att man skulle få begära

utandningsprov. Man kan självfallet inte förvänta sig lika påtagliga effekter i det

här aktuella försöket.

Huvudsyftet med denna studie var att studera effekter av intensifierad övervakning

med utandningsprov på förarnas subjektiva upptäcktsrisk. Även effekter på kör-

ning efter alkoholförtäring, attityder till detta beteende samt attityder till denna

övervakning avsågs att studeras. Slutligen skulle effekter på olyckor studeras.
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2 METOD

Hösten -92 inleddes en kampanj med intensifierad övervakning med utandnings-

prov i södra Sverige. Den pågick under ca 10 månader. Man planerade att följande

län skulle delta: Kronobergs län (G-län), Kalmar län (H-län), Blekinge län (K-län),

Kristianstads län (L-län), Malmöhus län (M-län) samt Hallands län (N-län).

Alla dessa län med undantag för N-län kom att delta i kampanjen. Undersök-

ningen gäller således resterande fem län.

Den design som avsågs att tillämpas i föreliggande studie kan beskrivas enligt

följande.

Man skulle inom försöksområdet kraftigt utöka övervakningen med utandnings-

prov med den ovan beskrivna modellen. Mätning av effektmått skulle ske vid två

tillfällen, dels före och dels efter eller mot slutet av kampanjen. Jämförelse skulle

göras med motsvarande utfall i ett kontrollområde, som utgjordes av ett antal län

där man inte genomförde denna utökade övervakning; utgångspunkten var att

övervakningsverksamheten här skulle undergå betydligt mindre förändringar

under undersökningsperioden.

Följande län utsågs att utgöra kontrollområde: Uppsala län (C-län), Söderman-

lands län (D-län), Östergötlands län (E-län), Jönköpings län (F-län), Skaraborgs

län (R-län) samt Göteborgs-Bohus län (0-län).

Genomgående används vid signifikansprövningarna signifikansnivån 5 %.

Uppgifter inhämtades från de olika polismyndigheterna beträffande antalet gjorda

utandningsprov under de två jämförelseperioderna. I allmänhet uppges dessa

uppgifter vara tillförlitliga. Dock förekommer i några fall uppskattade värden.
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Tabell 1 Antal utandningsprov enligt polisuppgifter

 

 

 

 

 

 

  

Antal prov per innevånare

Förmätning Eftermätning

Försöksområdet

G-län 0,15 0,19

H-län 0,18 0,26

K-län 0,15 0,32

L-län 0,07 0,16

M-län 0,07 0,18

Medelvärde 0,12 0,20

Kontrollområdet

C-län 0,04 0,06

D-län 0,22 0,34

E-län 0,15 0,20

F-län 0,06 0,09

R-län 0,08 0,19

O-län Uppgifter saknas Uppgifter saknas

Medelvärde 0,11 0,18  

Av tabell 1 framgår att i såväl försöksområdet som i kontrollområdet ökade antalet

gjorda utandningsprov; ökningen var ungefär lika stor i båda områdena med svag

tendens till något större ökning i försöksområdet. Uppgifter saknas för O-län.
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3 ENKÄTSTUDIE

En postenkät tillställdes ett urval av personer i Bilägarregistret. Vid såväl förmät-

ning som vid eftermätning gjordes ett slumpurval av 1500 personer i vart och ett

av de två jämförelseområdena. Specifikationen var följande: Bilens ålder skulle

vara max 10 år. Leasingbilar och avställda bilar uteslöts. Personens ålder skulle

vara mellan 20 och 70 år.

De ingående frågorna gällde följande områden: personuppgifter (kön, ålder, ålder

när man tog körkort, körvana, alkoholvanor), objektiv (verklig) upptäcktsrisk,

subjektiv (upplevd) upptäcktsrisk, attityd till utandningsprov, attityd till påverkad

körning, samt körning efter alkoholförtäring. Frågeformuläret finns som bilaga 1.

3.1 Resultat

3.1.1 Jämförelse mellan försöks- och kontrollområde

Antal utskickade enkäter var vid förmätningen 1501 i försöksområdet och 1499 i

kontrollområdet. Ett län i försöksområdet bortföll (N-län). Resterande antal

utskick var 1285 i försöksområdet och 1499 i kontrollområdet.

Bortfall av icke systematisk art var i försöksområdet två personer (en som flyttat,

en som avlidit), och i kontrollområdet samma antal (båda hade flyttat).

Svarsfrekvensen blev för försöksområdet 1120 ifyllda formulär av 1282 = 87,4 %.

För kontrollområdet blev svarsfrekvensen 1309 ifyllda formulär av 1497 =

= 87,4 %.

Antal utskickade enkäter vid eftermätningen var 2 x 1500. Ett län i försöksområ-

det bortföll (N-län). Resterande antal utskick var 1284 i försöksområdet och 1500

i kontrollområdet.

Bortfall av icke systematisk art var i försöksområdet fyra personer (samtliga hade

flyttat) och i kontrollområdet sju personer (även dessa hade flyttat).
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Svarsfrekvensen för försöksområdet blev 1123 ifyllda formulär av 1280 = 87,7 %.

För kontrollområdet blev svarsfrekvensen 1314 ifyllda formulär av 1493 =

= 88,0 %.

Vid förmätningen visade det sig att det förelåg en del skillnader mellan försöks-

och kontrollområdet. Dessa kan sammanfattas enligt följande:

En större andel i kontrollområdet påstod att man under det senaste året fått göra

utandningsprov. Procenttalen var 17,3 respektive 12,8. Vidare menade en större

andel i kontrollområdet att sannolikheten att få göra ett utandningsprov hade ökat

under det senaste året, jämfört med försöksområdet. Vidare påstod en större andel

av de tillfrågade i kontrollområdet att man det senaste året sett poliskontroll som

varit särskilt skyltad för alkoholkontroll. Slutligen uttryckte man i kontrollområdet

en mer negativ attityd till att köra bil med blodalkoholkoncentration (BAK) något

över 0,2 promille, än vad fallet var i försöksområdet.

På grund av dessa skillnader i utgångsläget har effektmätningarna nedan gjorts

genom att testa interaktionen mellan jämförelseområde (försöks-, kontroll-) och

tidpunkt (före, efter) med hjälp av s.k. logistisk regressionsanalys (Everitt, 1992).

3.1.1.1 Personuppgifter

Beträffande variablerna kön, ålder, ålder när man tog körkort, körvana samt alko-

holvanor erhölls ingen skillnad mellan försöks- och kontrollområde, vare sig vid

förmätningen eller vid eftermätningen, testad med %2-testet.
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3.1.1.2 Objektiv upptäcktsrisk

Fem frågor ställdes som gällde erfarenheter av övervakning med utandningsprov

under det senaste året (fråga 6 - fråga 10). Resultatet visas i tabellerna 2 - 6.

Tabell 2 Fråga 6: Hur många gånger har Du under det senaste året blivit stop-

pad av polis och fått göra utandningsprov (alkoholmätning)?

 

 

 

 

   

Försöksområdet Kontrollområdet

Före Efter Före Efter

Ingen gång 971 (87,2%) 874 (78,7%) |1075 (82,7%) 989 (75,5%)

Minst en gång 142 (12,8%) 237 (21;3%) 225 (17,3%) 321 (24,5%)

Totalt 1113 (100%) |1111 (100%) |1300 (100%) |1310 (100%)

Bortfall 7 pers 12 pers 7 pers 4 pers
   

Interaktionen mellan tidpunkt och jämförelseområde, testad med logistisk regres-

sionsanalys, är signifikant. Ökningen över tid är således större inom försöksområ-

det.

Tabell 3 Fråga 7: Känner Du någon som Du vet fått göra ett utandningsprov

under det senaste året?

 

 

 

 

 

Försöksområdet Kontrollområdet

Före Efter Före Efter

Ja 413 (37,1%) 499 (44,9%) 508 (39,1%) 658 (50,4%)

Nej 700 (62,9%) 613 (55,1%) 791 (60,9%) 648 (49,6%)

Totalt 1113 (100%) 1112 (100%) |1299 (100%) |1306 (100%)

Bortfall 7 pers 11 pers 10 pers 8 pers
     

Interaktionen är ej signifikant. Förändringen över tid är således ej påtagligt olika i

de två områdena.
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Tabell 4 Fråga 8: Har sannolikheten för att få göra ett utandningsprov, i Din

hemtrakt, förändrats sedan förra året vid den här tiden?

 

 

 

 

Försöksområdet Kontrollområdet

Före Efter Före Efter

Ökat 82 (7,8%) 168 (15,9%) 148 (12,1%) 259 (20,8%)

Har ej 908 (85,8%) 858 (81;2%) |1015 (83,0%) 951 (76,2%)

förändrats

Minskat 68 (6,4%) 31 (2,9%) 60 (4,9%) 38 (3,0%)

Totalt 1058 (100%) 1057 (100%) |1223 (100%) |1248 (100%)

Bortfall 62 pers 66 pers 86 pers 66 pers
      

Interaktionen är ej signifikant. Förändringen över tid är således ej påtagligt olika i

de två områdena.

Tabell 5 Fråga 9: Har polisens ansträngningar att komma tillrätta med rattfylle-

riet i din hemtrakt förändrats sedan förra året vid den här tiden?

 

 

 

 

 

Försöksområdet Kontrollområdet

Före ___ Efter Före Efter

Ökat 134 (12,8%) 202 (19,4%) 175 (14,5%) 295 (23,9%)

Har ej 861 (82,2%) 809 (77,6%) 981 (81,3%) 909 (73,7%)

förändrats

Minskat 52 (5,0%) 32 (3,1%) 51 (4,2%) 29 (2,4%)

Totalt 1047 (100%) |1043 (100%) |1207 (100%) |1233 (100%)

Bortfall 73 pers 80 pers 102 pers 81 pers
     

Interaktionen är ej signifikant. Förändringen över tid är således ej påtagligt olika i

de två områdena.
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Tabell 6 Fråga 10: Har Du under det senaste året sett någon poliskontroll som

varit utmärkt med skylt ALKOHOLKONTROLL?

 

 

 

 

 

Försöksområdet Kontrollområdet

Före Efter Före Efter

Ja 17 (1,5%) 53 (4,8%) 62 (4,8%) 89 (6,8%)

Nej 1096 (98,5%) 1063 (95,3%) 1237 (95,2%) 1221 (93,2%)

Totalt 1113 (100%) |1116 (100%) |1299 (100%) |1310 (100%)

Bortfall 7 pers 7 pers 10 pers 4 pers
     

Interaktionen är signifikant. Förändringen över tid är större i försöksområdet.

3.1.1.3 Subjektiv upptäcktsrisk

En fråga (fråga 11) gällde uppskattad sannolikhet för att få göra ett utandnings-

prov. Resultatet visas i tabell 7.

Tabell 7 Fråga 11: Antag att polisens trafikövervakning mot rattfylleri ligger

kvar på den nuvarande nivån under det kommande året. Tänk Dig att

Du under detta år körde bil eller motorcykel genom Din hemort tre

gånger varje dag vid olika tidpunkter (dvs totalt ca 1000 gånger). Hur

många gånger tror Du att Du skulle bli stoppad av polisen och få göra

 

 

 

utandningsprov?

Försöksområdet Kontrollområdet

Före Efter Före Efter

Ingen gång 544 (49,7%) 453 (41,3%) 572 (44,7%) 535 (41,4%)

Minst en gång

Totalt

551 (530,3%)

1095 (100%)

643 (58,7%)

1096 (100%)

709 (535,3%) 758 (58,6%)

1281 (100%) |1293 (100%)
 

  
Bortfall 25 pers

 
27 pers

  
28 pers 21 pers
 

Interaktionen är ej signifikant. Förändringen över tid är således ej påtagligt olika i

de två områdena.
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3.1.1.4 Attityder

10

Två frågor (fråga 12 och 13) gällde attityder. Tabellerna 8 och 9 visar resultatet för

dessa två frågor.

 

 

Tabell 8 Fråga 12: Vad anser Du om trafikövervakningen mot rattfylleri?

Försöksområdet Kontrollområdet

Före Efter Före Efter

 

Det borde göras

fler utandnings-

prov

Den nuvarande

nivån är bra

Man kunde

använda resurserna

till något annat

Totalt

908 (82,0%)

171 (15,4%)

29 (2,6%)

1108 (100%)

868 (78,4%)

206 (18,6%)

33 (3,0%)

1107 (100%)

1086 (83,7%)

183 (14,1%)

28 (2,2%)

1297 (100%)

1063 (81,5%)

222 (17,0%)

19 (1,5%)

1304 (100%)

 

Bortfall
 

12 pers
 

16 pers
 

12 pers
 

10 pers

 

Interaktionen är ej signifikant. Förändringen över tid är således ej påtagligt olika i

de två områdena.
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Tabell 9 Fråga 13: Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille. Vad anser Du

om att köra bil något över denna gräns?

 

 

 

 

   

Försöksområdet Kontrollområdet

Före Efter Före Efter

lfVllbiCket ansvars- 62 (5,6%) 41 (3,7%) 36 (2,8%) 42 (3,2%)
ullt

??IHSka ansvars- 30 (2,7%) 16 (1,4%) 20 (1,5%) 21 (1,6%)
ullt

fErhaning ansvars- 14 (1,3%) 9 (0,8%) 9 (0,7%) 18 (1,4%)
ullt

Varken ansvars- 67 (6,0%) 87 (7,8%) 60 (4,6%) 64 (4,9%)
fullt eller oansva-
rigt

En aning oansva- 103 (9,3%) 91 (8,2%) 93 (7,1%) 77 (5,9%)
rigt

Ganska oansvarigt 191 (17,2%) 174 (15,7%) 194 (14,9%) 223 (17,1%)

Mycket oansvarigt 645 (58,0%) 694 (62,4%) 890 (68,4%) 861 (65,9%)

Totalt 1112 (100%) |1112 (100%) |1302 (100%) |1306 (100%)

Bortfall 8 pers 11 pers 7 pers 8 pers
   

Interaktionen mellan område och tidpunkt är signifikant. Förändring i önskad

riktning skedde endast i försöksområdet.
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3.1.1.5 Körning efter alkoholförtäring

Två frågor (fråga 15 och 16) gällde körning efter alkoholförtäring. Tabellerna 10

och 11 visar resultatet för dessa två frågor.

Tabell 10 Fråga 15: Hur många gånger under det senaste året har Du kört efter

att ha druckit, men räknat med att promillen var under promillegrän-

sen (0,2 promille)?

 

 

 

 

   

Försöksområdet Kontrollområdet

Före Efter Före Efter

Ingen gång 850 (76,3%) 849 (77,2%) 1009 (77,3%) 1056 (81,9%)

Minst en gång 264 (23,7%) 251 (22,8%) 296 (22,7%) 233 (18,1%)

Totalt 1114 (100%) 1100 (100%) |1305 (100%) |1289 (100%)

Bortfall 6 pers 23 pers 4 pers 25 pers
   

Interaktionen är ej signifikant. Förändringen över tid är således ej påtagligt olika i

de två områdena.

Tabell 11 Fråga 16: Hur många gånger under det senaste året har Du kört efter

att ha druckit och där Du räknat med att promillen kunde vara över

promillegränsen (0,2 promille)?

 

 

 

 

 

   

Försöksområdet Kontrollområdet

Före Efter Före Efter

Ingen gång 1069 (95,7%) 1052 (95,2%) 1246 (95,5%) 1246 (96,4%)

Minst en gång 48 (4,3%) 53 (4,8%) 59 (4,5%) 46 (3,6%)

Totalt 1117 (100%) 1105 (100%) |1305 (100%) |1292 (100%)

Bortfall 3 pers 19 pers 4 pers 22 pers
   

Interaktionen är ej signifikant. Förändringen över tid är således ej påtagligt olika i

de två områdena.
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Som komplement till ovan beskrivna analyser har olika former av sambands-

beräkningar utförts.

3.1.2.1 Samband mellan polisuppgifter och enkätsvar

Det kan vara av intresse att se hur väl polisuppgifterna angående omfattningen hos

övervakningsinsatserna stämmer överens med svaren på enkäterna. I tabell 12

visas dels polisens uppgifter (antal prov per innevånare), dels enkätsvaren (andel

som påstår sig ha fått göra minst ett utandningsprov), uppdelat på förmätning

respektive eftermätning.

Tabell 12 Objektiv sannolikhet för utandningsprov: polisuppgifter respektive

enkätsvar

 

Antal prov per innevånare Andel som uppger att man

 

 

 

 

 

 

(polisens uppgifter) testats (enkätsvar)

Förmätning Eftermätning Förmätning Eftermätning

Försöksområdet

G-län 0,15 0,19 0,15 0,22

H-län 0,18 0,26 0,13 0,27

K-län 0,15 0,32 0,19 0,25

L-län 0,07 0,16 0,05 0,12

M-län 0,07 0,18 0,14 0,23

Medelvärde 0,12 0,20 0,13 0,22

Kontrollområdet

C-län 0,04 0,06 0,10 0,16

D-län 0,22 0,34 0,35 0,49

E-län 0,15 0,20 0,26 0,37

F-län 0,06 0,09 0,19 0,23

R-län 0,08 0,19 0,12 0,15

O-län Uppgifter Uppgifter 0,13 0,22

saknas saknas

Medelvärde 0,11 0,18 0,19 0,27
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Av tabell 12 framgår att sambandet mellan polisens uppgifter och trafikanternas är

relativt gott. Sambandet är signifikant (r=0,75; p=0,000). I många fall visar emel-

lertid polisuppgifterna betydligt lägre tal än enkätsvaren.

3.1.2.2 Samband mellan objektiv och subjektiv upptäcktsrisk

Av intresse är vidare att studera sambandet mellan objektiv upptäcktsrisk och

subjektiv upptäcktsrisk. I tabell 13 visas enkätsvaren dels angående andelen som

uppger att man testats minst en gång senaste året, dels andelen som tror att man

kommer att bli stoppad och få ge utandningsprov vid minst ett tillfälle under 1000

körtillfällen.

Tabell 13 Objektiv respektive subjektiv sannolikhet för utandningsprov:

 

 

 

 

 

 

 

enkätsvar

Andel som uppger att man Andel som tror att man

testats kommer att avge utand-

ningsprov

Förmätning Eftermätning Förmätning Eftermätning

Försöksområdet

G-län 0,15 0,22 0,57 0,62

H-län 0,13 0,27 0,53 0,57

K-län 0,19 0,25 0,50 0,71

L-län 0,05 0,12 0,37 0,57

M-län 0,14 0,23 0,54 0,57

Medelvärde 0,13 0,22 0,50 0,61

Kontrollområdet

C-län 0,10 0,16 0,48 0,53

D-län 0,35 0,49 0,74 0,74

E-län 0,26 0,37 0,60 0,60

F-län 0,19 0,23 0,57 0,58

R-län 0,12 0,15 0,49 0,52

O-län 0,13 0,22 0,52 0,58

Medelvärde 0,19 0,27 0,57 0,59
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Sambandet mellan objektiv upptäcktsrisk och subjektiv upptäcktsrisk, enligt tabell

13, är påtagligt (r=0,86; p=0,000).

Även sambandet mellan polisuppgifterna vad gäller gjorda utandningsprov och

subjektiv upptäcktsrisk (andel som tror att man kommer att få göra utandnings-

prov) är gott; r=0,74; p=0,000).

Dessa här påvisade samband ger ett visst stöd för att den subjektiva upptäckts-

risken påverkades av den objektiva upptäcktsrisken.

3.1.2.3 Stegvisa regressionsanalyser

För att få en inblick i vilka variabler som bäst kan tänkas "förklara" variationen i

den subjektiva upptäcktsrisken har utförts en s.k. stegvis regressionsanalys

(Pedhazur, 1982). Resultatet visas i tabell 14. Man bör lägga märke till att en

sådan analys inte utan vidare möjliggör tolkningar i termer av orsakssamband.

Samtliga tillgängliga variabler (frågor i enkäten) har ingått i denna analys. Dess-

utom har en variabel skapats som kombinerar tidpunkt (förmätning respektive

eftermätning) och område (försöks- respektive kontrollområde), dvs fyra olika

kombinationer (benämns Betingelse). Åldersvariabeln har indelats i sex nivåer;

1) yngre än 25 år, 2) 25-35 år, 3) 35-45 år, 4) 45-55 år, 5) 55-65 år samt 6) äldre

än 65 år. På liknande sätt har frågan angående hur lång tid man haft körkort

(körkortsålder) indelats enligt följande: 1) mindre än 5 år, 2) 5-15 år, 3) 15-25 år,

4) 25-35 år, 5) 35-45 år samt 6) mer än 45 år. Variablernas benämning refererar i

övrigt till frågenummer i enkäten.

Signifikansnivån för variablernas in- och utträdande ur modellen har satts till 5 %.

I tabellen (Tabell 14) visas dock endast de variabler som gett ett bidrag till den

"förklarade" variansen (RZ) på minst 1%.
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Tabell 14 "Förklarad" varians (RZ) och vikter mellan studerade variabler

och kriterievariabeln subjektiv upptäcktsrisk (fråga 11). RZ2>0,01.

 

 

 

Variabel Partiell RZ Ackumulerad Regressionsvikt

R2 (B-koeff)

Gjort utand-

ningsprov 0, 1288 0, 1288 0,530

Sannolikheten 0,0519 0,1808 -0,382
för utandnings-

prov har föränd-

rats

Känner någon
. 0,0167 0,1975 -0,332

som gjort ut-

andningsprov

Körvana 0,0148 0,2122 0,180
     

Av tabell 14 framgår att fyra av de variabler som fallit ut i den stegvisa

regressionsanalysen tillsammans "förklarar" drygt 21 % av variationen. Den vari-

abel som kraftigt dominerar är fråga 6, som gäller om man gjort utandningsprov;

den "förklarar" ensam mer än 12 % av variationen. Även fråga 8, som gäller om

man anser att sannolikheten för utandningsprov ökat, ger ett verksamt bidrag

(drygt 5 %). Av övriga variabler är det bara två som var och en ger ett bidrag på

minst 1 %; fråga 7, som gäller om man känner någon som fått göra utandnings-

prov, samt fråga 4, som gäller körvana.

De ingående variablerna har även tilldelats regressionsvikter. Härvid är såväl

storleken som riktningen av intresse. Storleken hos regressionsvikten visar lut-

ningen hos den anpassade räta linje som bäst beskriver sambandets utseende.

Riktningen visar om sambandet är positivt eller negativt. Härvid måste man utgå

ifrån hur frågorna var formulerade.

Sambandet med fråga 6 ("Gjort utandningsprov") kan beskrivas enligt följande:

Den subjektiva upptäcktsrisken är lägst bland dem som uppger att man det senaste

året ej gjort utandningsprov. För den gruppen är andelen som uppger att man tror

att man på 1000 körtillfällen skulle bli stoppad och få göra utandningsprov minst

en gång 49,8 %. Denna andel är högre för dem som senaste året fått göra ett
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utandningsprov, 77,0 %, och högst för dem som gjort flera utandningsprov det

senaste året, 89,9 %.

Sambandet med fråga 8 ("Sannolikheten för utandningsprov har förändrats") ser ut

enligt följande: Den subjektiva upptäcktsrisken är högst bland dem som uppger att

sannolikheten att få göra utandningsprov har ökat. För den gruppen är andelen

som uppger att man tror att man på 1000 körtillfällen skulle bli stoppad och få

göra utandningsprov minst en gång 83,0 %. Denna andel är lägre för dem som

uppger att sannolikheten att få göra utandningsprov ej förändrats, 52,1 %, och

lägst för dem som uppger att denna sannolikhet minskat, 38,0 %.

Sambandet med fråga 7 ("Känner någon som gjort utandningsprov") kan beskrivas

som följer: Den subjektiva upptäcktsrisken är högst bland dem som uppger att

man känner någon som det senaste året gjort utandningsprov. För den gruppen är

andelen som uppger att man tror att man på 1000 körtillfällen skulle bli stoppad

och få göra utandningsprov minst en gång 68,8 %. För dem som inte uppger sig

känna någon sådan person är denna andel 45,7 %.

Sambandet med fråga 4 ("Körvana"') kan beskrivas enligt följande: Den subjektiva

upptäcktsrisken är lägre för dem som uppger att man kör ofta än för dem som

uppger sig köra mera sällan.

De resultat som presenteras i tabell 14 tyder på att polisens övervakningsinsatser

är av stor betydelse för att man ska få till stånd den eftersträvade höjningen av den

subjektiva upptäcktsrisken. Samtliga variabler som utgör mått på övervaknings-

insatserna har således samband med denna kriterievariabel. Den egna erfarenheten

av att ha gjort utandningsprov tycks här den allra vara viktigaste variabeln. Om

man känner någon som varit med om detta tycks också ha betydelse men i mindre

utsträckning.

Två frågor i enkäten gäller körning efter alkoholförtäring. Liknande regressions-

analyser har utförts även för dessa frågor. Tabellerna 15 och 16 visar resultatet av

de stegvisa regressionsanalyser som gjorts beträffande enkätsvaren. Även i dessa

fall redovisas endast de variabler som gett ett bidrag till den "förklarade" varian-

sen på minst 1%.
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Tabell 15 "Förklarad" varians (RZ) och vikter (p .05) mellan studerade variabler

och kriterievariabeln körning efter alkoholförtäring med uppskattad

BAK under 0,2 promille (fråga 15). RZ2>0,01.

 

 

 

Variabel Partiell R2Z Ackumulerad Regressionsvikt

R2 (f-koeff)

Alkoholvanor 0,1210 0, 1210 -0,200

Attityd till att 0,0301 0,1511 -0,142

köra med otillå-

ten BAK

Ålder 0,0122 0,1632 -0,110
     

Av tabell 15, som gäller körning efter alkoholförtäring under det senaste året, men

där man tror att BAK var lägre än 0,2 promille, framgår att tre av de variabler

fallit ut i analysen gemensamt "förklarar" drygt 16 % av variationen. Den variabel

som kraftigt dominerar är fråga 14, som gäller alkoholvanor; den "förklarar"

ensam mer än 12 % av variationen. Även fråga 13, som gäller attityden till att köra

med otillåten BAK, ger ett verksamt bidrag (drygt 3 %). Av övriga variabler är det

bara en som ger ett bidrag på minst 1 %, ålder.

Sambandet med fråga 14 ("Alkoholvanor"') kan beskrivas enligt följande: Andelen

som uppger att man det senaste året kört efter att ha druckit mindre mängder alko-

hol är för dem som uppger sig dricka dagligen 50,0 %. För dem som uppger sig

dricka alkohol 2 - 5 gånger i veckan är denna andel 44,5 %. För dem som uppger

att man dricker alkohol en gång i veckan är denna andel 25,5 %. För dem som

uppger sig dricka alkohol ett par gånger i månaden är denna andel 16,4 %. För

dem som uppger sig dricka mera sällan är denna andel 7,2 %. Slutligen, för dem

som uppger att man är absolutist är andelen 0 %.

Sambandet med fråga 13 ("Attityd till att köra med otillåten BAK) har följande

utseende: För dem som uppger att man tycker att körning något över 0,2 promille

är ansvarsfullt (mycket, ganska eller en aning) är andelen som påstår att man kört

efter intag av små mängder alkohol 25,6 %. För nästa svarskategori (varken

ansvarsfullt eller oansvarigt) är denna andel 46,8 %. För dem som uppger att man

tycker det efterfrågade beteendet är en aning eller ganska oansvarigt är denna

andel 39,2 %. Andelen är lägst, 13,1 %, bland dem som tycker det är mycket oan-

svarigt att köra med promille något över 0,2.
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Sambandet med ålder har följande utseende: Andelen som påstår att man det

senaste året kört efter att ha druckit mindre mängder alkohol är störst i den yngsta

åldersgruppen, 35,6 %. För nästa åldersgrupp (25 - 35 år) är andelen 31,1 % och

hos 35 - 45-åringarna 24,9 %. För nästa åldersgrupp (45 - 55 år) har andelen gått

ned till 18,8 %. För dem mellan 55 och 65 år är andelen som påstår sig ha kört

efter mindre alkoholförtäring 13,2 %. Hos den äldsta gruppen är denna andel

13,8 %.

Beträffande de data som redovisas i tabell 15 föreligger uppenbara tolknings-

problem vad gäller vissa av de variabler som fallit ut i regressionsanalysen. Ålder

kan definitivt betraktas som en bakomliggande variabel. Även alkoholvanor bör

kunna ses som en sådan variabel. Förutsättningen för detta är dock att det bara

skett marginella förändringar av personernas alkoholvanor under det senaste året,

ett inte orimligt antagande.

Attitydvariabeln kan emellertid inte utan vidare betraktas som en bakomliggande

variabel med tanke på att kriterievariabeln gällde alkoholförtäring i kombination

med bilkörning under det senaste året och därigenom föregick attitydmätningen

tidsmässigt. För detta skulle krävas att de attityder man gett uttryck för i enkäten i

stort sett legat still under undersökningsperioden (vilket i och för sig är tänkbart,

men långt ifrån självklart).

Tabell 16 "Förklarad" varians (RZ) och vikter mellan studerade variabler

och kriterievariabeln körning med uppskattad BAK över 0,2 promille

(fråga 16). R2>0,01.

 

 

    

Variabel Partiell RZ Ackumulerad Regressionsvikt

pR2 (B -koeff)

Alkoholvanor 0,0211 0,02 11 -0,028

Attityd till att 0,0112 0,0323 -0,03 1

köra med otillå-

ten BAK
  

Av tabell 16, som gäller körning efter alkoholförtäring under det senaste året, och

där man tror att BAK var högre än 0,2 promille, framgår att två av de variabler

som fallit ut i analysen gemensamt "förklarar" drygt 3 % av variationen. Den vari-
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abel som ger det största bidraget är fråga 14 (alkoholvanor); den "förklarar" ensam

drygt 2 % av variationen. Även fråga 13 (attityd till att köra med otillåten BAK)

ger ett bidrag överstigande 1 %.

Sambandet med fråga 14 ("Alkoholvanor"') ser ut som följer: Andelen som uppger

att man det senaste året kört efter att ha druckit mera ansenliga mängder alkohol är

för dem som uppger sig dricka dagligen 7,0 %. För dem som uppger sig dricka

alkohol 2 - 5 gånger i veckan är denna andel 9,9 %. För dem som uppger att man

dricker alkohol en gång i veckan är denna andel 4,6 %. För dem som uppger sig

dricka alkohol ett par gånger i månaden är denna andel 2,8 %. För dem som upp-

ger sig dricka mera sällan är denna andel 1,4 %. För dem som uppger att man är

absolutist är denna andel 0 %.

Sambandet med fråga 13 ("Attityd till att köra med otillåten BAK) kan beskrivas

enligt följande: För dem som uppger att man tycker att körning något över 0,2

promille är ansvarsfullt (mycket, ganska eller en aning) är andelen som påstår att

man kört efter intag av mera ansenliga mängder alkohol 8,8 %. För nästa svars-

kategori (varken ansvarsfullt eller oansvarigt) är denna andel 12,5 %. För dem

som uppger att man tycker det efterfrågade beteendet är en aning eller ganska oan-

svarigt är denna andel 8,5 %. Andelen är lägst, 1,6 %, bland dem som tycker det är

mycket oansvarigt att köra med promille något över 0,2.

Även för de resultat som visas i tabell 16 föreligger givetvis samma tolknings-

problem som för de resultat som visas i tabell 15.

En stegvis regressionsanalys har dessutom gjorts för den enda påvisade effekten

av kampanjen, attityd till att köra med otillåten BAK. Resultatet visas i tabell 17.

Tabell 17 "Förklarad" varians (R2) och vikter (p .05) mellan studerade variabler

och kriterievariabeln attityd till körning något över 0,2 promille (fråga

 

 

 

13). RZ > 0,01.

Variabel Partiell RZ Ackumulerad Regressionsvikt

R2 (f-koeff)

Körning efter 0,0468 0,0468 -0,205

alkoholförtäring

(BAK-T0,2 pro-

mille)
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Tabell 17 visar att endast en av de variabler som fallit ut i analysen, "förklarar"

mer än 1% av variansen i kriteriemåttet. Den "förklarar" drygt 4,5% av denna

varians. De som uppger att man kört efter intag av små mängder alkohol anser

körning med BAK något över 0,2 promille vara mindre oansvarigt än vad de

övriga anser.

Det bör observeras att vare sig för det här studerade attitydmåttet eller för körning

efter alkoholförtäring erhölls några meningsfulla samband med någon av de vari-

abler som hade att göra med övervakningsinsatserna.
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4 OLYCKSAÄNALYS

Kampanjen med utökad övervakning i södra Sverige pågick en mycket begränsad

tidsperiod, omkring 10 månader. Trots detta bedömdes det vara av intresse att se

om några tendenser kunde skönjas beträffande olyckstalens förändring över tid vid

jämförelse mellan försöks- och kontrollområdet.

Trafikolyckor med personskada studerades. I detta syfte gjordes uttag i SCB:s

register över polisrapporterade trafikolyckor med personskada på det statliga väg-

nätet. Samtliga olyckor av denna typ som inträffat sedan 1985 i de två jämförelse-

områdena ingick i analysen.

Det yttersta syftet med trafikövervakningsinsatser riktade mot rattfylleriet är att

minska antalet olyckor med alkoholinblandning. Av det skälet analyserades

olyckor där alkoholmisstanke förelegat enligt polisrapporten över olyckan.

4.1 Resultat

Tabell 18 visar andelen olyckor med misstänkt alkoholpåverkan i de två jämförel-

seområdena.

Tabell 18 Andel olyckor med misstänkt alkoholpåverkan

 

 

 

 

Misstänkt alkohol- Totala antalet

påverkan olyckor

Försöksområde

Före (1985 - sept 1735 (6,5 %) 26763 (100,0 %)

1992)

Under (okt 1992 - juli 141 (5,2 %) 2707 (100,0 %)

1993)

Kontrollområde

Före (1985 - sept 2182 (6,3 %) 34885 (100,0 %)

1992)

Under (okt 1992 - juli 195 (5,6 %) 3474 (100,0 %)

1993)
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Data i tabell 18 har analyserats med logistisk regressionsanalys (Everitt, 1992).

Härvid har analyserats huruvida det föreligger någon skillnad mellan försöks- och

kontrollområde vad gäller förändring över tid av andelen olyckor med alkohol-

misstanke. Minskningen är något större för försöksområdet. Denna skillnad visar

sig dock vara långt ifrån signifikant.
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Frånvaron av påvisad effekt av den studerade kampanjen vad gäller subjektiv upp-

täcktsrisk kan förmodligen förklaras av att skillnaden mellan de två jämförelseom-

rådena beträffande ökningstakten hos övervakningsaktiviteterna var alltför liten.

Vidare förefaller det som om kampanjen kom att genomföras endast i begränsad

omfattning.

Stöd för att övervakning med utandningsprov kan höja den subjektiva upptäckts-

risken erhölls emellertid, såväl från påvisat samband med erfarenhet av utand-

ningsprov på aggregerad nivå, som från en stegvis regressionsanalys på individ-

nivå, där påtagliga samband mellan subjektiv upptäcktsrisk och personlig erfaren-

het av utandningsprov visades, ett resultat som mycket väl överensstämmer med

resultaten från en enkätstudie, utförd av Åberg m fl (1986). Analysen tyder på att

även andra variabler som har att göra med polisens övervakningsinsatser har bety-

delse för den subjektiva upptäcktsrisken, framför allt huruvida man känner någon

annan som varit med om detta.

Ingen effekt erhölls beträffande självrapporterad körning efter alkoholförtäring.

Enligt gjorda regressionsanalyser tycktes detta beteende ha mycket litet att göra

med övervakningsinsatserna. Av de variabler som studerats i denna studie fram-

står här alkoholvanor i stället som den dominerande bakomliggande variabeln (ju

högre alkoholkonsumtion, desto vanligare var det att man körde efter alkoholför-

täring). Även attityden till att köra med otillåten BAK hade samband med detta

beteende, fast i betydligt mindre utsträckning. Liknande resultat har även erhållits

av t.ex. Norström (1983). Det finns emellertid vissa tolkningsproblem med er-

hållna data i föreliggande studie. För att alkoholvanor ska kunna betraktas som en

bakomliggande variabel krävs att dessa endast förändrats marginellt under studi-

ens gång, vilket förefaller vara ett rimligt antagande. För attitydvariabeln förefaller

ett sådant antagande mer osäkert (även om det är möjligt). Därför kan man knap-

past se denna variabel som bakomliggande i det här aktuella fallet.

Beträffande det i stort sett obefintliga stödet för att körning efter alkoholförtäring

skulle ha påverkats av övervakningsinsatserna, kräver detta en kommentar. Resul-

tatet är intressant, särskilt med tanke på att man framför allt i Australien (Homel,

1988) funnit starka stöd för att Random Breath Testing haft goda effekter på tra-

fiknykterheten. Dessa effekter erhölls i anslutning till införandet av denna åtgärd,

vilket innebar en dramatisk ökning av upptäcktsrisken.
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En trolig anledning till frånvaron av samband i vårt fall kan vara att variationerna

vad gäller övervakningsaktiviteten var alltför små för att man skulle kunna utläsa

något samband med körning efter alkoholförtäring. Till skillnad från fallet i

Australien var Random Breath Testing sedan länge infört i Sverige, varför man

inte kan förvänta sig lika tydliga effekter här. Ytterligare en variabel som kan ha

bidragit är att i många fall torde körningen efter alkoholintag ha ägt rum innan

man hamnade i en eventuell poliskontroll med utandningsprov. En sådan situation

behandlas i analysen som att man både kört efter alkoholintag och gjort utand-

ningsprov, trots att den sistnämnda variabeln i det fallet inte kunnat påverka bete-

endet i fråga. Det förhållandet bidrar sannolikt till att det erhållna sambandet blir

svagare än vad det i realiteten är.

Den enda effekt av kampanjen som påvisades gäller attityden till att köra med

otillåten BAK; förändring i önskad riktning erhölls enbart för försöksområdet.

Inget samband erhölls emellertid med något av använda mått på övervaknings-

aktiviteterna. Den enda variabeln med påtagligt samband med denna variabel var

körning efter alkoholförtäring; de som ägnat sig åt detta beteende hade en mer

förlåtande attityd än övriga.

Man bör notera att de gjorda regressionsanalyserna inte i något fall medger några

säkra slutsatser rörande orsakssamband mellan studerade variabler.

Den gjorda olycksanalysen har inte kunnat påvisa någon effekt av kampanjen.

Frånvaron av påvisad effekt beror sannolikt till stor del på två faktorer, dels att

försöksperioden var alldeles för kort, dels att förändringen över tid vad gäller

övervakningsinsatserna var alltför likartad i de två jämförelseområdena.

De erhållna resultaten tyder således på att den subjektiva upptäcktsrisken kan

höjas genom övervakningsinsatser. Något stöd för att alkoholpåverkad körning

eller olyckstalen skulle påverkas av sådana åtgärder erhölls dock ej i denna studie.

För att övervakningen ska ha avsedd effekt tyder emellertid framför allt erfaren-

heter från Australien (Homel, 1988) på, att det är viktigt att den görs väl synlig,

att den ligger på en hög nivå, samt att denna verksamhet ackompanjeras av bety-

dande massmediainsatser.
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Bilaga 1

Sid 1 (4)

Enkät angående polisens trafikövervakning

 

1. -Är Du man eller kvinna?

 

 

  

 

 

D Man

D Kvinna

2. Vilket år är Du född? 19................

3. Vilket år tog Du körkort? 19................
 

 

 

4. -Hur ofta kör Du bil eller motorcykel?

Flera gånger om dagen

Dagligen eller nästan varje dag

Några gånger i veckan

Ungefär en gång i veckan

Några gånger i månaden

Högst en gång i månaden

0
0
0
0
0
0

Aldrig eller nästan aldrig
 

 

 

5. Hur många mil har Du kört det senaste året (de senaste tolv månaderna)?

Mindre än 200 mil

200 - 500 mil

500 - 1000 mil

1000 - 2000 mil

2000 - 3000 mil

3000 - 4000 mil

4000 - 5000 mil

Mer än 5000 mil
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Bilaga 1

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

Sid 2 (4)

6. Hur många gånger har Du under det senaste året blivit stoppad av polis och fått

göra utandningsprov (alkoholmätning)?

[] Ingen gång

[] En gång

[] 2 gånger

[] 3 gånger

[] 4 gånger

[] 5 gånger

[_] Mer än 5 gånger

7. Känner Du någon som Du vet fått göra ett utandningsprov under det senaste året?

[] 3a

[_] Nej

8. Har sannolikheten för att få göra ett utandningsprov, i Din hemtrakt, förändrats

sedan förra året vid den här tiden?

[] Ökat

[] -Har ej förändrats

[] Minskat

9. Har polisens ansträngningar att komma till rätta med rattfylleriet i Din hemtrakt för-

ändrats sedan förra året vid den här tiden?

[] Ökat

[] -Har ej förändrats

[] Minskat

10. Har Du under det senaste året sett någon poliskontroll som varit utmärkt med skylt

[(] Ja

[_] Nej
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Bilaga 1

Sid 3 (4)

 

 

11. Antag att polisens trafikövervakning mot rattfylleri ligger kvar på den nuvarande

nivån under det kommande året. Tänk Dig att Du under detta år körde bil eller

motorcykel genom Din hemort tre gånger varje dag vid olika tidpunkter (dvs totalt

ca 1000 gånger). Hur många gånger tror Du att Du skulle bli stoppad av polisen och

få göra utandningsprov?

Ingen gång

En gång

2 gånger

3 gånger

4 - 5 gånger

6 - 10 gånger

Mer än 10 gånger0
0
0
0
0
0

 

 

 

12. Vad anser Du om trafikövervakningen mot rattfylleri?

[] Det borde göras fler utandningsprov

[_] Den nuvarande nivån är bra

[_] Man kunde använda resurserna till något annat
 

 

 

13. Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille. Vad anser Du om att köra bil något

över denna gräns?

Mycket ansvarsfullt

Ganska ansvarsfullt

En aning ansvarsfullt

Varken ansvarsfullt eller oansvarigt

En aning oansvarigt

Ganska oansvarigt

Mycket oansvarigt
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Bilaga 1

Sid 4 (4)

 

 

14. Hur ofta dricker Du alkohol? Räkna också med de tillfällen då Du dricker små

mängder alkohol, t ex ett glas öl eller lite vin.

Dagligen

4 - 5 gånger i veckan

2 - 3 gånger i veckan

En gång i veckan

Ett par gånger i månaden

Ca en gång i månaden

Ca en gång varannan månad

Mera sällan

Aldrig
 

 

 

15. Hur många gånger under det senaste året har Du kört efter att ha druckit, men räk-

nat med att promillen var under promillegränsen (0,2 promille)?

Ingen gång

En gång

2 gånger

3 - 5 gånger

6 - 10 gånger

11 - 20 gånger

21 - 50 gånger

Mer än 50 gånger
 

 

 

16. Hur många gånger under det senaste året har Du kört efter att ha druckit alkohol

och där Du räknat med att promillen kunde vara över promillegränsen (0,2 pro-

mille)?

Ingen gång

En gång

2 gånger

3 - 5 gånger

6 - 10 gånger

11 - 20 gånger

21 - 50 gånger

Mer än 50 gånger
 

Kontrollera att Du besvarat samtliga frågor!
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