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FÖRORD

Det projekt, som slutredovisas i denna rapport, har

genomförts på uppdrag av Nordiska trafiksäkerhetsrådet

och Statens trafiksäkerhetsverk.

Planeringen av undersökningen har skett i samråd med

uppdragsgivarna.

Ett särskilt tack riktas till professor L. Goldberg och

docent H.-O. Lisper för givande diskussioner kring upp-

läggning och rapportering av undersökningen.
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Dagen-efter-effekter av alkohol på körförmågan

av Hans Laurell och Jan Törnros

Statens Väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Syftet med undersökningen var att studera eventuella

dagen-efter-effekter av alkohol på körförmågan när all

alkohol förbränts.

Bilkörningen skedde på avlyst bana i en konuppställning.

Föraren hade att, på signal, göra en undanmanöver från

50 km/h i konuppställningen.

Uppgiften ställde stora krav på uppmärksamhet, snabb-

het, precision och koordination. Antalet påkörda koner

utgjorde måttet på förarens prestation.

Försökspersonerna (fpp) deltog i försöken som sina egna

kontroller med roterad presentationsordning av beting-

elserna.

För att hålla motivationen på en hög nivå i både kont-

roll- och dagen-efter-betingelserna gjordes fp-ersätt-

ningen avhängig körprestationen.

I de fester som föregick varje dagen-efter-betingelse,

deltog fem fpp per gång. Under festerna fanns fri till-

gång till mat och alkoholhaltiga drycker.

Efter ca åtta timmars sömn väcktes fpp och när blod-

alkoholkoncentrationen (BAK) just nått noll promille

genomfördes de första dagen-efter-körningarna (DE1).

Tre timmar senare följde den andra mätningsomgången

(DEZ). Samma tidsavstånd tillämpadesockså i kontroll-

betingelsen.
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Prestationsnedsättningen var i medeltal ca 20%. En

uppdelning av jämförelsen på de två körtillfällena,

dels vid 0 promille, dels tre timmar senare Visade för-

sämrad körprestation i båda fallen, vid noll promille

ca 20% och tre timmar senare ca 17%. Det förelåg ingen

signifikant skillnad mellan dessa båda dagen-efter-

betingelser.

Försökspersonernas reaktionstider på signalen för väj-

ning visade en viss förlängning dagen efter. Förläng-

ningen var dock inte så stor att den kan förklara pres-

tationsförsämringen i köruppgiften.

Försökspersonerna fick före var och en av de fyra test-

omgångarna skatta sitt välbefinnande. Dessa skattningar

visade att de flesta förarna, trots alkoholförtäringen,

ändå mådde ganska bra dagen efter. Någon skillnad i

prestationsnedsättning mellan dem som mådde bra och dem

som skattade sig som mående något sämre, kunde inte på-

visas.

I samband med Väckningen, dagen-efter, gjorde försöks-

personerna skattningar av dels sin egen blodalkoholkon-

centration, dels den tidpunkt vid vilken de åter räknade

med att vara helt nyktra. Härvid gjordes både stora

över- och underskattningar.

Resultaten kan sammanfattas i fyra slutsatser:

- körförmågan är nedsatt dagen-efter trots att all al-

kohol förbränts

- prestationsförsämringen kvarstår oförändrad 3 tim

efter det att all alkohol försvunnit ur kroppen

- försämringen av körförmågan visar inget samband med

subjektivt välbefinnande
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- det är svårt att själv göra en korrekt bedömning av

blodalkoholkoncentrationen dagen-efter och av hur

lång tid det tar innan man blir helt nykter.
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Hang-over effectsof alcohol on driver performance

by Hans Laurell and Jan Törnros
National Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The purpose of the investigation was to study possible

hang-over effects of alcohol on driver performance when

all alcohol had been metabolized.

The car was driven on a closed-course in a cone setting.

Upon a signal, the driver had to carry out an avoidance

manoeuvre in the cone setting. The initial speed was

50 km/h.

The driving task puts heavy demands on attention, reac-

tion time, precision and coordination. The number of

cones, run down, was used as a measure of driving per-

formance.

The subjects acted as their own controls in rotated

order of conditions.

Motivation was kept high in normal - as well as in

hang-over conditions by making the subjects' payment

dependent upon driving performance in each trial.

Five subjects participated in each drinking party,

during which free and ample supply of food and alco-

holic beverages was provided. After eight hours of

sleep, the subjects were awakened and as soon as their

blood alcohol concentration (BAC) was down to zero,

the first hang-over measurements were carried out.

Three hours later the same driving tests were repeated.

The results showed that all 22 subjects hit more cones
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in the hang-over conditions as compared to their own

results in the normal condition. The average perform-

ance decrement was approximately 20%.

A Split-up of the results on the two driving tests, on

the one hand at zero BAC (DE1) and on the other hand

three hours later (DE2), evidenced performance decre-

ment on both occasions - 20% and 17% respectively.

Prior to each driving test, the subjects gave ratings

of subjective well-being. These ratings showed that

most of the drivers despite the alcohol consumption,

felt rather good.

No differences, as to performance decrement, could be

found between those who felt good and those who had

hang-over symptoms.

When the subjects were awakened they were asked to

estimate their own blood alcohol concentration as well

as the number of hours to become completely sober.

Gross under- as well as overestimations were made.

The results can be summarized in four points:

- impairment of driving performance is evident well

into the next day even though all alcohol is metabo-

lized

- the impairment persists for at least 3 hours after

all alcohol has disappeared

- the impairment shows little correlation with subjec-

tive hang-over

- it is difficult to estimate your own BAC the next

day and to calculate the time needed to become comp-

letely sober.
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INTRODUKTION

Prestationsförmågan vid bilkörning blir nedsatt av al-

koholförtäring även i så små mängder att de resulterar

i blodalkoholhalter mindre än 50 mg% (0,5 promille).

Detta har påvisats i såväl laboratorieundersökningar

som i bilkörningsförsök. I en undersökning av presta-

tionen i kritiska situationer kunde man notera klara

försämringar redan vid i genomsnitt 42 mg% (Laurell

1977).

Att alkoholförtäringen kan ha effekter på organismen

även efter det att all alkohol har förbränts torde

också vara allmänt känt. Eftereffekternas roll vid upp-

komsten av trafikolyckor är dock oerhört svår att upp-

skatta eftersom uppgifter om eventuellt bakrus ej re-

gistreras i statistiken. Även om detta gjordes skulle

det sannolikt vara svårt att erhålla rättvisande upp-

gifter. Siffrorna skulle med säkerhet utgöra en under-

skattning av den verkliga betydelsen.

I laboratorieundersökningar har man kunnat visa att

prestationsförmågan vid bakrus är nedsatt när det

gäller vissa intellektuella funktioner och även per-

ceptuell förmåga, handstadighet, balans, koordination

osv. (Takala et al. 1958; Goldberg. 1966; Kelly et al.

1970; Myrsten et al. 1970; Gold et al. 1973; Seppälä

et al. 1976; Myrsten et al. 1980; Tichauer et al.(odat).

Man har även i bilsimulatorförsök studerat eftereffek-

ter av alkohol och funnit vissa prestationsförsäm-

ringar (Stening och Dureman 1974). Studier av efteref-

fekter av alkohol på prestationen vid verklig bilkör-

ning har dock, så vitt vi kunnat finna, ej publicerats.

Mot bakgrund av dessa dagen-efter resultat förefaller

det rimligt att anta att även körförmågan kan vara

nedsatt trots att all alkohol förbränts.
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Inte heller varaktigheten av försämringen har varit

föremål för undersökning annat än i laboratoriesamman-

hang. Bl a fann Gold et al. (1973) att prestationsför-

mågan var nedsatt ända upp till 18 timmar efter det att

alkoholkurvan nått sin högsta punkt. De fann också att

effekterna var mera uttalade ju högre blodalkoholkon-

centrationen (BAK) varit. Seppälä et al. (1976) antyder

att de värsta effekterna skulle kunna förekomma ända

upp till 24 timmar efter det att man slutat alkoholkon-

sumtionen.

Att belysa eftereffekterna av alkohol på något tids-

avstånd från det att all alkohol metaboliserats borde

vara angeläget även i bilkörningssammanhang. Med en

känslig undersökningsmetodik borde det också vara möj-

ligt att påvisa eventuella effekter på körförmågan.

När det gäller undersökningsmetodiken tyder all er-

farenhet från alkoholundersökningar på att det är nöd-

Vändigt att skapa testsituationer, som är lika svåra

som dem, man kan riskera att råka ut för i kritiska

situationer i trafiken. Normal bilkörning kräver en-

dast en begränsad del av förarens totala kapacitet.

Det finns således en marginal vid normal körning - en

marginal som föraren kan utnyttja i samband med ned-

sättning av prestationsförmågan. I kritiska situatio-

ner måste föraren däremotoftast utnyttja så mycket av

sin kapacitet att det inte ges utrymme för kompensation

för eventuellt nedsatt prestationsförmåga. För att

kunna avslöja nedsättningar i prestationsförmågan som

annars skulle kunna vara svåra att upptäcka, bör man

därför använda situationer som kräver mycket av föra-

ren.

I den tidigare refererade undersökningen av effekter

vid blodalkoholhalter under 0,5 promille, ställdes fö-

rarna inför en uppgift som krävde reaktionssnabbhet,
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uppmärksamhet, snabbt beslutsfattande och precist och

koordinerat handlande (Laurell 1977). Situationen ba-

serades på den nödsituationsträning som bedrivs i s k

säkerhetskörningskurser. Metoden visade sig vara

mycket känslig för verkan av alkohol.

Undersökningar har demonstrerat inte bara svårigheter

att klara prestationsuppgifter efter alkoholförtäring

utan även svårigheter att själv kunna bedöma hur mycket

alkohol man fortfarande har i blodet eller när man kom-

mer att ha förbränt all alkohol. Sålunda har Ekman et

al (1963 och 1964) visat att man bedömer sig ha för-

bränt all alkohol långt innan så är fallet och att

man tror sig ha en lägre blodalkoholkoncentration

än den faktiska under hela förbränningsförloppet

efter det att man passerat den högsta punkten på

blodalkoholkurvan. Man kan därför förmoda att det

också dagen-efter kan komma att vara svårt att göra

korrekta bedömningar.

METODIK

Försökspersoner

 

6 kvinnor och 16 män, 19-38 år, deltog som frivilliga,

betalda försökspersoner.

Ursprungligen påbörjade 25 försökspersoner sitt del-

tagande men på grund av tekniska problem med mätut-

rustningen kunde 3 personer ej fullfölja mätningarna.

Försökspersonerna anmälde sig frivilligt till "ett

bilkörningsexperiment" och inte förrän vi fåttdenna

anmälan fick de information om att försöken också

innefattade alkohol.
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Samtliga försökspersoner bedömde sig som friska och

uppgav sig inte medicinera eller använda droger.

Alkoholvanorna kartlades genom intervju och kontroll

Via Vänner. Alla utom två kunde klassificeras som

"moderata" i sina alkoholvanor. De två övriga hade al-

koholvanor som något översteg denna klassificering.

I ett antal studier har man rapporterat. om svårighe-

ter att skapa dagen-efter-effekter (se Bonte och Volck

1978). Man påpekar bl a att det kan vara svårt att få

försökspersoner att dricka mer än små mängder alkohol

under laboratorieförhållanden.

I den föreliggande undersökningen eftersträvades där-

för så "naturliga festförhållanden" som möjligt. Som

ett led i dessa ansträngningar utvaldes försöksperso-

nerna så att de fem personerna vid varje festtill-

fälle kände varandra sedan tidigare.

Köruppgift

Köruppgiften var i stort sett densamma som användes i

en tidigare studie av effekter av små alkoholdoser på

körförmågan (Laurell 1977), men med den skillnaden att

momenten "stoppsträcka" och "snedställning" tagits

bort eftersom föraren tidigare hade möjligheter att

välja mellan de olika momenten - en satsning på kort

stoppsträcka resulterade i sämre prestation vad gäller

"snedställning" ch vice versa. För att åstadkomma ett

mera standardiserat beteende med mindre inslag av väg-

ning mellan olika moment renodlades situationen. Föra-

ren hade att, på signal, göra undanmanövern och i denna

undvika att köra på de uppställda konerna. StOppsträcka

registrerades sålunda inte utan föraren skulle fort-

sätta genom uppställningen i sidokörfältet. Antalet på-

körda koner utgjorde beräkningsgrunden för prestations-
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Figur 1 Principskiss över konuppställning
(pilarna markerar möjliga reflektorpositioner)
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måttet. Signalen kunde presenteras i fyra positioner

i konuppställningen (se fig 1) och kunde i varje posi-

tion indikera höger- eller vänstersväng. Presentations-

ordningen slumpades för varje förare. Om signalen pre-

senterades framtill till vänster på fordonet betydde

detta att vägen var blockerad snett framåt vänster och

att föraren därför måste göra en undanmanöver till

höger och vice versa.

Vid varje mättillfälle kördes banan 10 ggr - en gång

per öppning plus två körningar som slumpades på de

tillgängliga åtta öppningarna. Därutöver gjordes två

"blindkörningar", utan signal. Mätningarna föregicks

vid varje mättillfälle av två "uppvärmningskörningar".

Varje mättillfälle tog ca 25 minuter.

Eftersom mätningarna genomfördes under oktober månad

och det vid denna årstid kan vara mycket varierande

friktionsförhållanden på vägbanan, skedde saltning och

vattenbegjutning av banan med jämna mellanrum, så att

ytan alltid hölls fuktig.

Fordon och signalpresentation

För försöken användes en Volvo Amazon Combi av 1967

års modell. För stimuluspresentationen hade bilen ut-

rustats med en fotocell och lampa, vilkens ljusstråle

reflekterades till fotocellen via en reflektor, place-

rad i konuppställningen osynlig för försökspersonen°

Fotocellen aktiverade ett relä som bröt strömmen till

endera av två elektromagneter, som placerade framtill

på bilen, höll två fjäderbelastade vipparmar.

Försöksledaren kunde således inte påverka tidpunkten

för signalen. Ett slumpschema bestämde val av öppning

och sida.
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Bilen var också försedd med utrustning för mätning av

reaktionstiden från det att signalen utlösts till dess

att föraren börjat bromsa.

Hastigheten reglerades via en handgasanordning, som

hanterades av försöksledaren.

Motivation

 

För att hålla försökspersonernas motivation på en hög

nivå igenom hela försöket-varje person körde vid fyra

tillfällen med 10 mätkörningar per tillfälle-gjordes

försökspersonsarvodet avhängigt prestationen.

I varje mätkörning förfogade föraren över en grundsumma

om 25 kr. Avdrag gjordes från denna för varje påkörd

kon. En påkörd kon i ytterrad kostade 2 kr och i inner-

rad 3 kr. Påkörd kon före signalen för undanmanöver

kostade 1 kr. Avdraget maximerades dock till 20 kr.

Denna summa utgjorde också bestraffningen för undan-

manöver åt fel håll eller utebliven manöver.

Procedur

Försökspersonerna fick inledningsvis träna köruppgif-

ten till dess att en acceptabel, stabil prestations-

nivå uppnåtts. Detta krävde ca 2,5 timmars övning.

Hälften av försökspersonerna fick sedan återkomma för

två mätningar i normalbetingelse (N) några dagar innan

alkoholkonsumtionen. Övriga genomförde dessa mätningar

några dagar efter dagen-eftermätningarna. Av normal-

betingelsemätningarna skedde den första kring 9-tiden

på morgonen (Nl) och den andra (NZ) tre timmar senare.

I omgångar om fem försökspersoner per tillfälle, sam-

lades försökspersonerna för att trakteras med mat, öl,

vin och starksprit.
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Festerna pågick mellan kl 18 och 24. Försökspersonerna

fick under denna tid äta och dricka efter behag.

För att göra festerna så "naturliga" och fria från

laboratorieinslag som möjligt genomfördes endast ett

fåtal alkoholutandningsprover med varje försöksperson.

Försökspersonerna övernattade tillsammans med försöks-

ledarna på institutet.

Klockan 8 följande dags morgon väcktes försöksperso-

nerna och alkoholutandningsprover togs, samtidigt som

försökspersonerna också fick skatta sin BAK och den tid

de räknade med att det skulle komma att ta innan de

förbränt all alkohol och åter hade 0 mg%.

BAK följdes sedan via täta mätningar när försöksperso-

nerna närmade sig 0 mg%. Vid den tidpunkt då ingen al-

kohol kunde uppmätas genomfördes den första dageneefter-

mätningen (DE1).

Innan bilen startades gjorde försökspersonerna skatt-

ningar av sitt välbefinnande och efter uppvärmnings-

körningarna en skattning av beräknat utfall av kör-

ningarna. Skattningsschemat omfattade 13 variabler

(bilaga 1) som hänförde sig till vedertagna dagen-ef-

ter-effekter.

Tre timmar senare påbörjades den andra dagen-efter-

körningen (DE2).

Förplägnad

 

Festen inleddes med en drink. Därefter serverades sill

och potatis med snaps och/eller starköl. Som "huvud-

rätt" fick försökspersonerna landgångar med fritt val

av rött eller vitt vin eller starköl, följt av kaffe

och punsch. Därefter erbjöds fritt val av drycker.
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Mätning av BAK

 

Såväl vid de mätningar som skedde i samband med alko-

holförtäringen som dagen efter togs utandningsluft-

prover, som analyserades med Alcolmeter. Denna kalib-

rerades mot standardluft med alkoholinnehåll, motsvar-

ande 50 mg%. Kalibrering gjordes före varje mätning.

RESULTAT

Prestationsmått

 

Huvudresultaten, prestationsmätningarna, redovisas i

tabell 1 och illustreras i fig 2. De värden som pre-

senteras för varje försöksperson är antal intjänade

kronor i varje betingelse, dvs utgångssumman minus av-

drag för påkörda koner.

Prestation

(intjänade

kronor)

250 -- "

200 '* F |

 

I50 '

  

 

   

N DE

Figur 2 Prestationsjämförelse mellan normalbetingelse
och dagen-efter. Percentilvärden P25, P50, P75
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Tabell 1 Presentationsordning och intjänade kronor
för samtliga 22 försökspersoner

 

 

Fp nr :::::::äj N1 N2 DE1 DE2

1 N-DE 137 135 111 148

29 N-DE 92 97 90 92

DE-N 158 168 98 157

4 DE-N 111 155 118 80

N-DE 188 148 130 129

69 DE-N 149 160 136 120

79 DE-N 130 117 111 69

8 N-DE 137 171 137 147

9 N-DE 140 112 81 93

10 DE-N 138 129 107 130

11 N-DE 133 126 108 115

12 N-DE 133 112 106 101

13 DE-N 123 139 82 93

149 DE-N 74 63 56 72

159 N-DE 147 154 77 98

16 N-DE 139 160 123 112

17 DE-N 151 184 120 144

189 DE-N 108 77 97 70

19 DE-N 161 144 82 128

20 DE-N 134 123 112 105

21 N-DE 150 165 160 121

22 N-DE 137 141 102 94

i 134 135 107 110

Md 137 140 108 109

925 123 117 90 93

75 149 160 120 129

s 24 30 23 26

   

    

 

 

AV tabell 1 framgår att den totala prestationen, i de

båda dagen-efterbetingelserna, var sämre för samtliga

22 fpp. Detta illustreras i fig 3, där en jämförelse

görs med normalprestationen. Ingen av försökspersonerna
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ll

når således upp till normalprestationen dvs 100 %. Så-

väl medel- som medianvärdet indikerar 19 % försämring

i förhållande till normalprestationen.

Skillnaden mellan prestationerna i normal- resp dagen-

efterbetingelserna är signifikant (p <0,005, Wilcoxon).

96 av egen

normalprestation Md =8I

4

ll 9

|OO

90-

mede'Värde - - . . :ä_ - H -
I.I I.I '1 '.1 i. I.
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50-

 

        

 

   

 

  

 

 

                

 

 

 

. -m .n '. . ' r . o ' '.' .Z ' - .

I23456789lOIl|2I3|4I5I6|7|8|9202l22Fpnr

 

 

Figur 3 Körprestation dagen-efter (DE]_+[m32) i pro-
cent av varje försökspersons normalpresta-
tion (Nl+N 2)

I tabell 1 och fig 4 redovisas ocksåkörprestationerna

uppdelade på de fyra körtillfällena. Resultaten i de

båda normalbetingelserna skiljer sig inte signifikant

åt (p >0,05, Wilcoxon), vilket antyder att inlärnings-

effekter knappast påverkat resultaten. En jämförelse

mellan de första mättillfällena i normal- resp dagen-

efterbetingelserna N1-DE1, ger vid handen att 19 av

22 förare presterade ett sämre resultat dagen efter.

Prestationsförsämringen är i medeltal 20 % - median-
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värdet 19 %, se fig 4 och 5. Skillnaden mellan beting-

elserna är signifikant (p<0,005, Wilcoxon).

En kontroll av skillnaderna mellan betingelserna på

25- respektive 50- och 75-percentilnivån, beräknat på

individuella percentilvärden, visar att skillnaderna

är signifikanta såväl mellan N1-DE1 (p<0,005 för såväl

P25 som för P50 och P75), som mellan N2-DE2 (p<0,01

för P och p<0,005 för P och P
25 50 75)'

den enligt Wilcoxon. Detta tyder på att resultaten

samtliga p-vär-

inte tillkommit genom inverkan av enstaka mycket bra

eller mycket dåliga körningar.

Prestatio

(intjänacê
kronor) ..

ISO -i-

 

IOO 'F'

  

 

   

    

 

NI DEI NZ DE2

Figur 4 Prestationsjämförelse mellan normalbetingelse
och dagen-efter, uppdelade på två tillfällen
med 3 tim mellan N].och NZZrespektive mellan
DE]_och DE12.Percentilvärden P25, P50 och P75
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Figur 5 Körprestation dagen-efter, vid första mättill-
fället (DEJJ, i procent av varje försökspersons
normalprestation (NJA

Jämförelsen mellan N2 och DE2, alltså tre timmar se-

nare, ger i stort sett samma bild, se fig 4 och 6. 19

av 22 presterar sämre resultat dagen efter vid den

senare tidpunkten. Skillnaden är också i detta fall

signifikant (p<0,005, Wilcoxon). Här kan skönjas en

tendens till något mindre prestationsnedsättning efter

tre timmar. Det finns dock ingen signifikant skillnad

vare sig mellan N1 och N2 eller mellan DE1 och DE2

(p>0,05, Wilcoxon).

För att undersöka huruvida den ordning, i vilken be-

tingelserna presenterades, haft någon inverkan på re-

sultaten, gjordes jämförelser mellan resultaten från

de fpp, som körde normalbetingelsen först respektive

sist. Följande medelvärden erhölls:

N-DE DE-N

Nl 112 119

N2 112 117

DEl 138 147

DE2 136 144
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Inte i någon av de fyra betingelserna förelåg signi-

fikanta skillnader mellan de två grupperna (p>0,lO,

Mann-Whitney).

 

 

 

 

 

          

 

        

 

       

 

  

 

  

96 av egen x =83

normalprestation 4 5 Md =86

100 i _

N 90- SLE 5 s
medelvarde80_-ä .-

60- §25 :§5 §5; *r §5 :gå

;ga §5
.ja :I: ;1

E?? ?å ..
-;_§ 5 . . - _ - . . . äif'.

I 2 9 IO III2 H5I4 |5 NSI? I8l9 20 2| 22Fpm

Figur 6 KörpreStation dagen-efter, andra mättillfället

(DEZ), i procent av varje försökspersons nor-
malprestation (N2)

En kontroll av prestationsförändringarna,

tryckta i antal påkörda koner,

nader i samtliga jämförelser

p<0,005;p<01005; N2_DE2,

Antalet felmanövrar var totalt fem,

i DE1 och fyra i DEZ. Det

endast ut-

ger signifikanta skill-

(N-DE, p<0,005; N1-DE1,

samtliga testade m. Wilcoxon).

varav en inträffade

förekom sålunda ingen fel-

manöver i normalbetingelserna.

Reaktionstidsmått

 

Reaktionstidsmätningarna visar i stort sett samma

mönster med.försämringdagen efter. Av tabell 2 fram-

går att det skett en Viss förlängning av RT från

normala till dagen-efterbetingelsen. Skillnaderna mel-

lan betingelserna är signifikanta vad gäller N-DE
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(t=3,37; df=l4; p<0,005)och Nl-DEl (t=3,09; df=l4;

E><0,005)nedan.N2-DE2 ej är signifikant (t==l,35;

df==l4; ; >0,05)

Iabell 2 Reaktionstider (ms)

   

 

9» nr 1:13:25; m 112 1
Data bahnaá 66h App 1-5 och 8-9.

6 DE-N 367 369 385 399

7 DE-N 389 ' 419 401 427

10 DE-N 419 395 470 404

11 N-DE 368 400 447 424

12 N-DE 441 462 501 522

13 DE-N 358 378 402 411

14 DE-N 445 428 455 446

15 N-DE 414 436 419 407

16 N-DE 432 426 402 423

17 DE-N 385 389 395 393

18 DE-N 336 339 348 309

19 DE-N 402 408 463 417

20 DE-N 451 469 440 482

21 N-DE 395 383 409 374

22 N-DE 423 427 434 414

Md 402 408 419 414

i 402 408 425 417

  

 

 

 

 

  
 

Sambandet mellan reaktionstidsförändring och presta-

tionsförsämring har undersökts och befunnits vara lågt

och ej signifikant. Produktmomentkorrelationen var

-.24 (Z==O,85; p»0,10)
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BAK_

Medelvärdet för de högsta koncentrationerna under

kvällen var 147 mg % och i samband med Väckningen

46 mg %.

Relationerna mellan skattningarna av BAK vid väck-

ningen, dagen efter, och uppmätta värden, redovisas

i fig 7. Produktmomentkorrelationen var 0,62 (z==3,l6;

; <0,005) .

Subjektiv

blodalkoholhalt

%0 U

0,6 -n- x

0,4 - x

0,21- f

 

 

H I ;: I I I I ;

0,2 0.4 0.6 0.8 I.O I.2 Uppmätt blodalkoholhalt 960

Figur 7 Första mätningen dagen efter

Sambandet mellan uppmätt och av fpp uppskattad tid

till tillnyktrande har studerats på motsvarande sätt

(se fig 8). Produktmomentkorrelationen var 0,51

(z==2,45; p<10,01).

Av figurerna 7 och 8 framgår också att variations-

vidderna i båda fallen är stora - från 40 mg % över-

skattning till 70 mg % underskattning relativt de upp-

mätta värdena. Beträffande tillnyktringstiden gissades

som mest 6,5 tim för lång resp 3 tim för kort tid.
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Skattning

antaltün.

'T

*i
*

 

 

i
*

x M
N
!

A 0
3

(I
)

O Uppmätt antal tim

Figur 8 När man blir nykter. (Antal timmar från
första mätningen dagen efter)

Sambandet mellan uppmätt BAK vid Väckningen och pres-

tationsförändringen från N till DE var icke signifi-

kant (rprod.m = 0,24; z==l,07; p»0,lO).

"Baksmälla"

 

Beträffande de olika välbefinnandevariablerna redovi-

sas medianvärden för de olika betingelserna i tabell

3. I figur 9 illustreras upplevd "baksmälla" vid DE1

reSp DE2.
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Antal pers. A

E] vid 0%.,
I 5 '

E 3 tim senare

I O - '-
ES __

5 I

I°I° '21: H I 1- Baksmälla

0 | 3 4

(ingen) (oerhörd)

Figur 9 Upplevda dagen-eftereffekter

 

 

Tabell 3 Välbefinnande - medianvärden

Nl N2 DEl DE2

Sömnig O 0 l l

Trött O 0 1.5 l

Ont i huvudet 0 0 l l

Yr O 0 l 0

Darrig O 0 1 0.5

Illamående O O O 0

Törstig 0 0 l l

Kallsvettig O O O O

Spänd O 0 l 0

Nedstämd O O O O

Ångestfylld O O O O

Nedsatt arbetsförm. O 0 2 l

  

 

 

 

 

AV tabellen framgår att skillnaderna mellan betingel-

serna är små, ibland inga alls.
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För samtliga variabler har eventuella samband med

prestationsförändringen i köruppgiften undersökts.

Härvid har en dikotomisering gjorts med avseende på

skattad skillnad mellan DEl och Nl. Körprestationerna

för dessa båda grupper har testats med Mann-Whitney

U-test.

Den enda variabel som Visade ett visst samband med

prestationsförändringen var "yr i huvudet" (p«0,025).

Inga signifikanta skillnader i körprestation kunde no-

teras för någon av de övriga skattningsvariablerna.

(p i samtliga fall >0,05.)

Det sammanfattande upplevelsebegreppet av "baksmällaf

visade inte heller något samband med körprestation i

någon av betingelserna, se fig 10. De som vid DEl

angett 0 eller 1 har då jämförts med dem som angett

2, 3 eller 4 på skalan. (p i samtliga fall >0,05;

Mann-Whitney U-test).

Den upplevda "baksmällan" Visade också ett lågt, icke

signifikant samband med den BAK som uppmättes vid upp-

vaknandet ( 0.16; =0,72.: df=20; p>0,10).'
rSpearman rank

Sambanden mellan ett antal bakgrundsvariabler hos för-

sökspersonerna och körprestationerna antyder att det

inte finns några könsskillnader (p>uCEL.Mann-Whitney

U-test) och inte heller något signifikant samband

mellan ålder och prestationsförsämring (r

.33; t==l,56; df==20; p»0,05).

Spearman rank

Detsamma gäller för sambandet mellan försökspersonernas

normala alkoholkonsumtion och försämringen av körpresta-

tionerna Espearman rank = 0.17; t==0,77; df==20;

p»O,lO).

VTI RAPPORT 222



20

Prestation , ,
Ingen eller ringa
baksmälla
(skattade dagen-
eftereffekter: 0- I)

(intjänade
kronor)

300
kraftigare baksmälla
(skattade dagen-
eftereffekter: 2-4)E

l
]

250

200

l50

|00

   

 

 

 

 

   

N DE

Figur 10 Prestationsjämförelse mellan normal- och
dagen-efterbetingelse uppdelat på två grup-
per, med olika grad av upplevda dagen-efter-
effekter
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DISKUSSION

Resultaten ger tydliga belägg för att alkoholkonsum-

tion upp till ca 150 mg % ger upphov till dagen-efter

effekter som försämrar körförmågan trots att all alko-

hol förbränts. Vidare kan man dra slutsatsen att effek-

terna sitter i åtminstone tre timmar efter det att man

åter hunnit bli nykter.

Tidigare forskningsresultat, framför allt kring psyko-

motoriska uppgifter stöder också de, nu i bilkörning,

framtagna resultaten. Om man jämför med tidigare re-

sultat är dock de föreliggande resultaten överraskan-

de tydliga ochentydiga.

De observerade effekterna även tre timmar efter det

att försökspersonerna förbränt all alkohol (motsva-

rande upp till 15 timmar från den högsta punkten på

alkoholkurvan) torde inte utgöra någon bortre gräns

för prestationsnedsättningarna. I andra studier har

man funnit effekter även efter längre tid än 15 tim-

mar (Tichauer et al. 1971; Gold et al. 1973; Seppälä

et al. 1976).

Seppälä et al. (1976) utförde psykomotoriska test 12

till 16 timmar efter drickandet - en tidpunkt som för-

fattarna anger som den, då baksmällan är som värst.

Tichauer et al (1971) noterade effekter på ännu större

tidsavstånd. När BAK hade överstigit 120 mg % kunde

eftereffekter observeras 18-20 timmar efter den högsta

punkten på blodalkoholkurvan.

Det finns därför uppenbarligen starka skäl för att

närmare studera denna fråga.
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De föreliggande resultaten visar inte på något sam-

band mellan prestationsförsämring och upplevd bak-

smälla. Det förelåg sålunda inga signifikanta skill-

nader i körprestation mellan de försökspersoner som

uppgav "ganska" eller värre dagen-efter-symptom och

de som uppgav "något" eller ingen baksmälla alls.

Dock kunde en tendens till större prestationsförsäm-

ring spåras ju mera upplevd baksmälla som rapportera-

des. Dock stämmer iakttagelserna väl med Seppäläs et al.

(1976) resultat, som också fann att prestationsförsäm-

ringarna under baksmälla inte korrellerade med den

subjektivt upplevda baksmällan.

Vid den tidpunkt då all alkohol förbränts (DE1) rappor-

terade 12 förare att de antingen inte hade någon bak-

smälla alls eller endast "något". Just detta faktum

att så många hade så lite baksmällesymptom kan even-

tuellt förklara att sambanden blev låga mellan kör-

prestationerna hos dem som kände baksmälla respektive

hos dem som inte gjorde det. En möjlig förklaring är

också att de färdigheter som påverkats i köruppgiften

är mindre känsliga för de fysiologiska förändringar,

som tar sig uttryck i subjektiv obehagskänsla, än för

förändringar i andra underliggande faktorer, som inte

upplevs som obehag.

Seppälä påpekar också att de grundläggande mekanismer-

na bakom alkoholens påverkan på det centrala nervsys-

temet fortfarande till stor del är outredda. Man menar

också att förändringarna i psykomotorisk prestations-

förmåga inte nödvändigtvis är relaterade till de onor-

mala fysiologiska tillstånd som råder underbaksmällan.

Trots det faktum att alkoholkonsumtionen orsakade så

lite subjektiv baksmälla presterade samtliga 22 förare

sämre resultat i manöverproven dagen efter, jämfört

med normalprestationen. Detta tyder på att man, obero-
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ende av hur bra eller dåligt man mår, har svårigheter

att avgöra om man är lämplig som fordonsförare eller

ej, om man som bedömningsgrund har det egna välbefin-

nandet. Denna slutsats bygger då på förutsättningen

att alkoholkonsumtionen kvällen innan varit av likvär-

dig omfattning som i den föreliggande studien, dvs

motsvarande 115-180 mg %. Dock är det fullt möjligt

att även lägre berusningsgrader skulle kunna orsaka

prestationsnedsättningar dagen efter trots att inga

subjektiva baksmällesymptom föreligger.

Beträffande blodalkoholkoncentrationerna under kvällen

kan antagas att dessa i några fall har underskattats

genom att mätningarna inte skett exakt vid den högsta

punkten på alkoholkurvan. Mätningarna kunde av flera

skäl inte genomföras med så täta intervall som skulle

ha varit önskvärt. Dels ville vi undvika att den na-

turliga feststämningen" bröts av laboratoriemässiga

mätningar, dels kunde det ibland vara svårt att få

tillräckligt långa avbrott i drickandet för att möjlig-

göra alkoholutandningsprov, som kräver ca 15 minuters

uppehåll i alkoholtillförseln. Alkoholkurvans högsta

punkt kan också i något fall ha inträffat efter säng-

gåendet.

De reaktionstider, som registrerades i köruppgiften,

påverkades visserligen i förväntad riktning men inte

i en utsträckning som kan förklara den genomsnittliga

prestationsnedsättningen i undanmanövern om ca 20 %.

I medeltal förlängdes reaktionstiderna från N1 till

DE1 med 0,023 sekunder. Detta motsvarar en förlängning

av reaktionssträckan med 0,3 m, vilket knappast kan

förklara den observerade ökningen av antalet påkörda

koner. Denna tolkning stöds också av det faktum att

korrelationerna mellan ökning i reaktionstid och pres-

tationsförsämring från N till DE var låga.
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För en diskussion om köruppgiftens generaliserbarhet

hänvisas till Laurell (1977).

Resultaten från försökspersonernas prediktioner av den

egna prestationen i köruppgiften har inte bearbetats

på grund av att metodiken påverkade bedömningarna i

alltför Stor utsträckning. Genomgående kom nämligen

prediktionerna att helt styras av resultatet på när-

mast föregående egna körning. Någon oberoende förut-

sägelse kunde således inte registreras eftersom även

"uppvärmningskörningarna" av försökspersonerna använ-

des som bedömningsgrund.

Spridningen i de subjektiva skattningarna av den egna

blodalkoholkoncentrationen, dagen efter, Visar på

svårigheterna att göra korrekta bedömningar. Försöks-

personerna kunde tämligen väl rekonstruera vad och hur

mycket de druckit kvällen innan, varför det är möjligt

att de skulle ha kunnat dra nytta av en lathund för

beräkning av en ungefärlig blodalkoholkoncentration

och tillnyktringstid. Å andra sidan kan förmodas att

våra försökspersoner var extra medvetna om hur mycket

de konsumerade på grund av försökets natur och att de

därför kan ha haft extra lätt att rekonstruera den

konsumerade alkoholmängden. Dessutom tyder resulta-

ten på att det inte räcker med att ha förbränt all

alkohol för att man skall kunna betrakta sig som lämp-

lig som bilförare. Det kan befaras att effekterna kan

vara ännu mera uttalade och ännu långvarigare i sam-

band med "normalt" festande. Våra försökspersoner

hade sovit 8-9 timmar - det torde inte vara ovanligt

att sömnmängden blir mindre i normalfallet. Det är

högst troligt att festandet skulle ha fortsatt ytter-

ligare ett antal timmar om inte försöksledarna avbru-

tit det. Åtskilliga protester förekom också mot att

festerna avbröts alltför tidigt. I "normalfallet"

innebär detta att effekterna kommer att finnas kvar

större delen av dagen efter.
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Kelly et al.(l970) rapporterar till och med att för-

sökspersoner bedömer sig vara nyktra fastän de fort-

farande har alkohol kvar i blodet - vanligen i stor-

leksordningen 70-80 mg %.

Merparten av försökspersonerna i föreliggande studie

var studenter i åldrarna mellan 20 och 30 och tämligen

alkoholvana, även om samtliga kunde klassificeras som

måttlighetsförbrukare. Huruvida denna grupp skulle

skilja sig från pOpulationen i sin helhet, i något spe-

ciellt avseende när detgäller känslighet för efter-

effekter av alkohol, är svårt att säga eftersom sådana

faktorer veterligen inte studerats systematiskt. Man

kan möjligen befaraatt effekterna skulle kunna bli än

mer uttalade och inträda efter mindre alkoholkonsum-

tion hos mindre alkoholvana personer.

Den enda av försökspersonernas bakgrundsvarabler som

visade ett samband med prestation var körerfarenhet.

Riktningen av sambandet pekade mot att prestations-

försämringen blev större med ökad körerfarenhet. Detta

förhållande torde kunna förklaras med att de erfarna

förarna hade presterat bättre normalkörningar. Det

förelåg också ett signifikant samband mellan presta-

tion i N-betingelsen och antal körda mil senaste året

(rrang = 0,52, p<0,01).

När det gäller frågan om vad som egentligen orsakat

prestationsnedsättningen kan vi endast spekulera. Ti-

digare har viss uppmärksamhet riktats mot förändringar

i blodsockernivåerna. Sålunda har Forsander et al.

(1958) och Vartia et al.(1960) funnit signifikant lägre

blodsockernivåer hos försökspersoner med baksmälle-

symptom. Dock är det inte särskilt troligt att detta

kan ha påverkat de föreliggande resultaten eftersom

samtliga försökspersoner åt frukost innan de genomgick

körproven.
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Enligt egen utsago hade försökspersonerna sovit nor-

malt natten innan mätningarna i normalbetingelsen. I

dagen-efter betingelsen väcktes de efter 8-9 timmars

sömn. Några av dem som då fortfarande hade blodalko-

holkoncentrationer över 30 mg % valde att sova ytter-

ligare någon timme. De observerade prestationsförsäm-

ringarna kan sålunda knappast tillskrivas sömnbrist

före dagen-efter-mätningarna.

Inte sömnmängd, men möjligen sömnkvalitet skulle kunna

utgöra en förklaringsgrund till de noterade föränd-

ringarna, eftersom man har kunnat registrera minskad

andel REM-sömn efter alkoholkonsumtion (Knowles et al

1968). Detta indikerar en förändring i sömnkvalitet

men att därifrån dra slutsatsen att de nu observerade

prestationsförändringarna skulle vara orsakade av kva-

litetsskillnaden är inte möjligt.

Olyckligtvis medger den svenska trafiklagstiftningen

inte mätningar av körförmågan under akut påverkan av

alkohol, varför inga direkta jämförelser mellan akuta

respektive efter-effekter har kunnat göras. Jämförel-

ser med tidigare undersökningsresultat av akut inver-

kan av alkohol, t ex den tidigare refererade studien

av effekter av små alkoholdoser (Laurell, 1977), är

tyvärr svåra att göra på grund av de olika förutsätt-

ningar som gällt beträffande köruppgifter, presta-

tionsmätningar osv. I den senare studien var körupp-

giften och prestationsmätningen uppdelad på tre del-

mått, som kunde vara kompensatoriska men som redovi-

sats separat. Något sammanvägt mått presenterades inte.

För att kunna bedöma hur allvarlig den registrerade

prestationsförsämringen är vore det dock mycket ange-

läget att söka göra jämförelser med eventuella effek-

ter av andra tillstånd än baksmälla. Exempel på sådana

tillstånd skulle, förutom akuta alkoholeffekter, vara

sömnbrist av olika omfattning, hårt fysiskt arbete,

menstruation och feber.
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Bland de faktorer som inte kunnat göras till föremål

för undersökning i den föreliggande studien är också

alkoholvanan och dryckesmönstret under festen, dvs i

vilken takt och koncentration alkoholen konsumeras.

Mot bakgrund av resultaten finns det också anledning

till ett närmare studium av även hur dessa faktorer

påverkar graden av prestationsförsämring.

Resultaten kan sammanfattas i fyra slutsatser:

- körförmågan är nedsatt dagen-efter trots att all

alkohol förbränts

- prestationsnedsättningen kvarstår oförändrad 3 tim

efter det att all alkohol försvunnit ur kr0ppen

- försämringen av körförmågan visar inget samband med

subjektivt välbefinnande dvs även om man mår ganska

bra dagen-efter kan körförmågan vara nedsatt

- det är svårt att själv göra en korrekt bedömning av

blodalkoholhalten dagen-efter och hur lång tid det

tar innan man blir helt nykter
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Sid 1 (1)

Namn:

 

Datum:

 

Tidpunkt:

 

Hur känner Du Dig just nu? Fyll i nedanstående schema.

Sömnig O 1 2 3 4

Trött 0 1 2 3 4

Ont i huvudet O 1 2 3 4

Yr i huvudet O 1 2 3 4

Darrig O 1 2 3 4

Illamående 0 1 2 3 4

Törstig O 1 2 3 4

Kallsvettig O 1 2 3 4

Spänd O 1 2 3 4

Nedstämd 0 1 2 3 4

Ångestfylld O 1 2 3 4

Nedsatt arbetsförmåga O 1 2 3 4

Baksmälla 0 1 2 3 4

O: nej, inte alls 2: ganska 4: oerhört

1: något 3: mycket








