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SAMMANFATTNING

Rapporten beskriver ett försök med syftet att studera hur prestations-

förmågan påverkas av låga blodalkoholkoncentrationer i en mycket

krävande uppgift - specialslalom. Denna gren fordrar snabba reaktioner,

snabbt beslutsfattande och koordinerat och precist handlande. Uppgifter

med sådana krav har bedömts vara särskilt känsliga för alkoholens

prestationsnedsättande effekter.

Undersökningen genomfördes med det alpina landslaget som försöksper-

soner. Prestationsmätningarna, som gjordes i fyra tävlingsåk, fullborda-

des under en dag. Alla åkare körde både med och utan alkohol och

fungerade således som sina egna kontroller. Deltagarna var högt motive-

rade genom attraktiva priser till vinnaren av respektive åk.

Målsättningen var att nå en blodalkoholkoncentration av 0,3 promille.

För att komma så nära detta mål som möjligt och för att fastställa

tidsutdräkten till maximal blodalkoholkoncentration, gjordes förmät-

ningar dagen före skidåkningen. I den nyktra betingelsen serverades

alkoholplacebo för att hos åkarna skapa osäkerhet om i vilka åk de körde

under alkoholpåverkan.

Resultaten gav vid handen att den genomsnittliga blodalkoholkoncentra-

tionen blev 0,35 promille. Vid denna nivå kunde konstateras att alla

deltagare utom en placerade sig sämre när de åkte med alkohol än när de

hade druckit placebodrycken. Totalt noterades nio åk som slutade med

fall. Sju av dessa inträffade när åkarna var alkoholpåverkade.

Undersökningen gav också en demonstration av svårigheterna att åstad-

komma en viss blodalkoholkoncentration trots att förmätningar, för att

finna de individuella doserna, gjordes.

Kritiska situationer i trafiken kan ställa liknande krav som de som

försökspersonerna ställdes inför. Man kan sålunda förmoda att förmågan

att klara en kritisk situation i trafiken också kan vara försämrad vid

samma låga blodalkoholkoncentrationer.
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SUMMARY

The report describes a study on the performance degrading effects of

low blood alcohol concentrations in a very demanding task - competitive

slalom skiing. This task requires fast reactions, quick decision making,

and coordinated and precise actions. Such requirements have been

considered to ensure high sensitivity to the impairing effects of alcohol.

The national Swedish slalom skiing team volunteered to take part as

subjects. The performance measurements were completed in one day

during which four races were run. The subjects acted as their own

controls since they all participated in the alcohol as well as the placebo

conditions. A very attractive first price to the winner of each race

ensured high motivation in all the skiers.

The target blood alcohol concentration was 0.03°/o. In order to reach this

target concentration as closely as possible and in order to establish the

time to reach the maximal blood alcohol concentration, measurements of

individual blood alcohol concentration curves were carried out one day

prior to the performance measurements.

In the non-alcohol condition, a placebo drink was served to create

uncertainty among the skiers as to which races were run with alcohol in

the individual case.

The results show that the average blood alcohol concentration was

0.035%. Despite this low level all skiers, except one, scored worse when

skiing with alcohol than with placebo. A total of nine falls were

recorded. Out of these, seven occurred under the influence of alcohol.

The investigation also demonstrated the problems encountered in trying

to reach a certain blood alcohol concentration despite pretrials and

standardization precautions.

Critical or emergency situations in traffic may give rise to demands

similar to the ones our skiers had to cope with.
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Thus, it can be assumed that the ability to handle a critical situation in

traffic may also be impaired at the same low levels of blood alcohol

concentration.
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l INTRODUKTION

Fastän det ibland ifrågasätts av bla tävlingsskyttar är det ett väl

etablerat faktum att alkohol utövar en hämmande effekt på det centrala

nervsystemet. Tävlingsskyttar hävdar således ibland att små mängder

alkohol förbättrar deras skjutförmåga. Dock, förefaller det vara omöjligt

att hitta välkontrollerade studier i vilka man kunnat påvisa faktiska

förbättringar av skjutresultaten som funktion av alkoholintag. Faktum är

att även fackpressen inom tävlingsskyttet varnar för användningen av

alkohol, inte endast därför att det betraktas som doping och sålunda är

förbjudet men också därför att det försämrar prestationerna (Searl 1979,

Loesel 1978, Dillon-Lee 1978). Honegger och Kampschulte rapporterar

också att förmågan att fokusera på rörliga föremål försämras redan vid

0,3 promille (se Loesel 1978).

Det tycks sålunda som om man kan bortse från talet om att lite alkohol

förbättrar prestationerna och nödgas acceptera att alkohol utövar sin

hämmande effekt på nervsystemet vid alla nivåer. Sålunda hävdar

Goldberg (1970) att den kritiska blodalkoholkoncentrationen (BAK) kan

beräknas vara 0,2 - 0,4 promille i kritiska situationer som ställer stora

krav. I situationer som är mindre komplexa anges 0,4 - 0,5 promille som

en kritisk nivå.

Kritiska situationer kännetecknas bland annat av att tiden för handlande

är kort, vilket kräver snabba reaktioner, snabbt beslutsfattande och

ibland koordinerat och precist handlande. I trafiken uppstår ibland

situationer som ställer sådana krav på trafikanten. En sådan situation,

innebärande nödbromsning och undanmanöver, har använts för att stu-

dera effekter av alkohol. Vid en BAK av 0,42 promille konstaterades

tydliga prestationsförsämringar (Laurell 1977). Samma typ av köruppgift

har också påvisat att efter-effekter av alkohol vid noll promille försäm-

rar körförmågan (Laurell öc Törnros 1983).

Liknande krav på snabba reaktioner osv förekommer inte sällan i olika

typer av idrott men problemet med låg BAK och prestationsförmåga

tycks i detta sammanhang ha studerats mycket sparsamt. Försämrade

resultat i höjdhopp rapporteras av Nelson (1959)' och i 80 m löpning av
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Hebbelinck (1963). Olika aspekter av handbolls- och fotbollsfärdigheter

har studerats under alkoholinverkan (Andrén-Sandberg, 1981, 1982) och

försämringar såväl av akut alkoholpåverkan som av efter-effekter har

demonstrerats.

Det förefaller troligt att man med en mycket krävande uppgift som

specialslalom på elitnivå borde kunna påvisa prestationsförsämringar som

en följd av blodalkoholkoncentrationer om ca 0,3 promille. För att detta

ska vara möjligt krävs dock utövare som kan utföra uppgiften med stor

precision. Åkare ur världseliten är så väl tränade och skickliga att de kan

göra upprepade slalomåk med mycket små tidsdifferenser. Genom att

använda det alpina landslaget som försökspersoner tillgodoses alla krav

på skicklighet och ökas förutsättningarna att kunna avslöja även små

prestationsnedsättningar.
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2 METOD

2.1 Försökspersoner

 

Nio åkare ur det svenska manliga alpina landslaget. Åldern på deltagarna

varierade från 18 till 28 år. Samtliga uppgav att de är mycket restriktiva

med alkoholkonsumtion.

2.2 Uppgift

Deltagarnas uppgift var att genomföra totalt sex åk varavtvå uppvärm-

ningsåk i tre banor om 20 portar. Genom att åkarna skulle genomföra så

många åk i tävlingstempo under en dag fick banorna och därmed åktiden

göras kortare än vad som är brukligt i tävlingssammanhang. Åktiden i

varje åk var drygt 25 sekunder. Mätningarna genomfördes i World-Cup-

backen i Åre. Bansättare var lagets tränare.

2. 3 Motivation

För att få samtliga försökspersoner att i alla åk söka prestera så bra

resultat som möjligt och det fanns vissa farhågor för att de efter en lång

säsong var tävlingströtta, utgick ett mycket attraktivt första pris i varje

åk. Diskussioner med ledare och aktiva hade givit vid handen att ett enda

mycket attraktivt pris till segraren skulle vara mest motiverande. För

att i någon mån undvika eventuella skillnader i motivation som en följd

av vetskapen om man inför det aktuella åket fått alkohol eller ej,

användes placebo för att skapa osäkerhet hos åkarna.

2.4 Alkohol

Målsättningen var att mätningarna skulle genomföras vid en BAK av 0,3

promille. För att komma så nära denna gräns som möjligt gjordes

förmätningar. Dagen före skidåkningsmätningarna gavs samtliga försöks-

personer en standarddos om 0,35 g alkohol per kilo kroppsvikt. Utand-

VTI RAPPORT 297



ningsluftprover togs sedan var femte minut till dess att ingen BAK

längre kunde konstateras. Det utandningsluftinstrument som användes

var Siemens AlcomatR, med en mätnoggrannhet motsvarande bättre än

0,05 promille.

Utifrån resultaten av förmätningarna beräknades, för varje försöksper-

son, den dos alkohol som borde ge 0,3 promille och tidsutdräkten för att

nå maximal BAK.

Som alkoholdrink användes svartvinbärsbrännvin blandat med svartvin-

bärssaft och vatten. Som placebodrink användes svartvinbärssaft och

vatten med en aning alkohol på ytan. För att ytterligare söka dölja

huruvida drycken var alkohol eller placebo serverades den i plastmuggar

med lock och sugrör.

Vid de måltider som serverades fick samtliga försökspersoner samma typ

av föda.

2.5 Procedur

För att minimera eventuell inverkan på resultaten av ändrade väderleks-

förhållanden måste undersökningen dimensioneras så att mätningarna i

sin helhet kunde genomföras på en dag. Detta innebar att ett uppvärm-

ningsåk och två mätåk kunde hinnas med på förmidagen och dito på

eftermiddagen. Det första uppvärmningsåket påbörjades kl 0930 och det

andra mätåket avslutades 1130. Lunchuppehåll gjordes mellan 1130 och

1330. Längden av detta motiverades av att åkarna behövde vila och av

att de åkare som kört med alkohol på förmiddagen måste hinna förbränna

all alkohol inför eftermiddagens åk. Dessa började sålunda 1330 och

pågick till ca 1600.

Inför uppvärmningsåken gavs samtliga åkare placebodrink. Trots detta

tillämpades samma tidsutdräkter och alkoholmätningsrutiner som,i de åk

i vilka alkohol serverats. Detta gjordes för att skapa osäkerhet hos

åkarna om när de gavs alkohol respektive placebo. Lottning avgjorde
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vilka åkare som skulle serveras alkohol inför åk ett och två respektive

tre och fyra.

Förmätningarna för att bestämma alkoholdoserna visade att den maxi-

mala BAK i genomsnitt inträffade ca 25 min efter det att försöksper-

sonerna druckit färdigt. Dricktiden var 10 min. Alkoholutandningsprov

togs 10 min efter avslutat drickande. Vid utandningsproven gavsåkarna

ingen möjlighet att se resultaten. Åkarna åkte sedan lift upp till start.

För att BAK skulle variera så litet som möjligt genomfördes åken i så

nära anslutning till varandra som möjligt. Sålunda inleddes mätningarna

före första åket kl 1020 och avslutades mätningarna efter det andra

mätåket kl 1130. Beträffande eftermiddagens mätningar inleddes dessa

för tredje åket kl 1500 och avslutades ca kl 1600 för det avslutande åket.

Från designsynpunkt hade det varit idealiskt om samma startordning

hade kunnat tilllämpas i samtliga åk. Av rättviseskäl roterades dock

startordningen systematiskt så att alla försökspersoner hade samma

sammanlagda startsiffra för förmiddagsåken. Under eftermiddagsåken

upprepades samma startordning.

Eftersom temperaturen var 2°C saltades banorna några minuter före

första start i respektive bana för att åstadkomma så jämförbara och

rättvisa förhållanden som möjligt.
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3 RESULTAT

Som framgår av tabell 1 varierade de individuella BAK från, som lägst i

genomsnitt över före- och eftermätningarna i samband med alkoholåken,

0,20 till som högst 0,53 promille. Den genomsnittliga BAK för samtliga

försökspersoner var 0,35 promille.

Tabell 1 Individuella blodalkoholkoncentrationer före och

respektive åk och medelvärden över alla mätningarna.
efter

Individual blood alcohol concentrations (per mille) before
and after each race and means for all measurements.

 

  

l

Före

1 .47

2 -

3 .40

4 .29

5 .23

6 ..

7 -

g _

9 _

P_- -- u... --....- ...-

.35

Efter

.36

.28

.2.5

u. -_r--. ...- a.. .-.-.-_.----.-_.___vv--J

r-_.-_.-._,-.-__..-_-

2

Före Efter

.37 .32

.32 .25

.28 .21

.26 .16

 

Före

.60

 

h-a ..- ..-.- »0.1-_a_-

l 3
Efter

.52

pm-,......___.av__ 4---*-

4

Före

.53

.40

 

Efter
_ --._..q... un_ ...- .-_ ».-- -a-

 

r. .. -_ _.- l-u-_uø_ -_e._.-o.<_.ø_ .4.

 

x

- .38

.47 .53

- .33

- .27

- .23

.34 .39

.47 .47

.37 .38

.17 .20
M..- l_,_.__-_.v_..,

x.35

Tabell 2 förtecknar de individuella resultaten. På grund av det stora

antalet fallåk visade det sig omöjligt att använda åktiderna för direkta

jämförelser av respektive åkares prestationer i de olika åken. I stället

måste åkarnas prestationer relativt de övrigas, dvs placering i mål, bli

den bedömningsgrund på vilken adekvata jämförelser kunde göras.

Totalt noterades, som framgår av tabellen, nio fallåk. Sju av dessa

inträffade när åkarna var alkoholpåverkade.
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Tabell 2)

 

   

Individuella åktider. Alkoholbetingelse markerad med "A"

Individual racing times. Alcohol is indicated by A

      

. F .g

Fp 1 2 ' 3 4

1 Fall A 26,12A 25,77 25,90

2 26,10 25,86 26,21A 26,66A

3 Fall A Fall A 25,67 26,32

4 Fall A Fall A 26,24 Fall

5 Fall A 25,84A 25,33 25,78

6 25,37 25,94 25,81A 25,98A

7 26,11 26,24 25,82A 26,02A

8 26,45 26,29 Fall A 26,63A

9 Fall 27,22 26,42A 26,55A
L___.__.l_._,_-______- _.-e,l__...__l

Placeringarna i mål framgår av tabell 3, som också redovisar de

sammanlagda placeringssiffrorna för varje åkare och betingelse. Som

framgår av tabellen gavs fallåken placeringen närmast efter sämsta

godkända tid i mål i respektive åk.
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Tabell '3 Placeringar i respektive åk; de sammanlagda placeringarna i
respektive betingelse; differenser mellan betingelserna

Finishing ranks in each race; the combined ranks in each
condition; the differences between conditions

 

__11. .__M....

  

Åk Tot Tot

Fp l 2 3 4 alkohol placebo Diff

1 5A 4A 3 2 9 5 4

2 2 2 6A 8A 14 4 10

3 5A 8A 2 5 13 7 6

4 5A 8A 7 9 13 16 -3

5 5A 1A 1 1 6 2 4

6 1 3 4A 3A 4 3

7 3 5 5A 4A 8 1

8 4 6 9A 7A 16 10 6

9 5 7 8A 6A 14 12 2

          

......-JL__..... N.-

   

Skillnaderna mellan betingelserna testades med Wilcoxon matched-pairs

signed ranks test (Siegel, 1956) och visade sig vara statistiskt signifi-

kanta (p 0.025).

Korrelationen mellan BAK och prestationsförändring var 0.24 (Spear-

man's Rank Correlation).

VTI RAPPORT 297



4 DISKUSSION

Resultaten visar att prestationsförmågan, när det gäller att utföra en

krävande uppgift, specialslalom, är försämrad vid en så låg genomsnittlig

BAK som 0,35 promille. Detta indikeras inte bara av sämre placeringar

utan också av att av totalt nio fallåk, inträffade sju under alkoholpåver-

kan. Dock är det beklagligt att resultaten innehåller så många fallåk.

Visserligen ger de en talande illustration till prestationsförsämringen,

men kvantifierbar information går dock förlorad. Skillnaden i fördelning

av fallåk på alkohol- respektive placebobetingelserna är inte signifikant

men i ljuset av det totala resultatet framstår ändå skillnaden som

beaktansvärd.

Man skulle kunna tänka sig att "övermod" orsakat av alkoholen skulle

kunna vara skälet till de sämre prestationerna. Jellinek och M'cFarland

(1940) fann nämligen att även ganska låga BAK kunde leda till övertro på

den egna prestationsförmågan och till bristande insikt om prestations-

nedsättningar. Mot att detta skulle orsakat de observerade prestations-

försämringarna i det föreliggande försöket, talar dock att försöksper-

sonerna alla klagade över olika symtom på prestationsnedsättning.

Några av åkarna klagade över svårigheter att fixera portarna/portkäp-

parna. Detta stämmer väl överens med resultat enligt Wallgren (1970) i

vilka man vid låga BAK fann försämrad förmåga att fixera och följa

föremål med ögonen och också försämrad koordinering mellan ögonen.

Likaså har man funnit att djupseendet påverkas negativt redan mellan

0,1 och 0,4 promille.

Flera av åkarna klagade över "dålig ork" i alkoholbetingelsen. Detta

stämmer väl överens med att man visat att alkohol medför ökat

syrebehov (Wallgren, 1970) och att den tillgängliga energin minskar på

grund av minskad förbrukning av adenotrifosfat. Likaså förekom flera

klagomål över att man inte kunde avgöra sin "position" på skidorna,

vilket är avgörande för åkhastigheten. Detta torde kunna förklaras av att

balanssinnet är påverkat av alkoholen. Hebbelinck (1963) har funnit

påverkan vid 0,3promille.
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Resultaten skulle möjligen ha kunnat påverkas av det faktum att

försökSpersonerna, trots alla åtgärder för att försöka dölja huruvida de

drack alkohol eller ej i respektive åk, ganska snabbt var på det klara med

om de fått alkohol. Däremot kunde de som fått placebo inte vara säkra

I på att de i_n_t_e fått alkohol. Den kontrollerande funktionen hos placebo.

har såledesinte fungerat fullt ut. Enligt vårt förmenande tore det vara i

stort sett omöjligt att förhindra att försökspersonerna märker att de fått

alkohol. Man tycks mycket väl kunna kännaeffekter av 0,3 promille. Man

skulle då kunna tänka sig att de som fått alkohol skulle bete sig som

försöksledarna "önskade".

I många undersökningar med låga BAK har man emellertid haft svårt att

kunna påvisa prestationsförsämringar av alkohol just på grund av att

försökspersonerna i alkoholbetingelserna ansträngt sig extra mycket att

prestera bra resultat. I denna undersökning var dock motivationen så

stark, genom att i varje åk ett mycket attraktivt förstapris stod på spel, i

att samtliga åkare gjorde sitt yttersta för att prestera så bra som

möjligt i såväl placebo- som alkoholbetingelserna. För övrigt är denna

kategori av försökspersoner besjälade av tävlingslusta vilket kunde

förmärkas bl a i deras intresse av de egna resultaten i förhållande till

övrigas och i besvikelsen över egna mindre lyckade insatser.

Det skulle kunna hävdas att denna grupp av försökspersoner inte är

representativ för någon annan grupp. Detta är förmodligen sant i vissa

avseenden - de är extremt Vältränade och skickliga på det de är tränade

för. Enligt Goldberg (1974) skulle detta kunna göra dem mindre känsliga

för effekterna av alkohol än vad mindre Vältränade personer skulle vara.

Å andra sidan har våra försökspersoner förhållandevis liten alkoholvana

vilket återigen skulle göra dem extra känsliga för alkoholens prestations-

nedsättande effekter (Goldberg, 1943).

Designen med upprepad mätning i roterad ordning innebar i det aktuella

försöket att de åkare som fick alkohol på förmiddagen måste förbränna

alkoholen och vara alkoholfria till eftermiddagens mätningar. Mätbar

BAK kunde heller inte konstateras hos någon av de fyra åkare, som fått

alkohol på förmiddagen, när eftermiddagens mätningar inleddes. Det

skulle kunna ifrågasättas om inte dessa åkare under eftermiddagen var
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påverkade av efter-effekter av alkoholen. Ingenting tyder dock på att så

skulle varit fallet. På direkt fråga förnekade åkarna att de skulle ha

sådana symtom. Den genomsnittliga BAK för de fyra åkarna 50m fick

alkohol på förmiddagen var 0,3 promille och det förefaller osannolikt att

en så låg BAK skulle medföra påvisbara efter-effekter.

Undersökningen gav också en demonstration av svårigheterna att åstad-

komma en viss BAK trots att alla försökspersoner utom en fick inta en

standarddos i förhållande till kroppsvikten en dag före prestationsmät-

ningarna. Variationsvidden beträffande BAK blev så stor som 0,2 - 0,53

promille.

Det är alltså inte endast mellan individer som variationerna i känslighet

för alkoholen är stora utan även hos en och samma individ kan den BAK

man uppnår efter intag av en viss dos variera från tillfälle till tillfälle.

För den enskilde kan det sålunda vara mycket vanskligt att söka bedöma

hur mycket man kan dricka utan att exempelvis komma i konflikt med

trafiknykterhetslagstiftningen.

Kan man då anta att prestationsförmågan i bilkörning påverkas i

jämförbar omfattning som i utförsåkning? Skidåkningsuppgiften är

komplex och mycket krävande beträffande snabba reaktioner, beslutsfat-

tande, Aprecist och koordinerat handlande.

Under normala förhållanden är kraven på bilföraren naturligtvis avsevärt

lägre men kan i kritiska situationer bli väl så höga. Så kan t ex andra

trafikanter försätta en i situationer som kräver att man reagerar snabbt,

fattar snabba och korrekta beslut om vilken åtgärd som ska vidtas och

sedan utför den på ett effektivt sätt.

Det finns sålunda anledning att befara att de, i undersökningen demon-

strerade effekterna också kan äga giltighet i trafiken och försämra en

alkoholpåverkad trafikants möjligheter att klara en situation som hotar

att leda till en olycka. En antydan om detta har, som tidigare påpekats,

fåtts genom att signifikanta prestationsförsämringar kunnat påvisas i

krävande undanmanövrer vid en BAK av 0,42 promille (Laurell, 1977).
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Avsikten med denna undersökning var att studera effekterna av 0,3

promille. Som redan framgått blev den genomsnittliga BAK 0,35 pro-

mille. De tydliga effekterna vid denna nivå antyder att det vore möjligt

att påvisa alkoholbetingade prestationsförsämringar också vid ännu lägre

nivåer.
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