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FÖRORD

Det projekt som slutredovisas i denna rapport har genomförts på uppdrag av

Systembolaget och NTF.

Hans Laurell initierade projektet och har även svarat för den huvudsakliga

uppläggningen av försöket. Han var dessutom projektledare.

Jan Törnros deltog i uppläggningen av försöket, analyserade insamlade data

och skrev denna rapport.

Dessa två deltog även i datainsamlingen.

Det tyngsta lasset vad gäller insamlandet av data svarade dock Maria

Olausson för.
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Dagen-efter-effekter av alkohol på körförmågan i simulerad bilkörning

av Jan Törnros och Hans Laurell

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Syftet med undersökningen var att studera eventuella dagen-efter-effekter

av alkohol på körförmågan i en sofistikerad körsimulator. Köruppgiften var

krävande och bestod i att köra en sträcka av 20 km på kortast möjliga tid.

Vägen hade såväl horisontella som vertikala kurvor. Friktionen varierade

mellan olika vägavsnitt. Avåkningar bestraffades med tidstillägg.

24 friska körkortsinnehavare med måttliga alkoholvanor, 22-46 år gamla,

deltog samtliga i såväl dagen-efter-betingelsen som i motsvarande kontroll-

betingelse. Presentationsordningen roterades över fpp.

För att hålla motivationen på en hög nivå i båda betingelserna gjordes fp-

ersättningen avhängig körprestationen.

Vid de fester som föregick varje dagen-efter-betingelse intog fpp, efter eget

val, en av fyra olika drycker, whisky, vodka blandat med apelsinjuice, vin

(rött eller vitt) eller starköl. Under festerna fanns fri tillgång till mat och

dryck.

Det visade sig att prestationen var nedsatt på morgonen, då den genomsnitt-

liga blodalkoholkoncentrationen (BAK) låg strax under 0,4 0/00. Senare

under dagen gjorde varje fp ytterligare tre testkörningar med 2,5 tim

mellanrum, men ingen prestationsförsämring kunde längre påvisas. Inga

effekter kvarstod efter ytterligare en natt.

Föranlett av ett tidigare försök angående dagen-efter-effekter studerades

betydelsen av att fpp i kontrollbetingelsen behandlades exakt lika som i

dagen-efter-betingelsen (undantaget alkoholkonsumtionen). Det visade sig

sakna betydelse för utfallet av försöket huruvida man även i kontrollbeting-

elsen deltagit i en fest följt av övernattning under ganska primitiva
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förhållanden (såsom fallet var i dagen-efter-betingelsen) eller ej. Detta

resultat stöder de slutsatser man drog i den tidigare studien, dvs prestations-

nedsättning dagen-efter vid 0 0/00 samt 3 tim senare i en riktig

bilkörningsuppgift.

Även prestationen vid höga blodalkoholnivåer studerades. En kraftig

prestationsförsämring erhölls vid en genomsnittlig BAK något över 1,5 0/00.
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Hang-over effects of alcohol on driver performance in simulated driving

by Jan Törnros and Hans Laurell
Swedish Road and Traffic Research Institute
581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The purpose of the present investigation was to study possible hang-over

effects of alcohol on driver performance in a sophisticated driving

simulator. The driving task was demanding and required the 53 to drive a

20 km test distance in as short time as possible. The road had horisontal as

well as vertical curves. The friction properties varied between different

road sections. Losing control of the car, thereby leaving the road, resulted in

a crash which stopped the simulator for 20 seconds and thus prolonged

driving time.

24 healthy volunteers with valid driving licences, all screened as moderate

drinkers, aged 22-46, participated as 55. All Ss participated in both

conditions (hang-over and control) in rotated order.

Motivation was kept high in both conditions by making the subjects' payment

dependent upon driving performance.

The SS participated in drinking parties which preceded each hang-over

condition. Each S chose to drink one of four alternative beverages; whisky,

vodka diluted in orange juice, wine - red or white, or export beer. Free and

ample supply of food and beverages was provided.

It appeared that performance was lowered in the morning when average BAC

was just below 0.04%. Each S made another three test runs during the day,

2.5 hours apart. No performance decrement was found at these later

occasions, however. After another night's sleep all effects were gone.

The issue concerning the importance of treating the Ss exactly alike in the

control condition and in the experimental condition (except for alcohol

intake) was raised by anearlier investigation on hang-over effects and was
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studied here. It appeared to have no consequence for the result whether Ss

had gone to a party and stayed overnight in rather uncomfortable beds in

both conditions or whether they had done this only in the experimental

condition. This finding lends support to the conclusions of the earlier study,

where in a closed-course driving task, performance was found to be lowered

when BAC had returned to 0,00% and three hours later.

A comparison between different types of beverages with respect to

hangover was planned to be included in the study. However, since several of

the Ss were unwilling to accept the beverage chosen at random, this was not

studied.

Effects of high BAC levels were studied as well. A very significant

performance deterioration was found at an average BAC just above 0.1596.
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l BAKGRUND OCH SYFTE

Dagen-efter-effekter av alkohol i form av prestationsnedsättning i bilkör-

ning har påvisats i en undersökning av Laurell år Törnros (1981). Testuppgif-

ten var en krävande manöver i en kritisk situation på inhägnad bana.

Resultaten visade en effekt såväl när blodalkoholkoncentrationen (BAK) ej

längre var påvisbar som 3 tim senare.

Sedan genomförandet av ovannämnda studie har VTI fått tillgång till en

mycket avancerad körsimulator. Syftet med föreliggande studie var att i

simulerad bilkörning mera ingående studera om och i så fall hur den

förväntade prestationsnedsättande effekten av att ha intagit alkohol kvällen

innan förändras under dagen. Dessutom innefattade frågeställningen even-

tuella kvarvarande effekter efter ytterligare en natt.

I den tidigare studien gjordes, delvis av lagtekniska skäl, inga prestations-

mätningar förrän all alkohol hade metaboliserats. I föreliggande studie

förelåg inga sådana hinder, och således kunde försökspersonerna testköra

även om mätbara mängder alkohol fanns kvar i blodet.

En faktor som inte kontrollerades helt tillfyllest i den tidigare studien var

hur försökspersonerna tillbringade kvällen och natten före testkörningarna; i

dagen-efter-betingelsen deltog de i en fest varpå de tillbringade natten i

'relativt obekväma sängar på institutet där försöket ägde rum, medan de i

kontrollbetingelsen inte alls deltog i någon fest, vidare sov de hemma i sina

egna sängar. Inflytandet av denna faktor studerades närmare i föreliggande

försök.

Vidare avsågs att belysa betydelsen av typ av alkholhaltig dryck för

uppkomsten av dagen-efter-effekter. I litteraturen rapporteras data som

tyder på att skillnader mellan dryckesslag därvidlag kan föreligga. Pawan

(1973) gjorde efter företagna försök följande rangordning vad gäller

upplevda dagen-efter-effekter: cognac gav största effekten, därefter följde

rödvin, rom, whisky, vitt vin, gin, vodka.

Dessa skillnader föreföll att vara proportionella mot mängd "congeners"

(beståndsdelar förutom etanol och vatten); ju större mängd "congeners"
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desto större effekter. Liknande resultat fann Chapman (1970) vid jämförelse

mellan bourbon (högt "congener"-innehåll) och vodka (lågt dzo). Även om

andra (t ex Collins ör Chiles (1980)) ej funnit liknande skillnader mellan

drycker, kan det ej uteslutas att olika drycker kan ge varierande dagen-

efter-effekter ej endast på upplevelser utan även på prestation.

Emellertid visade det sig att svårigheter förelåg då det gällde att få

försökspersonerna att acceptera den dryck som slumpen valt ut. För att

underlätta ansenlig konsumtion tilläts i stället fpp att själva välja dryck. Av

denna anledning bortföll möjligheten till jämförelser mellan drycker.

2 METODIK

2.1 Utrustning

Körsimulatorn (figur 1) är utrustad med ett rörelsesystem som avser att

skapa de krafter man känner under verklig bilkörning. Detta görs genom att

förflytta förarkabinen, som består av en riktig bilkupé, åt sidorna och/eller

att luta den i olika riktingar. Simulatorn och dess rörelser kontrolleras av ett

datorprogram som också innehåller ekvationerna för fordonsdynamiken. Den

teoretiska modellen är relativt fullständig och innefattar de viktigaste

faktorerna som påverkar fordonsdynamiken.

Det visuella systemet använder sig av tre färg-TV-projektorer med tre

bilddukar monterade kant i kant framför föraren, vilket ger en vidvinkelbild

i färg. Vägen skapas av speciellt utvecklad digital elektronik. Systemet är

mycket flexibelt och möjliggör användandet av olika kurvor, trafikmärken,

hinder, olika ljusförhållanden etc.

För ytterligare information rörande tekniska detaljer etc hänvisas till

Nordmark et al (1986).
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Figur 1 Principskiss av V'I'Is körsimulator

Figure i Drawing, demonstrating main features of the VTI car driving
simulator
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2.2 Köruppgiften

 

Valet av köruppgift baserades på följande överväganden. Normal bilkörning

kräver endast en begränsad del av förarens totala kapacitet. Det finns alltså

en marginal vid normal körning, en marginal som föraren kan använda sig av

vid nedsatt prestationsförmåga. För att en köruppgift ska vara tillräckligt

känslig för att avslöja små effekter på körprestationen bör den vara så

krävande att föraren måste utnyttja hela sin kapacitet för att lyckas väl på

uppgiften.

Köruppgiften gjordes krävande på följande sätt.

F örsökspersonens (fpzs) uppgift var att köra en sträcka av 20 km på så kort

tid som möjligt. Vägen hade både horisontella och vertikala kurvor.

Friktionen däck-vägyta varierades; den normalt goda friktionen avbröts vid

oregelbundna intervall av olika långa sträckor av ishalka. Dessa avsnitt var

betydligt ljusare till färgen änden normala vägytan.

Avkörningar medförde att fordonet omedelbart återfördes till den plats där

avkörning skett. Det gick emellertid inte att fortsätta köra förrän 20 sek

förflutit sedan avkörningen och körtiden blev på detta sätt avsevärt förlängd

av avåkningar. Detta fungerade sålunda också som en bestraffning för

avkörning.

För att motivera fpp att prestera maximalt gjordes betalningen för att

medverka starkt prestationsberoende; förutom en fast summa erhöll de vid

varje testkörning 5 kronor för varje km/h överstigande 60 km/h.

För att förhindra att fpp skulle lära sig vägen utantill användes fyra vägar,

där ordningen mellan kurvorna slumpats olika för de olika vägarna.

Ordningsföljden mellan vägarna slumpades för varje fp. F pp tränade sig på

uppgiften tills en tillräckligt bra och stabil prestationsnivå uppnåtts. Varje

fp tränade minst 3 tim.
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2.3 Försökspersoner

 

24 friska frivilliga körkortsinnehavare (23 manliga, l kvinnlig), 22 - 46 år

gamla, deltog som fpp. De intervjuades rörande sina alkoholvanor och

klassificerades i enlighet med en skala föreslagen av Goldberg et al (se Kelly

et al, 1970) som "moderata" i sina alkoholvanor.

2.4 Design

Den experimentella designen visas i figur 2.

          

Deltar i fest och sover på insti- Deltar i fest och sover på institutet
tutet i båda betingelserna endast i dagen-efter-betingelsen

Dagen-efter Kontroll Dagen-efter Kontroll

Tidpunkt l Tidpunkt l Tidpunkt l Tidpunkt 1

H 2 H 2 H 2 'I 2

H 3 'I 3 H 3 'I 3

H 4 H 4 H L" H 4_

51 - 512 513 - 524

Figur 2 Den experimentella designen

Figure 2 The experimental design

Hälften av fpp deltog i en fest kvällen före testkörningarna i båda

betingelserna (dagen-efter respektive kontroll). Efter festen tillbringade de

natten på institutet på samma sätt vid de två tillfällena (sov i samma säng i

båda fallen).

De resterande fpp deltog likaledes i en fest men enbart i dagen-efter-

betingelsen, varefter de sov över på institutet. I kontrollbetingelsen sov de

natten före testkörningarna hemma i sin egen säng.
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Varje fp gjorde fyra testkörningar i båda betingelserna. Dessutom gjorde

drygt hälften av fpp en testkörning två dagar efter alkoholförtäringen samt

motsvarande testkörning i kontrollbetingelsen.

Ordningsföljden mellan betingelserna roterades över fpp inom de två fp-

grupperna.

2.5 Procedur

Sex fpp deltog i varje fest. För att öka feststämningen, alkoholkonsumtionen

och därmed sannolikheten för dagen-efter-effekter valdes fpp ut så att de

redan kände varandra väl. Mat och dryck serverades, varvid fyra av

deltagarna intog alkoholhaltiga drycker, resterande två fick enbart alkohol-

fri dryck. De som drack alkohol hade i förväg valt mellan fyra alternativ;

starköl, lättvin (vitt eller rött), vodka blandat i apelsinjuice, eller whisky. De

intog under kvällen enbart det i förväg valda slaget av alkoholhaltig dryck.

De åt och drack så mycket de ville. Festen varade från kl 19 till midnatt. De

personer som intog alkohol testades vid några tillfällen under kvällens lopp

med avseende på blodalkoholkoncentration (BAK) med en Siemens Alcomat.

För att se om det över huvud taget gick att klara köruppgiften vid hög BAK,

fick de fpp som deltog i två fester (alkohol på den ena, alkoholfritt på den

andra) 2-3 timmar före festens slut göra var sin testkörning i körsimulatorn.

Följande morgon omkring kl 7.30 väcktes samtliga och erbjöds frukost.

Därefter påbörjades testkörningarna. De med lägsta uppmätta BAK inledde

och de med de högsta avslutade. Varje fp körde sedan ytterligare tre ggr

under dagen med ungefär 2% tim mellanrum. Testkörningarna avslutades ca

17.00. F pp återkom följande morgon efter att under natten ha sovit i sina

egna sängar.

Så långt möjligt tillämpades samma tidsschema i kontrollbetingelsen.

Avvikelsen visade sig inte vid något tillfälle överstiga 1 tim.

Efter varje testkörning i dagen-efter-betingelsen mättes BAK. Före den

första testkörningen i bägge betingelserna skattade fpp upplevda dagen-
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efter-effekter på sju faktorer graderade från 0 ("inte alls") till 3 ("mycket").

Dessutom skattade fpp sin upplevda "baksmälla" på en skala från 0 ("ingen

baksmälla") till 10 ("den värsta baksmälla fp upplevt").

3 RESULTAT

Tabell 1 visar huvudresultatet vad gäller körprestationen. Som synes är

skillnaden mellan dagen-efter (DE) och kontrollbetingelsen (K) liten,

speciellt gäller detta för de fpp som deltog i fest enbart i dagen-efter-

betingelsen.

Tabell 1 Medelhastighet (km/h) i de två betingelserna (DE dagen-efter;
K kontroll) (i)

Table l Average speed (km/h) in the two conditions (DE = han_gover; K =
control) on four different occasions during the day (x)

     

De 12 fpp som deltog i De 12 fpp som deltog i
fest och sov överpå fest och sov över på

Testtill- institutet vid båda institutet endast i dagen-
fälle tillfällena efter-betingelsen

VK VDE VK-DE VK VDE VK-DE

1 (ca 9.00) 82,5 80,3 2,2 78,7 76,3 2,4

2 (ca 11:30) 81,7 82,3 -0,6 80,3 80,1 0,2

3 (ca 14.00) 85,1 80,6 4,5 81,4 81,9 -0,5

4 (ca 16.30) 82,2 80,4 1,8 81,9 80,9 1,0

V 82,9 80,9 2,0 80,6 79,8 0,8

         

Det visade sig att samtliga fpp körde bättre dag 2 än dag 1. När man

kontrollerar för denna övningseffekt (Keppel, 1982; sid 420) visar det sig att

prestationen i dagen-efter-betingelsen är signifikant sämre än i kontrollbe-

tingelsen, då man i variansanalysen (se Bilaga 1: a) utgår från varje fp:s

genomsnittliga resultat i de två betingelserna (F(1,20) = 6.59; p<.05).

Huruvida man i kontrollbetingelsen deltagit i fest och sovit över på VTI eller

ej, visade sig sakna betydelse för effektens storlek (F (1,20)=1.21; p>.20). Av
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denna anledning kan vi slå samman resultatet för de två grupperna av

försökspersoner och erhåller de resultat som redovisas i tabell 2.

Tabell 2 Medelhastighet (km/h) i kontroll- och dagen-efter-betingel-
serna (i). BAK (O/oo) dagen-efter Gc) samt antal helt nyktra fpp
dagen efter

Table 2 Average speed (km/h) in the two conditions (i). Average BAC
(O/oo) in the hangover condition (x) and number of sober
subjects in that condition

  

Testtill- VK VDE VK_DE BAK Antal
fälle DE nyktra DE

 

1 (ca 9.00) 80,6 78,3 2,3 0,38 4

2 (ca 11.30) 81,0 81,2 -0,2 0,14 18

3 (ca 14.00) 83,3 81,3 2,0 0,01 20

4 (ca 16.30) 82,1 80,7 1,4 0,00 24

 

v 81,8 80,4 1,4

       

Då det gäller effekten vid olika tidpunkter under dagen är vi på grund av de

stora övningseffekterna hänvisade till att analysera varje testtillfälle för

sig. Dessa analyser redovisas 1 Bilaga 1: b-e. Då övningseffekterna

kontrolleras, får man följande resultat: Vid testtillfälle 1 visar sig skillnaden

mellan de två betingelserna (2,3 km/h) vara signifikant (F (1,22) = 5.28;

p<.05). Den minimala skillnaden vid tillfälle 2 (-O,2 km/h) är givetvis icke-

signifikant (F(l,22)<l). Ej heller vid testtillfällena 3 och 4 fås signifikanta

skillnader (tillfälle 3: diff = 2,0 km/h. F (1,22) = 3.72; p>.05. Tillfälle 4: diff =

1,4 km/h. F (1,22) = 1.05: p>.20).

Som framgår av tabell 2 var genomsnittlig BAK vid testtillfälle i nära

0,4 0/00. Först vid det sista körtillfället för dagen hade samtliga fpp

metaboliserat all alkohol.

Körprestationen på varje fp:s första nyktra testkörning har analyserats

separat (se Bilaga 1: f). Man har i genomsnitt kört något bättre i kontroll- än
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i dagen-efter-betingelsen (81,6 respektive 81,2 km/h). Denna lilla skillnad är

dock icke-signifikant (F (1,22)<l).

14 (av de 24) fpp fullföljde med en sista testkörning efter ytterligare en natts

sömn. Tabell 3 visar att effekten då helt hade försvunnit.

    

Tabell 3 Medelhastighet (km/h) vid de olika testtillfällena för de 14 fpp
som även testkörde 2 dagar efter festen (i).

Table 3 Average speed (km/h) for those who madea fifth test drive
after another night (x).

Testtill- VK VDE VK_DE
fälle

Dag 1: 1 80,1 77,4 2,7

2 81,2 80,1 1,1

3 82,7 81,4 1,3

4 82,0 78,8 3,2

Dag 2:5 82,4 83,0 -0,6

    

Upplevda dagen-efter-effekter presenteras i tabell 4. Skattningarna gjordes

i anslutning till det första körtillfället i de två betingelserna. För alla åtta

faktorerna erhålls signifikanta skillnader mellan betingelser (Wilcoxon

Matched Pairs Signed ranks Test: p<.OO5 för samtliga faktorer).
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Tabell 4 Skattade dagen-efter-effekter vid den första testkörningen i de
två betingelserna (DEI respektive Kl) (Md)

Table 4 Subjectively rated hangover effects at the first test drive in the
two conditions (DEI: hangover, first test drive, Kl: control,
first test drive) (Md)

 

G E. ?5

  

"Baksmälla" (O-IO)

Tung i huvudet (0-3)

Yr i huvudet (0-3)

Darrig (0-3)

Illamående (0-3)

Ont i huvudet (0-3)

Törstig (0-3)

Arbetsförmågan
nedsatt (0-3)

l
-
r
-
N
i
-
i
-
-
i
-
-
N
m V
1

O
O
O
O
O
O
O
O

U
1

    

De prestationsmätningar som gjordes under festerna gav följande resultat.

Elva av tolf fpp slutförde var sin testkörning i båda betingelserna (en fick

avbryta i alkoholbetingelsen efter att ha kört av vägen ett 40-tal gånger,

uppmätt BAK: 2,070/00). Medelhastigheten hos dem som fullföljde var i

nyktert tillstånd 78,9 km/h och i alkoholpåverkat tillstånd 63,3 km/h. Denna

skillnad är signifikant (övningsfaktorn kontrollerad: F = 12.86; p<.01).

Genomsnittlig BAK var 1,50 0/00.

4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Alkoholförtäring har i föreliggande studie visat sig ha prestationsnedsät-

tande effekter dagen-efter på en simulerad bilkörningsuppgift. Således var

den genomsnittliga prestationen dagen-efter sämre än i kontrollbetingelsen.

Emellertid framgick det, när de fyra olika körtillfällena analyserades

separat, att en effekt bara kunde påvisas vid den första testkörningen på

morgonen, då genomsnittlig BAK var 0,38 0/00. Detta senare resultat bör

jämföras med vad Laurell år Törnros (1982) fann i sin studie av dagen-efter-

effekter på körprestation i en riktig bilkörningsuppgift, som bestod av en
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undanmanöver i en kritisk situation på inhägnad bana. De fann en

prestationsnedsättande effekt dels då BAK ej längre var mätbar, dels 3

timmar senare.

Även i föreliggande studie'analyserades resultatet för varje fp:s första

körning i nyktert tillstånd, men inga effekter kunde här påvisas. När

ytterligare en natt förflutit sedan alkoholförtäringen kunde inte ens några

tendenser till prestationsförsämring längre skönjas.

Frånvaron av effekt vid de senare testtillfällena dagen-efter kan ha flera

samverkande orsaker. För det första framkom, som beskrivits ovan, en

kraftig övningseffekt, beroende på att försökspersonerna uppenbarligen inte

tränat tillräckligt på uppgiften. Inflytandet av denna faktor minimerades

visserligen i analysen. Trots detta försvårades sannolikt möjligheten att

påvisa signifikanta skillnader mellan betingelserna.

Den otillräckliga träningsmängden kan även ha haft andra konsekvenser. För

att lyckas väl på uppgiften krävs att man i stor utsträckning åsidosätter den

normala säkerheten och lär sig köra med betydligt mindre marginaler än vad

man är van vid i trafiken. Att tillägna sig ett sådant mera riskabelt körsätt

kan vara svårt för en del. Det är tänkbart att små mängder alkohol hos

sådana personer i vissa fall kan ha gjort att man vågat hålla en högre

hastighet än man gjort opåverkad.

De erfarenheter som gjorts beträffande den aktuella köruppgiften tyder på

att för att lyckas väl bör man lära sig att köra avspänt och undvika häftiga .

manövrer. Den ofullständigt tränade har ofta inte tillägnat sig denna körstil

utan manövrerar ibland fordonet på ett alltför energiskt sätt (använder sig

t ex avalltför stora rattutslag vid kurskorrigering och vid försök att häva

sladd), vilket kan förorsaka avåkningar. Alkoholen kan även ha haft viss

effekt även i detta avseende, då en "slöare" körstil faktiskt kan ge bättre

resultat på uppgiften än om man kör på ett alltför "aktivt" sätt.

En annan tänkbar förklaring kan vara att testuppgiften som sådan inte är

tillräckligt känslig för att kunna avslöja de sannolikt små effekter det här är

fråga om. Då köruppgiften går ut på att hålla så hög hastighet som möjligt

utan att köra avvägen, kommer man ibland att balansera på gränsen till
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avkörning. Eftersom en sådan har mycket stor betydelse för resultatet på

testkörningen, torde risken för stor slumpvariation bli betydande. Även den

slumpvis uppdykande halkan bör kunna bidraga till stora spridningar, särskilt

med tanke på att dessa hala partier slumpats individuellt för de olika

vägarna som använts.

Det bör dock betonas att man i denna studie faktiskt fann en prestationsför-

sämring vid BAK understigande 0,4 0/00, visserligen efter kraftig alkohol-

konsumtion, men dock då lång tid förflutit sedan toppen på BAK-kurvan. I

andra försök med samma uppgift har man dessutom påvisat effekter av

0,5 0/00 akut samt vissa dagen-efter-effekter av bensodiazepiner (Laurell år

Törnros, 1986). Att prestationen var kraftigt försämrad vid promillegränsen

för rattfylleri (1,5 0/00) är mindre anmärkningsvärt.

Det är också tänkbart att de specifika krav som uppgiften ställer på

försökspersonerna kan ha spelat in. Den tidigare uppgiften, som innefattade

en undanmanöver, krävde bl a snabb bromsreaktionstid men även ett snabbt

och exakt manövrerande på en fysiskt sett relativt krävande uppgift, att

med kraftiga rattrörelser styra in en tungstyrd bil på ett intilliggande

körfält. Sådana krav ställs knappast i den aktuella köruppgiften, där det

snarare gäller att göra en korrekt bedömning av vilken hastighet man kan

hålla på olika vägavsnitt, att hitta rätt spår samt att, som nämnts ovan, köra

lugnt och avspänt och undvika häftiga manövrer.

Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att dagen-efter-effekterna helt

enkelt var för små för att effekterna på prestationen skulle bli märkbara.

Emellertid har försökspersonerna i detta försök i genomsnitt intagit minst

lika mycket alkohol som de i det tidigare försöket, enligt uppmätt BAK på

morgonen dagen-efter. Även de subjektiva skattningarna antyder att dagen-

efter-effekterna i det aktuella försöket var minst lika uttalade som i det

tidigare försöket.

Det är mycket svårt att värdera betydelsen av att föreliggande studie

använde sig av simulerad bilkörning medan det tidigare försöket handlade

om riktig bilkörning. För att kunna besvara en sådan fråga skulle krävas att

de två uppgifterna har stora likheter, vilket ej var fallet.
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I det aktuella försöket studerades även betydelsen av att försökspersonerna i

kontrollbetingelsen behandlades exakt lika som i dagen-efter-betingelsen,

dvs deltog i fest och övernattade på institutet vid båda tillfällena (end-a

skillnaden mellan betingelserna var alkoholfri dryck i ena fallet och

alkoholhaltig dryck i det andra). Detta visade sig sakna betydelse; det

framkom över huvud taget ingen tendens till att prestationsförsämringen

skulle vara större hos dem som före testkörningarna i kontrollbetingelsen

slapp deltaga i festandet och dessutom fick sova hemma i den egna sängen än

hos dem som behandlades lika i de båda betingelserna.

Detta resultat stärker givetvis tilltron till de slutsatser man drog i den

tidigare studien (Laurell öc Törnros, 1981), där prestationen på en bilkör-

-ningsuppgift var försämrad såväl då BAK återvänt till 0 0/00 som tre timmar

senare, dvs att dessa effekter var en följd av alkoholkonsumtionen kvällen

innan. Kontrollen över ovidkommande faktorer tycks således ha varit

tillfyllest och dessa kan inte ha påverkat resultatet nämnvärt.
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Bilaga 1
Sid 1

a. Variansanalys utgående från varje fp:s genomsnittliga prestation i de

två betingelserna (dagen-efter, kontroll)

  

Källa SS df MS F

A (fest, sovit på institutet 34.8502 1 34 .8502
i kontrollbetingelsen)

Subj. w. groups 479.3129 22 21.787

B (dagen-efter) 22.5502 1 22.5502 6.59 p<.05

;P (position) 320 .8502 i 320 .8502

AxB 4.1419 l 4.1419 1.21 p>.20

A x P 2.6602 1 2.6602

B x Subj. w. groups 391.9229 22 17.8147

L.S. Residual 68 . 4125 20 3 . 4206

       

b. Variansanalys på prestationsdata vid körtillfälle 1

  

Källa * ss df MS F

B 62.1075 1 62.1075 5.28 p<.05

P 281.3 1 281.3

B x Subj. 539.9225 23 23.4749

L.S. Residual 258 . 6225 22 1 1 . 7556
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c. Variansanalys på prestationsdata vid körtillfälle 2

Bilaga 1
Sid 2

          

      

 

Källa SS df MS F

B .6076 1 .6076 <1

P 225.3334 l 225.3334

B x Subj. 453.7024 23 19.7262

L.S. Residual 228.369 22 10.3804

d. Variansanalys på prestationsdata vid körtillfälle 3

Källa SS df MS F

B 49.6134 l 49.6134 3.72 p<.10

P 231. 4409 1 231 . 4409

B x Subj. 525.1966 23 22.83%

L.S. Residual 293.7557 22 13.3525

e. Variansanalys på prestationsdata vid körtillfälle 4

Källa SS df MS F

B 24.3676 1 24.3676 1.05 p>.20

P 602 . 0834 1 602 . 0834

B x Subj. 1135.1424 23 49.3540

L.S. Residual 533.0590 22 24.2300
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Bilaga 1
Sid 3

f. Variansanalys utgående från prestationen på varje fpzs första nyktra

testkörning i dagen-efter-betingelsen samt motsvarande körtillfälle i

  

kontrollbetingelsen

Källa SS df MS

B 1.8802 l 1.8802

P 291 . 5602 1 291 . 5602

B x Subj. 659.1048 23 28.6567

L.S. Residual 367.5446 22 16.7066
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