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Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max200 ord:

Syftetmed föreliggande studie var att utvärdera Rattfällan, en kurs för fängelsedömda raufyllerister. Del-

tagandet i kursen är frivilligt. Dels gjordes en analys av i polisregistret registrerade återfall i

traliknykterhetsbrott. Dels gjordes en enkätstudie, där alkoholvanor samt attityder till, och kunskaperom

alkohol och alkohol/trafik analyserades.

I registerstudien fann manför den största gruppen, ej tidigare straffade, att återfallet inom 2 år frånfrigiv-

ningen var lägre hos kursdeltagarna än hos enmatchad kontrolIgrupp (6 % resp 9 %).

I enkätstudien kunde man notera att kursdeltagarna erhöll förbättrade kunskaper och förändrade attity-

derefter kursen jämfört med före denna. Vidare rapporterade de flesta kursdeltagarna att de såg positivt

på kursen. Etthalvår efter frigivningen kunde mankonstatera, vid enjämförelsemellanmän med rattfylleri

som huvudbrott, som gått kursen, och enmatchad kontrollgrupp, att en större attitydförändring skett hos

den förstnämnda gruppen. Däremothade alkoholvanoma förändrats på likartat sätt i de båda grupperna.

Den större attitydförändringen hos kursdeltagama jämfört med kontrollgruppen bör tolkas med försik-

tighet på grund av betydande och något skeva bortfall.

På grund av begränsningarna med den valda designen kan det ej uteslutas att andra faktorer än

kursdeltagandet, faktorer som ej kontrollerades, såsom motivationsfaktom, i okänd omfattningkan ha bi-

dragit till erhållna skillnader mellan kursdeltagare och kontrollpersoner i de två studierna.
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RATTFÄLLAN
Utvärdering av kus för fangelsedomda"" rattfylenster'

av Jan Törnros

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 Linköping

SAMMANFATTNlNG

Syftet med föreliggande studie var att göra en utvärdering av Rattfällan, en kurs för fäng-

elsedömda rattfyllerister. Kursen pågår i allmänhet 4 veckor (4 tim per dag). Deltagandet i

kursen är frivilligt. Antalet kursplatser är begränsat, och antalet kursdeltagare understeg

vid tidpunkten för denna studie klart 1/5 av alla dömda rattfyllerister.

Studien utgjordes av två delstudier. Den första gällde återfall i trafiknykterhetsbrott, base-

rad på data hämtade ur polisregistret, medan den andra var en enkätstudie, där kursdel-

tagamas alkoholvanor, samt kunskaper om, och attityder till alkohol och alkohol/trafik

inhämtades. Dessutom gjorde kursdeltagama en kursvärdering.

l registerstudien jämfördes personer som gick kursen 1986 och 1987, och som hade tra-

fiknykterhetsbrott i domen (729 individer), med ett individuellt matchat kontrollsample

med avseende på återfall i trafiknykterhetsbrott inom två år efter avtjänat fängelsestraff.

För den vad gäller antalet dominerande gruppen (över 80 % av kursdeltagarna), ej tidigare

straffade (5 år bakåt i tiden räknat från fängelsestraffets början), framkom, att 6.0 % av

kursdeltagama återföll, jämfört med 9.0 % av kontrollpersonema, en signifikant skillnad.

För män med rattfylleri som huvudbrott, som utgjorde 80 % av kursdeltagarna, var

återfallet 7,9 %, jämfört med 11,0 % hos kontrollpersonema, en icke signifikant skillnad.

I det fall där signifikant skillnad erhölls, dvs för förstagångsdömda, visar det sig att ingen

skillnad förelåg 6 månader efter frigivningen. Efter 1 år fanns en tendens till skillnad, men

först efter 2 är var skillnaden mellan kursdeltagare och kontrollpersoner signifikant.

I enkätundersökningen ombads de kursdeltagare med rattfylleri i domen, som gick kursen

under första halvåret 1989, att skriftligt besvara frågor som ställdes i frågeformulär, vid

tre tidpunkter. Det första tillfället var vid inskrivningen på anstalten (67 frågor), det andra

efter kursens slut, men före frigivningen (54 frågor). Det tredje tillfället var 6 mån efter

frigivningen (23 frågor). Studien gäller i huvudsak den helt dominerande gruppen män

med rattfylleri som huvudbrott (256 personer = 94 % av kursdeltagarna). Det visade sig
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att dessa kursdeltagare vid det andra frågetillfället besvarade kunskapsfrågorna på ett

bättre sätt efter kursen än före denna. Även attitydfrågorna besvarades på ett delvis

annat sätt vid de två tidpunktema. Efter kursen påstår man sig således i större utsträck-

ning vilja ha en sänkning av straffbar promillehalt för rattonykterhet. Dessutom ger man i

ökad utsträckning uttryck för ståndpunkten att det är oansvarigt att köra

alkoholpåverkad. Man har även i ökad utsträckning tillägnat sig kursens synsätt vad

gäller alkoholism, som man betraktar som en sjukdom. Vissa förändringar framträder

även vad gäller synen på alkoholisten men även beträffande alkoholkonsumtion. Synen

på de egna alkoholvanorna tycks dock inte ha förändrats nämnvärt. Vidare påstår ca 90

% av kursdeltagarna att kursen haft ett värde för dem.

Bortfallet i denna del av undersökningen var av begränsad storlek och det är osannolikt att

erhållna resultat skulle påverkas i någon dramatisk utsträckning om dessa personer hade

besvarat även det andra formuläret.

Den visade förbättringen av kunskaper kan sannolikt tillskrivas kursdeltagandet. Beträf-

fande attitydförändringama är det med tanke på den använda designen, mycket vanskligt

att försöka dra några slutsatser om inflytandet av kursdeltagandet.

För att få en bättre möjlighet att bedöma huruvida förändringar över tid vad gäller attity-

der, alkoholvanor etc, kan hänföras till kursdeltagandet gjordes även i denna studie jäm-

förelse med en individuellt matchad kontrollgrupp, som ombads besvara frågeformulär vid

två tidpunkter, dels vid inskrivningen på anstalten, dels 6 mån efter frigivningen. Jäm-

förelse gjordes sålunda mellan de 168 kursdeltagare som besvarade det sista frågeformu-

läret och 168 matchade kontrollpersoner som likaså besvarade den sista enkäten.

Före kursen var skillnaderna små mellan de två grupperna såväl beträffande kunskaper

som attityder. Tendensen framkom dock att kursdeltagarna var något mer restriktiva

samt i större utsträckning såg alkoholism som en sjukdom. Kursdeltagama tenderade

även att ha mer avancerade alkoholvanor.

Ett halvår efter frigivningen framkom däremot skillnader mellan de två grupperna; kursdel-

tagarna anmälde i större utsträckning uppfattningen att straffbar promillegräns för såväl

rattonykterhet som rattfylleri borde sänkas. De såg det dessutom i högre grad som oan-

svarigt att köra alkoholpåverkad.

På samtliga attitydfrâgor förändrades kursdeltagamas svarsmönster. Liknande föränd-

ringar skedde även för kontrollgruppen, men i betydligt mindre omfattning.
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Beträffande alkoholvanor framan efter kusen endast små skillnader mellan de två

grupperna. Vad gäller alkoholpåverkad körning sedan frigivningen tillstod 8,4 % av kurs-

deltagarna att de gjort detta, medan motsvarande andel för kontrollpersonema var 7,3 %,

en icke signifikant skillnad. För körning under kraftig påverkan erhölls samma andel i de

två grupperna, 4,2 %.

Båda grupperna påstår sig i ungefär lika stor omfattning ha skurit ned på alkoholkonsum-

tionen jämfört med fallet före anstaltsvistelsen.

Vid jämförelse för hur de 168 kursdeltagarna svarat vid de olika tillfällena visar sig en i

stort sett generell tendens; där förändring skett från det första till det sista frågetillfället,

har även, där jämförelse kan göras, en liknande men betydligt mindre förändring skett

mellan det första och det andra frågetillfället.

Frågor efter kursen rörande livssituationen i stort visar en liten skillnad mellan grupperna,

med tendens till något mer positiv utveckling för kursdeltagarna.

Ett halvår efter kursen värderar den stora majoriteten av kursdeltagarna fortfarande kur_-

sen klart positivt.

I den del av enkätstudien som använde kontrollgrupp förekom stora bortfall. Av dem som

avsågs att utgöra underlag för den matchade kontrollgruppen vägrade ca 22 % att ställa

upp i förmätningen. I båda grupperna förekom stora bortfall vid uppföljningen 6 mån efter

frigivning; bortfallet var störst bland kursdeltagarna, ca 1/3, jämfört med ca 1/4 av kon- .

trollpersonerna.

Genomgående visade det sig att bortfallsgrupperna var mer kriminellt belastade än de

som ställde upp. Där sådana uppgifter var tillgängliga, framkom dessutom att bortfallen

hade mer avancerade alkoholvanor än övriga.

På grund av de stora bortfallen bör erhållna skillnader mellan kursdeltagare och kon-

trollpersoner tolkas med försiktighet.

Vad gäller urvalet av kursdeltagare, utgjordes dessa av personer som valt att ställa upp.

Kontrollpersonerna hade antingen valt att ej ställa upp eller, vilket var vanligare, hade ej

fått något erbjudande att gå kursen. På grund av begränsningarna med den valda desig-

nen (kvasi-experimentell i stället för experimentell) kan det ej uteslutas att erhållna skill-
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IV

nader mellan kursdeltagare och kontrollpersoner i okänd omfattning kan hänföras till

inflytanden från andra faktorer än just kursdeltagandet, faktorer som ej kontrollerades av

den använda designen. En sådan faktor, som kan vara kritisk, är motivationsfaktorn.
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RA'ITFÄLLAN

Evaluation of an educational program for imprisoned dunk divers

by Jan Törnros

Swedish Road and Traffic Research lnstitute

8-581 01 Linköping Sweden

SUMMARY

Since 1984 imprisoned drunk drivers in Sweden have the option to participate in an

educational program, called "Rattfällan" ("The Trap"). lt started in a very small scale. At

the time of the study presented here, there were programs in nine prisons. Less than 1/5

of all convicted drunk drivers participated in the program. ln general, lessons are given

four hours a day, ñve days 3 week, and the program has a duration of four weeks.

Parücipation is voluntary. It is intended especially for those not previously sentenced for

drunk driving.

The aim was to evaluate this program. To this end two studies were performed. The first

one dealt with rates of drunk driving recidivism, based on criminal records (reconvictions).

The other study was a questionnaire study, where participants in the program were

asked questions regarding their alcohol habits, and their knowledge about and attitudes

towards matters relating to alcohol and alcohol/traffic. They were also asked to give an

evaluation of the program.

In the recidivism study, those offenders with drunk driving in their sentence who partici-

pated in the program during 1986 and 1987 (729 subjects), were compared to an

individually matched control sample of imprisoned drunk drivers but who did not partici-

pate. Matching variables were age, sex, time of imprisonment, previous criminal record

and principal offence. For those not sentenced to prison or probation during the last 5

years prior to imprisonment, who constituted the largest participant group (exceeding

80 %), 'rt was found that the reconviction rate was 6.0 % compared to 9.0 % for the

control group, a significant difference. For men with drunk driving as their principal

offence (80 % of the participants), the reconviction rate was 7.9 % for the participants

and 11.0 % for the controls, a non-significant difference.

Where a significant result was obtained (for first offenders), if appeared that after 6

months since the end of imprisonment, there was no difference between the two

comparison groups. After one year there was a tendency for a difference, but a

significant difference appeared only after two years.
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In the questionnaire study those offenders with drunk driving in their sentence who

participated in the program during 'me first six months of 1989, were asked to answer a

questionnaire on three occasions; 1. efter arriving at the prison, but before the program

started (67 items covering mainly attitudes, knowledge, alcohol habits), 2. after the end

of the program but before leaving the prison (54 items covering mainly attitudes, know-

ledge, program evaluation), and 3. six months after the end of imprisonment (23 items

covering mainly attitudes, alcohol habits, program evaluation).

The study deals almost exclusively with the largest participant group, men with drunk

driving as dfeir principal offence (256 subjects = 94 % of the participants). It was found

that these participants on the second occasion answered the knowledge items in an im-

proved way compared to how they answered them before the start of the program. 1 1

out of 20 items were thus answered in a significantly improved way on the second occa-

sion. 5 items were improved, however not significantly so. Attitudes also changed. More

of the persons stated after end of theprogram than before that the lower pro mil limit of

drunk driving (50 mg%) should be lowered. More of them also expressed the view after

the end of the program, that driving under the influence from alcohol is an irresponsible

act. The view presented in the curriculum that alcoholism should be considered as a

disease, was adopted by a significant number of persons. Their views on the motives for

drinking also changed. _Their views on their drinking habits did not change much, how-

ever. The program was regarded as a positive experience by almost 90 % of the partici-

pants.

The number of non-respondents was not large in this part of the study, about 11 %. It is

not to be expected that at least the major results would not stand, had these subjects

chosen to answer the second questionnaire as well as the first one.

The demonstrated improvement regarding knowledge can probably be attributed to

program participation. Whether the attitudinal changes also are a result of the program is,

considering the design of the study, much more uncertain.

In order to have a better possibility to tie changes over time regarding attitudes, alcohol

habits etc to program participation, an individually matched control sample of imprisoned

drunk drivers was used in this study as well. The matching variables were the same as in

de recidivism study. The control subjects were asked to answer identical items regarding

attitudes, alcohol habits and knowledge, as the participants, but only on the first and on

the third occasion. Comparisons were made between those 168 participants who
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answered the last questionnaire and those 168 matched control subjects who also did

SO.

Before the program the differences between the two groups were small both regarding

attitudes and knowledge. Six months after imprisonment the two groups' answers were

different for many items. The participants thus reported to a greater extent that the pro

mil limit for drunk driving, both the lower and the upper limit (150 mg%), should be

Iowered. They also regarded it to be irresponsible to drive under the influence of alcohol,

whether lightly intoxicated or drunk, to a greater degree than the control sample.

On all items regarding attitudes the participants changed over time. The control subjects

also changed in similar ways but to a much smaller extent.

Before the program the alcohol habits of the participants tended to be somewhat more

advanced than those of the control group. After the end of the program the difference

between the two comparison groups regarding alcohol habits was very small. 8.4 % of

the participants declared that they had been driving under the influence from alcohol since

the end of imprisonment. The corresponding ñgure for the control group was 7.3 %, a

non-significant difference. For drunk driving the figure was the same for both groups, 4.2

%.

Both groups claim, to a similar degree, that they hade been drinking less alcohol after

leaving the prison compared to the situation before imprisonment.

A trend is evident for those participants who answered the questionnaire on all three

occasions; where changes occurred from the first to the last occasion, a similar but much

smaller change took place between the ñrst and the second occasion.

Questions answered in the last questionnaire relating to life functioning shows a slight

tendency for a somewhat more positive development for the participants.

Regarding views on the program, six months after imprisonment over 80 % of the partici-

pants still regarded the program quite positively.

In the part of the questionnaire study where a control group was used, relatively large

numbers of subjects did not respond to both questionnaires. Of those subjects who were

to constitute the pool from which the control sample was to be selected, about 22 %

refused to participate in the study. In both groups a significant number of persons did not
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return the questionnaires six months after release; about 1/3 of the program participants

and about 1/4 of the control subjects.

It was found that those who did not respond had more severe criminal backgrounds than

those who answered the questionnaires. Where such information was available, the non-

respondents also reported more advanced alcohol habits.

Because of the large numbers of persons who did not cooperate fully, the results re-

garding differences between program participants and control subjects should be inter-

preted with caution.

The way the offenders were selected for program participation was done in different

ways. There was, however, no random assignment of subjects to the comparison groups

(participants were volunteers, whereas controls either chose not to attend or, more

commonly, were not given the option of program participation). Because of the Iimitations

of the design, being quasi-experimental instead of experimental, it cannot be ruled out

that the differences obtained between comparison groups might, to an unknown extent,

be attributed to factors other than program participation, factors not controlled by the

design. One such uncontrolled factor which may be of critical importance is the

motivation factor.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Ett betydande antal personer döms i landet varje år för rattfylleri. Under 1990 blev såle-

des, grovt räknat, ca 4000 personer dömda till fängelse med rattfylleri som huvudbrott i

domen. En majoritet av dessa (över 3000) var förstagångsdömda.

Inom kriminalvården bedrivs sedan hösten 1984 en kursverksamhet för fängelsedömda

rattfyllerister (främst avsedd för förstagångsdömda), benämnd Rattfällan. Verksamheten

bedrevs till en början endast på två öppna lokalanstalter, Rynningehus och Granlohög,

men vid tiden för denna studie hade den införts på ytterligare fem öppna lokalanstalter;

Sörbyn, Åby, Sjöboda, Stångby, Smälteryd samt på de öppna riksanstalterna Viskan,

Skänninge och Skenäs.

Deltagandet är frivilligt, men erbjuds personer som har rattfylleri i domen, dock långt ifrån

alla; de flesta får, på grund av alltför få kursdeltagarplatser, inget erbjudande att gå kur-

sen. Endast en relativt liten del av rattfylleristerna deltar i denna verksamhet. Våren 1991

hade Rattfällan införts på ytterligare 3 anstalter, men vid tiden för denna studie var ande-

len kursdeltagare klart understigande 1/5 av samtliga dömda rattfyllerister. Rekryteringen

sker på olika sätt, dels före anstaltsvistelsen, dels efter det man anlänt dit. Kursens upp-

läggning varierar något mellan olika anstalter. Kursen går dock normalt halvtid 5 dagar i

veckan och sträcker sig över en tidsperiod om cirka en månad (3 veckor på en anstalt).

lntagningen sker på någon anstalt kontinuerligt, men den vanligaste formen är att en ny

kursomgång startar i början av varje månad, med uppehåll under jul-nyår och under

sommarmånaderna.

Syftet med kursen kan kortfattat sägas vara att genom framför allt kunskapsförmedling

och attitydpåverkan vad gäller alkohol och alkohol /trafik påbörja en process, avsedd att

leda till en minskning av, och helst helt förhindra, återfall itrafiknykterhetsbrott. En central

ingrediens är att ge kursdeltagaren möjlighet till insikt om sina alkoholproblem. Grupp-

diskussioner är härvid ett viktigt verktyg. En annan viktig del är att förmedla kontakter

med nykterhetsvårdande organisationer såsom Länkarna eller Anonyma Alkoholister.

Gästföreläsare av olika slag deltar, såsom läkare, psykologer, jurister och andra i sam-

manhanget intressanta personer. Man gör även studiebesök. Kursen leds av anstaltens

ordinarie personal. KVS har tagit fram ett eget studiematerial som används inom denna

verksamhet (se referenslistan).

Bakgrunden till skapandet av denna kursverksamhet är den höga frekvensen återfall i

trafiknykterhetsbrott hos dömda rattfyllerister. Bishop & Krantz (1987) har studerat återfall
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hos personer som 1 april 1980 var intagna på kriminalvårdsanstalt och som hade tra-

fiknykterhetsbrott i den aktuella domen. Det visade sig att 39 % av dem som hade tra-

fiknykterhetsbrott som huvudbrott i domen återföll, medan 54 % av dem som hade annat

huvudbrott återföll i trafiknykterhetsbrott under en fyraårig uppföljningsperiod (under-

sökningen rörde endast män, kvinnorna var för få). Återfallsfrekvensen visade sig vara

märkbart relaterad till tidigare kriminalitet; bland dem som hade trafiknykterhetsbrott som

huvudbrott i domen var således återfallet endast 22 % hos ej tidigare straffade (till fäng-

else eller skyddstillsyn), medan återfallet hos dem som tidigare dömts enbart för

trafiknykterhetsbrott var 36 %. Högst återfallsfrekvens återfanns hos dem som tidigare

dömts för såväl trafiknykterhetsbrott som för andra brott; 60 %. Av dem som hade annat

huvudbrott i domen var över 75 % tidigare straffade för såväl trafiknykterhetsbrott som för

andra typer av brott. Hos denna grupp var återfallet 58 %.

Syftet med föreliggande studie var att utvärdera rattfälleverksamheten ur ett flertal

aspekter.

Anm: I rapporten används genomgående den terminologi som gällde före 1 /7 1990 vad

gäller klassifikation av trafiknykterhetsbrott, dvs rattonykterhet respektive rattfylleri (från

nämnda datum gäller i stället rattfylleri respektive grovt rattfylleri med skärpning av pro-

millenivån för det förstnämnda brottet).
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2 METODIK

För att åstadkomma en så allsidig belysning som möjligt av kursen och dess eventuella

effekter avsågs att göra en utvärdering bestående av två delar, dels en studie av återfall

hos kursdeltagarna där data inhämtades ur tillgängliga register, dels en enkätstudie, där

förändringar beträffande attityder, kunskaper och alkoholvanor studerades (jämförelse

före - efter genomgången kurs). Härvid bedömdes det vara nödvändigt att jämföra utfallet

hos kursdeltagarna med ett jämförbart kontrollmaterial. Även kursdeltagarnas synpunkter

beträffande genomgången kurs ansågs av vikt att studera.

Kontrollmaterialet kom i båda delstudierna att väljas enligt principen individuell match-

ning, dvs till varje kursdeltagare utvaldes en kontrollperson som var identisk med avse-

ende på valda matchningsvariabler.
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DELSTUDIE1

3 REGISTERSTUDIE

3.1 Sammanfattning

Frågeställningen var huruvida deltagare i Rattfällan återfaller i trafiknykterhetsbrott i

mindre utsträckning än andra fängelsedömda rattfyllerister (trafiknykterhetsbrott ingå-

ende i domen).

De personer som gick kursen under åren 1986 och 1987, och som hade trafiknykterhets-

brott i domen, jämfördes vad gäller återfall i registrerade trafiknykterhetsbrott inom en 2-

årsperiod efter fängelsestraffet med en lika stor kontrollgrupp av individuellt matchade

individer som, i likhet med kursdeltagarna, var dömda till fängelse, och där trafiknykter-

hetsbrott ingick i domen. Matchningsvariabler var ålder, intagningsmånad, kön, tidigare

kriminalitet samt huvudbrott i aktuell dom.

Vad gäller kursdeltagargruppens sammansättning framkom bla att över 90 % var män.

Nära 90 % av samtliga hade rattfylleri som huvudbrott. Över 80 % hade ej, under de se-

naste fem åren, dömts till fängelse eller skyddstillsyn.

Vad gäller återfall i trafiknykterhetsbrott hos kursdeltagarna, var detta vanligast hos per-

soner i åldrarna 25 - 44 är, (drygt 12 °/o), mindre vanligt hos yngre (drygt 8 %) och lägst

andel hos äldre (4 °/o). Vad gäller sambandet med tidigare kriminalitet visade det sig, att ej

tidigare straffade hade en återfallsfrekvens uppgående till 6 %, medan personer som

tidigare straffats återfallit i större utsträckning.

Matchningen fungerade perfekt för drygt 83 % av kursdeltagarna. Återfallsfrekvensen hos

dessa kursdeltagare var 8,8 % jämfört med 12,0 % hos matchad kontrollgrupp; denna

skillnad var dock ej signifikant. För förstagångsdömda framkom en signifikant skillnad till

kursdeltagarnas fördel; återfallsfrekvensen var 6,0 % hos kursdeltagarna och 9,0 % hos

kontrollgruppen. Vad gäller återfall inom en kortare tidsperiod efter frigivningen (6 mån, 1

år), fås dock ingen signifikant skillnad mellan dessa två jämförelsegrupper.

Bland män med rattfylleri som huvudbrott, som utgjorde 80 % av kursdeltagargruppen,

återföll 7,9 %, jämfört med 11,0 % hos jämförbara kontrollpersoner, en icke signifikant

skillnad.
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Enligt företagen jämförelse mellan de perfekt matchade och övriga tyder denna på att

gjorda uppskattningar av skillnader mellan kursdeltagare och kontrollpersoner, vad gäller

återfall, ej utgör överskattningar av verkliga skillnader.

3.2 Uppläggning och genomförande

Huvudsyftet med denna delstudie var att studera återfall i trafiknykterhetsbrott under en

två-årsperiod efter frigivningen från anstalten. Jämförelse skulle göras mellan kursdelta-

gare, som hade trafiknykterhetsbrott i domen, och ett kontrollmaterial, bestående av per-

soner som även dessa var dömda till fängelse och där trafiknykterhetsbrott ingick i

domen, men som ej gått Rattfällan. Dessa två grupper avsâgs att matchas med avseende

på ett fåtal matchningsvariabler (se nedan). Återfallsdata och andra uppgifter skulle

hämtas ur polisregistret (s.k. fullständiga polisregisterutdrag). Uppgifter beträffande tidi-

gare kriminalitet avsågs härvidlag att inhämtas för den senaste 5-årsperioden före det

aktuella fängelsestraffet.

818 personer gick rattfällekursen under åren 1986 och 1987. Av dessa hade 8 personer

felaktiga personnummer, varför dessa ej kunde återfinnas i polisregistret. 15 personer

hade avlidit, och uteslöts därför ur studien. Efter uteslutning även av personer som ej

hade trafiknykterhetsbrott i domen (66 pers) återstod 729 kursdeltagare. 648 av dessa

hade rattfylleri som huvudbrott.

De 729 kursdeltagarna med trafiknykterhetsbrott i den aktuella domen matchades med

ett lika stort antal personer bland dem som ej gick rattfällekursen.

Matchningsvariablerna var:

Ålder (i3 år)

lntagningsmånad (i2 mån)

4 I

Kön

Tidigare kriminalitet (under de senaste 5 åren före den aktuella straffverkställighetensP
P
N

början) uppdelat på 4 kategorier: 1) ingen dom till fängelse eller skyddstillsyn, 2)

endast domar till fängelse eller skyddstillsyn för rattfylleri och/eller rattonykterhet där

inget annat brott har samma eller högre brottsvikt än rattfylleri enligt SCB-tabell, 3)

dom/domar till fängelse eller skyddstillsyn för rattfylleri och/eller rattonykterhet och

andra brott med lika hög eller högre brottsvikt än rattfylleri i samma dom eller fäng-

else eller skyddstillsyn för rattfylleri/rattonykterhet i enskild dom och fängelse eller
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skyddstillsyn för andra brott i enskild dom, 4) domar till fängelse eller skyddstillsyn

för enbart andra brott (ej rattfylleri/ rattonykterhet).

5. Huvudbrott i aktuell dom uppdelat på 2 kategorier: 1) rattfylleri 2) annat brott

Matchningen utfördes i två steg. Först gjordes en maskinell sådan i kriminalvårdsregistret,

där de nämnda variablerna ingick, dock med undantag för tidigare kriminalitet; här utgick

man endast från huvudbrott i tidigare fängelse- eller skyddstillsynsdomar.

Den slutliga matchningen gjordes utifrån polisregisterutdrag. Resultatet av matchningen

föll i stort sett relativt väl ut. För 611 av de 729 personerna (dvs 83,8 %) i rattfällegruppen

hittades en perfekt matchningspartner. Jämförelsen mellan kursdeltagargruppen och

kontrollgruppen (se nedan) har gjorts i de fall där matchningen utfallit utan anmärkning.

Vad gäller återfall i trafiknykterhetsbrott har erhållna skillnader mellan kursdeltagargrupp

och kontrollgrupp signifikanstestats med chi2-testet (se Siegel & Castellan Jr, 1988).

3.3 Resultat

3.3.1 Kursdeltagarna

3.3.1.1 Bakgrundsfaktorer

De 729 kursdeltagarna fördelade sig på kön och ålder enligt tabell 1.

Tabell 1 Kursdeltagarna uppdelade på kön och ålder

  

Under 25 år 25 - 44 år Över 44år Summa

 

Män 142 362 154 658

Kvinnor 9 50 12 71

Summa 151 412 166 729

 

Av tabell 1 framgår att över 90% av kursdeltagarna var män. Den mellersta åldersgruppen

var den vanligast förekommande. Ungefär hälften av kursdeltagarna var män mellan 25

och 44 år. Medelåldern var såväl hos männen som hos kvinnorna 36,3 år.
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691 (95 %) av kursdeltagarna var svenska medborgare, 30 (4%) var nordiska, men ej

svenska, medborgare, medan resterande 8 personer (1%) var av utomnordisk nationali-

tet.

l tabell 2 visas huvudbrott i aktuell dom; rattfylleri innebär att inget annat brott haft samma

eller högre brottsvikt än rattfylleribrottet enligt 80st huvudbrottstabell. Av tabellen fram-

går att 89 % av deltagarna hade rattfylleri som huvudbrott i den aktuella domen (88 °/o av

männen och 94 % av kvinnorna). Alla utom 5 hade rattfylleri i domen.

Tabell 2 Kursdeltagarna uppdelade med avseende på huvudbrott i aktuell dom

  

Rattfylleri Annat brott Summa

 

Män 582 76 658

Kvinnor 67 4 71

Summa 648 81 729

  

Tabell 3 visar tidigare kriminalitet (se ovan under matchningsvariabler; punkt 4). Som

framgår av tabellen var det stora flertalet (84 %) ej tidigare dömda vare sig till fängelse

eller skyddstillsyn.

 

Igp_ell_3 Tidigare kriminalitet (domar till fängelse eller skyddstillsyn) hos kursdel-

tagarna

Män Kvinnor Summa

Ingen tidigare kriminalitet 543 68 611

Enbart trafiknykterhetsbrott 57 1 58

Trafiknykterhetsbrott och annan kriminalitet 28 1 29

Enbart andra brott 30 1 31

Summa 658 71 729

  

Hur många gånger man tidigare blivit dömd till fängelse eller skyddstillsyn de senaste 5

åren visas i tabell 4.
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Ia_ng Antal tidigare domar till fängelse eller skyddstillsyn hos kursdeltagarna

a. Män

Fängelse Skyddstillsyn

Ingen dom 577 604

En dom _ 62 38

Två domar 11 12

Tre domar O 3

Fyra domar 6 0

Fem domar 1 1

Sex domar 1 0

Summa 658 658

b. Kvinnor

Fängelse Skyddstillsyn

Ingen dom 69 69

En dom 1 2

Två domar 0

Tre domar 1 0

Summa 71 71

   

Tabell 5 visar hur många personer som tidigare dömts till antingen fängelse eller skydds-

tillsyn eller båda. 17 % av männen men endast 4 % av kvinnorna var tidigare dömda.
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T_a_be1l_§ Antal tidigare domar till fängelse och/eller skyddstillsyn hos kursdelta-

garna

Män Kvinnor

Ingen dom 543 68

En dom 78 1

Två domar 15 1

Tre domar 11 1

Fyra domar 6 0

Fem domar 3 0

Fler än fem domar 2 0

Summa 658 71

  

Vad gäller antal gånger man blivit registrerad för rattfylleri eller rattonykterhet under de

senaste 5 åren (inklusive den senaste, ingående i den aktuella domen), se tabell 6 och 7.

Av tabell 6 framgår att 10 % av männen registrerats för rattonykterhet och alla utom två

personer för rattfylleri. Hos kvinnorna hade 6 % registrerats för rattonykterhet, medan alla

hade kört rattfulla.

  

Elle_ng Antal rattonykterheter eller rattfyllerier hos kursdeltagarna

a. Män

Rattonykterheter Rattfyllerier

Ingen 593 2

En 52 556

Två 9 69

Tre 2 16

Fyra 2 10

Fem 0 1

Sex 0 3

Fler än sex 0 1

Summa 658 658
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b. Kvinnor

Rattonykterheter Rattfyllerier

Ingen 67 0

En 4 66

Två 0 5

Summa 71 71

  

Tabell 7 visar antal personer som kört antingen rattfulla och/eller rattonyktra. 22 % av

männen visar sig ha åkt fast mer än en gång, medan motsvarande andel hos kvinnorna är

10 %.

    

Igbe_HZ Rattfyllerier och/eller rattonykterheter hos kursdeltagarna

Män Kvinnor

En 514 64

Två 99 5

Tre 23 2

Fyra 8 0

Fem 8 0

Sex 3 0

Sju 1 O

Åtta 1 0

Fler än åtta 1 0

Summa 658 71

3.3.1.2 Återfall

Tabell 8 visar återfallsfrekvenser (registrerade brott) uppdelade på ålder. Såsom framgår

av tabellen, är återfallsfrekvensen störst för den mellerSta åldersgruppen och minst för de

äldre.
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Tabell 8 Återfall i trafiknykterhetsbrott hos kursdeltagarna relaterat till ålder

  

Ej återfall Återfall

Under 25 år 138 13 (8,6 %)

25 - 44 år 360 52 (12,6 %)

Över 44 år 159 7 (4,2 %)

Summa 657 72 (9,9 %)

 

Tabell 9 visar återfall i trafiknykterhetsbrott (registrerade brott) hos kursdeltagarna, upp-

delat på tidigare kriminalitet (fängelse- eller skyddstillsynsdomar). Totalt sett har ca 10 %

av kursdeltagarna inom två år efter frigivningen återfallit i trafiknykterhetsbrott. De som ej

tidigare straffats (fängelse eller skyddstillsyn) uppvisar den lägsta återfallsfrekvensen,

medan de som tidigare begått trafiknykterhetsbrott återfallit i betydligt större utsträckning.

 

Tabell 9 Återfall i trafiknykterhetsbrott relaterat till tidigare kriminalitet hos kursdel-

tagarna

Ej återfall Återfall

Ingen tidigare kriminalitet 575 36 (5,9 %)

Enbart trafiknykterhetsbrott 42 16 (27,6 %)

Trafiknykterhetsbrott och annan 15 14 (48,3 %)

kriminalitet

Enbart annan kriminalitet 25 6 (19,4 %)

Summa 657 72 (9,9 %)

  

Tabell 10 visar återfallsfrekvenser (registrerade brott) i relation till antal registrerade brott

som föregick det aktuella fängelsestraffet. Skillnaden mellan dem som registrerats flera

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

 

Tabell 10 Återfall i trafiknykterhetsbrott relaterat till tidigare trafiknykterhetsbrott hos

kursdeltagarna

Ej återfall Återfall Totalt

Ett registrerat brott 548 30 (5,2 %) 578

Två eller flera 109 42 (27, 8 %) 151

registrerade brott

Summa 657 72 (9,9 %) 729
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Tabell 11 och 12 visar hur många gånger kursdeltagarna registrerats för alkoholpåverkad

körning efter det aktuella fängelsestraffet.

      

Tabell 11 Återfall i rattonykterhet eller rattfylleri hos kursdeltagarna

a. Män

Rattonykterhet Rattfylleri

inget återfall 636 604

Ett återfall 20 38

Två återfall 2 10

Tre återfall O 5

Fyra återfall O 1

Summa 658 658

b. Kvinnor

Rattonykterhet Rattfylleri

Inget återfall 71 67

Ett återfall O 4

Summa 71 71

  

Tabell 12 visar antal återfall i trafiknykterhetsbrott. Av de manliga kursdeltagarna har drygt

10 % registrerats för trafiknykterhetsbrott inom 2 år efter frigivningen från fängelsestraffet.

Kvinnorna har återfallit i mindre utsträckning, drygt 5 %. Bland männen återföll mer än

3 % två eller flera gånger under den studerade tidsperioden.
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Tabell 12 Återfall i rattonykterhet och/eller rattfylleri hos kursdeltagarna

Män Kvinnor

Inget återfall 590 67

Ett återfall 44 4

Två återfall 16

Tre återfall 7 0

Fyra återfall 1 0

Summa 658 71

  

Beträffande total kriminalitet efter det aktuella fängelsestraffet, visar tabell 13 att 12 % av

kursdeltagarna återfallit i kriminalitet (dömts till fängelse eller skyddstillsyn) inom 2 år. 8 %

har dömts till fängelse eller skyddstillsyn där trafiknykterhetsbrott ingått i domen.

  

Tabell 13 Återfall i kriminalitet hos kursdeltagarna

Ingen kriminalitet 640 (87,8 %)

Enbart trafiknykterhetsbrott 43 (5,9 %)

Trafiknykterhetsbrott och 16 (2,2 %)

annan kriminalitet

Enbart annan kriminalitet 30 (4,1 %)

Summa 729

  

I tabell 14 visas kriminalitet efter det aktuella fängelsestraffet relaterat till tidigare kriminali-

tet, i båda fallen i termer av domar till fängelse eller skyddstillsyn.
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Tabell 14

14

Återfall i kriminalitet relaterat till tidigare kriminalitet hos kursdeltagarna

      

Ingen kriminalitet O

Enbart trafiknykterhetsbrott: 1

Trafiknykterhetsbrott och 2

annan kriminalitet:

Enbart annan kriminalitet: 3

Återfall

0 1 2 3 Summa

Tidigare kriminalitet

0 569 22 3 17 61 1

1 42 1 2 4 0 58

2 9 6 7 7 29

3 20 2 6 31

Summa 640 43 16 30 729

  

Vad gäller återfall i trafiknykterhetsbrott, utgående från domar, är andelen som återfallit

givetvis något lägre än motsvarande andelar beträffande registrerade brott (se tabell 9). l

Övrigt är bilden i stort sett densamma vad gäller relationen återfall - tidigare kriminalitet

med lägst återfallsfrekvens hos ej tidigare straffade (4 %) och högst hos dem som tidi-

gare straffats för såVäl trafiknykterhetsbrott som för andra brott (45 %).

Återfall i annan kriminalitet visas även i tabell 14. Av dem som tidigare var ostraffade har,

såsom framgår, endast drygt 3 % dömts för annan kriminalitet efter fängelsestraffet. Mot-

svarande andelar för övriga kategorier är: 7 % hos dem som tidigare endast straffats för

trafiknykterhetsbrott, 26 % hos dem som tidigare straffats enbart för andra brott, och det

högsta talet (48 %) fås för dem som tidigare straffats för båda typer av brott.
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3.3.2 Återfall hä kursdeltagare iämfört med kontrollgrupp-

Matchningen rattfälledeltagare - kontrollgrupp gick enligt de fem kriterierna (se ovan)

perfekt för 611 av de 729 kursdeltagarna.

Tabell 15 visar återfallsfrekvensen beträffande trafiknykterhetsbrott, mätt i registrerade

brott, hos dessa 61 1 personer jämfört med den matchade kontrollgruppen.

Tabell 15 Återfall i trañknykterhetsbrott

   

E återfal Återfall

Kursdeltagare 557 54 (8,8 %)

Kontrollgrupp 538 73 (11,9 %)

 

Av tabell 15 framgår att något mindre än 9 % av de 611 kursdeltagare inom 2 år

återfallit i trafiknykterhetsbrott, medan motsvarande andel i kontrollgruppen var nära 12

%. Denna skillnad är dock ej signifikant (X2 :3,17; p> .05).

Rattfällekursen är, såsom tidigare nämnts, i första hand avsedd för förstagångsdömda.

Tabell 16 visar återfall i trafiknykterhetsbrott (registrerade brott) hos kursdeltagama och

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

förstagångsdömda (553 personer i vardera gruppen) visar sig skillnaden mellan grupperna

(6 % respektive 9 %) vara signifikant (X2 = 3,95; p< .05). Övriga grupper är för små för

att några slutsatser ska kunna dras.
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LM Återfall i trafiknykterhetsbrott relaterat till tidigare kriminalitet

Återfall

Kursdeltagare Kontrollgrupp

ingen tidigare kriminalitet 33 (6,0 %) 50 (9,0 %)

Enbart trafiknykterhetsbrott 11 (34,4 %) 10 (31,3 %)

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

kriminalitet

Enbart annan kriminalitet 3 (20,0 %) 5 (33,3 %)

Summa 54 (8,8 %) 73 (12,0 %)

  

Tabell 17 visar hur lång tid det tog innan man återföll.

  

Tabell 17 Tid till återfall itrafiknykterhetsbrott (räknat från frigivningen)

Kursdeltagare Kontrollgrupp

Ingen tidigare kriminalitet 11,2 mån (n=33) 16,7 mån (n=50)

Enbart trafiknykterhetsbrott 10,6 mån (n=11) 8,7 mån (n= 10)

Trafiknykterhetsbrott och 10,4 mån (n=7) 9,0 mån (n=8)

annan kriminalitet

Enbart annan kriminalitet 13,3 mån (n=3) 24,0 mån (n=5)

Medelvärde 11,1 mån (n=54) 15,3 mån (n=73)

  

Av tabell 18 framgår hur många personer som återfallit inom ett halvår, inom 1 år samt

inom 2 år.
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Tabell 18 Tid till återfall i trafiknykterhetsbrott (räknat från frigivningen)

 

Kursdeltagare

Inom 6 mån Inom 1 år Inom 2 år

Ingen tidigare kriminalitet 11 pers 18 pers 33 pers

Enbart trafiknykterhetsbrott 4 pers 6 pers 11 pers

Trafiknykterhetsbrott och 1 pers 5 pers 7 pers

annan kriminalitet

 

Enbart annan kriminalitet 1 pers 2 pers 3 pers

  

Kontrollgrupp

Inom 6 mån Inom 1 år Inom 2 år

Ingen tidigare kriminalitet 10 pers 23 pers 50 pers

Enbart trafiknykterhetsbrott 4 pers 6 pers 10 pers

Trafiknykterhetsbrott och 2 pers 5 pers 8 pers

annan kriminalitet

Enbart annan kriminalitet 1 pers 3 pers 5 pers

  

Tabell 18 visar att den noterade skillnaden mellan kursdeltagare och kontrollgrupp för

förstagängsdömda är tydlig först efter 2 är (ej signifikant tidigare).

Majoriteten (80 %) av de kursdeltagare som hade trafiknykterhetsbrott i domen var män

med rattfylleri som huvudbrott. Delstudie 2 i denna rapport (enkätstudien) omfattar i hu-

vudsak denna grupp av kursdeltagare. Vad gäller eventuella effekter av rattfällekursen för

den gruppen, görs i tabell 19 jämförelse för de personer för vilka matchningen fungerat

utan anmärkning (546 av 581 individer). Skillnaden mellan de två grupperna vad gäller

äterfallsfrekvens (7,9 % respektive 11,0 %) är ej signifikant (X2=3,10; p>.05).

  

Tabell 19 Män med rattfylleri som huvudbrott: återfall itrafiknykterhetsbrott

Ej återfall Återfall

Kursdeltagare 503 43 ( 7,9 %)

Kontrollgrupp 486 60 (11,0 %)

  

Återfallsfrekvensen bland förstagängsdömda män med rattfylleri som huvudbrott var

6,0 %, jämfört med 8,4 % hos kontrollpersonerna, återigen en icke signifikant skillnad.

VTI RAPPORT 371



18

Omkring 10 % av kursdeltagarna (med trafiknykterhetsbrott i domen) var män med annat

huvudbrott än rattfylleri och 9 % var kvinnor med huvudbrott rattfylleri. Fyra kursdeltagare

var kvinnor med annat huvudbrott än rattfylleri. Dessa tre grupper är för små för att en

jämförelse med kontrollgrupp vad gäller återfall ska vara meningsfull.

3.3.3 Bortfallsanalvs

Såsom nämnts lyckades det ej att uppbringa lämpliga matchningspartners till alla kurs-

deltagarna. I 118 av 729 fall lyckades således ej detta. Dessa personers utfall kan vara

intressant att närmare studera för att se om resultatet som redovisats ovan i det väsentli-

gaste kan tänkas vara tillämpligt på hela kursdeltagargruppen (dock såsom tidigare

begränsat till att gälla personer med trafiknykterhetsbrott i domen).

Tabell 20 sammanfattar det antal kursdeltagare till vilka man hittade en bra matchnings-

partner samt det antal där man misslyckades med detta.

  

Tabell 20 Matchningens utfall

Bra matchning Ej bra matchning

Män med rattfylleri som 546 (93,8 °/o) 36 (6,2 %)

huvudbrott

Män med annat huvudbrott 41 (54,0 %) 35 (46,0 %)

än rattfylleri

Kvinnor med rattfylleri 24 (35,8 %) 43 (64,2 %)

som huvudbrott

Kvinnor med annat huvudbrott 0 (0,0 %) 4 (100,0 %)

än rattfylleri

Summa 61 1 118

  

Matchningen fungerade bäst för den största gruppen, män medrattfylleri som huvud-

brott, medan resultatet blev sämst för kvinnorna.

Nedan, i tabellerna 21-24, visas återfallsfrekvenser hos de kursdeltagare för vilka match-

ningen ej fungerade såsom önskat, jämfört med dem för vilka matchningen fungerade

bra. Härvid har uppdelning gjorts med avseende på matchningsvariabeln tidigare krimi-

nalitet. Genomsnittsålder visas även.
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Tabell 21 Män med rattfylleri som huvudbrott: återfall i trafiknykterhetsbrott

(registrerade brott) , uppdelat på tidigare kriminalitet och ålder

      

Ingen kriminalitet O

Enbart trafiknykterhetsbrott 1

Trafiknykterhetsbrott och annan kriminalitet 2

Enbart annan kriminalitet 3

Återfall

Tidigare krimi- Ej bra matchning Bra matchning

nalitet

Kursdeltagare Kursdeltagare Kontroll

0 O(n=1) 30(n=501) 42 (n=501)
67 år 37 år 35 år

1 3(n=19) 10(n=30) 10(n=30)
39 år 38 år 36 år

2 O(n=7) 1(n=3) 3(n=3)

28 år 29 år 29 år

3 1(n=9) 2(n=12) 5(n=12)

33 år 32 år 31 år

  

Tabell 21 visar att i samtliga fyra undergrupper är återfallsfrekvensen något lägre hos dem

som man ej lyckades matcha på ett bra sätt, än hos de andra två jämförbara grupperna.

Slår man samman resultatet för samtliga kursdeltagare i var och en av undergrupperna

får man därför något lägre återfallsfrekvenser än hosde matchade kursdeltagarna. Detta

antyder, att den erhållna skillnaden mellan de matchade kursdeltagarna och kontrollper-

sonerna ej utgör en överskattning av den verkliga skillnaden.
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Tabell 22 Mån med annat huvudbrott än rattfylleri: återfall i trafiknykterhetsbrott

(registrerade brott) uppdelat på tidigare kriminalitet och ålder

      

Ingen kriminalitet O

Enbart trafiknykterhetsbrott: 1

Trafiknykterhetsbrott och annan kriminalitet 2

Enbart annan kriminalitet: 3

Återfall
Tidigare krimi- Ej bra matchning Bra matchning

nalitet

Kursdeltagare Kursdeltagare Kontroll

O 1(n=13) 2(n=28) 7(n=28)

38 år 28 år 28 år

1 1(n=6) 1(n=2) O(n=2)

38 år 33 år 33 år

2 7(n=10) 6(n=8) 5(n=8)

33 år 30 år 29 år

3 2(n=6) 1(n=3) O(n=3)

26 år 30 28 år

  

Slår man samman resultatet för samtliga kursdeltagare i var och en av de fyra under-

grupperna i tabell 22 får man inte i något fall nämnvärt högre återfallsfrekvens än hos de

matchade kontrollpersonerna. Inte heller i detta fall tycks således den erhållna skillnaden

mellan matchade kursdeltagare och kontrollpersoner utgöra en överskattning av den

verkliga skillnaden mellan de två grupperna.
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Tabell 23 Kvinnor med rattfylleri som huvudbrott: återfall i trafiknykterhetsbrott

(registrerade brott) uppdelat på tidigare kriminalitet och ålder

    

Ingen kriminalitet 0

Enbart trafiknykterhetsbrott 1

Trafiknykterhetsbrott och annan kriminalitet 2

Enbart annan kriminalitet: 3

Återfall

Tidigare krimi- Ej bra matchning Bra matchning

nalitet

Kursdeltagare Kursdeltagare Kontroll

0 1 (n=41) 1 (n=24) 1(n=24)
38 år 35 år 34 år

1 (n=0) (n=0) (n=O)

2 0(n=1) (n=0) (n=O)

23 år

3 0(n=1) (n=0) (n=0)

34 år

  

För kvinnor med huvudbrottet rattfylleri lyckades matchningen mindre bra. Återfalls-

frekvensen hos de 41 personerna utan tidigare kriminalitet är, såsom framgår av tabell 23,

emellertid lägre än för de 24 matchade personerna med samma belastning, dvs samma

tendens som för övriga grupper (jämför tabell 21, 22).
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Tabell 24 Kvinnor med annat huvudbrott än rattfylleri: återfall i trafiknykterhetsbrott

(registrerade brott) uppdelat på tidigare kriminalitet och ålder

      

Ingen kriminalitet 0

Enbart trafiknykterhetsbrott 1

Trafiknykterhetsbrott och annan kriminalitet 2

Enbart annan kriminalitet 3

Återfall
Tidigare krimi- Ej bra matchning Bra matchning

nalitet

Kursdeltagare Kursdeltagare Kontroll

0 1(n=3) (n=0) (n=0)

29 år

1 1(n=1) (n=0) (n=0)

25 år

2 (n=0) (n=0) (n=0)

3 (n=0) (n=0) (n=0)

  

För kvinnor med annat huvudbrott än rattfylleri, lyckades det ej, såsom tidigare nämnts,

och vilket även tydligt framgår av tabell 24, att finna någon lämplig matchningspartner till

någon av de fyra individerna. Denna grupp är för övrigt alltför liten för att kräva någon

ytterliga kommentar vad gäller återfallsfrekvens.

Den här företagna bortfallsanalysen tyder således på att skattade skillnader mellan kurs-

deltagare och kontrollpersoner ej utgör några överskattningar av "sanna" skillnader.
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DELSTUDIE 2

4 ENKÄTSTUDIE

4.1 Sammanfattning

Ett av syftena med denna delstudie var att utröna huruvida kursdeltagare förändras på ett

mer gynnsamt sätt vad gäller två områden: 1. attityder till alkohol i trafiken, samt 2. alko-

holvanor, än andra fängelsedömda rattfyllerister. Dessutom avsågs att studera i vad mån

kursdeltagarna erhåller förbättrade kunskaper om alkohol och alkohol /trafik. Man avsåg

även att inhämta kursdeltagarnas åsikter om genomgången kurs.

Kursdeltagarna ombads att besvara frågeformulär vid tre tidpunkter. Det första tillfället var

vid inskrivningen på anstalten, dvs innan rattfällekursen startat. Det andra tillfället var efter

kursens slut men före frigivningen. Det tredje och sista tillfället var 6 mån efter frigiv-

ningen. Antalet frågor var i det första formuläret 67 st, i det andra 54 st och i det tredje 23

St.

Enkäten riktades till personer med rattfylleri i domen som gick Rattfällan under första

halvåret 1989. Svar på den första enkäten erhölls från 299 pers; 256 män med rattfylleri

som huvudbrott, 17 män med annat huvudbrott än rattfylleri samt 26 kvinnor med rattfyl-

leri som huvudbrott. Studiet rörande Rattfällans eventuella effekter gäller endast den stora

gruppen av män med rattfylleri som huvudbrott.

Vid det första frågetillfället var bortfallet bland kursdeltagarna mycket litet, endast 8 indivi-

der (mer kriminellt belastade än de som ställde upp).

Vissa förändringar över tid kan noteras hos dessa kursdeltagare (män med rattfylleri som

huvudbrott) från det första tillfället till det andra tillfället. Bortfallet från det första till det

andra frågetillfället var ej stort, ca 11 %.

Vad gäller attityder framträder härvid förändringar; man påstår sig efter kursen i större

utsträckning vilja ha en sänkning av promillegränsen för rattonykterhet, vidare serman

det som mer oansvarigt att köra alkoholpåverkad. Efter kursen ansluter man sig i ökande

grad till uppfattningen att alkoholism är en sjukdom. Andra förändringar efter kursen

jämfört med situationen före densamma är en ökad benägenhet att se det som omöjligt

för en alkoholist att dricka måttligt, vidare att se det som möjligt att bli alkoholist av ölkon-

sumtion, samt uppfattningen att även anhöriga måste få behandling för att ett bra resultat
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ska uppnås för att komma till rätta med alkoholistens problem. Dessutom ser man det i

Ökad utsträckning som meningslöst att dricka utan att bli berusad.

Klara förbättringar på kunskapsfrågorna noteras vidare. Däremot framträder ingen märk-

bar förändring av synen på de egna alkoholvanorna.

Kursdeltagarna rapporterar överlag en positiv bedömning av rattfällekursen; 88 °/o av

männen med rattfylleri som huvudbrott menar att den haft ett värde för dem (90 % hos

hela kursdeltagargruppen).

Bortfallet visade sig bestå av mer kriminellt belastade personer än de övriga. De påstod

sig även ha betydligt mer avancerade alkoholvanor. Detta bortfall kan ha gett en viss

snedvridning av resultaten. Ett begränsat försök att analysera bortfallets betydelse ger

dock ej något stöd för hypotesen att dessa personer skulle ha förändrats på ett nämnvärt

annorlunda sätt än övriga vad gäller attityder eller uppfattningar om kursen. Dock finns

visst, men mycket osäkert, stöd för antagandet att dessa skulle ha förändrats i mindre

gynnsam grad än övriga beträffande kunskaper. Med tanke på bortfallets ringa storlek är

det emellertid mycket osannolikt att resultatet är kraftigt snedvridet.

För att få ett bättre underlag för att bedöma huruvida noterade förändringar över tid be-

träffande attityder, alkoholvanor etc kan vara att hänföra till kursen gjordes jämförelse

med en kontrollgrupp. Denna grupp bestod av personer med rattfylleri som huvudbrott

som var intagna på fängelse under samma tidsperiod som kursdeltagarna, men som ej

gick Rattfällan. Individuell matchning mellan de två grupperna företogs; matchningsvari-

abler var ålder, kön samt tidigare kriminalitet. Personerna ingående i kontrollgruppen

ombads förutom att besvara ett frågeformulär vid inskrivningen på anstalten att även göra

detta 6 mån efter frigivningen.

Individuell matchning har företagits mellan de 168 manliga kursdeltagare med rattfylleri

som huvudbrott, som besvarade även den sista enkäten och ett lika stort antal personer

ur kontrollgruppen som likaledes besvarade den sista enkäten. Matchningen mellan de

två grupperna fungerade väl. Övriga grupper var för små för att ett vidare studium skulle

vara meningsfullt.

Före kursen visade det sig, vid jämförelse mellan de två matchade grupperna, att för

attityder eller syn på alkoholism kunde inga större skillnader noteras. Tendensen var den

att kursdeltagarna var något mer restriktiva och anslöt sig i större utsträckning till upp-

fattningen om alkoholism som en sjukdom. Beträffande kunskaper var skillnaderna
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mycket små. Beträffade alkoholvanor framkom endast en tendens till att kursdeitagama

anmälde mer avancerade vanor än kontrollgruppen.

Efter frigivningen visade det sig vad gäller attityder en skillnad mellan kursdeltagare och

kontrollgrupp vad gäller synen på lämpliga promillegränser för trafrknykterhetsbrott;

kursdeltagarna anmälde i större utsträckning uppfattningen att promillegränsen såväl för

rattonykterhet som för rattfylleri borde sänkas. Kursdeltagama såg det dessutom som

oansvarigt att köra bil i alkoholpåverkat tillstånd i större utsträckning än kontrollgruppen.

Noterbart är vidare att på samtliga attitydfrågor erhölls skillnader mellan det första och det

sista frågetillfället för kursdeltagarna. Dessutom erhölls för kontrollpersonema liknande

skillnader mellan de två frågetillfällena, men i mindre utsträckning än för kursdelta-

gargruppen. Även kontrollgruppen uppger således vid eftermätningen i ökad omfattning

att man ser det som oansvarigt att köra alkoholpåverkad.

Vad gäller alkoholvanor framkom efter frigivningen inga skillnader (med undantag för

frågan hur mycket man tillåter sig att dricka före körning). För båda grupperna är siffrorna

mycket likartade vad gäller alkoholpåverkad körning sedan frigivningen; 4,2 % av båda

grupperna påstår sig ha kört bil ordentligt alkoholpåverkade. För körning under lätt be-

rusning var procenttalen 6,6 för kursdeltagarna och 6,0 % hos kontrollgruppen. För kör-

ning under lätt och/eller ordentlig berusning var andelama 8,4 % för kursdeltagarna och

7,3 % för kontrollgruppen.

Det visar sig att såväl kursdeltagarna som kontrollgrupen uppger att man skurit ned på

alkoholkonsumtionen ett halvår efter frigivningen jämfört med tiden före anstaltsvistelsen.

Denna förändring är ungeför lika stor för båda grupperna.

Om man jämför hur de kursdeltagare som ställde upp och besvarade alla tre frågeformu-

lären besvarat de olika formulären, framträder den i stort sett generella tendensen, att där

förändring från det första till det sista tillfället ägt rum, kan man urskilja en trend; viss för-

ändring har skett redan under anstaltsvistelsen, men denna förändring förefaller att ha

fortsatt därefter.

Beträffande frågor som rör livssituationen i stort, är skillnaden mellan kursdeltagarna och

kontrollgrupp efter frigivningen genomgående liten, med en svag tendens till en mer

gynnsam förändring för kursdeltagama på flertalet frågor.
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Rattfälledeltagarna ser 6 mån efter frigivningen fortfarande kursen som klart positiv; över

81 % tillmäter kursen mycket stort eller ganska stort värde, jämfört med drygt 88 % före

frigivningen.

Bortfallet var betydande i denna sista och viktigaste del av enkätstudien. 88 av de 256

kursdeltagarna som besvarat det första formuläret besvarade inte det sista formuläret,

dvs bortfallet var ca 1/3. Bortfallet var något yngre och mer kriminellt belastat än dem

som svarade på det sista formuläret. Vid jämförelse mellan dem som svarat på samtliga

formulär och bortfallet vad gäller svaren vid det första frågetillfället, framträder vissa skill-

nader; besvarama var mer restriktiva; man förordade således i större utsträckning fängel-

sestraff för förstagångsdömda rattfyllerister och man ville i större utsträckning ha sänkt

promillegräns för rattfylleri. Samma tendens erhölls för flera av frågorna som rörde oan-

svarigheten beträffande alkoholpåverkad körning. Den andra påtagliga skillnaden mellan

de två kursdeltagargruppema var att bortfallet anmälde mer avancerade alkoholvanor.

Dessutom var dessa haschanvändare i större utsträckning.

Bortfallet visade sig med andra ord utgöras av ett mer belastat klintel, såväl vad gäller

alkoholvanor som kriminalitet.

Även i den grupp individer som utgjorde underlaget för den matchade kontrollgruppen

förekom stort bortfall. För det första vägrade ca 22 % att överhuvudtaget deltaga i stu-

dien. Detta bortfall var mer kriminellt belastat än de som ställde upp i undersökningen.

Vidare erhölls ettbetydande bortfall vid uppföljningen 6 mån efter frigivningen; drygt 1/4.

Även detta bortfall uppgav sig vara mer kriminellt belastat samt ha mer avancerade alko-

holvanor än de som ställde upp vid detta sista frågetillfälle. Jämförelse mellan bortfallet

bland kursdeltagarna och ett matchat urval av bortfallet i kontrollgruppen beträffande hur

man svarat vid det första frågetillfället visade, att kursdeltagarna anmälde mer

avancerade alkoholvanor. Dessa ansåg sig även i större utsträckning ha alkoholproblem,

samt trodde i större utsträckning att man skulle söka hjälp för dessa efter frigivningen.

Även här harett begränsat försök gjorts att analysera bortfallen för att få en uppfattning

om vad dessa kan ha inneburit för resultatets tillförlitlighet. Här framkom dän/id knappast

något stöd för antagandet att det samlade resultatet skulle ha blivit märkbart annorlunda

om alla ställt upp i uppföljningen 6 mån efter frigivningen. Det förefaller trots detta sanno-

likt, att bortfallet kan vara relaterat till det som här studerats, varför en systematisk sned-

vridning, i okänd omfattning, av resultatet ej kan uteslutas. Visserligen är det tänkbart att

bortfallen i så fall kan ha påverkat utfallet i de två grupperna, kursdeltagare respektive

kontrollgrupp, på likartat sätt och därför ej allvarligt stört det samlade resultatet. Bortfallen
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är emellertid stora, dessutom är det störst hos kursdeltagarna, varför resultaten från

denna effektstudie måste betecknas som osäkra.

4.2 Uppläggning och genomförande

Ett av syftena med denna delstudie var att undersöka i vad mån de som går Rattfällan

förändras på ett mer gynnsamt sätt än andra fängelsedömda rattfyllerister vad gäller

attityder till alkohol i trafiken samt alkoholvanor. Dessutom avsågs att studera i vad mån

kursdeltagarna erhåller förbättrade kunskaper om alkohol och alkohol/trafik. Vidare av-

såg man att inhämta kursdeltagarnas åsikter om kursen.

Enkäten riktades till samtliga personer som gick Rattfällan under första halvåret 1989.

Denna kursverksamhet bedrevs vid nio kriminalvårdsanstalter (Sörbyn, Granlohög, Åby,

Sjöboda, Rynningehus, Skenäs, Stångby, Viskan samt Skänninge). För att få ett jämfö-

relsematerial gavs den även till samtliga rattfylleridömda med rattfylleri som huvudbrott

på ett antal anstalter under samma tidsperiod. De utvalda anstalterna var Majorshagen,

Orretorp, Djupvik, Mäshult, Ödevata, Tygelsjö (ingen av dessa hade rattfällekurser), samt

rattfälleanstalterna Viskan och Skänninge (de flesta intagna på dessatvå anstalter gick ej

Rattfällan). Samtliga som ombads att deltaga i undersökningen behärskade svenska

språket.

Rattfälledeltagarna ombads att besvara tre olika frågeformulär, ett vid intagningen på

anstalten (formulär R1), det andra direkt efter kursens avslutning men medan man fortfa-

rande fanns kvar på anstalten (formulär R2), och det tredje ca 6 månader efter frigiv-

ningen (formulär R3). De personer som avbröt kursen (drygt 10 pers) uteslöts ur under-

sökningen.

De som inte gick kursen ombads att fylla i liknande frågeformulär, men endast vid två

tidpunkter, dels vid intagningen på anstalten (formulär Kl), dels ca 6 mån efter frigiv-

ningen (formulär K3).

Deltagandet i undersökningen var frivilligt. Samtliga personer som kontaktades efter

frigivningen för att besvara det sista frågeformuläret hade under anstaltsvistelsen givit sitt

skriftliga medgivande till detta.

I bilaga 1 återfinns de olika frågeformulären.
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Enkäten riktades till 308 kursdeltagare. 3 av dessa vägrade ställa upp (2 män med annat

huvudbrott än rattfylleri, samt en man med rattfylleri som huvudbrott, född 1925). Det

första frågeformuläret (R1) saknas för ytterligare 6 pers (en kvinna och 5 män, samtliga

med rattfylleri som huvudbrott.

Bortfallet vid det första tillfället begränsade sig således bland kursdeltagarna till 9 pers (8

män, 1 kvinna). Svar erhölls från 299 pers. 17 av dessa, samtliga män, hade annat huvud-

brott än rattfylleri. 282 personer (256 män och 26 kvinnor) hade rattfylleri som huvudbrott.

Studiet av kursens eventuella effekter gäller endast män med rattfylleri som huvudbrott

(övriga grupper alltför små).

Enkäten riktades även till 731 personer, intagna på kriminalvårdsanstalt för rattfylleri

(rattfylleri som huvudbrott) under samma tidsperiod som kursdeltagarna, men som ej

gick kursen. Antalet var således betydligt större än kursdeltagargruppen, vilket föranled-

des av behovet att i efterhand kunna finna lämpliga matchningspartners till kursdelta-

garna. 152 av de 731 (150 män, 2 kvinnor) vägrade ställa upp. För ytterligare 14 personer

(12 män, 2 kvinnor) saknas av andra anledningar ifyllt första formulär (K1).

Dvs totalt bortfall betr K1: 166 personer (162 män, 4 kvinnor). Svar erhölls från 565 perso-

ner (564 män, 1 kvinna).

Anm: I denna rapport redovisas svaren på samtliga frågor utom en. Skälet till detta är att

det korrekta svaret på denna fråga, en kunskapsfråga (fråga 21 i formulär R1 /K1), visade

sig vara något diskutabelt enligt kursmaterialets uppgifter.

4.3 Resultat

4.3.1 Vilka qick Rattfällan?

Av de 308 kursdeltagarna utgjordes den stora majoriteten av män (91 %; ungefär samma

andel som i registerstudien). Andelen män i gruppen som utgjordes av personer som ej

gick kursen (731 pers) var ännu större (99 %).

Av kursdeltagarna var 6 °/o intagna för annat huvudbrott än rattfylleri (en lägre andel än i

registerstudien). Samtliga dessa var män.
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Nedan görs en jämförelse mellan kursdeltagarna och dem som ej gick kursen vad gäller

bakgrundsdata. Bortfallet bland kursdeltagarna var 3 %. l den andra gruppen var bortfal-

Iet betydligt större; 23 °/o.

4.3.1.1 Män med rattfylleri som huvudbrott

256 svar erhölls från kursdeltagarna och 564 svar från den andra gruppen.

Bakgrundsvariabler

Ålder

 

Medelåldern var hos kursdeltagarna 36,9 år, i den andra gruppen 36,4 år. Om man delar

in i älderskategorier (< 25 år, 25-44 år resp > 44 är), fås de procenttal som redovisas i

 

tabeH1.

Tabell 1 Män med rattfylleri som huvudbrott: åldersfördelning hos kursdeltagare

respektive icke kursdeltagare

Rattfällan Ej Rattfällan

< 25år 19,5% 19,0%

25-44 år 49,6 % 57,1 %

> 44 är 30,9 % 23,9 %

  

Dvs andelen personer under 25 år var ungefär lika stor i de två grupperna, medan ande-

len personer mellan 25 och 44 år var större bland de övriga. Däremot var andelen perso-

ner över 44 är större bland kursdeltagarna.

Kriminell belastninq

Här görs uppdelning i 4 kategorier: 1. Ingen tidigare kriminalitet (ej tidigare dömd till

fängelse eller skyddstillsyn, ej heller tidigare dömd för trafiknykterhetsbrott), 2. Enbart

trafiknykterhetsbrott (tidigare dömd för rattonykterhet och/eller rattfylleri), 3. Trafiknykter-

hetsbrott och annan kriminalitet (tidigare dömd för trafiknykterhetsbrott samt tidigare
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dömd till fängelse eller skyddstillsyn för andra brott) samt 4. Enbart annan kriminalitet

(tidigare dömd till fängelse eller skyddstillsyn för andra brott än trafiknykterhetsbrott).

Män med rattfylleri som huvudbrott: tidigare kriminalitet hos kursdelta-

gare respektive icke kursdeltagare

Iam

   

Rattfällan Ej Rattfällan

Ingen tidigare kriminalitet 56,2 % 54,5 %

Enbart trafiknykterhetsbrott 26,2 % 23,8 %

Trafiknykterhetsbrott och 12,9 % 14,2 %

annan kriminalitet

Enbart annan kriminalitet 4,7 % 7,5 %

 

ingen större skillnad framträder mellan de två grupperna vad gäller tidigare brottslighet.

Tvärtom är de två grupperna mycket likartade härvidlag. Vissa tendenser kan dock iakt-

tagas. Andelen tidigare ostraffade är således något högre i rattfällegruppen. Andelen som

straffats för annan kriminalitet är något större hos dem som ej gick Rattfällan. Andelen

tidigare straffade för trafiknykterhetsbrott är däremot något högre i rattfällegruppen. Ser

man på antalet gånger man tidigare straflats för sådana brott, framträder samma ten-

dens; i genomsnitt 0,9 ggr jämfört med 0,8 ggr i den andra gruppen (se tabell 3).

 

M "Hur många gånger har Du tidigare dömts för rattfylleri eller rattonykter-

het?"

Rattfällan Ej Rattfällan

Ingen gång 60,9 % 62,1 %

En gång 24,2 % 19,3 %

Två gånger 5,8 % 8,9 %

Tre -fem gånger 6,3 °/o 8,3 %

Sex -tio gånger 1,6 % 0,9 %

Elva gånger eller fler 1,2 °/o 0,5 %

Genomsnittligt antal 0,9 ggr 0,8 ggr

Ej svarat 0 pers 0 pers
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4.3.1.2 Män med annat huvudbrott än rattfylleri

17 av kursdeltagarna ingår i denna grupp. Genomsnittsålder var 34,3 år. En av dessa

hade ingen tidigare kriminell belastning. 7 av dem hade tidigare straffats endast för tra-

fiknykterhetsbrott, medan 8 av dem tidigare straffats endast för annan kriminalitet (en

person besvarade ej denna fråga). Tabell 4 visar hur många gånger man uppger sig

tidigare ha blivit straffad för trafiknykterhetsbrott.

    

Ia_bg_ll_4_ "Hur många gånger har Du tidigare dömts för rattfylleri eller rattonykter-

het?"

Ingen gång 9 pers

En gång 2 pers

Två gånger 3 pers

Tre -fem gånger 0 pers

Sex -tio gånger 2 pers

Genomsnittligt 1,5 ggr

antal

Ej svarat 1 pers

4.3.1.3 Kvinnor

Samtliga kvinnor hade rattfylleri som huvudbrott.

26 kursdeltagare och en bland dem som ej gick kursen var kvinnor.

Bland kursdeltagarna var 4 äldre än 45 år och 8 yngre än 25 år. De flesta var således

mellan 25 och 45 år. Genomsnittlig ålder var 33,4 år.

19 av de kvinnliga kursdeltagarna var tidigare ostraffade, 2 hade tidigare dömts för såväl

trafiknykterhetsbrott som för andra typer av brott, medan resterande 5 personer tidigare

endast straffats för trafiknykterhetsbrott. Beträffande det antal gånger detta skett, se

tabell 5.
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Tabell 5 "Hur många gånger har Du tidigare dömts för rattfylleri eller rattonykter-

het?"

Ingen gång 19 pers

En gång 4 pers

Två gånger 1 pers

Tre -fem gånger 2 pers

Genomsnittligt antal 0,5 ggr

4.3.1.4 Bortfallsanalys

Bortfallet bland kursdeltagarna var 8 män och en kvinna. Två av männen (båda med

annat huvudbrott än rattfylleri) kunde ej, såsom nämnts ovan, identifieras, men fullstän-

diga polisregisterutdrag införskaffades för övriga personer. Dessa hade samtliga rattfylleri

som huvudbrott.

Bortfallet var, som nämnts ovan, betydligt större bland dem som ej gick rattfällekursen

(162 män och 4 kvinnor). Det visade sig att ett antal personnummer var felaktiga, varför

polisregisterutdrag kunde erhållas för endast 152 män och 3 kvinnor.

De nedan beskrivna resultaten för bortfallet grundar sig helt på polisregisterutdragen.

4.3.1.4.1 Bortfall bland männen

Genomsnittsåldern var i kursbortfallet 35,0 år, jämfört med 36,9 år bland de kursdeltagare

som ställde upp i undersökningen. Hos dem som inte gick kursen var medelåldern i

bortfallet 36,3 år jämfört med 36,4 är hos dem som deltog i studien.

Delar man in i ålderskategorier, får man det resultat som visas i tabell 6.
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M Män med rattfylleri som huvudbrott: åldersfördelning hos dem som be-

svarat formulär R1 eller K1 jämfört med bortfallet

Rattfällan

Deltagare i studien (256 pers) Bortfall (6 pers)

< 25 år 19,5 % 2 pers

25-44 år 49,6 % 2 pers

> 44 år 30,9 °/o 2 pers

Summa 100,0 % 6 pers

Ej Rattfällan

Deltagare i studien (564 pers) Bortfall (152 pers)

<25år 19,0% 11,8%

25-44 år 57,1 °/o 67,1 %

> 44 år 23,9 % 21,1 %

Summa 100,0 % 100,0 %

   

Bortfallet bland kursdeltagarna är alltför litet för att vara av direkt intresse. I den andra

gruppen är det större; här visar det sig att unga personer var mindre vanligt förekom-

mande, medan däremot medelåldern var representerad i större utsträckning bland dem

som utgjorde bortfallet.

Motsvarande jämförelse vad gäller kriminell belastning visas i tabell 7.
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Tabell 7 Män med rattfylleri som huvudbrott: tidigare kriminalitet hos dem som

besvarat formulär R1 eller K1 jämfört med bortfallet

      

Rattfällan

Deltagare i studien (256 pers) Bortfall (6 pers)

Ingen tidigare kriminalitet 56,2 % 6 pers

Enbart trafiknykterhetsbrott 26,2 % 0 pers

Trafiknykterhetsbrott och 12,9 % 0 pers

annan kriminalitet

Enbart annan kriminalitet 4,7 % 0 pers

Summa 100,0 % 6 pers

Ej Rattfällan

Deltagare i studien (564 pers) Bortfall (152 pers)

Ingen tidigare kriminalitet 54,5 % 48,0 %

Enbart trafiknykterhetsbrott 23,8 % 17,1 %

Trafiknykterhetsbrott och 14,2 % 23,7 %

annan kriminalitet

Enbart annan kriminalitet 7,5 % 11,2 %

Summa 100,0 % 100,0 %

  

Beträffande bortfallet bland kursdeltagarna kan samma kommentar som ovan göras.

Bland dem som ej gick kursen uppvisar bortfallet en högre belastning vad gäller annan

kriminalitet, men lägre beträffande enbart trafiknykterhetsbrott. Här bör noteras, att upp-

gifterna rörande dem som ställde upp i undersökningen är självrapporterade, medan det i

andra fallet är registeruppgifter (som endast sträcker sig ett antal år bakåt i tiden).

4.3.1.4.2 Bortfall bland kvinnorna

Bortfallet bland kvinnorna omfattar endast 5 personer. Polisregisterutdrag erhölls för 4 av

dessa.

Den kvinna som utgjorde bortfallet i rattfällegruppen var 20 är gammal, utan tidigare kri-

minell belastning.

I den andra gruppen om 3 personer var en mellan 25 och 45 år, medan övriga två var

äldre än 45 år. En av dem hade tidigare straffats en gång för trafiknykterhetsbrott. I övrigt

förekommer ingen registrerad brottslighet.
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4.3.2 Kursdeltagarna: jämförelse före - efter kursen samt kursvärdering

Kursdeltagarna ombads att såväl före som efter avslutad kurs (i båda fallen under

anstaltsvistelsen) att fylla i frågeformulär (R1 respektive R2).

Jämförelsen mellan de två tillfällena gäller i huvudsak attityder till alkohol i trafiken, syn på

alkoholism, kunskaper om alkohol och alkohol/trafik samt synen på de egna alkohol-

vanorna. Vid det andra tillfället gjordes dessutom en kursvärdering.

Nedan görs jämförelse mellan hur man besvarat dessa formulär. Endast resultatet för

män med rattfylleri som huvudbrott redovisas (övriga grupper för små).

Av de 256 männen med rattfylleri som huvudbrott som ställde upp i första omgången be-

svarades även det andra frågeformuläret (R2) av 229 personer, dvs av drygt 89 %. Nedan

redovisas resultatet för dessa 229 individer.

Förändring mellan de två tillfällena har testats med McNemar's Change Test (enkelsidigt;

se Siegel & Castellan Jr, 1988). I de fall jämförelsen faller ut signifikant (p<.05) anges

detta, annars ej.

Den design som valts i denna del av undersökningen möjliggör endast slutsatser ag

förändring skett. l avsaknad av kontrollgrupp finns ingen möjlighet att urskilja inflytandet

från kursdeltagandet från andra faktorer, såsom fängelsevistelsen i sig.
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Attitvder tillalkohol i trafiken

             

Tabell 8 "Anser Du att körkortet ska dras in för den som första gången döms för

rattfylleri?"

R1 R2

Ja 61,6 % 58,0 %

Nej 38,4 % 42,0 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 5 pers

Tabell 9 "Anser Du att den som första gången döms för rattfylleri ska dömas till

fängelse?"

R1 R2

Ja 29,5 % 27,2 %

Nej 70,5 % 72,8 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 5 pers

Tabell 10 "Anser Du att körkortet ska dras in för den som återfallit i rattfylleri?"

R1 R2

Ja 96,4 % 97,3 %

Nej 3,6 % 2,7 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 7 pers

Tabell 11 "Anser Du att den som återfallit i rattfylleri ska dömas till fängelse?"

R1 R2

Ja 76,9 % 79,2 %

Nej 23,1 % 20,8 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 8 pers
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Tabell 12 Gränsen för rattfylleri går vid 1,5 promille. Vilken promillegräns tycker Du

är lämplig?"

R1 R2

0,0 promille 10,7 % 14,4 %

0,1 - 0,5 promille 12,5 % 9,8 %

0,6 - 1,4 promille 21,7 % 24,8 %

1,5 promille 55,1 % 51,0 %

eller högre

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 13 pers

  

Anm: Jämförelse har gjorts mellan dem som förordade en sänkning och dem som ej

 

gjorde detta.

Tabell 13 "Gränsen för rattonykterhet går vid 0,5 promille. Vilken promillegräns an-

ser Du är lämplig?"

R1 R2

0,0 promille 18,6 % 23,3 %

0,1 - 0,4 promille 13,5 % 18,1 °/o

0,5 promille 67,9 % 58,6 %

eller högre

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat- 14 pers

   

Andelen som förordade en sänkning var större i R2 än R1 (p< .01).
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Tabell 14 "Att köra bil med promille något under gränsen för rattonykterhet (0,5

promille) anser jag är"

 

R1 R2

Helt i sin ordning 14,3 % 9,8 %

En aning oansvarigt 32,1 % 26,8 %

Ganska oansvarigt 32,3 % 28,6 %

Mycket oansvarigt 22,3 % 34,8 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 5 pers

  

Andelen som betraktade det som mycket oansvarigt har jämförts med Övriga; härvid

framkommer att denna andel är större i R2 än i R1 (p< .001)

Tabell 15 "Att köra bil med promille något Över gränsen för rattonykterhet (0,5

promille) anser jag är"

   

R1 R2

Helt i sin ordning 1,4 % 0,9 %

En aning oansvarigt 11,7 % 9,9 %

Ganska oansvarigt 28,2 % 18,4 %

Mycket oansvarigt 58,7 % 70,8 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 6 pers

 

Även i detta fall fås ökad andel som ser det som mycket oansvarigt (p<.01)

 

Tabell 16 "Att köra bil med promille vid gränsen för rattfylleri (1,5 promille) anser

jag är"

R1 R2

Helt i sin ordning 0,5 % 0,0 %

En aning oansvarigt 2,7 % 0,9 %

Ganska oansvarigt 11,2 % 9,0 %

Mycket oansvarigt 85,6 % 90,1 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 6 pers
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Tabell 17 Att köra bil dagen efter en fest där man varit ordentligt berusad anser jag

ar"

R1 R2

Helt i sin ordning 0,4 % 1,3 %

En aning oansvarigt 19,1 % 10,6 %

Ganska oansvarigt 28,3 % 27,0 %

Mycket oansvarigt 52,2 % 61,1 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 3 pers

  

Andelen som betraktar det som mycket oansvarigt har ökat från det första tillfället till det

andra (p < .05).

Vissa förändringar har således skett från det första till det andra tillfället vad gäller attity-

der; fler vill ha promillegränsen för rattonykterhet sänkt, vidare ser man promillekörning

som mer oansvarigt än man gjorde tidigare.

Svn på alkoholism etc

 

Tabell 18 "Här följer tre påståenden. Sätt ett kryss efter det påstående Du bäst kan

instämma i"

R1 R2

Alkoholism orsakas av att alko- 19,0 % 5,8 %

holisten har sämre karaktär,

moral och viljestyrka än andra

Alkoholism orsakas av yttre om- 44,8 % 17,2 %

ständigheter som ex arbetslöshet,

familjeproblem, dålig uppväxtmiljö

Alkoholism är en sjukdom med ke- 36,2 % 77,0 %

miska och biologiska orsaker

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 55 pers
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Andelen som betraktar alkoholism som en sjukdom med kemiska och biologiska orsaker

har jämförts med övriga; det visar sig därvid att denna andel ökat från R1 till R2 (p< .001).

 

Tabell 19 "En alkoholist kan träna sig till att dricka måttligt"

R1 R2

Ja 25,7 % 9,6 %

Nej 74,3 % 90,4 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 11 pers

   

Nej-svaren är vanligare i R2 än i R1 (p<.001).

 

Tabell 20 "Man kan bli alkoholist om man bara dricker öl"

R1 R2

Ja 89,6 % 95,5 %

Nej 10,4 % 4,5 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 7 pers

   

Andelen nej-svar är färre i R2 än i R1 (p<.01).

 

Tabell 21 De flesta alkoholisterna har förlorat både bostad, arbete och familj pga

drickandet"

R1 R2

Ja 77,0 % 73,7 %

Nej 23,0 % 26,3 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 12 pers
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Tabell 22 Alkoholproblem bör tas upp på en arbetsplats först när arbetsresultatet

försämras"

R1 R2

Ja 23,8 % 21,0 %

Nej 76,7 % 79,0 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 10 pers

Tabell 23 "Även alkoholistens anhöriga måste få behandling om man vill komma till

rätta med problemen"

   

R1 R2

Ja 68,5 % 92,3 °/o

Nej 31,5 % 7,7 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 7 pers

 

Större andel ja-svar fås i R2 än i R1 (p< .001).

 

Tabell 24 "Att dricka sprit utan att bli berusad är meningslöst"

R1 R2

Ja 28,2 % 37,0 %

Nej 71,8 % 63,0 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 13 pers

   

Andelen ja-svar är större i R2 än i R1 (p< .01 ).

Vad gäller förändringar beträffande synen på alkoholism framträder således en Ökad

benägenhet att betrakta alkoholism som en sjukdom. Andra förändringar är att man i

större utsträckning ser det som omöjligt för en alkoholist att kunna dricka måttligt, vidare

att man i ökad utsträckning ser det som fullt möjligt att bli alkoholist av ölkonsumtion.

Man anser, vad gäller behandling av personer med alkoholproblem, att även anhöriga
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måste behandlas för att man ska få ett bra resultat. Fler anser efter kursen, att det är

meningslöst att dricka utan att bli berusad.

Kunskaper om alkohol och alkohol/trafik

Tabell 25 "Att berusa sig med öl är mindre farligt för kroppen än att berusa sig med

starksprit"

  

R1 R2

Korrekt svar 82,6 % 93,3 %

Felaktigt svar 17,4 % 6,7 %

Summa 100,0 % 100,0 °/o

 

Ej svarat 5 pers

 

Andelen korrekta svar är större i R2 än i R1 (p<.001).

    

Tabell 26 "Det finns inget effektivt sätt att påskynda alkoholförbränningen"

R1 R2

Korrekt svar 91,2 % 93,4 %

Felaktigt svar 8,8 % 6,6 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 3 pers

T_ab_eu_21 "Män och kvinnor som väger lika mycket blir lika berusade på samma

mängd alkohol"

   

R1 R2

Korrekt svar 77,9 % 87,8 %

Felaktigt svar 22,1 % 12,2 %

Summa 100,0 °/o 100,0 %

Ej svarat 7 pers

 

Andelen korrekta svar är större i R2 än i R1 (p< .01).
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Tabell 28 Den som dricker mycket alkohol kommer att behöva mer och mer för att

uppnå samma grad av berusning"

   

R1 R2

Korrekt svar 78,6 % 98,6 %

Felaktigt svar 21,4 % 1,4 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 9 pers

 

Andelen korrekta svar är störst i R2 (p <.001).

      

Tabell 29 "En alkoholkoncentration i blodet om 4,5 promille är i allmänhet dödlig"

R1 R2

Korrekt svar 96,9 % 95,6 %

Felaktigt svar 3,1 % 4,4 °/o

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 2 pers

Tabell 30 "Långvarigt alkoholmissbruk orsakar i allmänhet impotens"

R1 R2

Korrekt svar 86,2 % 95,4 %

Felaktigt svar 13,8 % 4,6 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 12 pers

  

Andelen korrekta svar är störst i R2 (p< .001).

VTI RAPPORT 371



44

  

Tabell 31 "Långvarig användning av antabus orsakar i allmänhet impotens"

R1 R2

Korrekt svar 58,3 % 67,3 %

Felaktigt svar 41,7 % 32,7 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 30 pers

  

Andelen korrekta svar är större i R2 än i R1 (p< .05).

        

Tabell 32 "2 flaskor starköl ger det dagliga behovet av B-vitamin"

R1 R2

Korrekt svar 62,9 % 66,7 %

Felaktigt svar 37,1 % 33,3 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 16 pers

Tabell 33 "Så snart alkoholen försvunnit ur kroppen kör man bil lika bra som van-

ligt"

R1 R2

Korrekt svar 84,4 % 88,0 %

Felaktigt svar 15,6 % 12,0 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 4 pers

Tabell 34 "Med 1 promille i blodet är risken för en bilförare att dödas i en trafik-

olycka ca 7 gånger så stor som i nyktert tillstånd"

  

R1 R2

Korrekt svar 88,5 % 94,0 %

Felaktigt svar 11,5 % 6,0 °/o

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 11 pers
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Andelen korrekta svar har ökat från R1 till R2 (p<.05).

Tabell 35 "Vagnskadeförsäkringen gäller alltid även om föraren varit alkoholpåver-

kad"

 

R1 R2

Korrekt svar 92,3 % 95,9 %

- Felaktigt svar 7,7 % 4,1 %

Summa 100,0% 100,0%

Ej svarat 8 pers

  

Andelen korrekta svar har Ökat (p< .05).

 

Tabell 36 "Den som kör rattfull utomlands kan dömas för detta i Sverige

R1 R2

Korrekt svar 76,1 % 90,6 %

Felaktigt svar 23,9% 9,4 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 16 pers

  

Andelen korrekta svar har Ökat (p< .001).

 

Tabell 37 "Idrottsmän tål sprit bättre eftersom de har bra fysik"

R1 R2

Korrekt svar 80,6 % 86,9 %

Felaktigt svar 19,4 % 13,1 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 7 pers

  

Andelen korrekta svar ökade från R1 till R2 (p<.05).
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Tabell 38 "Vilken bilist som helst klarat att köra bil om promillehalten ligger vid 1,5

promille"

 

R1 R2

Korrekt svar 93,3 % 97,8 %

Felaktigt svar 6,7 % 2,2 %

Summa 100,0 % 100,0 %

  

Ej svarat 5 pers

 

Andelen korrekta svar har ökat (p< .01).

Tabell 39 "Tolerans för alkohol innebär att man får lägre promillehalt av samma

mängd alkohol"

    

R1 R2

Korrekt svar 80,8 % 80,8 %

Felaktigt svar 19,2 % 19,2 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 10 pers

Tabell 40 "Tolerans för alkoholens effekter innebär bland annat att fetthinnan runt

varje hjärncell blivit tunnare och mer genomsläpplig"

     

i R1 R2

Korrekt svar 28,2 % 32,9 %

Felaktigt svar 71,8 °/o 67,1 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 16 pers

Tabell 41 "25 % av de svenska männen är helnykterister"

R1 R2

Korrekt svar 54,3 % 59,9 %

Felaktigt svar 45,7% 40,1 °/o

Summa 100,0 °/o 100,0 %

Ej svarat 17 pers
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Tabell 42 "Hälften av männen dricker merparten (90 °/o) av den alkohol som män-

nen dricker"

R1 R2

Korrekt svar 66,2 % 74,4 %

Felaktigt svar 33,8 % 25,6 °/o

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 22 pers

  

Andelen korrekta svar har ökat från R1 till R2 (p< .05).

      

Tabell 43 "2 bilförare av 1000 i Sverige är alkoholpåverkade"

R1 R2

Korrekt svar 76,8 % 77,7 %

Felaktigt svar 23,2 % 22,3 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 9 pers

Tabell 44 "Det är straffbart att låna ut bilen till en alkoholpåverkad person"

R1 R2

Korrekt svar 99,1 % 99,1 %

Felaktigt svar 0,9 % 0,9 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 5 pers

  

Av de 20 kunskapsfrågarna hade man således erhållit förbättrat resultat på 11 av dessa.

På 6 av de övriga hade man ett bättre, men ej signifikant bättre, resultat vid det andra

tillfället.

Genomsnittlig andel korrekta svar var före kursen 77,8 % och efter densamma 83,8 %.

VTI RAPPORT 371



 

48

Alkoholvanor

Vid det andra tillfället ställdes endast några frågor rörande personens syn på sin alkohol-

konsumtion (inga frågor således angående alkoholvanor i sig).

        

Tabell 45 "Tycker Du att Du dricker för mycket alkohol?"

R1 R2

Nej 45,3 % 40,9 %

Ja, lite för mycket 36,0 % 38,7 %

Ja, alldeles för mycket 12,5 % 11,1 %

Jag har slutat dricka 6,2 % 9,3 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 4 pers

Tabell 46 Misstänker eller anser Du att Du har alkoholproblem?"

R1 R2

Ja 19,1 % 17,7 %

Kanske 21,8 % 22,7 %

Nej 59,1 % 59,6 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 9 pers

Tabell 47 "Tror Du att Du kommer att ändra Din alkoholkonsumtion efter frigiv-

ningen?"

R1 R2

Jag kommer att sluta 11,0 % 8,6 %

Jag kommer att dricka mindre 53,4 % 52,9 %

Jag kommer att dricka lika mycket 27,4 % 28,4 %

Jag kommer att dricka mer 0,0 % 0,0 %

Jag har slutat dricka 8,2 % 10,1 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 21 pers
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Tabell 48 "Tror Du att Du kommer att söka hjälp på grund av alkoholproblem efter

frigivningen?"

  

R1 R2

Ja, säkert 4,2 % 5,5 %

Ja, troligen 7,0 % 8,4 %

Troligen inte 29,8 % 28,4 %

Säkert inte 59,0 % 57,7 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 14 pers

 

Ingen påtaglig förändring beträffande synen på den egna alkoholkonsumtionen framträ-

der således.

Svnpunkter beträffande genomgången rattfällekurs

Tabell 49 "Tycker Du att Rattfällekursen har haft ett värde för Dig?"

 

Mycket stort värde 48,4 %

Ganska stort värde 41,2 %

   

Tveksamt 9,9 %

Helt utan värde 0,5 %

Summa 100,0 %

Ej svarat 8 pers

Tabell 50 "Tror Du att Rattfällekursen har ett värde för andra rattfylleridömda?"

 

Mycket stort värde 51,6 %

Ganska stort värde 43,7 %

  

Tveksamt 4,7 %

Helt utan värde 0,0 %

Summa 100,0 %

Ej svarat 16 pers
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Tabell 51 "Tycker Du att kursen borde vara obligatorisk?"

Ja 83,1 %

Nej 16,9 %

Summa 100,0 %

Ej svarat 4 pers

Tabell 52 "Har Du berättat för någon annan vad Du lärt Dig på kursen?"

Ja 65,9 %

Nej 34,1 %

Summa 100,0 %

Ej svarat 6 pers

Tabell 53 "Vad tycker Du om kursinnehållet?"

Mycket bra 28,8 %

Bra 50,5 %

Hyfsat 18,0 %

Dåligt 2,3 %

Mycket dåligt 0,4 %

Summa 100,0 %

Ej svarat 7 pers

Tabell 54 "Vad tycker Du om lärarinsatserna under kursen?"

Mycket bra 29,7 %

Bra 46,4 %

Hyfsade 19,8 %

Dåliga 2,7 %

Mycket dåliga 1,4 %

Summa 100,0 %

Ej svarat 7 pers

   

VTI RAPPORT 371



 

51

     

Tabell 55 "Saknade Du något som borde ha ingått i kursen?"

Nej 73,2 %

Ja 26,8 %

Summa 100,0 %

Ej svarat 9 pers

Tabell 56 "Tycker Du att något behandlades alltför ingående?"

Nej 83,0 %

Ja 17,0 %

Summa 100,0 %

Ej svarat 5 pers

  

Till de två sistnämnda frågorna var kopplade följdfrågor (se bilaga 1). I bilaga 2 presente-

ras svaren på dessa följdfrågor.

Frågeformulär R2 avslutades med två Öppna frågor, där man man ombads nämna det

bästa respektive det sämsta med kursen (se bilaga 1). Även svaren på dessa två frågor

finns redovisade i bilaga 2.

Av svaren på frågorna kring kursen framgår att man i allmänhet ser mycket positivt på

densamma. Nästan 90 % av dem som svarat påstår således att kursen haft mycket stort

eller ganska stort värde för dem. 80 % av dem som svarat menar att kursen borde vara

obligatorisk för rattfylleridömda.

Beträffande övriga kursdeltagare (17 män med annat huvudbrott än rattfylleri och 26

kvinnor med rattfylleri som huvudbrott) ställde 12 respektive 21 av dessa upp vid det

andra frågetillfället. Kursvärderingen gav för dessa personer ett liknande resultat som för

den stora kursdeltagargruppen. Svaren på öppna frågor redovisas även för dessa två

grupper i bilaga 2.

VTI RAPPORT 371



52

4.3.2.1 Bortfallsanalys

Bortfallet bland de män som hade rattfylleri som huvudbrott var 27 av 256 personer, dvs

11 %.

Nedan redovisas en jämförelse mellan dem som besvarat båda formulären och dem som

enbart fyllt i det första av dessa. Bortfallet är ganska litet men kan ändå vara intressant att

närmare studera.

Följande tabell visar en jämförelse mellan dessa två grupper med avseende på några

bakgrundsvariabler.

Tabell 57 Mån med rattfylleri som huvudbrott: Bakgrundsdata för dem som besva-

rat såväl R1 som R2 respektive dem som endast besvarat R1.

  

Besvarat R1 och R2 Endast besvarat R1

(n = 229) (n = 27)

Ålder (aritm medelvärde) 37,0 36,3

Promillehalt 2,1 2,3

Antal gånger tidigare dömd 0,8 1,6

för trafiknykterhetsbrott

Kriminell belastning:

Ingen tidigare kriminalitet 58,5 % 37,0 %

Enbart trafiknykterhetsbrott 26,6 % 22,2 %

Trafiknykterhetsbrott och 10,5 % 33,3 %

annan kriminalitet

Enbart annan kriminalitet 4,4 % 7,4 %

  

Bortfallsgruppen visar sig vara mer kriminellt belastad än övriga kursdeltagare. Nedan

sammanfattas gjorda jämförelser mellan dessa två grupper vad gäller svaren på frågorna

i formulär R1. Erhållna skillnader har, där det varit möjligt (vilket det varit i de allra flesta

fall), signifikanstestats med chi2-testet.

Vad beträffar attityder till alkohol i trafiken framträder härvidlag inga signifikanta skillnader

mellan de två grupperna.
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Vad gäller synen på alkoholism fås endast på en enda fråga signifikant skillnad (p<.01)

mellan de två grupperna:

 

Tabell 58 "Alkoholproblem bör tas upp på en arbetsplats först när arbetsresultatet

försämras"

R1 (även R2) R1 (bortfall R2)

Ja 23,5 % 50,0 %

Nej 76,5 % 50,0 %

Summa 100,0 °/o 100,0 %

Ej svarat 8 pers 1 pers

  

Även vad gäller kunskaper fås signifikant skillnad (p<.05) endast för en enda fråga:

  

Tabell 59 "Hälften av männen dricker merparten (90%) av den alkohol som männen

dricker"

R1 (även R2) R1 (bortfall R2)

Korrekt svar 66,5 % 84,6 %

Felaktigt svar 33,5% 11,4 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 14 pers 1 pers

  

Vad gäller alkoholvanor framträder emellertid betydande skillnader mellan de två grup-

  

perna.

Tabell 60 "Har Du någonsin druckit så mycket att Du dagen efter inte kunnat

komma ihåg vad Du gjort?"

R1 (även R2) R1 (bortfall R2)

Ja, många gånger 28,1 % 50,0 %

Ja, någon enstaka gång 53,5 % 46,2 %

Nej, aldrig 19,4 % 3,8 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 1 pers 1 pers
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De som svarat "ja, många gånger" har jämförts med Övriga. Därvid erhålles signifikant

skillnad mellan de dem som besvarat båda formulären och dem som endast ställde upp

vid det första tillfället (p < .05).

  

Tabell 61 "Har Din familj eller Dina vänner någonsin klagat över Dina dryckes-

vanor?"

R1 (även R2) R1 (bortfall R2)

Ja, många gånger 21,9 % 44,4 °/o

Ja, någon enstaka gång 42,5 % 37,0 %

Nej, aldrig 35,6 % 18,6 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 1 pers 0 pers

  

Även på denna fråga fås ett signifikant resultat (p< .05).

  

Tabell 62 Har Du någonsin haft skakningar på grund av drickandet?"

R1 (även R2) R1 (bortfall R2)

Ja, många gånger 17,1 % 37,0 °/o

Ja, någon enstaka gång 31,1 % 22,2 %

Nej, aldrig 51,8 % 40,8 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 1 pers 0 pers

  

Åter igen är skillnaden mellan de två grupperna signifikant (p<.05).
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Tabell 63 "Tycker Du att Du tål mer alkohol nu än tidigare?"

R1 (även R2) R1 (bortfall R2)

Ja 24,0 % 46,2 %

Nej 76,0 % 53,8 %

Summa 100,0 % 100,0 °/o

Ej svarat 4 pers 1 pers

  

Skillnaden mellan grupperna är signifikant (p<.05).

Tabell 64 "Hur ofta har Du det senaste året druckit så mycket alkohol att Du känt

Dig lätt berusad?"

   

R1 (även R2) R1 (bortfall R2)

Dagligen 1,8 % 12,0 %

Några gånger i veckan 13,9 % 36,0 %

En gång i veckan 14,8 % 8,0 %

Ett par gånger i månaden 34,5 % 24,0 °/o

Ca en gång i månaden 23,8 % 4,0 %

Mera sällan 10,3 % 16,0 %

Aldrig 0,9 % 0,0 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 6 pers 2 pers

 

Signifikant skillnad mellan grupperna erhålls åter igen (p<.05). För att kunna använda

chi2-testet har sammanslagning skett; de kategorier som jämförts med varandra var en

gång iveckan eller oftare" ett par gånger i månaden" respektive "ca en gång i månaden

eller mera sällan".
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Tabell 65 Hur ofta har Du det senaste året druckit så mycket alkohol att Du känt

Dig ordentligt berusad?"

R1 (även R2) R1 (bortfall R2)

Dagligen 0,4 % 11,1 %

Några gånger i veckan 7,2 % 37,0 %

En gång i veckan 9,3 % 3,8 %

Ett par gånger i månaden 16,0 % 11,1 %

Ca en gång i månaden 20,0 % 18,5 %

Mera sällan 40,9 % 18,5 %

Aldrig 6,2 % 0,0 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 4 pers 0 pers

  

Även här har sammanslagning av svarskategorier gjorts. Följande kategorier har jämförts:

"en gång i veckan eller oftare", ett par till ca en gång i månaden" respektive mera sällan

eller aldrig". Signifikant skillnad erhålles (p< .001).

Har det under det senaste året hänt att Du varit berusad flera dygn i

 

Tabell 66

sträck?"

R1 (även R2) R1 (bortfall R2)

Ja 36,0 % 63,0 %

Nej 64,0 % 37,0 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 1 pers 0 pers

 

Signifikant skillnad erhålles (p< .01).

vn RAPPORT 371

  



57

 

Tabell 67 Hur mycket pengar har Du det senaste året lagt ned på inköp av alko-

hol?"

R1 (även R2) R1 (bortfall R2)

Mindre än 50 kr i veckan 31,2 % 16,0 %

Mellan 50 kr och 200 kr i veckan 47,5 % 32,0 %

Mellan 200 kr och 500 kr i veckan 13,6 % 24,0 %

Mellan 500 kr och 1000 kr i veckan 4,1 % 12,0 %

Mer än 1000 kr i veckan 3,6 % 16,0 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 18 pers 2 pers

   

Sammanslagning har gjorts; den tredje svarskategorln har ändrats till att innefatta även

de två sista, dvs har ändrats till "mer än 200 kr i veckan"). Skillnaden mellan de två grup-

perna är signifikant (p< .01).

 

Tabell 68 "Misstänker eller anser Du att Du har alkoholproblem?"

R1 (även R2) R1 (bortfall R2)

Ja 20,1 % 44,4 %

Kanske 21,4 % 14,8 %

Nej 58,5 % 40,8 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 5 pers 0 pers

   

De två grupperna har svarat olika (p< .05).

Även beträffande körkortsinnehav då man åkte fast uppvisar skillnader mellan grupperna:
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Tabell §9 "Hade Du körkort vid detta tillfälle?"

R1 (även R2) R1 (bortfall R2)

Ja 82,0 % 53,9 %

Nej _ 18,0 % 46,1 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 1 pers 1 pers

  

Skillnaden mellan de två grupperna är signifikant (p< .001).

Den jämförelse som gjorts här mellan dem som besvarat såväl formulär R1 som formulär

R2 och dem som endast besvarat R1 (bortfall) tyder således på vissa skillnader mellan

dessa två grupper. Bortfallsgruppen visar sig vara mer kriminellt belastad än de övriga.

Attitydskillnaderna förefaller inte vara stora, inte heller framträder några större skillnader

beträffande kunskaper om alkohol och alkohol/trafik. Däremot påstår sig bortfallsgrup-

pen ha betydligt mer avancerade alkoholvanor, och menar sig även ha alkoholproblem i

större utsträckning än de som svarat vid båda tillfällena. En skillnad visar sig även vad

gäller innehav av körkort när man blev ertappad för berusad körning.

Det är självfallet omöjligt att sluta sig till hur bortfallsgruppen skulle ha svarat om de valt

att göra detta i stället för att avstå. Finns det någon möjlighet att ur det insamlade mate-

rialet finna något stöd för en kvalificerad gissning på denna fråga? Ett försök kan vara att

bland dem som svarat på båda enkäterna söka finna grupper som liknar bortfallsgruppen

ur relevanta aspekter och se hur dessa svarat.

Bortfallet var, såsom nämnts, mer avancerat vad gäller alkoholvanor. Enligt ADDlS

(Alkohol/Drog Diagnos Instrument, 1986) kan man, utgående från svar på frågor rörande

alkoholvanor, klassificera alkoholanvändare i termer av alkoholmissbruk eller alkohol-

beroende. För att uppfylla kravet för missbruk krävs, när att man har gjort sig skyldig till

trafiknykterhetsbrott (vilket ses som ett symptom på försämring socialt eller yrkesmäs-

sigt), att man uppvisar ytterligare ett symptom från någon annan symptomkategori, pato-

logiskt dryckesmönster (tex dryckesperioder), kontrollförlust, komplikationer av bruk (tex

blackouts) eller tecken på fysiologiskt beroende (tex ökad tolerans, skakningar). För att

klassificeras som alkoholberoende krävs att man uppvisar minst fem symptom från minst

tre olika symptomkategorier. Utgående från denna klassifikation kan man beräkna ande-

len alkoholmissbrukare eller alkoholberoende personer bland dem som besvarat båda

enkäterna.
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Det visade sig härvid att drygt 87 % av dem som ställde upp även vid det andra frågetill-

fället skulle kunna kategoriseras som alkoholmissbrukare (jämfört med 100 % hos bortfal-

let). Andelen alkoholberoende är drygt 44 % (drygt 65 % hos bortfallet).

Om man ser på dem som besvarade båda formulären, visar det sig vid en jämförelse

mellan de individer, som kan klassificeras som alkoholberoende, och övriga vad gäller

förändring över tid beträffande svaren på ställda frågor, att skillnaden mellan grupperna är

mycket liten, såväl vad gäller attitydförändring som förändring av kunskaper.

Bland bortfallsgruppen var, såsom framgår av tabell 152, andelen som tidigare straffats

för såväl trafrknykterhetsbrott som för andra typer av brott större än hos dem som besva-

rade båda enkätema, medan andelen ej tidigare straffade var betydligt mindre. Vid en

jämförelse mellan dessa två grupper vad gäller förändring över tid, framträder knappast

någon nämnvärd skillnad vad gäller svaren på attitydfrågoma. Däremot förefaller det som

om de tidigare straffade förbättrats mindre vad gäller kunskaper.

Vad gäller svaren på frågorna om kursen tenderade däremot den här studerade gruppen

(tidigare straffade för såväl trafiknykterhetsbrott som för annan kriminalitet) att se ännu

mer positivt på denna än desom tidigare var ostraffade.

Av dessa jämförelser tyder således inget på att bortfallsgruppen skulle ha svarat nämnvärt

annorlunda jämfört med besvararna vad gäller attitydförändringar. Däremot förefaller det

tänkbart, att den kunde ha uppvisat något mindre förbättringar vad gäller kunskaper.

Dessa förmodanden är dock endast att betrakta som gissningar, vilka bygger på den

högst osäkra förutsättningen att bortfallsgruppens sätt att reagera på det kursen förmed-

lat överhuvudtaget liknar reaktionssättet hos andra liknande personer, men som ställde

upp även vid det andra frågetillfället.

Det förefaller inte heller otänkbart, att även attityder kan ha förändrats mindre i bortfalls-

gruppen än hos de övriga. Något stöd för ett sådant antagande är dock svårt att finna i

insamlade data.

Bortfallet kan ha snedvridit resultatet. Då detta är ganska litet, ca 11 %, är det dock

osannolikt att det samlade resultatet skulle ha förändrats på något dramatiskt sätt om

samtliga hade ställt upp vid båda svarstillfällena.
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och kontrollgrugp samt kursvärdering

För att få ett bättre underlag för att bedöma eventuella effekter av att ha gått Rattfällan har

jämförelse gjorts med en grupp rattfylleridömda personer som inte gått kursen

(kontrollgrupp). Data har för båda dessa grupper insamlats vid två tillfällen, dels vid

inskrivningen på anstalten, dels 6 mån efter frigivningen. För att få acceptabel svars-

frekvens i eftermätningen gjordes upprepade påstötningar till dem som inte svarat. Anta-

let utskick maximerades till 3 st.

Denna del av studien rör huvudsakligen förändring över tid rörande attityder, alkohol-

vanor samt drogvanor. De två grupperna har även, vid det sista tillfället, besvarat frågor

om livssituationen i stort. Kursdeltagarna har här även gjort en kursvärdering.

Endast män med rattfylleri som huvudbrott i den aktuella domen ingår i denna uppfölj-

ningsstudie (övriga grupper för små). 235 av de 256 kursdeltagare som besvarat det

första frågeformuläret (formulär R1) gav sitt skriftliga tillstånd till att bli kontaktade brevle-

des 6 mån efter frigivningen. 168 av dem besvarade även det tredje formuläret (R3).

Individuell matchning har gjorts med avseende på ålder och kriminell belastning mellan

dessa 168 kursdeltagare och ett lika stort antal personer ur kontrollgruppen som besva-

rade båda formulären. 543 av de 564 personer som besvarade formulär K1 gav sitt skrift-

liga tillstånd till att de kunde kontaktas efter anstaltsvitelsen. lfyllda frågeformulär (KS)

erhölls från 416 personer. Matchningen fungerade tillfredsställande; vad gäller ålder var

den maximala awikelsen 8 är, dock endast i ett fall; i övrigt var max awikelse :2 år. Vad

gäller kriminell belastning fungerade matchningen väl, endast vad gäller antal gånger

man tidigare straffats för trafiknykterhetsbrott förekom mindre awikelser (se tabell

nedan)

Följande två tabeller visar de två matchade gruppernas sammansättning vad gäller ålder

och tidigare kriminalitet.
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Tabell 70 Mån med rattfylleri som huvudbrott: åldersfördelning hos kursdeltagare

respektive matchad kontrollgrupp

  

Rattfällan Kontrollgrupp

< 25 år 31pers 31 pers

25-44 år 79 pers 81 pers

> 44 år 58 pers 56 pers

Summa 168 pers 168 pers

 

Medelålder hos kursdeltagarna var 38,0 år och hos kontrollgruppen 38,1 år.

Tabell 71 Mån med rattfylleri som huvudbrott: tidigare kriminalitet hos kursdelta-

gare respektive matchad kontrollgrupp

  

Rattfällan Kontrollgrupp

Ingen tidigare kriminalitet 106 pers 106 pers

Enbart trafiknykterhetsbrott 41 pers 41 pers

Trafiknykterhetsbrott och 15 pers 15 pers

annan kriminalitet

Enbart annan kriminalitet 6 pers 6 pers

Summa 168 pers 168 pers

  

Följande tabell visar hur många gånger man tidigare dömts för trafiknykterhetsbrott.

 

Tabell 72 "Hur många gånger har Du tidigare dömts för rattfylleri eller rattonykter-

het?"

Rattfällan Kontrollgrupp

Ingen gång 66,7 % 66,7 %

En gång 19,5 % 21,4 %

Två gånger 5,4 % 7,1 %

Tre -fem gånger 6,6 % 4,8 %

Sex -tio gånger 0,6 % 0,0 %

Elva gånger eller fler 1,2 % 0,0 %

Summa 100,0 % 100,0 %
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Det förekom, såsom framgår av tabell 220, personer bland de 168 kursdeltagarna som

tidigare straffats ett stort antal gånger för trafiknykterhetsbrott, för vilka det var omöjligt att

finna kontrollpersoner av liknande ålder med exakt samma antal domar. I dessa fall har

personer med färre domar men med samma bakgrundsdata för Övrigt valts ut som kon-

trollindivider.

För att se i vad mån dessa två grupper i övrigt är lika i utgångsläget bör man även se på

hur de två matchade grupperna svarat på frågorna i det första formuläret. Nedan redovi-

sas svarsmönstren för de frågor som förekom vid detta tillfälle men ej vid det sista

svarstillfället. Jämförelse mellan de två grupperna har signifikanstestats med chi2-testet.

Endast i de fall en signifikant skillnad erhållits visas resultatet för de två grupperna.

Vad gäller attityder eller synen på alkoholism framträder härvid inga skillnader. På en

enda kunskapsfråga får man en signifikant skillnad (p< .05):

  

Tabell 73 "Den som kör rattfull utomlands kan dömas för detta i Sverige"

Rattfällan Kontrollgrupp

Korrekt svar 77,9 % 67,1 %

Felaktigt svar 22,1 % 32,9 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 14 pers 10 pers

  

Beträffande alkoholvanor har ej några skillnader kunnat påvisas mellan de två grupperna

före kursen. Tendensen är emellertid den, att kursdeltagarna rapporterar mer avancerade

alkoholvanor. 1/3 av dem påstår sig således ha varit berusade oavbrutet i flera dygn

under det senaste året, jämfört med 1 /4 hos kontrollgruppen. Båda grupperna rapporte-

rar toleransutveckling i lika stor utsträckning (1 /4).

Av den jämförelse som här gjorts av svaren på de frågor som ställdes endast vid det

första frågetillfället framgår således att endast små skillnader har kunnat noteras mellan

de två grupperna vid intagningen på anstalten. De var med andra ord ganska väl jämför-

bara ur dessa aspekter vid förmätningen.

Förutom dessa frågor som ställdes endast vid förmätningen ställdes även ett antal frågor

såväl vid detta första tillfälle som vid uppföljningen 6 månader efter frigivningen.
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Analys av svaren på dessa frågor möjliggör såväl en jämförelse mellan de två grupperna

vid de två testtillfällena (signifikanstestat med chi2-testet) som inom grupperna

(signifikanstestat med McNemar-testet). Resultatet av signifikanstestning omnämns

endast i de fall signifikans erhållits.

Attitvder tm alkohol i trafiken

  

Tabell 74 "Anser Du att den som återfallit i rattfylleri skall dömas till fängelse?"

Före kursen (R1 resp K1)

Rattfällan Kontrollgrupp

Ja 76,5 % 75,6 %

Nej 23,5 % 24,4 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 2 pers 0 pers

    

6 mån efter (R3 resp K3)

Rattfällan Kontrollgrupp

 

Ja 64,7 % 64,7 %

Nej 35,3 % 35,3 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 1 pers 1 pers

 

Båda grupperna har förändrats mot en mindre sträng uppfattning (McNemar: p<.05 i

båda fallen).

Anm: Av dessa kursdeltagare besvarade 80,5 % denna fråga med "ja" efter kursen före

frigivningen (formulär R2) (4 pers svarade ej på frågan).
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Tabell 75 "Gränsen för rattfylleri går vid 1,5 promille. Vilken promillegräns tycker

Du är lämplig?"

  

Före kursen

Rattfällan Kontrollgrupp

0,0 promille 10,4 % 11,5 %

0,1 - 0,5 promille 12,8 % 11,5 %

0,6 - 1,4 promille 25,6% 20,7 %

1,5 promille eller högre 51,2 % 56,3 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 4 pers 3 pers

  

Anm: jämförelse (X2) gjordes mellan dem som angett 1,5 promille eller högre och dem

som angett lägre promilletal.

  

6 mån efter

Rattfällan Kontrollgrupp

0,0 promille 25,0 % 13,6 %

0,1 - 0,5 promille 16,7 % 18,5 %

0,6 - 1,4 promille 24,4 % 18,5 %

1,5 promille eller högre 33,9 % 49,4 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 0 pers 6 pers

  

Här fäs signifikant skillnad mellan grupperna; under 1,5 promille jämfört med 1,5 promille

eller högre (X2: p<.01). Dvs en större andel av kursdeltagarna vill ha en sänkning av

promillehalten för rattfylleri än kontrollpersonerna (2/3 jämfört med 1 /2). Noteras bör att

1/4 av kursdeltagarna förordar en noll-gräns.

Endast rattfällegruppen förändrades mellan de två mättillfällena (McNemar: p< .001).

Anm: Kursdeltagarna besvarade denna fråga i formulär R2 enl följande:
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0,0 promille 15,3 %

0,1 - 0,5 promille 9,3 %

0,6 - 1,4 26,9 %

1,5 promille eller högre 48,5 %

Summa 100,0 %

Ej svarat 6 pers

Tabell 76 "Gränsen för rattonykterhet går vid 0,5 promille. Vilken promillegräns an-

ser Du är lämplig?"

  

Före kursen

Rattfällan Kontrollgrupp

0,0 promille 19,0 % 18,8 %

0,1 - 0,4 promille 14,7 % 15,1 %

0,5 promille eller högre 66,3 % 66,1 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 5 pers 3 pers

  

Anm: sammanslagning av svarskategorier har gjorts för signifikanstestning (lägre än 0,5

promille har jämförts med övriga).

  

6 mån efter

Rattfällan Kontrollgrupp

0,0 promille 35,5 % 21,6 %

0,1 - 0,4 promille 19,3 % 21,7 %

0,5 promille eller högre 45,2 °/o 56,7 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 2 pers 5 pers

 

Skillnaden mellan grupperna är här signifikant (p<.05); 0,5 promille eller högre har jäm-

förts med övriga. Över hälften av kursdeltagarna (55 %) vill ha en sänkning av promille-

nivån för rattonykterhet, jämfört med 43 % hos kontrollgruppen. Över 1 /3 av kursdelta-

garna tycker att noll-gräns vore lämplig.
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Båda grupperna förändrades mellan de två mättillfällena (kursdeltagarna p<.001, kon-

trollgruppen p<.05). Även kontrollgruppen förändrades således mot en mer restriktiv

hållning.

Anm: kursdeltagarna besvarade denna fråga i formulär R2 enl följande:

    

0,0 promille 23,2 %

0,1 - 0,4 promille 19,5 %

0,5 promille eller högre 57,3 °/o

Summa 100,0 %

Ej svarat 4 pers

Tabell 77 "Att köra bil med promille något under gränsen för rattonykterhet (0,5

promille) anser jag är:"

     

Före kursen

Rattfällan Kontrollgrupp

Helt i sin ordning 12,5 % 13,9 %

En aning oansvarigt 32,7 % 39,4 °/o

Ganska oansvarigt 30,4 % 29,7 %

Mycket oansvarigt 24,4 % 17,0 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 0 pers 3 pers

6 mån efter

Rattfällan Kontrollgrupp

Helt i sin ordning 4,2 % 12,8 %

En aning oansvarigt 25,2 % 32,3 %

Ganska oansvarigt 32,3 % 24,4 %

Mycket oansvarigt 38,3 % 30,5 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 1 pers 2 pers

   

Signifikant skillnad erhålls vid det senare tillfället mellan grupperna (p<.01) vad gäller

svarsmönstret. Kursdeltagarna ser således, ett halvår efter frigivningen, det nämnda bete-

endet som mer oansvarigt än kontrollgruppen.
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Båda grupperna förändrades mellan de två mättillfällena (McNemar: p<.001; "mycket

oansvarigt" jämfördes med övriga svarsalternativ).

Anm: kursdeltagarna besvarade denna fråga i R2 enl följande:

    

Helt i sin ordning 9,0 %

En aning oansvarigt 24,0 %

Ganska oansvarigt 30,5 %

Mycket oansvarigt 36,5 %

Summa 100,0 %

Ej svarat 7 pers

Tabell 78 Att köra bil något över gränsen för rattonykterhet (0,5 promille) anser jag

ar:"

Före kursen

Rattfällan Kontrollgrupp

Helt i sin ordning 1,2 °/o 2,4 %

En aning oansvarigt 10,7 % 15,6 %

Ganska oansvarigt 31,0 % 29,3 %

Mycket oansvarigt 57,1 % 52,7 %

Summa 100,0 % 100,0 °/o

Ej svarat 1 pers 1 pers

   

Anm: för att kunna chi2-testa har sammanslagning gjorts (till 3 i stället för 4 svarskatego-

  

rier).

6 mån efter

Rattfällan Kontrollgrupp

Helt i sin ordning 0,0 % 3,0 %

En aning oansvarigt 6,0 % 10,3 %

Ganska oansvarigt 18,6 % 23,0 %

Mycket oansvarigt 75,4 % 63,7 °/o

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 1 pers 2 pers
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Efter sammanslagning av de två första svarskategorierna till en har chi2-testats; signifi-

kant skillnad erhålls därvid mellan kursdeltagarna och kontrollgruppen (p<.05). Återigen

uppvisar kursdeltagarna en mer restriktiv hållning än kontrollpersonerna.

Båda grupperna förändrades över tid (rattfällegruppen: p<.OO1, kontrollgruppen: p<.05;

"mycket oansvarigt" har jämförts med övriga svarskategorier).

Anm: Kursdeltagarna besvarade frågan i R2 enl följande:

          

Helt i sin ordning 0,0 %

En aning oansvarigt 9,1 %

Ganska oansvarigt 17,0 %

Mycket oansvarigt 73,9 %

Summa 100,0 %

Ej svarat 3 pers

Tabell 79 "Att köra bil med promille vid gränsen för rattfylleri (1,5 promille) anser

jag är:"

Före kursen

Rattfällan Kontrollgrupp

Helt i sin ordning 0,6 % 0,0 %

En aning oansvarigt 2,4 % 4,2 %

Ganska oansvarigt 10,2 % 15,0 %

Mycket oansvarigt 86,8 % 80,8 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 1 pers 1 pers

6 mån efter

Rattfällan Kontrollgrupp

Helt i sin ordning 0,0 % 0,0 %

En aning oansvarigt 1,8 % 2,4 %

Ganska oansvarigt 3,0 % 8,4 %

Mycket oansvarigt 95,2 % 89,2 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 1 pers 2 pers
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I båda fallen (före kurs respektive 6 män efter frigivningen) har de som uppgett mycket

oansvarigt" jämförts med övriga. I det sistnämnda fallet är skillnadenmellan grupperna

signifikant (p< .05).

Båda grupperna förändrades över tid (p<.001 för kursdeltagarna, p< .05 för kontrollgrup-

pen; "mycket oansvarigt" jämfört med övriga svarskategorier).

Anm: Kursdeltagarna besvarade även denna fråga i formulär R2:

          

Helt i sin ordning 0,0 %

En aning oansvarigt 0,6 %

Ganska oansvarigt 7,9 °/o

Mycket oansvarigt 91,5 %

Summa 100,0 %

Ej svarat 3 pers

Tabell 80 "Att köra bil dagen efter en fest där man varit ordentligt berusad anser jag

ar:"

Före kursen

Rattfällan Kontrollgrupp

Helt i sin ordning 0,6 % 0,0 %

En aning oansvarigt 18,6 % 24,7 %

Ganska oansvarigt 26,3 % 32,5 %

Mycket oansvarigt 54,5 % 42,8 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 1 pers 2 pers

6 mån efter

Rattfällan Kontrollgrupp

Helt i sin ordning 1,8 % 3,0 %

En aning oansvarigt 7,8 % 10,8 °/o

Ganska oansvarigt 27,5 % 30,8 %

Mycket oansvarigt 62,9 % 55,4 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 0 pers 1 pers

  

VTl RAPPORT 371



70

Anm: de som bedömt det som mycket oansvarigt har återigen jämförts med Övriga (gäller

båda mättillfällena).

Endast kontrollgruppen förändrades över tid (p<.05; mycket oansvarigt" jämfört med

övriga svarsalternativ).

Anm: Kursdeltagarna besvarade även denna fråga i frormulär R2:

  

Helt i sin ordning 1,8 %

En aning oansvarigt 7,7 %

Ganska oansvarigt 26,8 %

Mycket oansvarigt 63,7 %

Summa 100,0 %

Ej svarat 0 pers
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Alkoholvanor

Tabell 81 "Har Din familj eller Dina vänner någonsin klagat över Dina dryckes-

vanor?"

Före kursen

Rattfällan Kontrollgrupp

Ja, många gånger 21,6 % 19,1 %

Ja, någon enstaka gång 41,3 % 47,0 %

Nej, aldrig 37,1 % 33,9 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 1 pers 0 pers

6 mån efter

Frågans lydelse vari detta fallet: "Har Din familj eller Dina vänner under det senaste halv-

året klagat över Dina dryckesvanor?"

   

Rattfällan Kontrollgrupp

Ja, många gånger 2,4 % 3,7 %

Ja, någon enstaka gång 21,6 % 27,4 %

Nej, aldrig 76,0 % 68,9 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 1 pers 4 pers

 

Anm: idet senare fallet har hopslagning gjorts till kategorierna Ja respektive "nej". För-

ändring Över tid har, av uppenbara skäl, ej testats i detta fall.
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"Hur ofta har Du det senaste året druckit så mycket alkohol att Du känt

  

M
Dig lätt berusad?"

Före kursen

Rattfällan Kontrollgrupp

Dagligen 1,2 % 1,8 %

Några gånger i veckan 13,4 % 9,7 %

En gång i veckan 14,0 % 16,4 %

Ett par gånger i månaden 35,4 % 35,2 %

Ca en gång i månaden 24,4 % 20,0 %

Mera sällan 10,4 % 14,6 %

Aldrig 1,2 % 2,3 %

Summa 100,0 °/o 100,0 %

Ej svarat 4 pers 3 pers

 

Anm: de sju svarskategorierna har för chi2-testning slagits samman till fem kategorier.

6 mån efter

Frågans lydelse: Hur ofta har Du det senaste halvåret druckit så mycket alkohol att Du

känt Dig lätt berusad?"

 

Rattfällan

Dagligen 0,0 %

Några gånger i veckan 3,6 %

En gång i veckan 9,1 %

Ett par gånger i månaden 26,1 %

Ca en gång i månaden 18,2 °/o

Mera sällan 27,9 °/o

Aldrig 15,1 °/o

Summa 100,0 %

Ej svarat 2 pers

 

Kontrollgrupp

0,6 %

5,4 %

15,0 %

23,4 %

16,2 %

28,1 %

11,3 %

100,0 %

1 pers

 

Anm: de tre första svarskategorierna har här slagits samman till en.
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Båda grupperna förändrades över tid (p<.01; "aldrig" har jämförts med övriga kategorier).

Man påstår sig med således ha druckit mindre ofta till lätt berusning efter frigivningen än

före fängelsevistelsen.

"Hur ofta har Du det senaste året druckit så mycket alkohol att Du känt

    

Tabell 83

Dig ordentligt berusad?"

Före kursen

Rattfällan Kontrollgrupp

Dagligen 0,6 % 0,6 %

Några gånger i veckan 6,7 % 3,6 %

En gång iveckan 9,0 °/o 6,1 %

Ett par gånger i månaden 15,2 °/o 18,8 %

Ca en gång i månaden 17,6 °/o 20,6 %

Mera Sällan 44,2 °/o 42,4 %

Aldrig 6,7 °/o 7,9 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 3 pers 3 pers

6 mån efter

Frågans lydelse: Hur ofta har Du det senaste halvåret druckit så mycket alkohol att Du

känt Dig ordentligt berusad?

   

Rattfällan Kontrollgrupp

Dagligen 0,0 % 0,6 %

Några gånger i veckan 3,0 % 3,0 %

En gång iveckan 1,8 % 4,2 %

Ett par gånger i månaden 10,7 % 9,1 %

Ca en gång i månaden 10,7 % 18,2 %

Mera sällan 41,7 % 38,8 %

Aldrig 2,1 % 6,1 %

Summa 100,0 % 100,0 °/o

Ej svarat 0 pers 2 pers
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Anm: i båda fallen har sammanslagning gjorts av svarskategorier (de tre första har slagits

samman till en).

Båda grupperna har förändrats över tid (p<.05;' "aldrig" jämfört med Övriga kategorier).

Även vad gäller de tillfällen man druckit sig ordentligt berusad påstår man att dessa varit

mindre vanligt förekommande efter frigivningen jämfört med vad fallet var före anstaltsvis-

   

telsen.

Tabell 84 "Hur mycket pengar har Du det senaste året lagt ner på inköp av alko-

hol?"

Före kursen

Rattfällan Kontrollgrupp

Mindre än 50 kr i veckan 33,1 % 34,6 °/o

Mellan 50 kr och 200 kr i veckan 46,6 % 49,1 %

Mellan 200 kr och 500 kr i veckan 13,5 % 10,3 %

Mellan 500 kr och 1000 kr i veckan 3,7 % 3,6 %

Mer än 1000 kr i veckan 3,1 % 2,4 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 5 pers 3 pers

6 mån efter

Frågans lydelse: Hur mycket pengar har Du det senaste halvåret lagt ner på inköp av

alkohol?

  

Rattfällan Kontrollgrupp

Mindre än 50 kr i veckan 61,3 % 60,9 %

Mellan 50 kr och 200 kr i veckan 29,4 % 31,7 % 4

Mellan 200 kr och 500 kr i veckan 5,6 % 5,0 %

Mellan 500 kr och 1000 kr i veckan 3,1 % 1,2 %

Mer än 1000 kr i veckan 0,6 % 1,2 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 8 pers 7 pers
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Anm: före signifikanstestning har i båda fallen hopslagning av svarskategorier gjorts till tre

(den tredje är ändrad till "mer än 200 kr i veckan").

Båda grupperna uppvisar förändring över tid (p<.001; "mindre än 50 kr i veckan" har

jämförts med övriga). Man påstår sig med andra ord ha lagt ner mindre pengar på alko-

hol (i veckan) det senaste halvåret jämfört med tiden före anstaltsvistelsen.

Tabell 85 "Hur mycket alkohol tillåter Du Dig själv att dricka om Du tänker köra bil

en timme senare? (1 starköl = 4 cl sprit = 1 glas vin)"

     

Före kursen

Rattfällan Kontrollgrupp

Ingenting 35,8 % 32,1 %

Högst en flaska lättöl 32,2 % 27,3 %

Högst en flaska starköl 22,3 % 25,5 %

Högst två flaskor starköl 7,9 % 9,1 %

Högst tre flaskor starköl 1,2 % 3,0 %

Fyra flaskor starköl 0,0 % 1,8 %

Mer 0,6 % 1,2 %

Summa 100,0 % 100,0 °/o

Ej svarat 3 pers 3 pers

6 mån efter

Rattfällan Kontrollgrupp

ingenting 53,0 % 43,9 %

Högst en flaska lättöl 28,9 % 26,2 %

Högst en flaska starköl 15,7 % 18,9 %

Högst två flaskor starköl 1,8 % 6,1 %

Högst tre flaskor starköl 0,6 % 3,1 %

Fyra flaskor starköl 0,0 % 0,6 %

Mer 0,0 % 1,2 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 2 pers 4 pers

   

Anm: vid båda tillfällena har sammanslagning gjorts till fyra svarskategorier (den fjärde är

"mer än en flaska starköl").
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Vid uppföljningen 6 mån efter friogivningen erhålls därvid signifikant skillnad mellan de två

grupperna (p < .05).

Båda grupperna uppvisar en signifikant förändring över tid (p<.01; de som svarat

"ingenting" har därvid jämförts med övriga svar). Båda grupperna anger med andra ord

att man i uppföljningen tillåter sig att dricka mindre före bilkörning än vad man gjorde före

anstaltsvistelsen.

  

Tabell 86 Hur många gånger det senaste året har Du kört lätt berusad?"

Före kursen

Rattfällan Kontrollgrupp

Ingen gång 40,7 % 54,6 %

1-2 gånger 46,1 °/o 32,7 %

3-5 gånger 7,2 % 8,5 %

Mer än 5 gånger 6,0 % 4,2 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 1 pers 3 pers

   

6 mån efter

Frågans lydelse: Hur många gånger det senaste halvåret har Du kört lätt berusad?"

  

Rattfällan Kontrollgrupp

Ingen gång 93,4 % 94,0 %

1-2 gånger 4,2 % 3,6 %

3-5 gånger 0,6 °/o 1,2 %

Mer än 5 gånger 1,8 °/o 1,2 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 2 pers 3 pers

 

I båda fallen har de som svarat ingen gång" jämförts med övriga svar. I det första tillfället

får man signifikant skillnad mellan kursdeltagarna och kontrollgruppen (p<.05). Vid det

andra tillfället är likheten mellan de två gruppernas sätt att svara på denna fråga å andra

sidan påfallande.

Ingen jämförelse över tid har gjorts för denna fråga.
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M Hur många gånger det senaste året har Du kört ordentligt berusad?"

Före kursen

Rattfällan Kontrollgrupp

Ingen gång 48,5 % 51,5 %

1-2 gånger 47,9 % 43,6 %

3-5 gånger 1,2 % 3,7 %

Mer än 5 gånger 2,4 % 1,2 %

Summa 100,0 % 100,0 °/o

Ej svarat 1 pers 3 pers

 

6 mån efter

Frågans lydelse: "Hur många gånger det senaste halvåret har Du kört ordentligt beru-

sad?"

  

Rattfällan Kontrollgrupp

Ingen gång 95,8 % 95,8 %

1-2 gånger 3,6 % 3,0 %

3-5 gånger 0,0 % 0,6 %

Mer än 5 gånger 0,6 % 0,6 %

Summa 100,0 % 100,0 °/o

Ej svarat 1 pers 3 pers

  

Anm: i båda fallen har hopslagning av svarskategorier gjorts; "ingen gång" har jämförts

med övriga.

Förändring över tid har ej heller för denna fråga studerats närmare.

Ser man på dem som kört antingen lätt eller ordentligt berusad under det senaste året

före kursen, får man andelen 72,5 % hos kursdeltagarna och 60,8 % hos kontrollperso-

nerna, en signifikant skillnad (p<.05). l eftermätningen, ett halvår efter kursen, blir mot-

svarande andelar 8,4 % respektive 7,3 %, en ej signifikant skillnad.
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Tabell 88 "Har Du den senaste tiden druckit lika mycket alkohol som för ett år

sedan?"

Före kursen

Rattfällan Kontrollgrupp

Jag dricker mera nu 6,0 % 3,0 %

Jag dricker ungefär lika mycket 40,4 % 33,3 %

Jag dricker mindre nu 45,8 % 57,6 %

Jag har slutat dricka 7,8 % 6,1 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 2 pers 3 pers

  

6 mån efter

Frågans lydelse: Har Du den senaste tiden druckit lika mycket alkohol som före

  

anstaltsvistelsen?"

Rattfällan Kontrollgrupp

Jag dricker mera nu 0,6 % 1,2 %

Jag dricker ungefär lika mycket 24,5 % 31,3 %

Jag dricker mindre nu 58,7 % 49,1 %

Jag har slutat dricka 16,2 % 18,4 %

Summa 100,0 °/o 100,0 %

Ej svarat 0 pers 5 pers

  

Anm: i båda fallen har sammanslagning av svarskategorier gjorts till "jag dricker mera

eller ungefär lika mycket" samt "jag dricker mindre nu eller har slutat dricka". Skillnaden

mellan grupperna är inte signifikant i något fall. Dock kan man notera att 75 % av kursdel-

tagarna påstår sig skurit ned på drickandet. Motsvarande andel bland kontrollpersonerna

är 2 /3.
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Tabell 89 "Misstänker eller anser Du att Du har alkoholproblem?"

Före kursen

Rattfällan Kontrollgrupp

Ja 17,1 °/o 16,8 %

Kanske 22,6 % 19,8 %

Nej 60,3 % 63,4 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 4 pers 1 pers

6 mån efter

Rattfällan Kontrollgrupp

Ja 16,2 % 12,8 %

Kanske 11,4 % 15,2 %

Nej 72,4 % 72,0 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 0 pers 4 pers

  

Båda grupperna uppvisar förändring över tid, "nej"-svar jämförs med övriga

(kursdeltagarna: p<.01, kontrollgruppen: p<.05). Dvs i båda grupperna uppger fler per-

soner vid uppföljningen att de inte har alkoholproblem än vad de gjorde före kurstillfället.

Anm: Kursdeltagarna besvarade även denna fråga vid det andra tillfället (formuläret R2):

   

Ja 17,5 %

Kanske 19,9 %

Nej 62,6 %

Summa 100,0 %

Ej svarat 2 pers
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Tabell 90 "Har Du under det senaste året sökt hjälp på grund av alkoholproblem?

(tex AA, Länkarna, läkare, behandlingshem, företagshälsovård)"

  

Före kursen

Rattfällan Kontrollgrupp

Ja 17,3 % 18,0 %

Nej 82,7 % 82,0 %

Summa 100,0 °/o 100,0 °/o

Ej svarat 1 pers 0 pers

  

6 mån efter

Frägans lydelse: "Har Du under det senaste halvåret sökt hjälp på grund av alkohol-

problem? (tex AA, Länkarna, läkare, behandlingshem, företagshälsovård)

   

Rattfällan Kontrollgrupp

Ja 9,0 % 13,9 %

Nej 91,0 % 86,1 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 1 pers 3 pers

 

Anm: förändring över tid ej analyserat för denna fråga.
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Tabell 91 "Har Du det senaste året använt värk-, lugnande-, eller sömnmediciner?"

Före kursen

Rattfällan Kontrollgrupp

Ja, regelbundet 6,0 % 8,4 %

Ja, men sällan 23,5 % 20,5 %

Nej, inte alls 70,5 % 71,1 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 2 pers 2 pers

  

6 mån efter

Frågans lydelse: "Har Du det senaste halvåret använt värk-, lugnande-, eller sömnmedici-

nef?"

  

Rattfällan Kontrollgrupp

Ja, regelbundet 5,4 % 4,9 %

Ja, men sällan 14,9 % 12,2 %

Nej, inte alls 79,7 % 82,9 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 0 pers 4 pers

  

Anm: ej heller för denna fråga har förändring över tid analyserats.
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Tabell 92 Har Du under det senaste året prövat någon av följande narkotika?"

Före kursen

Rattfällan Kontrollgrupp

Ja Ej svarat Ja Ej svarat

Heroin 0,6 % 11 pers 0,0 % 13 pers

Amfetamin 0,6 % 11 pers 0,6 % 12 pers

Hasch 6,2 % 6 pers 4,4 % 10 pers

Kokain 0,0 % 12 pers 0,0 % 13 pers

Annat 0,0 % 12 pers 0,0 % 12 pers

  

6 mån efter

Frågans lydelse: "Har Du under det senaste halvåret prövat någon av följande narkotika?"

   

Rattfällan Kontrollgrupp

Ja Ej svarat Ja Ej svarat

Heroin 0,0 % 11 pers 0,0 % 9 pers

Amfetamin 0,0 % 12 pers 1,3 % 9 pers

Hasch 1,9 % 9 pers 3,1 % 6 pers

Kokain 0,0 % 12 pers 1,3 % 8 pers

Annat 0,0 % 9 pers 1,3 % 8 pers

 

Anm: ingen signifikanstestning har gjorts för denna fråga (pga för små förväntade

frekvenser).
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Tabell 93 "Jämför Din situation nu med tiden före anstaltsvistelsen. Upplever Du

några skillnader beträffandez"

Dina relationer till familj/anhöriga

Bättre nu Ingen skillnad Sämre nu Summa Ej svarat

Rattfällan 28,3 % 71,1 % 0,6 % 100,0 % 2 pers

Kontrollgrupp 26,8 % 65,9 % 7,3 % 100,0 % 4 pers

Självförtroende

Bättre nu Ingen skillnad Sämre nu Summa Ej svarat

Rattfällan 32,1 % 63,7 % 4,2 % 100,0 % 3 pers

Kontrollgrupp 31,1 % 57,9 % 11,0 % 100,0 % 4 pers

Allmänt hälsotillstånd

Bättre nu Ingen skillnad Sämre nu Summa Ej svarat

Rattfällan 30,1 % 65,7 % 4,2 % 100,0 °/o 2 pers

Kontrollgrupp 26,4 % 67,5 % 6,1 % 100,0 % 5 pers

Nattsömnen

Bättre nu Ingen skillnad Sämre nu Summa Ej svarat

Rattfällan 17,0 °/o 76,3 % 6,7 % 100,0 % 3 pers

Kontrollgrupp 20,9 % 69,9 % 9,2 % 100,0 % 5 pers

Innehållet i fritiden

Bättre nu Ingen skillnad Sämre nu Summa Ej svarat

Rattfällan 27,1 % 70,5 % 2,4 % 100,0 % 2 pers

Kontrollgrupp 21,6 % 72,2 % 6,2 % 100,0 % 6 pers

Arbetssituationen

Bättre nu Ingen skillnad Sämre nu Summa Ej svarat

Rattfällan 23,8 °/o 65,8 % 10,4 % 100,0 % 4 pers

Kontrollgrupp 23,1 % 64,1 % 12,8 % 100,0 % 11 pers

Bostadssituationen

Bättre nu Ingen skillnad Sämre nu Summa Ej svarat

Rattfällan 15,8 % 79,4 % 4,8 % 100,0 % 3 pers

Kontrollgrupp 15,2 % 75,0 % 9,8 % 100,0 % 4 pers
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Ekonomi

Bättre nu ingen skillnad Sämre nu Summa Ej svarat

Rattfällan 30,5 % 51,8 % 17,7 % 100,0 % 4 pers

Kontrollgrupp 23,2 % 57,9 % 18,9 % 100,0 %

   

Tabell 94 "Kan Du komma på något annat som har förändrats sedan anstaltsvistel-

sen vad gäller Din livsföring?"

Rattfällan Kontrollgrupp

Nej 65,6 % 57,1 %

Ja 34,4 % 42,9 %

Summa 100,0 % 100,0 °/o

Ej svarat 5 pers 5 pers

  

Anm: svaren på denna fråga har ej signifikanstestats.

Till denna fråga var knuten en följdfråga; om frågan besvarades jakande ombads perso-

nen att beskriva vad som förändrats ("Ja, försök att beskriva"). I bilaga 3 redovisas hur

dessa personer besvarat denna följdfråga.

Vad gäller attityder till alkohol i trafiken före kursen framträder således inga större skillna-

der mellan kursdeltagarna och kontrollgruppen. Vad gäller alkoholvanor finns en tendens

till att kursdeltagarna före kursen anmäler mer avancerade vanor än den andra gruppen.

Man påstår sig ha kört lätt alkoholpåverkad i högre utsträckning än kontrollgruppen.

Ett halvår efter frigivningen är bilden en helt annan. Kursdeltagarna uppvisar således en

mer restriktiv syn vad gäller lämplig straffbar promillehalt för rattonykterhet samt för ratt-

fylleri. Man ser det även som mer oansvarigt att köra bil i alkoholpåverkat tillstånd.

Vad gäller rapporterade alkoholvanor efter frigivningen är skillnaderna små. 4,2 % av

båda grupperna påstår sig ha kört bil ordentligt alkoholpåverkade sedan frigivningen. För

bilkörning under lätt alkoholpåverkan erhölls andelen 6,6 % för kursdeltagarna och 6,0 %

av kontrollpersonerna. För alkoholpåverkad körning, oavsett om lätt eller ordentlig påver-

kan, är andelarna större, 8,4 % respektive 7,3 %.
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Vid det sista tillfället (6 mån efter frigivningen) besvarades dessutom några frågor som ej

förekom vid det första tillfället, men som i vissa fall även förekommit i formulär R2. De 168

kursdeltagarna som besvarade formulär R3 besvarade formulär Rz enl följande.

 

Tabell 95 "Tycker Du att Rattfällekursen har haft ett värde för Dig?"

R2 R3

Mycket stort värde 49,7 % 41,4 %

Ganska stort värde 38,8 % 40,1 %

Tveksamt 11,5 % 17,3 %

Helt utan värde 0,0 % 1,2 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 3 pers 7 pers

  

Ett halvår efter frigivningen uppger således över 80 % av dem som svarat på frågan, att

kursen haft ett värde för honom.

 

M6_ "Har Du berättat för någon annan vad Du lärt Dig på kursen?"

R2 R3

Ja 66,5 % 70,1 %

Nej 33,5 % 29,9 %

Summa 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 4 pers 3 pers

   

70 % av dem som svarat påstår sig således ett halvår efter frigivningen ha berättat för

andra om kursen.

4.3.3.1 Bortfallsanalys

Bortfallet bland kursdeltagarna var 88 av de 256 personer som besvarat det första fråge-

formuläret (dvs 34,4 %).

Då bortfallet ej kan betraktas som litet, är det av intresse att utröna i vad mån bortfallet

awiker från dem som besvarade formulär R3.
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Åldersfördelningen framgår av följande tabell.

Tabell 97 Mån med rattfylleri som huvudbrott: åldersfördelning hos de kursdelta-

gare som besvarat samtliga formulär samt hos dem som ej besvarat R3

  

Besvarat R1 och R3 Endast besvarat R1

< 25år 18,5% 21,6%

25-44 år 47,0 % 54,6 %

> 44 år 34,5 % 23,8 %

Summa 168 pers 88 pers

 

Medelåldern var bland de 168 individerna 38,1 år och bland bortfallet 34,8 år.

Kriminell belastning framgår av följande tabell.

Tabell 98 Män medrattfylleri som huvudbrott: tidigare kriminalitet hos de kursdel-

tagare som besvarat samtliga formulär samt hos dem som ej besvarat R3

 

Besvarat R1 och R3 Endast besvarat R1

ingen tidigare kriminalitet 63,1 % 43,2 %

Enbart trafiknykterhetsbrott 24,4 % 29,6 %

Trafiknykterhetsbrott och annan 8,9 % 20,5 %

kriminalitet

Enbart annan kriminalitet 3,6 % 6,8 %

   

Dvs bortfallet var mer kriminellt belastat än övriga.

Det kan även vara av intresse att jämföra bortfallet bland kursdeltagarna (88 pers) med ett

matchat bortfall i kontrollgruppen. Syftet är att se huruvida jämförelsen mellan dessa

bortfallsgrupper awiker från jämförelsen mellan dem som besvarat samtliga formulär. I

kontrollgruppen var bortfallet 148 av 564 pers (26,2 %). Liksom tidigare har individuell

matchning företagits med avseende på ålder och kriminell belastning. Matchningen

fungerade relativt tillfredsställande, vilket framgår av följande tre tabeller.
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Tabell 99 Mån med rattfylleri som huvudbrott: åldersfördelning hos matchade

bortfallsgrupper

  

Kursdeltagare: bortfall Kontrollgrupp: bortfall

< 25år 21,6% 21,6%

25-44 år 54,6 % 60,2 °/o

> 44 år 23,9 % 18,2 %

Summa 88 pers 88 pers

 

Genomsnittsålder hos kursdeltagarna var 34,8 år och hos kontrollpersonerna 34,3 år.

Tabell 100 Mån med rattfylleri som huvudbrott: tidigare kriminalitet hos matchade

bortfallsgrupper

     

Kursdeltagare: bortfall Kontrollgrupp: bortfall

Ingen tidigare kriminalitet 43,2 % 43,2 °/o

Enbart trafiknykterhetsbrott 29,6 % 29,6 %

Trafiknykterhetsbrott och annan 20,4 % 20,4 %

kriminalitet

Enbart annan kriminalitet 6,8 % 6,8 %

Summa 88 pers 88 pers

Tabell 101 Hur många gånger har Du tidigare dömts för rattfylleri eller rattonykter-

het?"

Kursdeltagare: bortfall Kontrollgrupp: bortfall

Ingen gång 66,7 % 50,0 %

En gång 19,6 % 33,0 %

Två gånger 5,4 % 6,8 %

Tre -fem gånger 6,6 % 5,7 %

Sex -tio gånger 0,6 % 3,4 %

Elva gånger eller fler 1,1 % 1,1 %

Summa 88 pers 88 pers

   

Matchningen' fungerade således ej helt perfekt; en viss variation mellan de två bortfalls-

gruppernas åldersfördelning erhölls, men även en viss olikhet finns beträffande det antal

gånger man tidigare dömts för trafiknykterhetsbrott.
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Nedan följer en genomgång av hur de här nämnda tre grupperna (de kursdeltagare som

besvarat samtliga frågeformulär, de kursdeltagare som ej besvarat formulär R3 samt en

matchad grupp ur kontrollgruppens bortfall) besvarat frågorna vid det första frågetillfäilet.

Om ej annat sägs har jämförelse (chi2-testning) gjorts dels mellan de två kursdeltagar-

grupperna, dels mellan de två bortfallsgrupperna. Endast i de fall någon signifikant skill-

nad erhållits, redovisas resultatet.

De två bortfallsgrupperna svarade mycket likartat vid det första frågetillfället på frågor

som rör attityder. Vid jämförelse mellan de två kursdeltagargrupperna framträdde dock

vissa skillnader (se tabellerna 103, 104). De som besvarat samtliga formulär ger uttryck

för en något mer restriktiv hållning; man förordar i större utsträckning fängelsstraff för

förstagångsdömda rattfyllerister, och man anser i större utsträckning att promillegränsen

för rattfylleri bör sänkas.

  

Tabell 102 "Anser Du att den som första gången döms för rattfylleri ska dömas till

fängelse?"

Besvarat R1 och R3 Ej besvarat R3 Ej besvarat K3

Ja 32,5 % 20,5 % 25,0 %

Nej 67,5 % 79,5 % 75,0 %

Summa 100,0 % 1 100,0 % 100,0 %
Ej svarat 2 pers 0 pers 0 pers

  

Mellan de två kursdeltagargrupperna får man signifikant skillnad (X2: p<.05).

  

Tabell 103 "Gränsen för rattfylleri går vid 1,5 promille. Vilken promillegräns tycker Du

är lämplig?"

Besvarat R1 och R3 Ej besvarat R3 Ej besvarat K3

0,0 promille 10,4 % 9,5 % 8,6 %

0,1 - 0,5 promille 12,8 % 11,9 % 6,1 %

0,6 - 1,4 promille 25,6 % 11,9 % 17,4 %

1,5 promille eller högre 51,2 % 66,7 % 67,9 %

Summa 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 4 pers 4 pers 7 pers
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Jämförelse under 1,5 promille med lika med eller över 1,5 promille: Signifikant skillnad

erhålls mellan kursdeltagargrupperna (X2: p<.05).

Vad gäller synen på alkoholism eller kunskaper framträder inga signifikanta skillnader för

gjorda jämförelser.

Beträffande alkoholvanor finns dock skillnader mellan de studerade grupperna, vilket

framgår av tabellerna 104-1 14.

Tabell 104 "Har Du någonsin druckit så mycket att Du dagen efter inte kunnat

komma ihåg vad Du gjort?"

 

Besvarat R1 och R3 Ej besvarat R3 Ej besvarat K3

Ja, många gånger 26,4 % 37,9 % 11,5 %

Ja, någon enstaka gång 53,3 % 51,7 % 63,2 %

Nej, aldrig 20,3 % 10,3 % 25,3 %

Summa 100,0 % 100,0 °/o 100,0 %

Ej svarat 1 pers 1 pers 1 pers

  

Skillnaden mellan de två bortfallsgrupperna är signifikant (p<.001).

 

M "Har Du någonsin haft skakningar på grund av drickandet?"

Besvarat R1 och R3 Ej besvarat R3 Ej besvarat K3

Ja, många gånger 14,4 % 28,4 % 12,6 %

Ja, någon enstaka gång 32,9 % 25,0 % 26,4 %

Nej, aldrig 52,7 % 46,6 % 61,0 %

Summa 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 1 pers 0 pers 1 pers

  

Skillnaden mellan de två kursdeltagargrupperna är här signifikant (p<.05). Detsamma är

fallet beträffande de två bortfallsgrupperna (p < .05).
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Tabell 106 'Har Du någon gång försummat några av Dina plikter pga drickande?

  

Besvarat R1 och R3 Ej besvarat R3 Ej besvarat K3

Ja, många gånger 10,2 % 26,1 °/o 11,5 %

Ja, någon enstaka gång 43,1 % 42,1 % 39,1 %

Nej, aldrig 46,7 % 31,8 % 49,4 %

Summa 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 1 pers 0 pers 1 pers

 

Såväl skillnaden mellan de två kursdeltagargrupperna som skillnaden mellan de två

bortfallsgrupperna är signifikant (p< .01 i det första fallet och p<.05 i det andra).

   

Tabell 107 "Tycker Du att Du tål mer alkohol nu än tidigare?"

Besvarat R1 och R3 Ej besvarat R3 Ej besvarat K3

Ja 25,0 % 28,7 % 16,3 %

Nej 75,0 % 71,3 % 83,7 %

Summa 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 4 pers 1 pers 2 pers

 

Skillnaden mellan de två bortfallsgrupperna är signifikant (p< .05).

  

Tabell 108 "Hur ofta har Du det senaste året druckit så mycket alkohol att Du känt

Dig ordentligt berusad?"

Besvarat R1 och R3 Ej besvarat R3 Ej besvarat K3

Dagligen 0,6 % 3,5 % 0,0 %

Några gånger i veckan 6,7 % 17,2 °/o 2,3 %

En gång i veckan 9,0 % 8,1 % 10,3 %

Ett par gånger i månaden 15,2 % 16,1 °/o 11,5 %

Ca en gång i månaden 17,6 °/o 24,0 % 23,0 °/o

Mera sällan 44,2 % 27,6 % 39,1 %

Aldrig 6,7 % 3,5 % 13,8 %

Summa 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 3 pers 1 pers 1 pers
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Sammanslagning har skett på samma sätt som för föregående fråga. Båda jämförelserna

faller ut signifikant; p<.01 för jämförelsen mellan kursdeltagare, och p<.001 för den andra

 

jämförelsen.

Tabell 109 "Har det under det senaste året hänt att Du varit berusad flera dygn i

sträck?"

Besvarat R1 och R3 Ej besvarat R3 Ej besvarat K3

Ja 32,9 % 50,0 % 24,1 °/o

Nej 67,1 % 50,0 % 75,9 %

Summa 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 1 pers 0 pers 1 pers

  

Även på denna fråga är skillnaden mellan grupper signifikant, både mellan kursdeltagar-

grupper (p< .01) och mellan bortfallsgrupper (p< .001).

 

Tabell 110 "Hur mycket pengar har Du det senaste året lagt ner på inköp av alko-

hol?"

Besvarat R1 och R3 Ej besvarat R3 Ej besvarat K3

Mindre än 50 kr i veckan 33,1 % 22,9 °/o 41,8 °/o

Mellan 50 kr och 200 kr i veckan 46,6 % 44,6 % 39,2 %

Mellan 200 kr och 500 kr i veckan 13,5 % 16,9 % 13,9 %

Mellan 500 kr och 1000 kr i veckan 3,7 % 7,2 % 3,8 %

Mer än 1000 kr i veckan 3,1 % 8,4 % 1,3 %

Summa 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 5 pers 5 pers 9 pers

  

Skillnaden mellan de två bortfallsgrupperna är signifikant (p<.05). För signifikanstestning

har de två svarsalternativen med den största kostnaden slagits samman till en.
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Tabell 111 "Hur många gånger det senaste året har Du kört ordentligt berusad?"

Besvarat R1 och R3 Ej besvarat R3 Ej besvarat K3

Ingen gång 48,5 °/o 40,7 % 68,6 %

1-2 gånger 47,9 % 53,5 % 29,1 %

3-5 gånger 1,2 % 1,2 % 2,3 %

Mer än 5 gånger 2,4 % 4,6 % 0,0 %

Summa 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 1 pers 2 pers 2 pers

  

De två bortfallsgruppern har svarat på skilda sätt (p<.001; de som svarat "ingen gång"

har jämförts med övriga).

  

Tabell 112 Har Du den senaste tiden druckit lika mycket alkohol som för ett år

sedan?"

Besvarat R1 och R3 Ej besvarat R3 Ej besvarat K3

Jag dricker mera nu 6,0 % 11,4 % 1,2 %

Jag dricker ungefär lika mycket 40,4 % 43,2 °/o 35,6 %

Jag dricker mindre nu 45,8 % 42,0 % 51,7 %

Jag har slutat dricka 7,8 °/o 3,4 % 11,5 %

Summa 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 2 pers 0 pers 1 pers

 

Hår fås signifikant skillnad mellan bortfallsgrupperna (p<.05).

  

Tabell 113 "Tycker Du att Du dricker för mycket alkohol?"

Besvarat R1 och R3 Ej besvarat R3 Ej besvarat K3 '

Nej 45,8 % 40,2 % 57,5 %

Ja, lite för mycket 37,4 % 28,7 °/o 25,3 %

Ja, alldeles för mycket 10,2 °/o 25,3 % 9,2 %

Jag har slutat dricka 6,6 % 5,8 % 8,0 %

Summa 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 2 pers 1 pers 1 pers
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De två gjorda jämförelserna faller båda ut signifikant (p< .05 i båda fallen).

 

Tabell 114 "Misstänker eller anser Du att Du har alkoholproblem?"

Besvarat R1 och R3 Ej besvarat R3 Ej besvarat K3

Ja 17,1 % 33,3 % 14,0 %

Kanske 22,6 % 17,3 % 20,9 %

Nej 60,3 % 49,4 % 65,1 %

Summa 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Ej svarat 4 pers 1 pers 2 pers

  

Även på denna fråga är skillnaden signifikant för båda jämförelserna (p< .05 i båda fallen).

Av denna genomgång framgår således att de kursdeltagare som endast besvarat de två

första formulären rapporterar mer avancerade alkoholvanor än de som besvarat även

formuläret 6 mån efter frigivningen. Signifikant skillnad har således erhållits för ett flertal

frågor (skakningar, pliktförsummelse, druckit sig ordentligt berusad, varit berusad fiera

dygn i sträck, uppfattningen om det egna drickandet, uppfattningen att man har alkohol-

problem).

Skillnaden mellan de två bortfallsgrupperna är ännu tydligare, med mest avancerade

vanor hos kursdeltagargruppen. Förutom de frågor där signifikant skillnad erhölls mellan

kursdeltagargrupperna tillkommer signifikanta skillnader på frågor rörande minnesluckor,

toleransutveckling, utgifter för inköp av alkohol, kört ordentligt berusad, alkoholkonsum-

tion senaste tiden jämfört med ett år tidigare.

En slutsats av denna genomgång är att kursdeltagargruppen som helhet tycks ha haft

mer avancerade alkoholvanor än kontrollgruppen.
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Droganvändning

  

Tabell 115 "Har Du under det senaste året prövat någon av följande narkotika?"

Besvarat R1 och R3 Ej besvarat R3 Ej besvarat K3

Ja Ej svarat Ja Ej svarat Ja Ej svarat

Heroin 0,6 % 11 pers 0,0 % 16 pers 0,0 % 13 pers

Amfetamin 0,6 % 11 pers 2,7 % 14 pers 5,1 % 10 pers

Hasch 6,2 % 6 pers 14,5 % 6 pers 12,2 % 6 pers

Kokain 0,0 °/o 12 pers 1,4 % 15 pers 2,6 % 11 pers

Annat 0,0 % 12 pers 1,4 % 15 pers 1,3 % 12 pers

 

Endast beträffande haschkonsumtionen har chi2-testning varit möjlig. Här erhålls signifi-

kant skillnad mellan de två kursdeltagargrupperna med största andel som använt prepa-

ratet hos bortfallsgruppen.

Tendensen är den att de två bortfallsgrupperna rapporterar användning av narkotika i

större utsträckning än de kursdeltagare som ställt upp också i eftermätningen 6 män efter

frigivningen.

Vad gäller användandet av legala preparat är tendensen den att de två kursdeltagargrup-

perna rapporterar användning i större utsträckning än den andra bortfallsgruppen.

Även i denna del av undersökningen har jämförelse gjorts för dem som ställde upp på

samtliga enkäter med avseende på de bakgrundsvariabler som uppvisat skillnader mellan

bortfallsgrupper och de övriga. Bland kursdeltagarna kunde något över 86 % klassifice-

ras som alkoholmissbrukare enligt tidigare nämnd klassifikation. Hos kontrollgruppen var

motsvarande andel ca 84 %. Andelen alkoholberoende var drygt 42 % respektive mellan

37 och 38 %. Bland de kursdeltagare som besvarade den första men ej den tredje enkä-

ten var andelen missbrukare ca 91 %. Andelen alkoholberoende var drygt 53 %. Bland det

matchade bortfallet i kontrollgruppen var motsvarande andelar något under 82 % samt

något under 31 %. Vid jämförelse mellan dem som kan karakteriseras. som alkoholbero-

ende och övriga, bland dem som svarat på samtliga enkäter, framkommer emellertid

knappast några nämnvärda skillnader beträffande hur svarsmönstret har förändrats över

tid på olika frågor, vare sig hos kursdeltagare eller hos kontrollpersoner. Vad gäller tidi-

gare kriminalitet framträder dock vissa små skillnader. Det finns således i materialet

tecken på att de som tidigare dömts för såväl trafiknykterhetsbrott som för annan krimi-
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nalitet förändrat sina attityder i något mindre utsträckning än de som tidigare varit ostraf-

fade. Därför kan det ses som tänkbart att de noterade attitydförändringarna hos båda

grupperna i någon män kan vara överskattningar av verkliga skillnader. Däremot är det

svårt att av den gjorda bortfallsanalysen se några tydliga indikationer på att relationen

mellan kursdeltagare och kontrollgrupp på något systematiskt sätt skulle ha snedvridits

av de erhållna bortfallen.

Det måste emellertid understrykas att det ändå finns anledning att misstänka att bortfallen

kan vara relaterade till vad som här studerats. Då bortfallen i båda grupperna är stora, bör

erhållna skillnader ses med viss skepsis. För att bortfallen ej på ett märkbart sätt ska ha

snedvridit jämförelserna mellan kursdeltagarna och kontrollgrupp krävs att snedvrid-

ningen blivit av någorlunda jämförbar riktning och storlek i båda grupperna. Detta kan .

vara fallet, men är osäkert, speciellt med tanke på att bortfallet faktiskt var störst bland

kursdeltagarna. varför också slutsatserna som kan dras är begränsade.
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5 DISKUSSION

Beträffande analysen av insamlade data i de två beskrivna studierna bör framhållas, att i

enkätstudien har en mycket stor mängd signifikanstester samtliga på signifikans-

nivån 5 %, vilket innebär att även om inga skillnader finns, ger ändå var 20:e analys i

genomsnitt en signifikant skillnad. Ett betydande massigniñkansproblem föreligger såle-

des. Därför bör enskilda signifikanser givetvis inte tillmätas särskilt stor betydelse, utan

man bör snarare se på den samlade bilden. l registerstudien är detta problem emellertid av

betydligt mindre omfattning.

Återfallsstudien var baserad på registrerade trañknykterhetsbrott. De återfall som ägde

rum under en 2-årsperiod från frigivningen efter avtjänat straff studerades. Jämförelse

gjordes mellan kursdeltagare och en individuellt matchad kontrollgrupp. För 83 % av

kursdeltagarna lyckades det att finna perfekta matchningspartners. Vid jämförelse mellan

dessa (perfekt matchade) individer visade det sig att 8,8 % av kursdeltagarna återföll

inom 2-årsperioden, jämfört med 12,0 % i kontrollgruppen. Denna skillnad var dock ej

signifikant. Endast för tidigare ej straffade framkom en signifikant skillnad, 6,0 % återfall

hos kursdeltagarna jämfört med 9,0 % hos kontrollgruppen. 80 % av deltagarna var män

med rattfylleri som huvudbrott i den aktuella domen. Även här hade kursdeltagarna lägre

återfall, dock ej signifikant; 7,9 % jämfört med 11,0 % hos kontrollgruppen.

Vad gäller frågan när man återfallit, visar sig efter 6 män från frigivningen inga tendenser

till kursdeltagarnas fördel. Efter 1 år framträder en tydlig tendens i denna riktning, dock

endast för ej tidigare straffade. Skillnaden mellan ej tidigare straffade kursdeltagare och

motsvarande kontrollpersoner blir påtaglig först då man studerar den längsta tidsperioden

efter frigivningen, 2 år.

Jämförelse vad gäller återfall har även gjorts beträffande de personer för vilka man ej

lyckades finna perfekta matchningspartners. Enligt denna jämförelse förefaller det som

om de gjorda skattningarna av skillnader mellan kursdeltagare och kontrollgrupp ej utgör

några överskattningar av verkliga skillnader.

Risken att bli ertappad för berusad körning är liten. Innebär detta, att den erhållna skillna-

den mellan rattfälledeltagare och kontrollpersoner vad gäller det i registerstudien använda

återfallsmåttet (huruvida man blivit registrerad) är av tveksam relevans för huruvida man

kört alkoholpåverkad överhuvudtaget? Kan man, med andra ord, dra några slutsatser

beträffande skillnader mellan rattfälledeltagarna och kontrollgruppen vad gäller antal

personer som kört alkoholpåverkade? Detta kan man givetvis ej utan vidare göra med
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tanke på att risken för upptäckt inte endast påverkas av huruvida man kör påverkad eller

ej, utan även av andra faktorer såsom hur ofta eller hur långt man kör påverkad, grad av

påverkan, polisövervakningens omfattning eller allmänhetens tendens att till polisen

rapportera då man upptäcker en påverkad förare. Det finns dock ingen rimlig anledning att

misstänka att exempelvis polisövervakningen eller insatserna från allmänheten skulle ha

varit av större omfattning för kontrollpersonema och på så vis kunna förklara erhållen

skillnad vad gäller registrerade återfall. Det kan mycket väl vara på det viset, att erhållen

skillnad mellan grupperna vad gäller det här använda återfallsmåttet motsvarar en skillnad

även beträffande alkoholpäverkad körning överhuvudtaget.

l enkätstudien ombads de kursdeltagare, som hade rattfylleri i domen, att besvara en

enkät angående attityder till, och kunskaper om alkohol och alkohol/trafik, samt alkohol-

vanor. Frågor ställdes även beträffande uppfattningar om kursen. I stort sett samtliga

kursdeltagare besvarade det första formuläret. Efter kursen, men före frigivningen, om-

bads de att besvara ett nytt formulär. 89 % av dem som besvarat det första formuläret

besvarade även detta andra formulär. På grund av otillräcklig numerär i övriga kursdelta-

gargrupper kom uppföljningsstudien att endast gälla män med rattfylleri som huvudbrott.

Vissa förändringar beträffande attityder framträder härvid efter kursen jämfört med före

denna. Man förordar således i ökad utsträckning sänkt promillegräns för rattonykterhet.

Andra tydliga förändringar är att man i ökad grad ser det som oansvarigt att köra alko-

holpåverkad. Man ansluter sig vidare i ökad omfattning till det synsätt som förs fram i

kursen, att alkoholism bör betraktas som en sjukdom. Viss förändring kan man även se

vad gäller synen på alkoholisten. Man ger även, i ökad omfattning, uttryck för åsikten att

spritkonsumtion utan berusning är meningslös. Däremot framträder ingen notabel för-

ändring vad gäller synen på de egna alkoholvanorna. Kursvärderingen faller ut klart posi-

tivt; 90 % av dem som besvarade formuläret uppgav att kursen haft ett värde för dem.

Kunskapsfrägorna besvarades på ett klart bättre sätt efter kursen än före denna. Här bör

noteras att exakt samma frågor förekom vid båda tillfällena. Det kan ej uteslutas att be-

svarandet av frågorna före kursen i någon män kan ha styrt kunskapsinhämtandet senare

under kursen, så att resultatet efter kursen blivit något bättre än det skulle ha blivit om

förmätning ej ägt rum. Om så vorefallet, kan ändå resultatet betraktas som relativt gott,

då flertalet frågor kan betraktas som härrörande ur centrala delar av kursinnehållet.

Bortfallet i denna del var av begränsad storlek (11 %). Detta bortfall var mer kriminellt

belastat, och påstod sig ha mer avancerade alkoholvanor än de övriga. I vad mån detta

bortfall inneburit en snedvridning av resultatet är omöjligt att säga. Det förefaller dock ej
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osannolikt att denna grupp i viss utsträckning skulle ha svarat annorlunda än de som

ställde upp vid det andra tillfället och på så sätt kunnat påverka resultatet. Ett visst, men

högst osäkert, stöd för ett sådant antagande fås från en enkel bortfallsanalys. På grund

av det begränsade antalet vägrare förefaller det dock osannolikt att resultatet av denna

före-efter-jämförelse på något dramatiskt sätt skulle ha påverkats om dessa personer valt

att ställa upp även vid det andra mättillfället.

I denna före-efter-mätning förekom ingen kontrollgrupp. Därför går det i strikt mening en-

dast att konstatera att förändring skett; det är betydligt vanskligare att försöka knyta iakt-

tagna förändringar till Rattfällan. Vad gäller den noterade kunskapsförbättringen förefaller

det dock mycket Iängsökt att söka finna någon alternativ förklaring till detta resultat. No-

terade attitydförändringar är betydligt vanskligare att knyta till kursdeltagandet; det är fullt

tänkbart att även intagna personer som inte går kursen förändras under anstaltsvistelsen

vad gäller attityder.

För att få en bättre möjlighet att knyta lakttagna förändringar vad gäller attityder, alkohol-

vanor etc till just kursdeltagandet användes en matchad kontrollgrupp, som, i likhet med

kursdeltagarna ombads besvara ett antal frågor såväl vid intagandet på anstalten som ett

halvår efter frigivningen. Antalet individer, som vägrade att medverka, bland dem som

avsågs att utgöra den pool ur vilken kontrollgruppen skulle väljasuppgick till mellan 1 /5

och 1/4 av samtliga.

Det visade sig vid förmätningen, att inga större skillnader mellan de två grupperna kunde

noteras vad gäller attitydfrågorna. Inte heller vad gäller synen på alkoholism. Kursdelta-

garna tenderade dock att uppvisa en mer restriktiv attityd och att i större utsträckning se

alkoholism som en sjukdom. Kunskapsskillnaderna var mycket små. Kursdeltagarna

tenderade att uppge mer avancerade alkoholvanor än kontrollpersonerna. Detsamma

gäller huruvida man ansåg sig ha alkoholproblem eller ej; nära 40 % av kursdeltagarna

menade sig ha, eller kanske ha, alkoholproblem, jämfört med något under 37 % i kon-

trollgruppen.

Vid eftermätningen hade betydande förändringar skett. Kursdeltagarna anmälde i större

utsträckning än kontrollgruppen uppfattningen att promillegränsen för såväl rattonykter-

het som för rattfylleri borde sänkas. En påtaglig skillnad kunde'också noteras vad gäller i

vad mån man betraktade promillekörning som oansvarigt.

På samtliga attitydfrågor erhölls skillnader mellan det första och det sista frågetillfället för

kursdeltagarna. För kontrollpersonerna erhölls liknande skillnader, men i mindre grad än
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för kursdeltagarna. Exempelvis uppger även kontrollpersonerna i ökad utsträckning att

man ser det som oansvarigt att köra alkoholpåverkad. Alkoholvanor uppvisar däremot i

stort sett genomgående mycket små skillnader vid eftermätningen. Ca 28 % i båda grup-

perna uppger här att de har, eller kanske har, alkoholproblem. 9 % av kursdeltagarna

påstår att de efter anstaltsvistelsen sökt hjälp för sina alkoholproblem. Denna andel är ca

14 % hos kontrollgruppen. Vad beträffar alkoholpåverkad körning, uppger 4,2 % av båda

grupperna att man har kört ordentligt berusad sedan frigivningen. För körning under lätt i

berusning är andelen 6,6 % hos kursdeltagarna respektive 6,0 % hos kontrollgruppen. För

körning under lätt och/eller ordentlig berusning är motsvarande andelar 8,4 % respektive

7,3 %. En intressant jämförelse här är återfall enligt registerstudien. I den här studerade

gruppen, män med rattfylleri som huvudbrott, blev enligt polisregistret något under 3 %

inom ett halvår från frigivningen i såväl rattfällegruppen som i kontrollgruppen registre-

rade för trafiknykterhetsbrott. Enligt båda studierna är skillnaden mellan de två grupperna

vad gäller påverkad körning under det första halvåret efter frigivningen således'mycket

liten.

Av dessa jämförelser framgår således, att överensstämmelsen i enkätmaterialet mellan

attityder till påverkad körning, å den ena sidan, och faktisk påverkad körning, å den

andra, är dålig. Som illustration på det låga sambandet mellan dessa mått kan framhållas,

att 7 av de 12 i kontrollgruppen, som uppgav sig ha kört alkoholpåverkade efter frigiv-

ningen, rapporterade vid detta sista frågetillfälle, att man såg det som mycket oansvarigt

att köra vid gränsen för rattfylleri. I rattfällegruppen var denna andel ännu större, 13 av 14.

Bland kursdeltagarna hade samma andel bland dem som påstod sig ha kört påverkade

efter frigivningen, även vid det andra frågetillfället (direkt efter kursen men före frigiv-

ningen) angivit det som mycket oansvarigt att köra vid 1,5 promille (13 personer av 14).

Sanson-Fisher et al (1990) framhåller, i en genomgång av utvärderingar av program för

rehabilitering av trafiknykterhetsbrottslingar, att en förändring av uppvisade attityder (eller

kunskaper) är en dålig indikator på ett förändrat beteende vad gäller påverkad körning.

Man kan förvänta sig att beteenden som betraktas som socialt mindre acceptabla tende-

rar att underrapporteras i enkätmaterial. I detta fall torde därför sannolikheten vara stor att

frågor rörande alkoholvanor ger underskattningar av andelen storförbrukare. I enkät-

undersökningen ingick ett antal frågor, hämtade ur ADDIS (Alkohol/Drog Diagnos

Instrument, 1986) som är avsedda att utgöra underlag för en klassifikation i termer av:

alkoholmissbruk och/eller alkoholberoende. Om man utgår från svaren på dessa frågor,

får man andelar alkoholmissbrukare, klart understigande 90 % av dem som besvarat

dessa frågor. Andelen alkoholberoende personer blir klart mindre, betydligt under 50 %.

På frågor som rör beteenden som är så pass oacceptabla att de dessutom är olagliga,
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såsom påverkad körning, bör man kunna förvänta sig klara underskattningar av sanna

frekvenser. Underskattningar av dessa slag bör dock i vårt material knappast i någon

större utsträckning drabba kursdeltagargruppen och kontrollgruppen på olika sätt. Av

detta skäl kan man ändå göra jämförelser mellan dessa grupper; de skillnader som fås

dem emellan kan mycket väl ligga nära det korrekta.

Såväl kursdeltagarna som kontrollpersonerna uppger vid eftermätningen i ungefär lika

stor utsträckning att de skurit ned på alkoholkonsumtionen jämfört med vad fallet var före

anstaltsvistelsen. Således uppger drygt 7 % av rattfälledeltagarna före kursen att de den

senaste tiden druckit sig ordentligt berusade dagligen eller några gånger i veckan. Efter

kursen är motsvarande andel ca 3,5 %. För kontrollpersonerna är dessa andelar drygt 4

% respektive ca 3,5 %. Andelen som uppger sig aldrig dricka alkohol till ordentlig berus-

ning är bland kursdeltagarna något under 7 % före kursen, men efter kursen uppger nära

1/3 att de aldrig gör detta. Bland kontrollpersonerna är motsvarande andelar 8 % respek-

tive något över 1/4. Tendensen är den att kursdeltagarna minskat sin alkoholkonsumtion i

större utsträckning än kontrollgruppen. Att många ett halvår efter frigivningen dock fort-

farande har avancerade alkoholvanor framgår av en jämförelse med Åbergs (1990) resul-

tat beträffande ett slumpvis urval av svenska körkortsinnehavare, av vilka mindre än 0,2 %

uppger sig dricka till ordentlig berusning 2 eller flera gånger i veckan. De som uppger sig

aldrig dricka sig ordentligt berusade är i Åbergs material ca 1 /3, dvs samma andel som i

rattfällegruppen ett halvår efter frigivning. Även beträffande alkoholkonsumtion till lätt be-

rusning kan jämförelse göras med Åbergs studie. Före kursen uppger något under 15 %

av rattfälledeltagarna att de den senaste tiden druckit sig lätt berusade dagligen eller flera

gånger i veckan. Efter kursen är denna andel ca 3,5 %. För kontrollgruppen är dessa

andelar ca 11,5 % samt drygt 4 %. Andelen som aldrig påstår sig dricka till lätt berusning

är bland kursdeltagarna före kursen drygt 1 % och efter kursen ca 15 %. För kontrollper-

sonerna är dessa andelar drygt 2 % samt ca 11 %. l Åbergs material är andelen som

uppger sig dricka alkohol till lätt berusning 2 eller flera gånger i veckan under 2 %, medan

andelen som uppger sig aldrig dricka sig lätt berusade är ca 8 %.

För de kursdeltagare som besvarade samtliga formulär framträder den tendensen, att där

förändring skett från det första till det sista tillfället, har även, där jämförelse kan göras, en

förändring i samma riktning men i mindre grad skett mellan det första till det andra tillfäl-

let. Huruvida kontrollgruppen på liknande sätt förändrades gradvis under tidens gång vet

man ej. Detta förefaller emellertid inte osannolikt; om så är fallet, tyder detta på att den

ovan noterade förändringen vad gäller attityder hos kursdeltagarna under den tid man var

intagen på anstalt ej endast vore att hänföra till kursdeltagandet utan även skulle vara

knutet till anstaltsvistelsen i sig.
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Vad gäller livssituationen i stort är skillnaden mellan de två grupperna på de olika frå-

gorna genomgående små, med viss tendens till en mer positiv utveckling för kursdelta-

garna.

Ett halvår efter frigivningen tillmäter fortfarande över 81 % av kursdeltagarna kursen

ganska stort eller mycket stort värde, jämfört med 88 % medan man fortfarande var kvar

på anstalten.

I denna uppföljning 6 mån efter frigivningen var bortfallet stort, ca 1 /3 av kursdeltagarna

återsände ej besvarat formulär. Detta bortfall var något yngre och mer kriminellt belastat,

samt hade mer avancerade alkoholvanor än de som ställde upp även vid det sista tillfället.

Även i kontrollgruppen var manfallet stort; ca 1/4 ställde ej upp vid det sista tillfället. Även

detta bortfall var mer belastat, såväl kriminellt som alkoholvanemässigt än de som ställde

upp även vid detta sista tillfälle.

Vid jämförelse mellan de två bortfallsgrupperna visar det sig att kursdeltagarna uppger

sig ha mer avancerade alkoholvanor. De ansåg sig även i högre grad ha alkoholproblem.

Detta för med sig att kursdeltagargruppen som helhet uppger sig ha mer avancerade

alkoholvanor än kontrollgruppen. Är dessa skillnader mellan grupperna sanna, dvs har

verkligen kursdeltagarna mer avancerade alkoholvanor än kontrollpersonerna, eller kan

orsaken vara att kursdeltagarna har en något mindre försvarsinriktad inställning i dessa

frågor och har lättare att tillstå sitt alkoholmissbruk? Det förstnämnda kan mycket väl vara

fallet med tanke på att det uppges förekomma att personal på anstalterna i många fall

försöker påverka personer, som man tror sig veta har alkoholproblem, att anmäla sig till

kursen.

Det förefaller fullt möjligt att bortfallen i båda grupperna kan vara relaterade till de effekt-

mått som här används. Visserligen ger en begränsad bortfallsanalys knappast något stöd

för ett sådant antagande men måste ändå kunna misstänkas vara fallet. Ändå behöver

detta inte innebära att resultaten beträffande skillnader mellan kursdeltagare och kontroll-

grupp är allvarligt snedvridna. Om bortfallen ger en liknande snedvridning av resultatet för

båda grupperna, skulle jämförelsen dem emellan ändå kunna vara ungefärligen korrekt.

Bortfallet är emellertid större bland kursdeltagarna, vilket kan tyda på att snedvridningen

skulle kunna vara större för den gruppen. Dessa problem understryker den oundvikliga

slutsatsen, att de stora bortfallen gör skattningarna beträffande skillnader mellan de två

grupperna osäkra.
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Resultaten från enkätstudien kan vara av relevans även för tolkningen av registerstudiens

resultat. Exempelvis uppger kursdeltagarna i genomsnitt samma promillevärde då man

åkte fast som kontrollpersonema (2,1 promille). Ett mycket rimligt antagande är att även

de jämförda grupperna i registerstudien hade ungefär samma promillehalt i snitt. Detta

kan vara av vikt, då man vet att detta är relaterat till återfallssannolikheten (tex Stephan,

1988). Man kan vidare antaga att kursdeltagarna i registerstudien liksom fallet var i

enkätstudien hade mer avancerade alkoholvanor än kontrollgruppen. Detta borde, med

tanke på att även alkoholvanorna har betydelse för återfallssannolikheten, tyda på att

erhållna skillnader vad gäller återfall kan utgöra underskattningar av vad man skulle erhållit

om de två grupperna varit helt jämförbara med avseende på denna faktor.

En mycket kritisk fråga i denna studie är huruvida erhållna skillnader mellan kursdeltagare

och kontrollpersoner kan tänkas bero på genomgången kurs eller om andra orsaker kan

ligga bakom. Den matchning som företagits gav jämförelsegrupper som var mycket lik-

artade vad gäller de matchningsvariabler som användes. För att kunna vara säker på att

Rattfällan var orsaken till skillnaderna mellan de två grupperna krävs emellertid att samt-

liga andra faktorer av vikt, som är relaterade till de beroendevariabler som studerats, är

under kontroll. Detta kan dessvärre icke sägas vara fallet. En faktor som kan antas vara

viktig i sammanhanget har att göra med sättet att rekrytera kursdeltagare. Visserligen

föreligger ingen samlad beskrivning av hur valet av deltagare på de olika anstalterna går

till. Det är dock klart, att det förekommer flera olika rekryteringssätt. l princip är deltagan-

det frivilligt. Det förefaller dock som om i vissa fall denna valmöjlighet mest har varit av

formell natur; i praktiken har förmodligen en del personer, som erbjudits att deltaga,

upplevt att valet att avstå skulle föra med sig så pass ogynnsamma konsekvenser (såsom

kravet att avtjäna fängelsestraffet på en annan, längre hemifrån belägen anstalt utan

rattfälleverksamhet) att denna möjlighet inte var intressant. Andra kan ha uppmanats eller

övertalats att gå kursen. Vidare erbjuds bara en del av samtliga fängelsedömda rattfylle-

rister möjligheten att gå denna kurs. Många personer ställs dock inför en öppen valmöj-

lighet. Vissa som erbjudits att deltaga har då avstått från detta, medan andra har valt att

gå kursen. Anledningen till varför man ställt upp har förmodligen varit av olika slag. Det är

tex rimligt att anta att en del personer ställt upp på grund av att man fann detta vara det

lindrigaste sättet att tillbringa fängelsevistelsen på. Det är dock ej osannolikt att andra

personer, då de valde att gå kursen, kan ha haft en annan och större motivation till för-

ändring än desom inte gick kursen. Vad beträffar kontrollgruppens sammansättning,

utgörs den till en del av personer som avböjt att deltaga, medan en stor andel säkerligen

inte fått något erbjudande överhuvudtaget. Av denna beskrivning framgår, att vi ej har

kontroll över motivationsfaktorn, en förmodat viktig faktor i sammanhanget. Det är såle-

des fullt möjligt att denna faktor kan ha bidragit till funna skillnader mellan kursdeltagare
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och kontrollpersoner vad gäller återfall men även attitydförändringama kan ha påverkats

av motivationsfaktorn. Omfattningen av denna förmodade påverkan är det dock helt

omöjligt att sia om. Konsekvensen avdetta olösta kontrollproblem blir att det är oklart hur

stor betydelse kursdeltagandet haft för utfallet.

Den metod som använts i denna studie för att kontrollera störande inflytanden från sk

ovidkornmande faktorer (matchning) är således behäftad med svagheter. Tyvärr förhåller

det sig så, att oavsett hur noggrann man är i sitt val av matchningsvariabler, kvarstår alltid

risken att man kan ha missat någon viktig sådan. Av detta skäl är det klart vanskligt att

försöka dra slutsatser om effekter när man väljer sådan metodik. Ett betydligt bättre tilll-

vägagångssätt för att kontrollera inflytanden från störande faktorer, varav en del kanske

inte ens är kända (l), är att använda någon form av randomiserad design, dvs i detta fall

slumpmässig fördelning av personer på kursdeltagargrupp respektive kontrollgrupp, en

slutsats som betonas av tex Mann et al (1983) och Sanson-Fisher et al (1986). Man kan i

och för sig mycket väl kombinera de två förfarandena (slumpmässig fördelning efter indi-

viduell matchning).

Den forskning som bedrivits internationellt på detta område har sammanfattats av andra,

t ex Mann et al (1983, 1988), Sanson-Flsher (1986), Vaas (1989). I många fall har man

fått resultat som tyder på positiva effekter av utbildningsprogram för rattfyllerister, såväl

vad gäller förbättrade kunskaper, attitydförändringar, som återfall i rattfylleri. Emellertid har

dessa studier i de allra flesta fall använt sig av kvasi-experimentell metodik, varför slutsat-

serna måste betraktas som mindre väl underbyggda. De experimentella studier som gjorts

är få. De resultat man härvid erhållit tyder dock på att utbildningsprogram kan ge

.förbättrade kunskaper och förändrade attityder. Vad gäller återfall i rattfylleri finns dels

studier som tyder på positiva effekter av kursdeltagande, men det ñnns ävenstudier som

ej tyder på några effekter av liknande program. Inga resultat tycks föreligga som tyder på

någon påverkan av alkoholvanor. Här bör understrykas att det oftast är svårt att jämföra

resultaten från olika studier, då olika utbildningsprogram uppvisar betydande skillnader

sinsemellan vad gäller pedagogik, kurslängd, kursdeltagare etc. Av detta skäl kan man

givetvis även ifrågasätta i vad mån dessa resultat är av relevans med avseende på tolk-

ningen av resultaten beträffande rattfällekursen.
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R1

I
' Personnummer:

| Anstait

L3>< (Klippes bort när svaret tagits emot på VTI)

Frågor till Dig som ska gå Rattfällan

Du har tidigare fått information om undersökningen som Väg- och trañkinstitutet ska göra.
Detta är frågorna som vi vill ställa till Dig. Du ska, om inte annat framgår, svara genom att

kryssa för ett, och endast ett, av alternativen.
Välj det Du tycker passar bäst.

Tänk inte för länge på varje ñ'åga, men det är viktigt att Du svarar på alla ñ'ägor.

DINA SVAR ÄR GIVETVIS ANONYMA!

  

1. Anser Du att körkortet ska dras in för
den som första gången döms för
rattfylleri?

Ci Ja D Nej

2. Anser Du att den som första gången
döms för rattfylleri ska dömas till fängel-
se?

[3 Ja C] Nej

Om svaret är nej, vad anser DU att man

ska dömas till?

3. Anser Du att körkortet ska dras in för
den som äterfallit i rattfylleri?

El Ja [3 Nej

4. Anser Du att den som äterfallltl

rattfylleri ska dömas till fängelse?

E1 Ja Ci Nej

Om svaret är nej, vad anser Du att man
ska dömas till?

5. Gränsen för rattfylleri gär vid
1,5 promille.
Vilken promillegräns tycker Du

- är lämplig?

.......... .promille

 

6. Gränsen för rattonykterhet gär vid 0,5

promille.
Vilken promillegräns tycker Du är
lämplig?

.......... .promille

7. Att köra bil med promille något under
gränsen för rattonykterhet (0,5 promille)
anser jag är:

(UD Helt i sin ordning

(2)i:l En aning oansvarigt

(3)Ei Ganska oansvarigt

(4)Ci Mycket oansvarigt

8. Att köra bil med promille något över
gränsen för rattonykterhet (0,5 promille)
anser jag är:

(1)l:l Helt i sin ordning

(2):) En aning oansvarigt

(3)Cl Ganska oansvarigt

(4)E] Mycket oansvarigt

9. Att köra bil med promille vid gränsen
för rattfylleri (1,5 promille) anser jag är:

(UD Helt i sin ordning

(2)Cl En aning oansvarigt

(3)[:i Ganska oansvarigt

(4):) Mycket oansvarigt

10. Att köra bil dagen efter en fest där
man varit ordentligt berusad anser jag
är:

(UCJ Helt i sin ordning

(2)D En aning oansvarigt

(3)Ei Ganska oansvarigt

(4)E] Mycket oansvarigt

  



  

Här nedan följer tre påståenden.
Sätt ett kryss efter det påstående Du
bäst kan instämma i.

lNSTÃMMER

11. Alkohollsm orsakas av att

alkoholisten har sämre karak-

tär, moral och viljestyrka än

andra. Ei

12. Alkohollsm orsakas av
yttre omständigheter som
ex arbetslöshet, familjepro-
blem, dålig uppväxtmiljö. Ei

13. Aikoholism är en sjukdom
med kemiska och biologiska

orsaker. i:)

  

Instämmer Du i följande påståenden ?

14. En alkoholist kan
träna sig till att dricka
måttligt. illa Ci Nej

15. Att dricka sprit
utan att bli berusad
är meningslöst. DJa Ei Nej

16. Man kan bli alko-

holist om man bara

dricker öl. DJa Ei Nej

17. De flesta alko-

holisterna har förlo-

rat både bostad,

arbete och familj

pga drickandet. CJ Ja Ei Nej

18. Alkoholproblem
bör tas upp på en
arbetsplats först när
arbetsresultatet
försämrats. Ei Ja Ei Nej

19. Även alkoholis-
tens anhöriga måste
få behandling om man
vill komma till rätta
med problemen. DJa Ei Nej

 

Här följer ett antal påståenden

om alkohol och trafik.

Ange om de är rätt eller fel.

20. Att berusa sig med öl är mindre far-
ligt för kroppen än att berusa sig med
starksprit.

(1)l'_'l Rätt

(2)i:i Fel

21. Hälften av männen i Sverige dricker
minst 75 cl starksprlt eller 12 burkar
starköl i veckan.

(1)l:l Rätt

(2)G Fel

22. Det finns inget sätt att effektivt
påskynda förbränningen av alkohol i
kroppen.

(1)l:l Rätt

(2)i:i Fel

23. Mån och kvinnor som väger lika
mycket blir lika berusade på samma
mängd alkohol.

(1)El Rätt

(2)i:] Fel

24. Den som dricker mycket alkohol
kommer att behöva mer och mer för att
uppnå samma grad av berusning.

(1 )l:i Rätt

(2)i:i _Fel

25. En alkoholkoncentratlon i blodet om

4,5 promille är i regel dödlig.

(1)El Rätt

(2)Ci Fel

26. Långvarlgt aikoholmlssbruk orsakar i
allmänhet Impotens.

(1)l:l Rätt

(2)i:i Fel

27. Långvarig användning av antabus
orsakar i allmänhet impotens.

(1)D Rätt

(2)[:J Fel

28. 2 flaskor starköl ger det dagliga
behovet av B-vitamin.

(1)El Rätt

(2)D Fel

  



  

29. Så snart alkoholen försvunnit ur

kroppen kör man bli lika bra som vanligt.

(1)l:l Rätt

(2)D Fel

30. Med 1 promille l blodet är risken för
en bilförare att dödas i en trafikolycka ca
7 gånger så stor som i nyktert tillstånd.

(1)l:J Rätt

(2)D Fel

31.Vagnskadeförsåkrlngen gåiier alltid
även om föraren varlt alkoholpåverkad.

(1)i:l Rätt

(2)CJ Fel

32. Den som kör rattfull utomlands kan
dömas för detta I Sverige.

(1 )l:l Rätt

(2):) Fel

33. ldrottsmån tål sprit bättre eftersom
de har bra fysik.

(1 )D Rätt

(2)L__l Fel

34. Vilken blilst som helst klarar av att

köra bli om promillehalten ligger vid 1,5

promille.

(1)D Rätt

(2)C] Fel

35. Tolerans för alkohol innebär att man

får lägre promillehalt av samma mängd

alkohol.

(1)l:l Rätt

(2)l:l Fel

36. Tolerans för alkoholens effekter

innebär bland annat att fetthinnan runt

varje hjårnceli blivit tunnare och mer
genomslåppllg.

(1)CJ Rätt

(2):) Fel

37. 25% av de svenska männen år

heinykterlster.

(1)El Rätt

(2)Ei Fel

 

38. Hälften av männen dricker

merparten (90%) av den alkohol som
mannen dricker.

(1)El Rätt

(2)Cl Fel

39. 2 bilförare av 1000
alkohoipåverkade.

(1)!2] Rätt

(2)D Fel

i Sverige är

40. Det är straffbart att låna ut bilen till
en alkoholpåverkad person.

(1):) Rätt

(2)[:i Fel

 

Här är några frågor om Dina

alkoholvanor.

Med alkohol menar vi vin, öl och sprit.

 

41. Har Du någonsin druckit Så mycket
att Du dagen efter inte kunnat komma
ihåg vad Du gjort?

(1 )E] Ja, många gånger

(2)CI Ja, någon enstaka gång

(3)l:] Nej, aldrig

42. Har Din familj eller Dina vänner nå-
gonsin klagat över Dina dryckesvanor?

(1 )D Ja, många gånger

(2)l:1 Ja, någon enstaka gång

(3)D Nej, aldrig

43. Har Du någonsin haft skakningar på
grund av drickandet?

(l )L__l Ja, många gånger

(2)[:J Ja, någon enstaka gång

(3)D Nej, aldrig

44. Har Du någon gång försummat några
av Dina plikter pga drickande?

(1 )D Ja, många gånger

(2)i:l Ja, någon enstaka gång

(3)EJ Nej, aldrig

45. Tycker Du att Du tål mer alkohol nu
än tidigare?

(1 )D Ja

(2):) Nej

  



  

46. Hur ofta har Du det senaste året

druckit Så mycket alkohol att Du kånt Dig
latt berusad?

(UD Dagligen

(2)C] Några gånger i veckan

(3)D En gång iveckan

(4)l:l Ett par gånger i månaden

(5)CJ Ca en gång i månaden

(6)L__l Mera sållan

(7)l:l Aldrig

47. Hur ofta har Du det senaste året
druckit så mycket alkohol att Du kånt Dig
ordentllgt berusad?

(1)!3 Dagligen

(2)l:l Några gångeriveckan

(3D En gång i veckan

(4)C] Ett par gånger i månaden

(5)EJ Ca en gång i månaden

(6)l:l Mera sällan

(7)E:i Aldrig

48. Har det under det senaste året hänt
att Du varit berusad flera dygn i sträck?

(UD Ja

(2)Cl Nej

49. Hur mycket pengar har Du det
senaste året lagt ner på inköp av
alkohol?

(1)l:l Mindre än 50 kr i veckan

(2)Cl Mellan 50 kr och 200 kr i veckan

(3)[:| Mellan 200 kr och 500 kr i veckan

(4)Cl Mellan 500 kr och 1000 kr i veckan

(5)l:J Mer än 1000 kr i veckan

50. Hur mycket alkohol tillåter Du Dig
själv att dricka om Du tänker köra bli en
timme senare?
(1 starköl = 4 cl sprit=1 glas vin)

(1)l:l Ingenting

(2)f:l Högst en flaska lättöl

(3)l:l Högst en flaska starköl

(4)[:] Högst två flaskor starköl

(5)D Högst tre flaskor starköl

(6)l:l Fyra flaskor starköl

(7)G Mer

 

51. Hur många gånger det senaste året
har Du kört lätt berusad?

(1)[:l Ingen gång

(2)E] 1-2 gånger

(3)EJ 3-5 gånger

(4)!3 mer än 5 gånger

52. Hur många gånger det senaste året
har du kört ordentligt berusad?

(1)l:| Ingen gång

(2)l:J 1-2 gånger

(3)EI 3-5 gånger

(4)E] mer än 5 gånger

53. Har Du den senaste tiden druckit

lika mycket alkohol som för ett år sedan?

(UD Jag dricker mera nu

(2)[:J Jag dricker ungefär lika mycket

(3)i:l Jag dricker mindre nu

(4)l:l Jag har slutat dricka

54. Har Du den senaste tiden druckit

alkohol lika ofta som för ett år sedan?

(1 )D Jag dricker mera sällan nu

(2)l:l Jag dricker ungefär lika ofta

(3)Cl Jag dricker oftare nu

(4)l:] Jag har slutat dricka

55. Kryssa för den eller de alkoholsorter
Du huvudsakligen dricker?

(1)El Öl

(2)l:l Låttvin

(3)Cl Starkvin

(4)D Starksprit

56. Har Du ändrat Dlna vanor vad. gäller
alkoholsorter (starköl, vin, sprit) under

det senaste året?

(UD Nej

(2):) Ja, gått över till alkoholsvagare sorter

(3)!3 Ja, gått över till alkoholstalkare sorter

57. Tycker Du att Du dricker för mycket
alkohol?

(1) E] Nej

(2) E] Ja, lite för mycket

(3) D Ja, alldeles för mycket

(4) D Jag har slutat dricka

  



  

58. Misstänker eller anser Du att Du har

alkoholproblem?

(1) E] Ja

(2) D Kanske

(3) E] Nej

59. Tror Du att Du kommer att ändra Din
alkoholkonsumtion efter frigivnlngen?

(UD Jag kommer att sluta

(2)D Jag kommer att dricka mindre

(3)!3 Jag kommer att dricka lika mycket

(4)!3 Jag kommer att dricka mer

(5B Jag har slutat dricka sedan ............. ..män

60. Har Du under det senaste året sökt
hjälp pä grund av alkoholproblem?
(tex AA, Länkarna, läkare, behandlingshem,
företagshälsovård)

(1)Cl Ja

(2D Nej

61. Tror Du att Du kommer att söka hjälp
på grund av alkoholproblem
efter frigivnlngen?

(1)!3 Ja, säkert

(2D Ja, troligen

(3)[:l Troligen inte

(4)D Säkert inte

62. Har Du det senaste året använt

värk-, lugnande-, eller sömn-mediciner?

(UD Ja, regelbundet

(2)D Ja, men sällan

(3)CJ Nej, inte alls

Om svaret är ja, skriv här namnet på

medicinerna:

(T ex: paraflex comp, valium, sobril, mogadon)

63. Har Du under det senaste året prövat
någon av följande narkotika?

Heroin Cl Ja EJ Nej

Amfetamin D Ja C] Nej

Hasch El Ja CJ Nej
Kokain El Ja E] Nej

Annat EJ Ja [3 Nej

64. Vilken promlllehalt hade Du när Du
åkte fast för rattfylleri?

.......... .promille

65. Hade Du körkort vid detta tillfälle?

DJa El Nej

66. Hur många gånger har Du tidigare

dömts för rattfylleri eller rattonykterhet?

........"gånger

67. Har Du suttit i fängelse eller haft

skyddstillsyn för andra brott än trafik-

brott?

Cl Ja i] Nej

  

Vi på Väg- och Trafikinstitutet

TACKAR för Din medverkan!

   

 

  Kontrollera

att Du besvarat

samtliga frågor.

 

   
Lägg därefter formuläret i det kuvert Du

får av personalen och som är

adresserat till VTl.

Klistra igen kuvertet och ge det till

den person som ansvarar för det hela.

Det skickas med nästa postgång.

Vi ber att få återkomma med ett nytt

frågeformulär efter kursen.

I""""'"-"-"'""""""l
l OBS!

I Du riskerar inget för de brott som Du

kan ha medgivit ovan.

Din identitet röjs inte!

Du blir en siffra bland 1 200 andra.

I

|

L - - - - - - _ _ _ - - _

   





R2

l
Personnummer:

| Anstalt
LX (Klippes bort när svaret tagits emot på VTI)

Frågor till Dig som gått Rattfällan

Du har tidigare fått information om undersökningen som Väg- och trafikinstitutet ska göra.
Detta är frågorna som vi vill ställa till Dig. Du ska, om inte annat framgår, svara genom att

kryssa för ett, och endast ett, av alternativen.
Välj det Du tycker passar bäst.

Tänk inte för länge på varje fråga, men det är viktigt att Du svarar på alla frågor.

DINA SVAR ÄR GIVETVIS ANONYMA!

  

1. Anser Du att körkortet ska dras in för
den som första gången döms för
rattfylleri?

U Ja E] Ne)

2. Anser Du att den som första gången
döms för rattfylleri ska dömas till fängel-
se?

D Ja 1:] Nej

Om svaret är nej, vad anser Du att man
ska dömas till?

3. Anser Du att körkortet ska dras in för

den som aterfaIIlt i rattfylleri?

[Ma D Nej

4. Anser Du att den som äterfalliti
rattfylleri ska dömas till fängelse?

EJ Ja El Nej

Om svaret är nej, vad anser Du att man

ska dömas till?

5. Gränsen för rattfylleri gär vid
1,5 promille.
Vilken promillegräns tycker Du
är lämplig ?

.......... .promille

 

6. Gränsen för rattonykterhet gär vid 0,5
promille.
Vilken promillegräns tycker Du är
lämplig?

.......... .promille

7. Att köra bil med promille något under

gränsen för rattonykterhet (0,5 promille)

anser jag är:

(UCJ Helt i sin ordning

(2):) En aning oansvarigt

(3)!3 Ganska oansvarigt

(4)EJ Mycket oansvarigt

8. Att köra bil med promille något över
gränsen för rattonykterhet (0,5 promille)

anser jag är:

(UD Helt i sin ordning

(2)[:l En aning oansvarigt

(3B Ganska oansvarigt

(4D Mycket oansvarigt

9. Att köra bil med promille vid gränsen
för rattfylleri (1,5 promille) anser jag är:

ma Helt i sin ordning
(2B En aning oansvarigt

(3D Ganska oansvarigt

(4)i:] Mycket öansvarigt

10. Att köra bil dagen efter en fest där
man varit ordentligt berusad anser jag

är:

(1)l:l Helt i sin ordning

(2)!3 En aning oansvarigt

(3)D Ganska oansvarigt

(4)Ei Mycket oansvarigt

  



 

Här nedan följer tre påståenden.
Sätt ett kryss efter det påstående Du
bäst kan instämma i.

INSTÃMMER

11. Alkoholism orsakas av att
alkoholisten har sämre karak-
tär, moral och viljestyrka än
andra. El

12. Aikohollsm orsakas av
yttre omständigheter som
ex arbetslöshet, familjepro-
blem, dålig uppväxtmiljö. El

13. Aikohollsm är en sjukdom
med kemiska och biologiska
orsaker. Ci

  

instämmer Du i följande påståenden ?

14. En alkoholist kan
träna sig till att dricka
måttligt. DJa [3 Nej

15. Att dricka sprit
utan att bli berusad
är meningslöst. Elda D Nej

16. Man kan bli alko-

holist om man bara

dricker öl. DJa D Nej

17. De flesta alko-

hollsterna har förlo-

rat både bostad,

arbete och familj

pga drickandet. [3 Ja Ci Nej

18. Alkoholproblem
bör tas upp på en
arbetsplats först när
arbetsresultatet
försäm rats. D Ja Ci Nej

19. Även alkoholist-
ens anhöriga måste
få behandling om
man vill komma till
rätta med proble-
men. El Ja CJ Nej

 

Här följer ett antal påståenden

om alkohol och trafik.

Ange om de är rätt eller fel.

20. Att berusa sig med öl är mindre far-
ligt för kroppen än att berusa sig med
starksprlt.

(1)Ei Rätt
(2)l:J Fel

21. Hälften av männen i Sverige dricker
minst 75 cl starksprlt eller 12 burkar
starköl ,i veckan.

(1 )i:i Rätt

(2)El Fel

22. Det finns inget sätt att effektivt
påskynda förbränningen av alkohol i
kroppen.

(1 )l:l Rätt

(2)Ei Fel

23. Män och kvinnor som väger lika
mycket blir lika berusade på samma
mängd alkohol. '

(1 )l:l Rätt

(2):) Fel

24. Den som dricker mycket alkohol
kommer att behöva mer och mer för att
uppnå samma grad av berusning.

(1 )l:i Rätt

(2)D Fel

25. En alkoholkoncentratlon i blodet om

4,5 promille är i regel dödlig.

(1 )El Rätt

(2)l:i Fel

26. Långvarlgt alkoholmlssbruk orsakar i
allmänhet impotens.

(1)l:l Rätt

(2)l:i Fel

27.* Långvarig användning av antabus
orsakar i allmänhet impotens.

(1 )D Rätt

(2):) Fel

28. 2 flaskor starköl ger det dagliga
behovet av B-vitamin.

(1)l:l Rätt

(2)D Fel

  



  

29. Så snart alkoholen försvunnit ur

kroppen kör man bli lika bra som vanligt.

MD Rätt

(2)U Fel

30. Med 1 promille i blodet är risken för
en bilförare att dödas i en trafikolycka ca
7 gänger så stor som i nyktert tillständ.

(1)[:i Rätt

(2)E] Fel

31.Vagnskadeförsäkrlngen gäller alltid
även om föraren varit alkohoipäverkad.

(1)El Rätt

(2)l:l Fel

32. Den som kör rattfull utomlands kan

dömas för detta i Sverige.

(1 )D Rätt

(2)l:l Fel

33. Idrottsmän täi sprit bättre eftersom
de har bra fysik.

(1)EJ Rätt

(2)D Fel

34. Vilken bilist som helst klarar av att

köra bli om promillehalten ligger vid 1,5

promille.

(1)D Rätt

(2)[] Fel

35. Tolerans för alkohol innebär att man

får lägre promillehalt av samma mängd

alkohol.

(1)El Rätt

(2)[:l Fel

36. Tolerans för alkoholens effekter

innebär bland annat att fetthinnan runt

varje hjärncell blivit tunnare och mer
genomsläpplig.

(1)D Ran

(2)D Fel

37. 25% av de svenska männen är
helnykterister.

(1)D Rätt

(2)D Fel

38.Hälften av männen dricker
merparten (90%) av den alkohol som
männen dricker.

(1)El Rätt

(2)EI Fel

39. 2 bilförare av 1000

alkohoipäverkade.

(1)i:l Rätt

(2)Cl Fel

i Sverige är

40. Det är straffbart att läna ut bilen till
en alkohoipäverkad person.

(1)D Rätt

(2)El Fel

 

Här följer några frågor om Ditt

förhållande till alkohol.

  

41. Tycker Du att Du dricker för mycket
alkohol?

(1) D Nej

(2) C] Ja, lite för mycket

(3) i:) Ja, alldeles för mycket

(4) D Jag har slutat dricka

42. Misstänker eller anser Du att Du har

alkoholproblem?

(1) E] Ja

(2) C] Kanske

(3) D Nej

43. Tror Du att Du kommer att ändra Din
alkoholkonsumtion efter frigivningen?

(1 )D Jag kommer att sluta

(2)[:l Jag kommer att dricka mindre

(3)Cl Jag kommer att dricka lika mycket

(4)[:J Jag kommer att dricka mer

)(5 E] Jag har slutat dricka sedan

44. Tror Du att Du kommer att söka hjälp
på grund av alkoholproblem
efter frigivningen?

(1)l:l Ja, säkert

(2)C] Ja, troligen

(3)D Troligen inte

(4)l:l Säkert inte

  



  

Synpunkter på Rattfällekursen 51. Saknade Du något som borde ha
lngátt I kursen?

45. Tycker Du att Rattfällekursen har (1):) Nej

han ett Värde för mg? (2)CI Ja, försök att beskriva vad Du saknade.
(UD Mycket stort värde

(2)Cl Ganska stort värde

(3)E] Tveksamt

(4)El Helt utan värde

O C C C l U C C C C O O O O O i IO O Q i i O . C O O C C O i O O I U C U . . . O C C . . . . . . . O C C O lO C . . . . . . . . . . C U O .0

Varför?.......................................................... ..

....................................................................... .. 52. Tycker Du att något behandlades

alltför lngáende?

(1)E] Nej

(2)D Ja, nämligen
. C U . . C O . OU O C . O O C O O O . O . .0 0 . . . . . C U C O C O O O C O O O Q O O O O O i C O l O O O O C I O O C O O C O O O O O Q i 0.

46. Tror Du att Rattfällekursen har ett

värde för andra rattfyllerldömda?

(1)l:l Mycket stort värde

(2)!3 Ganska stort värde

(3)El Tveksamt

(4):) Helt utan värde
O I O C O i O i C O 0 O O i I I O O i I I I OO C O C 0 U O I O U C I C O O OO . O C O C Q . i C O C U O O i O C U C O U O O O O . CO O O I .Il

47' TYCK Du 3" kursen b°rde vara 53. Vilket var det bästa med kursen?
obligatorisk?

(UCJ Ja

(2)l:l Nej
O O 0 O I O I I O 0 i O l 0 O i O l C O O O O 0 l I O O i I O O O O C 0 I I O i I O C O O U O O Q I O O I I OO O O O U . O O C i C O C O I i.

0 0 O 0 l i i 0 O I l c i O c l O O O O O i 0 I l i 0 l 0 0 O 0 i O O O O 0 O l 0 0 i0 O O i O O 0 O I O i 0 I O i 0 I il O O O i O l 0 O 0 i.

48. Har Du berättat för någon annan vad

Du lärt Dig på kursen?

(HD Ja ....................................................................... ..

(2)!3 Nej
0 i i i 0 O i 0 O I O l O O I I 0 i l O i O C I l U l 0 O I C i I O 0 I i I l i O i l l lO 0 l 0 i i I O O O I O O O O O l Ol O O O O D O i .i

49. Vad tycker Du l om kursinnehället?

ma Mycket bra 54. Vilket var det sämsta med kursen?

(2)CJ Bra

(3)[j Hyfsat ...................................................................... ..

(4)E] Dåligt

(5)[:] Mycket dåligt ....................................................................... ..

50_ Vad tycker Du om lärarinsatserna ....................................................................... ..

under kursen?

(1)l:l Mycket bra ....................................................................... ..

(2):) Bra

(3)l:l Hyfsade
(4)El Dåliga
(5)E] Mycket dåliga

   



Vi på Väg- och Trafikinstitutet

TACKAR för Din medverkan!

 

  

      

Kontrollera att Du besvarat
samtliga frågor.

 

Lägg därefter formuläret i_ det kuvertet Du får av personalen

och som är adresserat till VTI.

Klistra igen kluvertet och ge det till den person som ansvarar

för det hela. Det skickas med nästa postgång

Vi ber att få återkomma med ett nytt

frågeformulär ett halvt år efter frigivningen.

Dina svar är viktiga

för denna undersökning!

Vi räknar med Din fortsatta medverkan eftersom Dina svar har

stor betydelse för rattfylleristraffets framtida utformning.

Klippes bort när

 

svaret tagits emot
på VTI VTl kan sända frågor till mig om drygt ett halvt år under adress:

(TEXTA)

Namn:......................................................................... ..

Gatuadress:................................................... ......... ..

Postnummer: ....................................... ..

      

Kriminalvården har från och med nu inget att göra med under-

sökningen!





R3

Löpnn ...............

 

Hej!

För ett halvår sedan besvarade Du ett antal frågor om alkohol och trafik

Jag hoppas att Du även vill svara på dessa sista frågor.

Svaren är viktiga för det framtida arbetet med trafiksäkerheten.

Det är av stor betydelse för resultatet av undersökningen att alla ställer upp och besvarar frågorna

Därför hoppas jag verkligen att Du sätter Dig i lugn och ro och besvarar samtliga frågor .

OBS! Du riskerar ingenting för de eventuella brott som Du medger i svaren.

Ditt svar blir en siffra i en tabell.

Lägg sedan formuläret i medföljande kuvert, adresserat till Väg- och Trañkinstitutet.

Vänliga hälsningar!

Jan Tömros

013 -

Som tack för Din medverkan

lottar VTI ut 50 st miniradioapparater (värde ca 75:-).

 

5. Att köra bil med promille något över
gränsen för rattonykterhet (0,5 promille)
anser jag är:

(HD Helt i sin ordning

(2)l:l En aning oansvarigt

(3)D Ganska oansvarigt

(4)l:l Mycket oansvarigt

1. Anser Du att den som återfalliti

rattfylleri ska dömas till fängelse?

DJa EJ Nej

Om svaret är nej, vad anser Du att man

ska dömas till?

6. Att köra bil med promille vid gränsen
för rattfylleri (1,5 promille) anser jag är:

UD Helt i sin ordning

2 El En aning oansvarigt
2. Gränsen för rattfylleri går vid

(

1,5 promille. ( )
Vilken promillegräns tycker Du (3)I:] Ganska oansvarigt
är lämplig ? (4):) Mycket oansvarigt

---------- --Promille 7. Att köra bil dagen efter en fest där
man varit ordentli t berusad anser 'a är:

3. Gränsen för rattonykterhet går vid 0,5 g 1 g

 

promille.
Vilken promillegräns tycker Du är
lämplig?

.......... .promille

4. Att köra bil med promille något under

gränsen för rattonykterhet (0,5 promille)

anser jag är:

(UD Helt i sin ordning

(2)I:J En aning oansvarigt

(3B Ganska oansvarigt

(4)EJ Mycket oansvarigt

 

(1)[:l Helt i sin ordning

(2)l:l En aning oansvarigt

(3)l:l Ganska oansvarigt

(4)l:l Mycket oansvarigt

8. Hur ofta har Du det senaste halvåret

druckit så m3 :ket alkohol att Du känt Dig
lätt berusad?

(1)l:l Dagligen

(2)l:l Några gånger i veckan

(3)El En gångiveckan

(4)C] Ett par gånger i månaden

(5)l:] Ca en gång i månaden

(6D Mera sällan

(7B Aldrig

  



  

9. Hur ofta har Du det senaste halvåret

druckit så mycket alkohol att Du kånt Dig
ordentligt berusad?

(HD Dagligen

(2)I:I Några gånger i veckan

(3)I:I En gång i veckan

(4)I:I Ett par gånger i månaden

(5)I:J Ca en gång i månaden

(6)I:J Mera sällan

(7)I:I Aldrig

10. Hur mycket pengar har Du det
senaste halvåret lagt ner på inköp av
alkohol?

(1 )D Mindre än 50 kr i veckan

(2)I:I Mellan 50 kr och 200 kr I veckan

(3)I:J Mellan 200 kr och 500 kr i veckan

(4)D Mellan 500 kr och 1000 kr i veckan

(5)EI Mer än 1000 kr i veckan

11. Hur mycket alkohol tillåter Du Dig
själv att dricka om Du tånker köra bil en
timme senare?
(1 starköl = 4 cl sprit=1 glas vin)

(1)[:I Ingenting

(2)I:I Högst en flaska lättöl

(3)EI Högst en flaska starköl

(4)I:] Högst två flaskor starköl

(5)I:I Högst tre flaskor starköl

(6)I:] Fyra flaskor starköl

mm Mer

12. Hur många gånger det senaste halv-
året har Du kört lätt berusad?

(1)I:J Ingen gång

(2)I:I 1-2 gånger

(3)I:I 3-5 gånger

(4)D mer än 5 gånger

13. Hur många gånger det senaste halv-
året har du kört ordentligt berusad?

(1)I:I Ingen gäng

(2)I:I 1-2 gånger

(3)I:l 3-5 gånger

(4)I:I mer än 5 gånger

 

14. Har Du den senaste tiden druckit

lika mycket alkohol som före anstalts-
vistelsen?

(1)I:I Jag dricker mera nu

(2)CI Jag dricker ungefär lika mycket

(3)[:| Jag dricker mindre nu

(4)|:] Jag har slutat dricka

15. Har Din familj eller Dina vånner under
det senaste halvåret klagat över Dina
dryckesvanor?

(1 B Ja, många gånger

(2)[] Ja, någon enstaka gång

(3D Nej, aldrig

16. Misstänker eller anser Du att Du har
alkoholproblem?

(1) :I Ja

(2) D Kanske

(3) EI Nej

17. Har Du under det senaste halvåret

sökt hjälp på grund av alkoholproblem?
(tex AA, Länkarna, läkare, behandlingshem,

företagshälsovård)

(1 )[3 Ja

(2)I:l Nej

Om svaret är ja, vilken form av hjälp?

18. Har Du det senaste halvåret anvånt

vårk-, Iugnande-, eller sömn-mediciner?

(UCJ Ja, regelbundet

(2)I:I Ja, men sällan

(3)I:I Nej, inte alls

Om svaret är ja, skriv här namnet på

medicinerna:

(T ex: paraflex comp, valium, sobril, mogadon)

0 I 0 O l I I l i I I I 0 l i I I i i a i I I 0 i o 0 0 i u O i I I I 0 i i O i l 0 I I 0 I I O I I I I o l l i O l i i I 0 0 I o I I I i O n I.

19. Har Du under det senaste halvåret
prövat någon av följande narkotika?

Heroin EI Ja CJ Nej

Amfetamin D Ja E] Nej

Hasch CJ Ja D Nej

Kokain [3 Ja EI Nej

Annat EI Ja C] Nej

  



20. Jämför Din situation nu med tiden före anstaltsvistelsen.

Upplever Du några skillnader beträffande:

Bättre nu Ingen skillnad Sämre nu

Dina relationer till familj/anhöriga ...................... .. El .................... .. El .................. .. D

Självförtroende .............................................. .. E1 .................... .. El .................. .. D

Allmänt hälsotillstånd...................................... .. E1 ...................... El .................. .. B

Nattsömnen ................................................... .. E1 ...................... El .................. .. CJ

innehållet i fritiden .......................................... .. E1.................... .. E1.................. .. [Zl

Arbetssituation ............................................... ..|:l .................... .. C1 .................. .. E]

Bostadssituation ............................................ .. El.................... .. El .................. .. E]

Ekonomi ........................................................ .. El.................... .. I: .................. .. D

21. Kan Du komma på något annat som 22. Tycker Du att Rattfällekursen har
har förändrats sedan anstaltsvistelsen han ett värde för Dig?
vacll:J gäller Din llvsföring? (1):) Mycket stort Värde

(1).: Ner" __ _ (2)l:l Ganska stort värde
(2) Ja, torsok att beskrlva. (mm Tveksamt

...................................................................... .. (4)El Helt utan värde

...................................................................... .. 23. Har Du berättat för någon annan

vad Du lärt Dig på kursen?
: ..................................................................... .. (HD Nej, aldrig

(2)D Ja, enstaka gånger

(3)D Ja, många gånger

c o u l l i i i O 0 o i i o I O C o u e i i n c I c i i i l I o i 0 0 o u 0 o o oe l O i 0 I l I i l i i I i u i i i i o I I i i 0 l I i O I.

 

Kontrollera att Du besvarat alla frågor!

Lägg sedan frågeformuläret i det frankerade kuvertet och

posta det till Väg- och Trafikinstitutet.

TÃCK är

Din

medverkan ! !





Kl

l
Personnummer:

| Anstalt

L3>< (Klippes bort när svaret tagits emot på VTI)

Frågor till Dig som dömts för rattfylleri

Du har tidigare fått information om undersökningen som Väg- och trañkinstitutet ska göra.

Detta är frågorna som vi vill ställa till Dig. Du ska, om inte annat framgår, svara genom att

kryssa för ett, och endast ett, av alternativen.

Välj det Du tycker passar bäst.
Tänk inte för länge på varje fråga, men det är viktigt att Du svarar på alla frågor.

DINA SVAR ÄR GIVETVIS ANONYMA!

  

1. Anser Du att körkortet ska dras in för
den som första gången döms för

rattfylleri?

DJa [3 Nej

2. Anser Du att den som första gången

döms för rattfylleri ska dömas till fängel-

se?

DJa 1:] Nej

Om svaret är nej, vad anser Du att man
ska dömas till?

3. Anser Du att körkortet ska dras in för

den som äterfallit i rattfylleri?

CJ Ja El Nej

4. Anser Du att den som äterfalliti

rattfylleri ska dömas till fängelse?

Elda EJ Nej

Om svaret är nej, vad anser Du att man
ska dömas till?

5. Gränsen för rattfylleri går vid
1,5 promille.
Vilken promillegräns tycker Du
är lämplig ?

.......... .promille

 

6. Gränsen för rattonykterhet gär vid 0,5
promille. /

Vilken promillegräns tycker Du är

lämplig ?

...........promille

7. Att köra bil med promille något under

gränsen för rattonykterhet (0,5 promille)

anser jag är:

(UD Helt i sin ordning

(2)i:l En aning oansvarigt

(3)D Ganska oansvarigt

(4)[:| Mycket oansvarigt

8. Att köra bil med promille något över
gränsen för rattonykterhet (0,5 promille)

anser jag är:

(1)i:i Helt i sin ordning

(2)[] En aning oansvarigt

(3)[:l Ganska oansvarigt

(4)CJ Mycket oansvarigt

9. Att köra bil med promille vid gränsen
för rattfylleri (1,5 promille) anser jag är:

(HD Helt i sin ordning

(2)El En aning oansvarigt

(3)l:] Ganska oansvarigt

(4)i:i Mycket oansvarigt

10. Att köra bil dagen efter en fest där

man varit ordentligt berusad anser jag

är:

(HD Helt i sin ordning

(2)D En aning oansvarigt

(-3)Ci Ganska oansvarigt

(4)El Mycket oansvarigt

  



  

Här nedan följer tre påståenden.
Sätt ett kryss efter det påstående Du
bäst kan instämma i.

INSTÄMMER

11. Alkoholism orsakas av att

alkoholisten har sämre karak-

tär, moral och viljestyrka än

andra. El

12. Alkoholism orsakas av
yttre omständigheter som

ex arbetslöshet, familjepro-

blem, dålig uppväxtmiljö. El

13. Alkoholism är en sjukdom

med kemiska och biologiska

orsaker. l_-_l

  

Instämmer Du i följande påståenden ?

14. En alkoholist kan
träna sig till att dricka

måttligt. Elda El Nej

15. Att dricka sprit

utan att bli berusad
är meningslöst. DJa E] Nej

16. Man kan bli alko-

holist om man bara

dricker öl. DJa l:J Nej

17. De flesta alko-

holisterna har förlo-

rat både bostad,

arbete och familj __

pga drickandet. LlJa El Nej

18. Alkoholproblem

bör tas upp på en

arbetsplats först när

arbetsresultatet

försämrats. l:l Ja E] Nej

19. Även alkoho-
listens anhöriga
måste få behandling
om man vill komma
till rätta med
problemen. DJa [3 Nej

 

Här följer ett antal påståenden

om alkohol och trafik.

Ange om de är rätt eller fel.

20. Att berusa sig med öl är mindre far-

ligt för kroppen än att berusa sig med
starksprit.

(1 )l:] Rätt

(2)El Fel

21. Hälften av männen I Sverige dricker

minst 75 cl starksprit eller 12 burkar

starköl i veckan.

(1 )D Rätt

(2)l:l Fel

22. Det finns inget sätt att effektivt

påskynda förbränningen av alkohol i
kroppen.

(1 )D Rätt

(2)l:l Fel

23. Män och kvinnor som väger lika

mycket blir lika berusade på samma
mängd alkohol.

(1)El Rätt

(2)El Fel

24. Den som dricker mycket alkohol

kommer att behöva mer och mer för att

uppnå samma grad av berusning.

(1 )l.] Rätt

(2)l;] Fel

25. En alkoholkoncentration i blodet om

4,5 promille är i regel dödlig.

(1 )El Rätt

(2)[] Fel

26. Långvarigt alkoholmlssbruk orsakar i

allmänhet impotens.

(1)l:l Rätt

(2)l:l Fel

27. Långvarig användning av antabus
orsakar i allmänhet impotens.

(1 )l:l Rätt

(2)l:] Fel

28. 2 flaskor starköl ger det dagliga
behovet av B-vitamin.

(1 )l:l Rätt

(2)l:l Fel

  



  

29. Så snart alkoholen försvunnit ur
kroppen kör man bil lika bra som vanligt.

(UB Rätt

(2)D Fel i

30. Med 1 promille I blodet är risken för

en bilförare att dödas i en trafikolycka ca

7 gånger så stor som i nyktert tillstånd.

(UD Rätt

(2)Cl Fel

31. Vagnskadeförsäkringen gäller alltid

även om föraren varit alkoholpåverkad.

(1 )Cl Rätt

(2)D Fel

32. Den som kör rattfull utomlands kan

dömas för detta i Sverige.

(0D Rätt

(2)D Fel

33. Idrottsmän tål sprit bättre eftersom
de har bra fysik.

(1)l:l Rätt

(2)D Fel

34. Vilken bilist som helst klarar av att

köra bli om promillehalten ligger vid 1,5

promille.

(1)D Rätt

(2)E] Fel

35. Tolerans för alkohol innebär att man

får lägre promillehalt av samma mängd

alkohol.

(1)D Rätt

(2)|3 Fel

36. Tolerans för alkoholens effekter

innebär bland annat att fetthinnan runt

varje hjärncell blivit tunnare och mer
genomsläpplig.

(1 )D Rätt

(2)[:l Fel

37. 25% av de svenska männen är

helnykterister.

(1)l:l Rätt

(2)[:] Fel

38. Hälften av männen dricker

merparten (90%) av den alkohol som

männen dricker.

(1 )l:l Rätt

(2)[:] Fel

39. 2 bilförare av 1000 I Sverige är

alkoholpåverkade.

(1)El Rätt

(2)[:J Fel

40. Det är straffbart att låna ut bilen till
en alkoholpåverkad person.

(1)l:] Rätt

(2)[:] Fel

 

Här är några frågor om Dina

alkoholvanor.

Med alkohol menar vi vin, öl och sprit.

  

41. Har Du någonsin druckit sä mycket
att Du dagen efter inte kunnat komma

ihåg vad Du gjort?

(1 )Cl Ja, många gånger

(2)EJ Ja, någon enstaka gång

(3)D Nej, aldrig

42. Har Din familj eller Dina vänner nå-
gonsin klagat över Dina dryckesvanor?

(1 [i Ja, många gånger

(2)l:l Ja, någon enstaka gång

(3D Nej, aldrig

43. Har Du någonsin haft skaknlngar på
grund av drickandet?

(1 )l:] Ja, många gånger

(2)[:J Ja, någon enstaka gång
(3)C] Nej, aldrig

44. Har Du någon gång försummat några
av Dina plikter pga drickande?

(1 )D Ja, många gånger

(2)D Ja, någon enstaka gång

(3 l:l Nej, aldrig

45. Tycker Du att Du tål mer alkohol nu
än tidigare?

(1)[:l Ja

(2)[:] Nej

  



  

46. Hur ofta har Du det senaste året

druckit så mycket alkohol att Du känt Dig
lätt berusad?

(1)E] Dagligen

(2)El Några gånger i veckan

(3)l:l En gängiveckan

(4)l:] Ett par gånger i månaden

(5)I:| Ca en gång i månaden

(6)El Mera sällan

(7)[:J Aldrig

47. Hur ofta har Du det senaste året
druckit så mycket alkohol att Du känt Dig
ordentligt berusad?

(1)l:l Dagligen

(2)I:I Några gånger i veckan

(3)[:l En gångiveckan

(4)El Ett par gånger i månaden

(5)I:l Ca en gång i månaden

(6)[:I Mera sällan

(7)l:l Aldrig

48. Har det under det senaste året hänt

att Du varit berusad flera dygn i sträck?

(1)I:I Ja

(2)El Nej

49. Hur mycket pengar har Du det

senaste året lagt ner på inköp av
alkohol?

(1)[:J Mindre än 50 kr i veckan

(2)[:I Mellan 50 kr och 200 kr i veckan

(3)D Mellan 200 kr och 500 kr i veckan

(4)[:J Mellan 500 kr och 1000 kr i veckan

(5)[:I Mer än 1000 kr i veckan

50. Hur mycket alkohol tillåter Du Dig
själv att dricka om Du tänker köra bil en

timme senare?

(1 starköl = 4 cl sprit=1 glas vin)

(UD Ingenting

(2)I:J Högst en flaska lättöl

(3)[:I Högst en flaska starköl

(4)l:l Högst två flaskor starköl

(5)D Högst tre flaskor starköl

(6)I:] Fyra flaskor starköl

(7)E] Mer

 

51. Hur många gånger det senaste året
har Du kört lätt berusad?

(1)I:l Ingen gång

(2)D 1-2 gånger

(3)l:l 3-5 gånger

(4)D mer än 5 gånger

52. Hur många gånger det senaste året

har du kört ordentligt berusad?

(1)[:I Ingen gång

(2)D 1-2 gånger

(3)D 3-5 gånger

(4)I:I mer än 5 gånger

53. Har Du den senaste tiden drucklt

lika mycket alkohol som för ett år sedan?

(1)EI Jag dricker mera nu

(2)I:l Jag dricker ungefär lika mycket

(3)l:l Jag dricker mindre nu

(4)l:] Jag har slutat dricka

54. Har Du den senaste tiden druckit

alkohol lika ofta som för ett år sedan?

(1)l:l Jag dricker mera sällan nu

(2)D Jag dricker ungefär lika ofta

(3)D Jag dricker oftare nu

(4)I:l Jag har slutat dricka

55. Kryssa för den eller de alkoholsorter

Du huvudsakligen dricker?

(HD Öl
(2)D Lättvin

(3)l:] Starkvin

(4)I:J Starksprit

56. Har Du ändrat Dina vanor vad gäller
alkoholsorter (starköl, vin, sprit) under

det senaste året?

(UD Nej

(2)l:l Ja, gått över till alkoholsvagare sorter

(3)EI Ja, gått över till alkoholstarkare sorter

57. Tycker Du att Du dricker för mycket
alkohol?

(1) C] Nej

(2) D Ja, lite för mycket

(3) E] Ja, alldeles för mycket

(4) :I Jag har slutat dricka

  



  

58. Misstänker eller anser Du att Du har

alkoholproblem?

(1) D Ja

(2) D Kanske

(3) :i Nej

59. Tror Du att Du kommer att ändra Din

alkoholkonsumtion efter frigivningen?

(1 )D Jag kommer att sluta

(2)l:J Jag kommer att dricka mindre

(3)!3 Jag kommer att dricka lika mycket

(4)l:l Jag kommer att dricka mer

(Sjü Jag har slutat dricka sedan ............. ..mån

60. Har Du under det senaste året sökt
hjälp på grund av alkoholproblem?

(tex AA, Länkarna, läkare, behandlingshem,
företagshälsovård)

(1)[:l Ja

(2)l:l Nej

61. Tror Du att Du kommer att söka hjälp

på grund av alkoholproblem
efter frigivningen?

(1)l:i Ja, säkert

(2)l:] Ja, troligen

(3)D Troligen inte

(4)l:l Säkert inte

62. Har Du det senaste året använt

värk-, lugnande-, eller sömn-mediciner?

(1)l:] Ja, regelbundet

(2)D Ja, men sällan

(3)D Nej, inte alls

Om svaret är ja, skriv här namnet på

medicinerna:

(T ex: paratlex comp, valium, sobril, mogadon)

c I i i o c o v c u u n oI o o n o o a u l a a u u 0 r u o a o I i 0 c J o c c n n c u u u o aa n 0 a o n 0 o n o o o I I o a u u u o a nu to

63. Har Du under det senaste året prövat

någon av följande narkotika?

Heroin DJa El Nej

Amfetamin El Ja E] Nej

Hasch E] Ja EJ Nej
Kokain EJ Ja EI Nej

Annat E] Ja [3 Nej

 

64. Vilken promillehalt hade Du när Du
åkte fast för rattfylleri?

.......... .promille

65. Hade Du körkort vid detta tillfälle?

DJa El Nej

66. Hur många gånger har Du tidigare

dömts för rattfylleri eller rattonykterhet?

........ "gånger

67. Har Du suttit l fängelse eller haft

skyddstillsyn för andra brott än trafik-

brott?

:He [3 Nej

  



Vi på Väg- och Trafikinstitutet

TACKAR för Din medverkan!

 

 

  

 

  
  

Kontrollera att Du besvarat

samtliga frågor.

 

Lägg därefter formuläret i det kuvertet Du får av personalen

och som är adresserat till VTI.

Klistra igen kuvertet och ge det till den person som ansvarar

för det hela. Det skickas med nästa postgång

Som tack för Din medverkan nu får Du

Väg- och trafikboken som vi hoppas ska vara till glädje.

Vi ber att få återkomma med ett nytt

frågeformulär ett halvt år efter frigivningen.

Dina svar är viktiga

för denna undersökning!

Vi räknar med Din fortsatta medverkan eftersom Dina svar har

stor betydelse för rattfylleristraffets framtida utformning.

Klippes bort när

 

svaret tagits emot
på VT, VT! kan sända frågor till mig om drygt ett halvt år under adress:

(TEXTA)

Namn:......................................................................... ..

Gatuadress: ............................................................... ..

Postnummer: ....................................... ..

    

Kriminalvården har från och med nu inget att göra med under-

sökningen!



Löpnr: ................ ..

 

Hej!

För ett halvår sedan besvarade Du ett antal frågor om alkohol och trafik.

Jag hoppas att Du även vill svara på dessa sista frågor.

Svaren är viktiga för det framtida arbetet med trafiksäkerheten.

Det är av stor betydelse för resultatet av undersökningen att alla ställer upp och besvarar frågorna

Därför hoppas jag verkligen att Du sätter Dig i lugn och ro och besvarar samtliga frågor .

OBS! Du riskerar ingenting for de eventuella brott som Du medger i svaren.

Ditt svar blir en siffra i en tabell.

Lägg sedan formuläret i medföljande kuvert, adresserat till Väg- och Trañkinstitutet.

Vänliga hälsningar!

Jan Tömros

013-204 000

Som tack för Din medverkan

lottaf "VTI ut 50 st miniradioapparater (värde ca 75:-).

  

1. Anser Du att den som äterfalliti 5- Att köra bil med Fromme Något Över'
rattfylleri ska dömas till fängelse? gräns?" för rationykterhet (0,5 Promille)
:1 Ja :1 Nej anser Jag är:

(1)l:] Helt i sin ordning
Om svaret är nej, vad anser Du att man (2),: En aning oansvangt

ska dömas till? _
(3)D Ganska oansvangt

(4)D Mycket oansvangt

6. Att köra bil med promille vid gränsen
för rattfylleri (1,5 promille) anser jag är:

, , (1)l:| Helt i sin ordning
2. Gränsen för rattfylleri går Vld _ _
1,5 promme_ 2)i:] En aning oansvangt(

Vilken promillegräns tycker Du (3)i:i Ganska oansvangt

är lämplig ? (4)D Mycket oansvangt

---------- -'pr°mi"e 7. Att köra bil dagen efter en fest där
man varit ordentligt berusad anser jag är:

3. Gränsen för rattonykterhet går vid 0,5 _ _ _
(1)El Helt I sun ordningpromille.

Vilken promillegräns tycker Du är (2):) En aning oansvarigt

Hmmm? (3)D .Ganska oansvangt

.......... .promille (4):) MY°ket°ansvari9t

8. Hur ofta har Du det senaste halvåret
druckit så mycket alkohol att Du känt Dig
lätt berusad?

(1)l:] Dagligen

(2):) Några gånger i veckan

(3)[:J En gång i veckan

(4B Ett par gånger i månaden

(5)l:1 Ca en gång i månaden

(6)!3 Mera sällan

(7)Ei Aldrig

4. Att köra bil med promille något under

gränsen för rattonykterhet (0,5 promille)

anser jag är:

(1)l:] Helt i sin ordning

(2)D En aning oansvarigt

(3)i:l Ganska oansvarigt

(4)C] Mycket oansvarigt

   



  

9. Hur ofta har Du det senaste halvåret
druckit så mycket alkohol att Du känt Dig
ordentligt berusad?

(1)[:I Dagligen

(2)EJ Några gånger i veckan

(3)D En gång i veckan

(4)I:I Ett par gånger i månaden

(5)[:l Ca en gång i månaden

(6)E] Mera sällan

(7)l:1 Aldrig

10. Hur mycket pengar har Du det
senaste halvåret lagt ner på inköp av
alkohol?

(1)I:I Mindre än 50 kr i veckan

(2)I:I Mellan 50 kr och 200 kr i veckan

(3)[:l Mellan 200 kr och 500 kr i veckan

(4)I:] Mellan 500 kr och 1000 kr i veckan

(5)D Mer än 1000 kr i veckan

11. Hur mycket alkohol tillåter Du Dig
själv att dricka om Du tänker köra bil en
timme senare?
(1 starköl = 4 cl sprit=1 glas vin)

(1)l:l Ingenting

(2)l:l Högst en flaska lättöl

(3)D Högst en flaska starköl

(4):) Högst två flaskor starköl

(5)[:I Högst tre flaskor starköl

(6)l:] Fyra flaskor starköl

(7)D Mer

12. Hur många gånger det senaste halv-
året har Du kört Iått berusad?

(UD Ingen gång

(2)D 1-2 gånger

(3)I:I 3-5 gånger

(4)l:l mer än 5 gånger

13. Hur många gånger det senaste halv-
året har du kört ordentligt berusad?

(HEJ Ingen gång

(2)l:] 1-2 gånger

(3)EJ 3-5 gånger

(4)D mer än 5 gånger

 

14. Har Du den senaste tiden druckit
lika mycket alkohol som före anstalts-
vistelsen?

(UD Jag dricker mera nu

(2)El Jag dricker ungefär lika mycket

(3)|:J Jag dricker mindre nu

(4)D Jag har slutat dricka

15. Har Din familj eller Dina vänner under
det senaste halvåret klagat över Dina
dryckesvanor?

(1 )D Ja, många gånger

(2)D Ja, någon enstaka gång

(3):) Nej, aldrig

16. Misstänker eller anser Du att Du har

alkoholproblem?

(1) D Ja

(2) E] Kanske

(3) D Nej

17. Har Du under det senaste halvåret
sökt hjälp på grund av alkoholproblem?
(tex AA, Länkarna, läkare, behandlingshem,
företagshälsovård)

(UD Ja

(2)[] Nej

Om svaret är ja, vilken form av hjälp?

18. Har Du det senaste halvåret använt

värk-, Iugnande-, eller sömn-mediciner?

(1)I:I Ja, regelbundet

(2)l3 Ja, men sällan

(3)I:I Nej, inte alls

Om svaret är ja, skriv här namnet på

medicinerna:

(T ex: paraflex comp, valium, sobril, mogadon)

19. Har Du under det senaste halvåret
prövat någon av följande narkotika?

Heroin D Ja D Nej

Amfetamin [3 Ja EJ Nej

Hasch E] Ja I:) Nej

Kokain D Ja E] Nej

Annat E] Ja :1 Nej

  



20. Jämför Din situation nu med tiden före anstaltsvistelsen.

Upplever Du nägra skillnader beträffande:

Bättre nu Ingen skillnad Sämre nu

Dina relationer till familj/anhöriga ...................... .. :I .................... .. El .................. .. CJ

Självförtroende .............................................. .. El ...................... 1:1 .................. .. D

Allmänt hälsotillstånd ...................................... .. El ...................... E1 .................. .. D

Nattsömnen ...... ........................................... .. E1 ...................... El .................. .. D

Innehållet i fritiden .......................................... .. El.................... .. El .................. .. D

Arbetssituation ............................................... .. :I.................... .. E1 .................. .. D

Bostadssituation ............................................ .. El.................... .. C1 .................. .. E]

Ekonomi ........................................................ .. :i.................... .. C1.................. .. I:)-

21. Kan Du komma på något annat som har förändrats sedan anstaltsvistelsen

vad gäller Din Iivsföring?

(HD Nej

(2)E] Ja, försök att beskriva:
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Kontrollera att Du besvarat alla frågor!

Lägg sedan frågeformuläret i det frankerade kuvertet och

posta det till Väg- ochTrafikinstitutet.

TÃC'JC är

Din

medverlâan ! !





Bilaga 2

Sid 1

Öppna frågor rörande kursvärdering

Kursdeltagarnas svar direkt efter avslutad kurs dels på följdfrågor till frågorna "Saknade Du

något som borde ha ingått i kursen?" (fråga 51) och "Tycker Du att något behandlades

alltför ingående?" (fråga 52), samt på frågorna "Vilket var det bästa med kursen?" (fråga 53)

respektive "Vilket var det sämsta med kursen?" (fråga 54).

I sammanställningen nedan finns noterat de fall där personen i fråga antingen var man med

annat huvudbrott än rattfylleri eller kvinna (samtliga med rattfylleri som huvudbrott).

a. Män med rattfylleri som huvudbrott (n=229)

Fråga 51 Fråga 52 Fråga 53 Fråga 54

Svar från 57 Svar från 34 Svar från 181 Svar från 149

Bortfall 2 Bortfall 4 Bortfall 48 Bortfall 80

Totalt 59 Totalt 38 Totalt 229 Totalt 229

b. Män med annat huvudbrott än rattfylleri (n=12)

Fråga 51 Fråga 52 Fråga 53 Fråga 54

Svar från 12 Svar från 12 Svar från 8 Svar från 7

Bortfall 0 Bortfall 0 Bortfall 4 Bortfall 5

Totalt 12 Totalt 12 Totalt 12 Totalt 12

c. Kvinnor (samtliga med rattfylleri som huvudbrott) (n=21)

Fråga 51 Fråga 52 Fråga 53 Fråga 54

Svar från 9 Svar från 9 Svar från 19 Svar från 16

Bortfall 0 Bortfall 0 Bortfall 2 Bortfall 5

Totalt 9 Totalt 9 Totalt 21 Totalt 21

VTl RAPPORT 371



Bilaga 2

Sid 2

   

Fråga 51 Fråga 52 Fråga 53 Fråga 54

Bättre disciplin hos All information till Dålig samman-

kursdeltagarna stor nytta hållning hos kurs-

deltagarna

Videofilmerna Information Frihetsberövandet

borde handla mer

om svenska förhål-

landen

Praktiska övningar För mycket upp- Allmänna ombudet

repningar och läkaren

Fyllekörningen Alkoholism AA Några av video-

filmerna

 

Mer om själva tra- AA och läkaren För mycket om al-

    

fiksituationen koholisten

AA Länken

Kost och närings- Besök av läkare Kost och närings-

lära och AA lära. Lärarna var

ibland dåligt förbe-

redda

Redan utvecklad Allmänna ombudet Upprepningarna

alkoholism

(Kvinna) Alkohol Studiebesöken, För mycket hjärn-

Mer information

om narkotika

vissa föreläsare tvätt. Tror ni att det

hjälper?

     

Bättre insikt i vissa För mycket upp-

detaljer repningar

Studiebesök på Allt tjat

länkarna (frisk luft)

Vet mer om alko- Upprepningar

holskador

Gav insikt i alko- För kort

holproblemet

(Kvinna) Lärt mig om alko- För mycket dödtid.

hol och mitt eget Borde vara fler

VTI RAPPORT 371

dnckande alkoholister som

berättar om sitt liv



Fråga 51 forts

Bilaga 2

Fråga 52 forts

Sid 3

Fråga 53 forts

Att tala med andra i

samma situation

Fråga 54 forts

För mycket dödtid

 

En del Videofilmer Ej gått igenom allt

kursmaterial

 

Belysning av alko-

holproblemet

 

Insikt om alkoho-

lens verkningar

Finns inget nega-

tivt

 

Mindre prat om al-

koholism, mer om

rattfylleri

Alkoholism Man slipper me-

ningslösa jobb

För tjatigt

 

Besöket från AA

(obehagligt)

 

(Kvinna) Den var mångsidig Inget

 

Man får lära sig om

alkoholens verk-

ningar

Enformigt

 

Insikt och kunskap

i ämnet alkoholism

 

Alkohollektionerna Inget

 

Lektion

 

Lite mer motion Läran om alkohol, i

stort sett allting

Inget

 

Informationen i sin

helhet mycket bra

 

Mer kompetent folk Lite mycket hjärn-

tvätt, kanske berät-

tigat i en del fall

Läkarens tal Inget direkt, möjli-

gen att kompeten-

sen borde vara

bättre hos lärarna

 

VTI RAPPORT 371

Alkoholister hit och

dit, mera trafik!



Fråga 51 forts Fråga 52 forts

Bilaga 2

Sid 4

Fråga 53 forts

Alla lektioner var

mycket givande.

Har fått mig en

verklig tankestäl-

lare

Fråga 54 forts

Inget var dåligt

 

Något om ärftlig-

het; något om

varför en del

familjer med ärftlig

alkoholism för-

döms av samhället

Initiativet Vissa lärare illa

pålästa

 

Filmerna borde

vara bättre

 

Besök av nyktra Att det ska ta en

 

alkoholister hel månad på

anstalt för att gå

kursen

Besök av AAoch Statistiken

länkarna

 

Reaktionsteknik-

funktion

Representanter för

AA etc

Bra ledare. Gott ut-

rymme för diskus-

sioner

Torra fakta med

Bedrup

 

Bättre filmer som

visar alkoholprob-

Iemen bättre (NTF,

Kamraterna

(nästan alla hade

samma problem)

Tråkiga Videofil-

mer. Bättre med

autentiska skåde-

  

polisen) spelare

Mer personliga be- Lättillgänglig För att få timmar

sök av kursdelta- för stort

gare, polis, advo- vårdarantal

kat åklagare,

(Önskemål 2-3 st)

(Kvinna) Ove Video om familjen

Grupparbete och dysfunktionell

familj
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Information om

spritens verkan på

kroppen



Frå a 51 forts Fråga 52 forts

Bilaga 2

Sid 5

Fråga 53 forts

Information om al-

koholens skadliga

effekter

Fråga 54 forts

Ingenüng

 

Läkaren som ta-

lade om alkoho-

lens bidrag till

sjukdomar

Kostpyramiden

kanske lite i utkan-

ten på kursen

 

Många upprep-

ningar

 

Information om ev.

Hsker

Olika upprepningar

 

Information om al-

koholens skade-

verkningar

 

lnformation ialla

ämnen

För lite

 

Besök av polis,

åklagare, RIA, LP-

stiftelsen, Länkarna

Fått så mycket

kunskap att jag fått

en annan syn på

alkohol

Vissa lektioner var

långrandiga

 

Alkoholens skad-

liga effekt på krop-

pen. AIkohoIist-

familjens problem

Kostläran

 

Mera motion Information + vi-

deo om alkoholens

skadeverkningar

För lite information

om länkarnas ar-

bete

 

Föreläsare, typ al-

koholforskare. En

djupare dialog med

kursdeltagarna

Videofilmen 1,9

promille. När alko-

holen tar kom-

mandot över

människans bete-

ende. Då måste

man tänka efter

före!

Att motionen inte

genomfördes dag-

ligen

 

En före detta alko-

holist som kursle-

dare
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Motionen Nykterister som

kursledare



Fråga 51 forts

Bilaga 2

Fråga 52 forts

Sid 6

Fråga 53 forts

Motionen och att

man fick veta vilket

problem alkoholen

är för landet

Fråga 54 forts

Att behöva sitta

 

En nykter alkoho-

list berättade om

hur det var i verk-

ligheten

 

Andra AA-are be-

rättade hur dom

löst problemet

Inget

 

Samtalsgrupp För mycket video-

tittande

 

Större vikt vid kost-

och näringslära

samt motion varje

dag

Insikt i vad som

händer i kroppen

vid alkoholkon-

sumtion. Insikt i det

kemiska beroendet

Videofilmerna av

varierande kvalitet

 

Alla sakkunniga

man fick lyssna på,

med erfarenhet av

alkoholism

(Skrämmande men

bra)

Inget

 

Bra framförande,

bra studiematerial

Vissa saker för

malande, då blev

det jobbigt

 

Alkoholister, inte så

mycket om rattfyl-

En film om en

amerikansk familj

För mycket läkare

som pratade om

    

lerister som förlorade sin alkoholism
doner

Sune Träsmaken

Alkoholism Att den tog slut

Vet ej Vet ej

(Man, ej rattfylleri All information Vet ej

som huvudbrott)
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Fråga 51 forts Fråga 52 forts

Bilaga 2

Sid 7

Fråga 53 forts Fråga 54 forts

    

(Kvinna) Varning och upp- Tjatig

lysning om skador

Allt som man fått Att vårdarna tror att

veta om alkohol man är alkoholist

som man inte

visste

Alla som kommer Det pratas mycket

hit är likadana, om alkoholism.

tycker det är bra Precis som man

skulle vara alkoho-

list bara för det här

Ingen kommentar Ingen kommentar

Fler körkortsfrågor, Det mesta var bra Vet inte

folk från behand-

lingshem som har

erfarenhet

 

(Kvinna)

Mer föreläsningar,

besök i samhäl-

let,enskilda pati-

enter etc. Alt. be-

sök på behand-

lingshem typ

Minnesota-model-

len

För mycket alko-

hol, för lite medi-

cinska följdverk-

ningar. Här kunde

man visa video på

patienter i av-

skräckande syfte

Kursmaterialet, f Ö

se ovan

Ojämn åldersför-

delning - könsförd.

(en kvinna bland

åtta män). En mer

homogen kurs ger

bättre resultat

 

Definitionen på al-

koholism

Man fick prata av

sig och kasta lite

förnekande

Inget speciellt

 

Matlagning - klåd-

vård

Att se problemen

på ett mera klar-

synt sätt

Inget speciellt

 

Matlagning. Mitt liv-

lektionerna,

id rottsaktiviteter

Morgongymnastik,

friskvård

 

Alkohollektionerna,

idrottsaktiviteter

Avslappning
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Man får svar på alla

frågor om alkohol

Det var samma sak

flera gånger



Fråga 51 forts Fråga 52 forts

Bilaga 2

Sid 8

Fråga 53 forts

Idrotten med

konditionshöj-

ningen

Fråga 54 forts

Att jag blev sedd

som alkoholist

 

Nyare information,

inte gammal

Att det är farligt att

köra bil påverkad,

man ska inte dricka

så att man blir

beroende

Att det verkade

som om alla var

alkoholister, vilket

inte är sant

 

Man fick den in-

ställningen att man

var alkoholist bara

     

för att man åkt dit

för rattfylleri

Diskussionerna

efter föreläsning-

arna. Fysisk trä-

ning

Läkaren

Läkarbesöket Upprepningarna

Körkortsfrågorna. Gymnastik

Mitt liv

Mer innehållsvaria- Alkohol ldrottsutövningen Se ovan

tion i kursen

 

Mer om trafik Motion Lite för mycket om

alkohol

 

En diskussion med

åklagare

Kvällsmöte på AA För lite motion

 

Tog upp den me-

dicinska delen för

lite, skadeverk-

ningar och följder

VTI RAPPORT 371

Att få lyssna till

människor som

varit alkoholister

och hur de kunnat

återgå till ett nor-

malt Iiv utan sprit

Utbildningen och

förmågan att göra

ämnet intressant

för alla. Förmågan

att få igång en

diskussion



Fråga 51 forts

Det borde varit

större anknytning

till trafikfrägor, mer

tid för körkortsfrå-

gor (överklagande

etc)

Bilaga 2

Fråga 52 forts

För mycket sta-

tistik, man kan inte

tillgodogöra sig

denna

Sid 9

Fråga 53 forts

Det korta besöket

av allmänna om-

budet. Försäk-

ringskassans be-

sök

Fråga 54 forts

Att TSV uteblev

 

AA-information.

Länsstyrelsen

 

Nästan allt Ganska dåliga

(amerikanska)

Videofilmer

 

Alkoholism Man blir betraktad

som alkoholist

 

Läkarens lektion Så många olika

pratade att nästan

alla sa samma

saker

 

Bra information För mycket upp-

repningar

 

För mycket om al-

kohol

Filmerna Vet ej

 

Fakta

 

(Kvinna)

Skrämmande om

rattfyllon!!

Hjärnan. För

mycket tjat!

Filmerna, ameri-

kanska, effektivt

skrämmande,

sanna!

Alkoholistläkaren.

Skippa dom

 

Kalla fakta, inte en

massa genomskin-

liga lögner

Förnekandet. Det

är en stor bluff för

att rädda samhället

från ansvar

Att den var slut Att den började

 

Inget speciellt

 

Människor med al-

koholskador tror

Ett meningsfullt ut-

byte av andras

Fellagda besöks-

tider. Mer prome-

 

jag skulle vara bra dilemma nader (ca 1 tim) på

eftermiddagen

Om spriten Inget
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Fråga 51 forts Fråga 52 forts

Bilaga 2

Sid 10

Fråga 53 forts

Alkoholens nega-

tiva påverkan på

familj och andra

Fråga 54 forts

Bristande kunska-

per och engage-

mang hos vissa

 

närstående kursledare

Studiebesök på Besök från Aa, Vissa av kursle-

något behand- samt att få gå på darna var dåliga på

Iingshem, fler tra-

fikfrågor, samt

läkarbesök

ett öppet AA-möte.

Besöket av länsrät-

ten

att föra fram kurs-

informationen; de

läste bara innantill

och verkade inte

särskilt intresse-

rade, samt att de

utgick från att

samtliga var alko-

holister, vilket ej

    

var fallet

Information från Jag blev upplyst Det förekom lärare

TSV bl a. Doktor om vad sprit kan som inte var bra

som berättar om ställa till med

alkoholskador

Mer besök typ AA Upplysningar, Vissa lärare. För

information mycket video med

diagram och sta-

tistik

Att jag fick lära Utbildning av före-

känna mig själv dragshållare

och andra i samma

läge

Mer fysisk träning

 

Alkoholism Ger bättre utbyte För mycket påstå-

  

VTl RAPPORT 371

än ett vanligt enden om vem

fängelsestraff eller vilka som är

alkoholister

Statistik och kän-

nedom om krop-

pen samt ev.

motåtgärder

Personer som har Allt var bra

varit med plus

filmer



Fråga 51 forts Fråga 52 forts

Bilaga 2

Sid 11

Fråga 53 forts

Variation. lngen

försökte tala om för

en att man är

alkoholist, man

behövde bara

komma underfund

med det själv, om

man hade problem

Fråga 54 forts

Lite för lite infor-

mation innan kur-

sen, man visste

inte vad det var för

kurs

 

No10

 

Har fått insikt i al-

koholens verk-

ningar

 

Anpassning efter Alkoholism

kursen och fängel-

sevistelsen, om

man har alkohol-

problem

Det är vård i ordets

rätta bemärkelse.

Läraren + motio-

nen

Det var lite mycket

prat om alkoholism

 

Fick veta mer än

man visste tidigare

om alkoholens

påverkan

Det var lite tjatigt

på slutet - samma

saker om igen

 

Anonyma alkoho-

lister

Mer aktuell sta-

tistik. Svenska

Fått kunskap och

möjlighet att utvär-

Att resurser saknas

för att samtliga RF

     

Videofilmer dera ett beteen- ska kunna deltaga

demönster i mitt liv

Upplysning

Fysisk träning Vet ej

(Kvinna) Medicinsk infor-

mation

Lektionerna om För lite motion och

"Mitt liv" frisk luft

(Kvinna) Alkoholism (det Intressanta video- Inget var direkt då-

kändes som om vi

utpekades som

alkoholister trots

att de flesta ej var

det)

Information om

kombinationen

narkotika/ bilkör-

ning
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filmer ligt. Lite väl mycket

upprepningar om

alkoholism



Bilaga 2

Fråga 51 forts Fråga 52 forts

Sid 12

Fråga 53 forts

Han som informe-

rade oss om kör-

kortsfrågor

Fråga 54 forts

För mycket tjat om

alkohol samt upp-

repningar

 

Allt var bra Att ej få komma ut i

friska luften. Det

skulle vara en

halvtimmes pro-

menad varje dag

       

Alkoholism Att man fick lära Brist på humor hos

något som man de inblandade

inte hade så

mycket insikt i

Alkohollektion Studiebesök

(rådgivningsbyrå)

(Kvinna) Påstâendet att vi Ingenting 1. Dåliga lärare

Väl organiserade alla var alkoholister 2. Konstant syf-

lärare tande att vi är

alkoholister

3. För Iångdraget

(Kvinna) Upplysning Upprepningarna

Man fick lära sig För lite motion. Det

hur kroppen ska- blev tjatigt med allt

das av alkohol prat om alkohol

AA alkoholister Hemkunskap

Mer trafikkunskap, Alkoholfrågorna Man fick veta För mycket alko-

lite mer motion var lite för mycket mycket mer än holfrågor; det blev

ifrågasatta innan lite tjatigt

 

Det blev så tjatigt

  

Mer information Inget speciellt ingenting

om sjukdomar i

samband med

alkohol

Man tänker efter Mycket var tjatigt,

hur man dricker men det var väl

själv meningen
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Fråga 51 forts

Fysisk träning vil-

ket utlovats

Fråga 52 forts

Bilaga 2

Sid 13

Fråga 53 forts

Blandningen av ar-

bete och teori gör

att tiden går fortare

Fråga 54 forts

Sista veckan blev

mest upprepningar

 

Allt Inget

 

Information om

motionens bety-

delse och även

viss utövning

Man har fått en

varning om alkoho-

lens faror

För lite information

om motionens

betydelse

 

Fått tala om saker

som berör alkohol

med kursdeltagare

 

De 12 stegen Ingen motion

 

Fler specialister

inom alkohol

Tankeställare inför

framtiden

Dålig argumenta-

tion

 

Bättre samordning

mellan kursledare

Allt är viktigt och

kan med erfarenhet

förbättras

     

Besök på AA Besök på

Lindängen

Besök på behand- Beroende och tole-

lingshem rans, skadeverk-

ningar

Vet ej. Mycket var För mycket filmtit-

bra tande

I genomsnitt allt Inget

(Kvinna) Information om

droger och dess

verkan m m

 

(Man, ej rattfylleri

som huvudbrott)

Skadeverkningar

och följder efter en

längre tids alko-

holkonsumtion

Att den bara var en

månad
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Insikter om vilka

möjligheter till hjälp

detñnns

För mycket folk

som höll i kursen



Fråga 51 forts Fråga 52 forts

(Kvinna) Vad som händer

Mindre fakta och efter långvarigt

mer plats för dis- drickande

kussion

Bilaga 2

Sid 14

Fråga 53 forts

Personer som varit

alkoholister berät-

tade om sin kamp

Fråga 54 forts

All upprepning

 

Mitt liv av en nykter

alkoholist

 

(Man, ej rattfylleri

som huvudbrott)

AA-människor

samt folk från

Minnesota

Beteendefilmerna Saker som inte har

med alkoholism att

göra

 

Bättre insyn i alko-

holens inverkan

 

Fler studiebesök Information om al-

kohol

Vet ej

 

Man "vaknar upp"

om alkohol

Ganska mycket

prat om alkoholism

 

Läkarens medver-

kan

Att man kom un-

derfund med vilka

problem man halt

och fortfarande har

med alkohol

Allt har varit bra

 

(Man, ej rattfylleri

som huvudbrott)

Filmer där man

kände igen sig

Vet ej

 

Kurs i första hjäl-

pen A + B + C

Hela kursen

 

Tid att observera

och relatera inf. till

sig själv, arbets-

kamrater och vän-

ner. Diskussion

med lärare och

Övriga under

öppna former
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Allt var bra



Bilaga 2

Sid 15

Fråga 51 forts Fråga 52 forts Fråga 53 forts

Killen från AA. Dis-

kussionerna kring

Medicinska effek-

terna (varför

Fråga 54 forts

För mycket

staplande av fakta.

         

mycket och gick alkoholen Borde varit mera

för fort) diskussioner

Vet ej Vet ej

Mera realistiska Blev påmind om En del amerikan-

bilder på skadade alla risker, skador ska filmer var tön-

organ och elände som tiga

spriten för med sig

4 Vet inte

(Man, ej rattfylleri Att det inte före- Lite väl dåligt för-

som huvudbrott) kom så mycket beredda lektioner

moraliserande

Information om ti-

digare okända

begrepp

A.A. För lite motion

Rådgivningen

Matlagning, AA,

Länsstyrelsen,

Rådgivningsbyrân

(Kvinna) Videofilmerna. Hur Allt var bra

alkoholen påverkar

kroppen

Individuell rådgiv- Statistik Boken "Alkoholism För mycket sta-

en familjesjuk-

dom". Polisens och

fd missbrukares

föredrag

ning tistik. Grupparbe-

tena borde handlat

om ett tänkt prak-

tikfall

 

Någon som varit

på behandlings-

hem att jämföra

med. Allt var bra,

tycker jag

Vet ej

 

Information om al-

koholens medicin-

ska skadeverk-

ningar

Videofilmer om

amerikanska alko-

holproblem
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Videofilmer



Fråga 51 forts Fråga 52 forts

Bilaga 2

Sid 16

Fråga 53 forts

Allt var ganska bra

Fråga 54 forts

Ganska dåliga vi-

deofllmer

 

Att få lära sig inte

bara om alkohol

utan även proble-

men runt omkring,

typ familjen, job-

bet, kompisar,

sjukdomar och hur

man kan behandla

alkoholism

 

(Man, ej rattfylleri

som huvudbrott)

Att man verkligen

fått upp ögonen för

hur allvarliga prob-

lem man har med

spriten

Inget

 

Statistik Gruppsamtalen

och besöken från

AA

Videobanden

     

(Kvinna) Att utnyttja tiden

Grupparbete här i stället för att

bara städa etc

Att jag aldrig blan- Upprepningar, alla

dar alkohol och borde ha samma

trafik igen s k kursstart

(Kvinna) Dom amerikanska Psykologen i sven-

Grupparbete t ex filmerna ska filmen; mycket

jobbig person att

lyssna på

Domstolarnas och Allt var bra

polisens sätt att

bedöma straff

Allt Inget

 

Förebyggande

åtgärder

I stort sett hela

kursen var bra
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lnblick i problem.

Bra kamrater



Bilaga 2

Fråga 51 forts Fråga 52 forts

Sid 17

Fråga 53 forts

Man fick sig en

tankeställare

Fråga 54 forts

Man kände sig ut-

pekad som alko-

holist. Lokalens

ventilation urusel

 

Mer om skador på

kropp och hjärna

Man blev mera

upplyst om alkoho-

lens verkan och

skador

Vet ej

 

Filmer som slutar

bra, dvs de som

har kommit till rätta

med sina problem

Läkarens genom-

gång av följdska-

dor

En del lärares

oförmåga att få

igång en dialog

 

Kunskap om alko-

hol

Där religion kom

med

 

Information om al-

kohol. Information

från Trafiksäker-

hetsverket

 

(Kvinna) Information om

körkort, om sprit-

konsumtion

 

Alkoholens påver-

kan på kroppen

 

Alldeles för mycket

statistik

Alla besök bra.

Fysisk träning

För lite diskussio-

ner. Man har inget

eget rum där man

kunde prata ut

efter kursen

 

Att man kände igen

sig. Blir medveten

att man får se upp

Försäkringskas-

sans lektion var

onödig

 

Mer expertis utifrån Att den över huvud

taget finns. Har

verkligen fått mig

att tänka efter.

Blev irriterad över

att man hela tiden

vill få en att er-

känna att man är

alkoholist
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U pplysningarna

samt vad spriten

kan förstöra



Fråga 51 forts Fråga 52 forts

Bilaga 2

Sid 18

Fråga 53 forts Fråga 54 forts

 

Samvaron

Inget Inget

Man utgår från att

alla har alkohol-

problem

Alternativ som att Att gruppen var li- Den var för utdra-

ha hobby m m i ten gen på för lång tid

stället för alkohol-

problem

(Kvinna) De heta diskussio- Upprepningarna

nerna var bra

(Kvinna) Allting Inget

(Kvinna) Man blir klassad För mycket om al-

som alkoholist kohol. För mycket

upprepningar

Trafikinformation Alkoholism

om alla dödade

och skadade pga

rattfylleri

Skadorna av alko-

hol

Man utgick från att

alla hade problem

med spriten

Kunskaperna om

alkohol

Kanske en aning

för mycket upp-

repning

    

Bättre beskrivning Information och inget

av skador av organ insikt

och kropp

Att man kom till Morgongympan,

insikt med sig själv kanske

och ens eget för-

hållande till alkohol

Allt Inget

Ett antal nyktra aI- 1. Life story En del oerfaren

koholister bland 2. Video personal

personalen
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3. Grupparbeten



Fråga 51 forts

Övningskörning.
Mer information

om alkoholens

skadliga inverkan i

trafiken. Myndighe-

ternas åtgärder

Bilaga 2

Fråga 52 forts

Sid 19

Fråga 53 forts

Att man fick vet-

skap att man kon-

sumerade alldeles

för mycket alkohol

Fråga 54 forts

Att man samarbe-

tade med elever

som inte kunde

förstå alkoholens

skadliga inverkan

vid bilkörning, att

man fick umgås

med intagna som

inte gick Rattfällan.

Eget dagrum, TV-

rum saknades, så

att man kunde

samtala även

kvällstid

 

Alkoholens inver-

kan på kroppen

och alla faser i en

alkoholists liv.

Både det negativa

och det positiva

Mycket upprep-

ningar i Videofil-

merna

 

Fin sammanhåll-

ning. Fina diskus-

sioner

Inget

 

Mycket bra info om

spritens verkan på

kroppen

Dålig variation på

filmerna

 

Den grava alkoho-

Iistens sociala

situation

Samvaron med

deltagarna, vilka

var i samma situa-

tion

Återupprepning av
samma beteenden

i samtliga filmer

 

Besök på Länkarna Upprepningar

 

Mera Öppna dis-

kussioner

Läkarna alltför ego-

tnppade

Den medicinska

delen

För mycket guds-

tjänst över det hela

 

Slöa kursdeltagare

och lärare. Dålig

disciplin

 

Nyttig erfarenhet För mycket raster

 

Hur ska man våga

utan sprit
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För mycket repeti-

üoner

Träffa andra med

samma problem

och diskutera

Svaga lärare + re-

petitionsavsnitt



Fråga 51 forts Fråga 52 forts

Bilaga 2

Sid 20

Fråga 53 forts

Det mesta var bra

Fråga 54 forts

 

(Man, ej rattfylleri

som huvudbrott)

Det är bra att ratt-

fällan finns

 

(Man, ej rattfylleri

som huvudbrott),

Filmen 1,9 promille Den var för kort

 

Allt var bra

 

Videofilmerna Oerfaren personal

(det finns även

erfaren personal)

 

Man har lärt sig

mera om alkoho-

lens skadeverk-

ningar

 

Att man inte fick se

filmer som är posi-

tiva
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Läkaren. Föredra-

gen. Gemenska-

pen

Filmerna



Bilaga 3

Sid 1

Öppen fråga rörande Iivsföring

De matchade personernas (168 personer i varje grupp) svar 6 mån efter anstaltsvistelsen

på följdfrågan till frågan "Kan Du komma på något annat som förändrats sedan anstalts-

vistelsen vad gäller Din Iivsföring?

*Samtliga som besvarade denna fråga jakande (56 kursdeltagare samt 70 kontrollpersoner)

besvarade även följdfrågan: "Försök att beskriva".

a. Kursdeltagarna

- Jag tänker på ett helt annat sätt nu. Jag försöker att ställa allt till rätta som jag gjort fel

förut genom att supa mej genom livet. Men det är slut nu.

- Har kommit till insikt att alkohol och bilkörning inte hör ihop. Anstaltsvistelsen blev en

läxa för mej.

- Jag kör aldrig bil full.

- Slutade dricka redan 1 år innan anstaltsvistelsen, men har efter denna blivit alltmer

övertygad om att inte använda alkohol. Har dessutom blivit mer medveten om min

kondition och mitt fysiska tillstånd.

- Äter på regelbundna tider rätt kost. Lättare få kontakt med andra människor.

- Jag ser livet på ett helt annat vis. Jag är en nykter alkoholist.

- Dricker mycket mindre, nästan inget.

- Hela tillvaron blir mycket behagligare och rikare om man lever nyktert alltid.

- Att aldrig mer sätta mej att köra med alkohol i kroppen.

- Stabilare förhållande gentemot min kvinna.

- Viss insikt i alkoholens medicinska och psykologiska inverkan. Rattfällan gav mej en

mening med straff/påföljd. Rattfällan borde samtliga få deltaga i.

- Jag mår bättre både fysiskt och psykiskt. Har fortsatt springa som jag började med

när jag var på anstalten. Jag dricker knappt aldrig längre.

- Jobbar mera.

- Jag ska bli pappa och har ett arbete som jag trivs med som fisken i vattnet. Livet på

anstalten var att mitt självförtroende var ganska ostabilt ett tag, och även före den

händelse som gjorde att jag hamnade där.
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Sid 2

Det är ju helt klart att man inte sätter sig i en sådan situation mer. Både för mej själv

ochföranhönga.

Annan Iivssyn, mer positiv i arbete och fritid.

Studerar mitt beteende noggrannare, är mer på min vakt för frestelser.

Jag festar mindre och har nu på senare tid slutat dricka helt, och mår bra.

Jag har mist kontakten med mina barn i och med förlusten av körkortet.

Jag skulle aldrig köra bil med alkohol i kroppen eller låta någon annan köra.

Sätter mej aldrig bakom ratten. Tar det lugnare med spriten, håller mig mest till öl och

vin.

Jag dricker mycket mindre alkohol.

Jag kommer aldrig mer att köra bil berusad, men det har inte med anstaltsvistelsen att

göra utan pga att det sved ordentligt att bli av med körkortet.

Tack vare rattfällekursen samt hjälp från Rikslänkarna och Företagshälsovården har

jag kunnat helt avstå från alkohol, samt fått en ljusare syn på livet och tillvaron.

När det känns oroligt tänker jag på de fina personerna som ledda kursen.

Har klarat teoriprov och uppkörning för bil, dvs återfätt körkortet. Är nu äter en hel

människa igen.

Dricker mindre.

Jag har gett mej den på att klara mitt liv bättre nu än före.

Jag mår betydligt bättre nu, och har lärt mej att skilja på rätt och fel. Ett plus till Gran-

lohögs alkoholkurs.

Jag har kommit till insikt. Livskvalitet.

Genom Rattfällan fick jag en ny syn på mina alkoholproblem, och inser mer och mer

hur fängelsestraff för alkoholproblem är ett felaktigt beslut.

Just drickandet har minskat betydligt efter kursen, tex när man visade alla effekter

och all fakta om alkohol och vart det kan leda till.

Att aldrig dricka sprit och köra bil samtidigt.

Jag skulle aldrig mera kunna köra full mera i mitt liv.

Kommer icke att sätta mig i bil berusad mer. Rattfällekursen var mycket bra. Den

borde ingå för alla som åker in för rattfylla. För mej personligen så fick man sig en

tankeställare.
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Sid 3

- Upptäckten att det som drabbar andra även kan och har drabbat mig.

- Fast anställning, vilket innebär minskad alkoholkonsumtion.

- Jag har tänkt om när det gäller alkohol och bilkörning. Kommer att skilja väldigt noga

på dessa två.

- Har blivit nykter på heltid. Kör aldrig mer bil så länge jag är utan körkort. Ser mer

positivt på framtiden osv.

- Roligare att arbeta.

- Jag har fått en helt annan syn på tillvaron, på kvinnor och andra människor.

- Min inställning till alkohol och trafik har blivit bättre.

- Att aldrig köra bil med alkohol i kroppen.

- Jag har fått en helt annan syn beträffande alkohol efter Rattfällekursen.

- Eftersom jag har insett att jag har svårt att kontrollera alkoholen, har jag undanhållit

mig från ställen där alkohol är med i bilden, tex diskotek och vissa kompisar.

- Jag har kommit underfund med att spriten måste bort ur mitt liv. Arbetar på proble-

met.

- Jag har träffat en livskamrat och är sambo med henne.

- Dricker inga starkare drycker.

- Kör bil helnyktert.

- Har blivit nykterist.

- Det är pinsamt när folk i min omgivning börjar prata om hur illa dom tycker om folk

som kör berusade. Utan att dom vet om att jag själv kört så.

- Har nu enmer restriktiv hållning till alkohol. Är också mer hemma pga att körkortet är

indraget. Jag tycker indragningen är ett hårdare straff än anstaltsvistelsen och

inkomstbortfallet tillsammans.

- Jag dricker mindre och mera sällan.

- Mina relationer till alkoholen.

- Mycket.

- Tänker på vad jag dricker ,och hur mycket kursen fick mej att tänka till om vad som

händer i kropp och själ.
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Sid 4

b. Kontrollpersonerna

Jag tänker inte göra om min fyllekörning, men det beror inte på fängelsestraffet utan på att

jag tycker att det är en hårdare dom att vara utan körkort.

- Bättre lön.

- Kör inte bil med alkohol i kroppen. Tar hellre taxi.

- Man känner sig utpekad som rattfyllerist i mångas ögon. Att man begått ett allvarligt

brott är klart. Men det känns mest som en stor tragedi alltihop.

- Har gått in i AA och är fullständig nykterist.

- Jag ser fram mot mitt körkort. Jag kämpar och försöker helt lägga av med spriten.

- Mitt förakt över dom som styr och ställer i det här landet öka tyvärr för varje år som

går.

- En positivare inställning till omgivningen.

- Jag har nu haft råd att köpa en motorcykel jag alltid har drömt om. 1 år utan körkort

har varit mycket hårdare straff än att vara på anstalten.

- Skilsmässa.

- Eftersom jag har slutat att dricka, trivs jag bättre med livet.

- Största anledningen till att jag blev dömd till fängelse var att jag åt mycket värktablet-

ter. Jag är nu opererad och är helt återställd.

- Jag dricker betydligt mindre alkohol. Jag uppskattar friheten mer.

- Ett liv utan alkohol blir ett mer meningsfullt liv.

- Jag tror inte att det var bra för mej, för när jag kom hem, drack jag i fyrtio dagar i

sträck.

- Jag lever ett nyktert liv i dag tack vare behandlingshemmet och AA-gruppen. Har

både erkänt och accepterat sjukdomen alkoholism, som jag ej trodde att jag led utav,

ett mycket fint liv utan droger.

- Jag visar mer hänsyn till andra, och jag trivs bättre med mej själv. Jag har tänkt över

min situation och försöker komma bort från min alkoholism.

- Jag har blivit pappa.

- Det som jag tänker mest på är att inte dricka alkohol alls för hela ens Iivsföring blir

mer skuldbetungande.

- Fått en annan syn på bil och samband med alkohol. Och alkohol överhuvudtaget.
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Sid 5

Min syn på samhället och människor. Ibland kan man få panik. Måste kolla att man

kan gå var man vill.

Har totalt tappat Iivslusten och har fått sämre psyke (dåligt självförtroende, nervprob-

lem, sömnbesvär).

Undviker att köra bil.

Jag har lärt mej en läxa. Att aldrig köra med sprit i kroppen.

Dricker mindre alkohol. Delvis bytt umgångeskrets. Skaffat nya fritidsintressen. Börjat

motionera regelbundet.

Känner mej bättre och friskare nu.

Första 14 dagarna efter anstaltsvistelsen var detsvårt att få ordning på tillvaron. Jag

kände mej som en liten bov.

Jag har fått större avsky för dom styrande för sitt maktmissbruk med indragna besök

och urinprov som visar negativt utan någon förklaring.

Jag har alltid levat i ett gott förhållande till andra människor - och skäms för anstalts-

vistelsen - som dock har ändrat min livsföring.

Har lärt mej av misstagen.

Angripa de faktorer som jag flytt ifrån genom att missbruka. Till en början haft skam-

känslor men kommit igen och märkt att äga bil absolut inte är nödvändigt.

Det är oerhört skönt att det hela är över, och man vill helst inte bli påmind om det nu,

men samtidigt får man inte glömma vad man gjort och vad det kan innebära. Det är

oerhört viktigt.

Jag tänker mej noga för innan jag går på fest för att inte frestas att köra bil eller ställa

till det på annat vis.

Då jag och min fru är pensionärer och bor i sommarhuset större delen av året, är det

svårt. Över en mil till handel.

Hela tillvaron har slagits sönder, arbete, ekonomi.

Det skulle inte falla mej in i att sätta mej bakom en ratt berusad igen.

Skilsmässa, inget körkort, ingen lägenhet. Tillfällig lägenhet.

Allt har gått snett sedan jag förlorade körkortet. Hälsa, ekonomi, svårt att sova,

ångest. Går i körskola men vet inte hur jag ska ta mej dit.

Har inte druckit sprit på länge. Har själv sökt hjälp och begärt intagning på behand-

lingshem för rehabilitering.

VTl RAPPORT 371



Bilaga 3

Sid 6

Den stora förändringen är att jag numera är körkortslös, vilket radikalt förändrat mitt

liv.

Jag har börjat ett extrajobb (taxiförare) som jag trivs med. Bättre ekonomi, allt känns

bättre.

Mist arbetet pga körkortsindragning samt svårighet att få nytt arbete. Ekonomin för-

störd.

Jag kommer att på alla sätt att förhindra em anstaltsvistelse till.

Ingen mer fyllekörning. Vin i stället för sprit. Lättare att acceptera alkoholberoendet.

Har lärt mej så mycket engelska att jag skulle klara mej om jag reste utomlands. Det

är jag glad för.

Man träffade många personer som hade riktiga problem. Så man tänker hur det kan

bli, man tänker efter en och två gånger.

Jag försöker att få andra att låta bli bilen i berusat tillstånd.

Bästa semestern på 20 år, tar en ny snart. Väntar på besked från Tingsrätten. Serve-

rad mat, jobba om du vill, TV-rum, fikarum, motionshall, sånt har inte en vanlig job-

bare. Tack för servicen.

Pga indraget körkort har min arbetssituation förändrats. Mina möjligheter att söka nytt

jobb är obefintliga, då jag inte har körkort ännu.

Jag lider av att ha förlorat körkortet.

Har mist mitt fina jobb och min ekonomi är sämre, för att jag inte har mitt körkort kvar.

Att det ska vara så omständigt att få tillbaka det, det var mitt första brott.

Nattsömnen de veckor jag jobbar dagtid. Problemet anses komma med åldern.

Jag har fått en annan inställning till förhållandet bilkörning /alkohoL Jag anser i dag att

man har ett mordvapen i sin hand när man har händerna på ratten.

Oförmåga till arbete/studier. Ekonomisk ruin.

Ökar förståelse för människor som krisar eller lever självdestruktivt.

Jag har slutat dricka starksprit. Dricker endast om jag icke behöver bilen dagen efter.

Jag tänker mera på vad som kan hända om man kör bil berusad. Jag har också

uppmanat många kompisar om detta.

Jag gör allt jag kan för att inte hamna i samma situation igen.

5 veckors vistelse i behandlingshem var mycket positiv. Anstaltsvistelsen hade ingen

positiv verkan jämfört med behandligshemmet.

VTI RAPPORT 371



Bilaga 3

Sid 7

- Jag tänker efter före!

- Jag måste vara mera vaken för alkohol i samband med bilkörning och tänka på vad

som varit sista dagarna innan bilkörning.

- 1. aldrig köra med sprit i kroppen 2. köra mycket försiktigare. detta mycket pga att

dom tar kortet för minsta lilla.

- Asociala problem. Har blivit stämplad som brottsling.

- Tiden utan körkort har kostat mycket pengar och irritation på myndighetskrångel.

- Jag har valt ensamheten mer och vill genomföra mina åligganden för mej själv.

- Är tjänstledig och går på folkhögskola.

Min tjej har gjort slut. Jag har mist jobbet på grund av detta.

Har inte körkort och kan inte köra bil.

Svårt att planera arbetet utan körkort och därmed ökad stress och alla dess kon-

sekvensen

Jag är mer försiktig med sprit och bilen.
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