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FÖRORD

Föreliggande rapport har skrivits på uppdrag av NTF, som också finansierat

arbetet.

Ett tack riktas till Ann-Scñe Senneberg som redigerat och svarat för utskrift av

rapporten samt till VTIs bibliotekstjänst som skaffat fram huvudparten av den

litteratur som penetrerats.
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Åtgärder mot rattfylleri - Litteraturöversikt

av Jan Törnros

Väg- och trafikinstitutet (VTI)

Linköping

SAMIVIANFATTNING

Syftet med denna studie var att utgående från en litteraturgenomgång göra en

utvärdering av olika typer av åtgärder riktade mot rattfylleriet. I många fall

visar det sig att de forskningsinsatser som lagts ned är otillräckliga för att någon

utvärdering skall vara möjlig. För en del typer av åtgärder föreligger dock resul-

tat som medger vissa slutsatser. Tillgänglighetsfaktorer tycks således ha bety-

delse. Det finns också stöd för att höjningar av priset på alkohol gett förbättrad

trafiksäkerhet. Intensiv trañkövervakning med utandningsprover ("random

breath testing") tycks definitivt ha haft klart gynnsamma effekter om

verksamheten dessutom omfattas av betydande publicitet. Vad gäller infor-

mationskampanjer, då dessa genomförts utan koppling till andra åtgärder, finns

däremot inget starkt stöd för att sådana insatser haft några påtagliga trafiksäker-

hetsvinster. "En rad åtgärder mot ungdomsrattfylleriet har prövats; höjning av

dryckesåldern (till 21 år) framstår här som en klart effektiv åtgärd. Det finns

även visst stöd för att körförbud nattetid och särskilt låga promillegränser haft

positiva effekter för denna ungdomsgrupp. Av de sanktioner för lagöverträdelse

som studerats tycks körkortsingripanden ha de klart bästa effekterna. Vad gäller

insatser för att förhindra att rattfylleristen ånyo ska köra påverkad finns visst

stöd för att utbildningsprogram haft vissa positiva effekter på personer som ej

utvecklat ett alkoholberoende, medan långtidsbehandling tycks krävas för att

man ska kunna påvisa några positiva effekter för dem som utvecklat ett alkohol-

beroende. Installation av tändningslås i bilen som kräver ett godkänt utand-

ningsprov för att bilen ska gå att starta har prövats i liten omfattning och

erhållna resultat är klart lovande.
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II

Drunk driving countermeasures - a literature survey

by Jan Törnros

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

Linköping Sweden

SUNINIARY

The aim of the present study was to summarize the current state of knowledge

regarding drunk driving countermeasures. In many cases no strong studies have

been performed and no conclusions are possible. For some countermeasures,

however, some conclusions are warranted. Availability factors seem to be of

importance; there is some support from the literature that increases in the price

of alcoholic beverages have led to improved traffic safety. Intensified enforce-

ment making use of random breath testing definitely seems to have had clearly

positive effects if also these efforts are well-publicized. Regarding information

campaigns, performed in isolation from other countermeasures, there is no

strong support that such efforts have had any considerable traffic safety impact.

A few measures directed at the young licence holders have been tested; raising

the legal minimum drinking age (to 21 years of age) appears to have been a

clearly effective measure. There is also some support for curfew laws and low

BAC levels to have had positive effects for the young drivers. Of those

sanctions that have been studied, licence suspension or revocation seems to be

the most effective. Regarding rehabilitative measures, there is some support that

educational programs have had some positive effects on recidivism rates for

those who are not alcohol dependent. In order to be able to show some positive

effects for those who have developed alcohol dependence, long-term treatment

seems to 'be required. Ignition interlocks have been sparsely tested; the results

seem promising.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Åtgärder syftande till Ökad trañknykterhet är av mångahanda slag. Det finns för

det första åtgärder som är specifikt riktade mot trafiken, såsom lagstiftningen

kring alkohol och bilkörning inklusive sanktionssystemet. Vidare finns en rad

förebyggande åtgärder som syftar till att ge minskad alkoholkonsumtion, såsom

beskattning, monopolisering eller bestämmelser kring åldersgränser rörande

inköp och utskänkning av alkohol. Bland andra förebyggande åtgärder kan näm-

nas informationsåtgärder av olika slag, såsom informationskampanjer eller

utbildningsinsatser.

De nämnda typerna av åtgärder antas kunna ha en generellt återhållande effekt.

En betydande andel av dem som kör alkoholpåverkade synes emellertid ha

utvecklat ett alkoholmissbruk eller alkoholberoende och anses därför vara svåra

att påverka med denna typ av åtgärder. För denna grupp finns en rad andra

åtgärder som kommer i fråga. Här kan nämnas åtgärder som syftar till att

komma till rätta med personens alkoholproblem såsom medicinsk/psykologisk

behandling eller andra typer av rehabiliterande åtgärder, men även åtgärder som

gör det omöjligt för den alkoholpåverkade att använda sin bil.

Avsikten med denna genomgång är att sammanfatta de erfarenheter som gjorts

beträffande olika åtgärder för ökad trañknykterhet. Härvid avses att lägga ton-

vikten på åtgärder av förebyggande natur eller åtgärder avsedda att reducera

äterfallet i rattfylleri. Behandling av alkoholproblem i sig berörs bara i korthet.

I förekommande fall beskrivs även effekter av åtgärder som är avsedda att

minska förekomsten av prestationsförsämrande droger i trafiken.
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2 METODIK

Denna genomgång omfattar litteratur, publicerad 1980 eller senare, framtagen

via VTIs dokumentations- och bibliotekstjänst. Nyare litteratur gås igenom mera

fullständigt än äldre (endast ett begränsat urval av litteratur från tidigt 80-tal tas

sålunda upp). Litteratur som skrivits på andra språk än engelska, tyska, franska,

danska, norska eller svenska har exkluderats.

Såväl forskningsrapporter som sammanställningar av forskningsresultat som

state-of-the-art-rapporter ingår i denna sammanställning.
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3 RESULTAT

3.1 Inledning

Åtgärder mot rattfylleri kan vad gäller målgrupper grovt indelas i två typer.

Allmänpreventiva åtgärder är således avsedda att verka generellt, medan indivi-

dualpreventiva åtgärder syftar till att påverka den som redan kört påverkad att

avhålla sig från detta i fortsättningen.

En rad olika metodiker har använts vid studiet av åtgärders effekter på trafik-

säkerheten.

Vad gäller effektmätt har man exempelvis via enkäter eller intervjumetodik stu-

derat kunskaper och attityder som man menar är av betydelse för om man kör

påverkad eller ej. I en del fall har man studerat huruvida den subjektiva upp-

täcktsrisken ökat som ett resultat av en viss åtgärd. Man har även studerat bete-

endeförändringar såsom självrapporterad alkoholanvändning eller påverkad

körning.

Andra effektmätt som använts grundar sig på officiell olycksrapportering. T ex

har man ofta studerat antal dödsolyckor eller antal personskadeolyckor. För

dödsolyckor har man även studerat uppmätt blodalkoholkoncentration (BAK).

Man har även studerat alkoholrelaterade olyckor där man grundat sig på polis-

mans bedömning 'om alkoholpäverkan. Då denna bedömning inte ses som ett

särkilt tillförlitligt mått, har man i många fall i stället använt sig av s k surro-

gatmätt för alkoholpäverkan. Man studerar då en typ av olycka som man vet har

särskilt hög alkoholinblandning. Exempel är mörkerolyckor (särskilt under

veckoslut) eller singelolyckor (särskilt singelolyckor under veckoslutsnätter).

Man har ofta gjort jämförelser mellan förändringar i dessa surrogatmätt med

andra mått som tex olyckor totalt eller olyckor under dagtid och därur dragit

slutsatser om effekter av åtgärder mot rattfylleri.

Man har även studerat alkoholförekomst i den icke olycksdrabbade trafiken.

Man har då stoppat bilister vid Slumpade tider och platser. Detta är dock, sär-

skilt med tanke på de höga kostnaderna, ett ovanligt mått.

När det gäller individualpreventiva effekter (som principiellt är mycket enklare

att studera än allmänpreventiva effekter) är det vanligaste effektmättet återfall i
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rattfylleri. Olika mått beträffande olycksinblandning har även studerats i en del

fall.

Vad gäller undersökningsdesigner har en rad olika typer av designer använts.

En design som använts sparsamt inom det här området är korrelationsdesign,

enligt vilken man gör sambandsberäkningar mellan två eller flera variabler och

härur försöker göra tolkningar i termer av kausalitet. Ett exempel hämtat ur lit-

teraturen är samband mellan alkoholkonsumtion och rattfylleri, där man med

statistiska metoder kontrollerat för inflytandet av trañkarbete. Inga rimligt säkra

slutsatser om orsakssamband kan dock dras ur sådana designer.

En annan och mycket vanlig design är kvasi-experimentell. Inte heller i detta

fall får man fullgod kontroll över störande inflytanden från andra faktorer än

den eller de man vill studera, även om situationen här är klart bättre än i fallet

korrelationsdesigner. Den enklaste kvasi-experimentella designen som använts

inom detta sammanhang är den enkla före-efter-designen. Då denna saknar kon-

troll för inflytanden av andra faktorer, har den ofta kompletterats med en kon-

trollbetingelse. En design som använts flitigt är den s k avbrutna tidsserieana-

lysen. Här görs multipla observationer före respektive efter införandet av någon

åtgärd och man försöker dokumentera ett avbrott i den generella trenden över tid

som skulle kunna hänföras just till åtgärden i fråga. Den avbrutna tidsserieana-

lysen har'i många fall förbättrats till att även omfatta en kontrollbetingelse.

Det är dock först då man utför sanna experimentella studier som man kan dra

säkra slutsatser beträffande orsakssamband (inom ramen för slumpfelens infly-

tanden). Här har man god kontroll över störande inflytanden genom randomise-

ring; slumpen bestämmer vem eller vilka som hamnar i vilken betingelse

(jämförelsegrupp). På så vis blir jämförelsegrupperna likvärdiga vid experimen-

tets inledning (inom de gränser som sätts av samplingfelet). Uppkomna skillna-

der kan med god sannolikhet tolkas som en effekt av den studerade åtgärden.

I den här gjorda översikten av utförd forskning i området har disponerats i olika

åtgärdsområden. Det förekommer dock att viss litteratur kan förekommazunder

flera rubriker, framför allt i de fall då man gjort jämförelser mellan olika slags

åtgärder.
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3.1.1 Lagstiftning rörande alkohol i trafiken

Skandinavien är pionjärer vad gäller lagstiftning rörande alkohol och trafik. I

Danmark infördes således redan 1903 sådana bestämmelser. Norge följde efter

1912, och Sverige fick 1920 sina första bestämmelser inom detta område.

Promillelagstiftning, även benämnd per se-lagstiftning, infördes i vårt land

1941. Lagstiftning kring alkoholpåverkan i trafiken utgör självfallet en mycket

viktig grupp av allmänpreventiva åtgärder, och en del försök till utvärderingar

har gjorts.

Andenaes (1988) diskuterar vilken betydelse lagstiftningsätgärder haft för trafik-

säkerheten i Skandinavien. Han konstaterar att det är omöjligt att veta om den

jämförelsevis låga förekomsten av alkohol i trafiken här är att hänföra till lag-

stiftningen på det här området. Andra förklaringar kan vara tillämpliga, såsom

den allmänna attityden till alkohol, tillgången till allmänna kommunikationer,

folks dryckesvanor etc. Författaren lutar åt en ömsesidig påverkan mellan olika

faktorer, men att lagstiftning helt visst har effekter vad gäller påverkad körning.

Dock synes trafikolyckorna ha påverkats i betydligt mindre omfattning, vilket

författaren vill förklara med att de som kör kraftigt alkoholpåverkade, och såle-

des innebär en påtaglig olycksrisk, i stor utsträckning har alkoholproblem och

även andra problem och därför är svåra att påverka med lagstiftning. De som

påverkas mest av lagstiftningen är de personer som, även om de skulle vara på-

verkade över den lagliga gränsen, endast skulle innebära en måttlig riskökning.

Författaren uttrycker vidare den åsikten att stränga straff ej visat sig ha önskvärd

effekt, medan däremot en hög upptäcktsrisk har visat sig ha gynnsamma effekter

på trafiksäkerheten.

Assum (1985, 1987) har jämfört Sverigeoch Norge vad gäller påverkad körning

och konstaterar att detta var vanligast i Norge, trots betydligt strängare lagstift-

ning där (fängelse som normalstraff vid promille överstigande 0,5). Författaren

vill förklara detta med en högre objektiv och subjektiv upptäcktsrisk i Sverige

och menar att man borde satsa mer på övervakning än på för samhället dyrbara

fängelsestraff.

Holland fick 1974 ny lagstiftning rörande alkohol och trafik, innebärande en

promillegräns (0,5), möjlighet att screena med hjälp av utandningsprov samt

blodprovstagning för mätning av BAK. Införandet av dessa bestämmelser åtfölj-

des av en omfattande informationskampanj. Noordzij (1981) beskriver de erfa-
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renheter som gjorts av denna förändring av lagstiftningen. Man fann, direkt

efter lagens införande, en kraftig nedgång vad gäller alkoholförekomst hos for-

donsförare, mätt under helgdagskvällar och -nätter. Vidare fann man likaledes

en betydande nedgång av dödsolyckor nattetid, särskilt i anslutning till helger,

medan knappast någon nedgång ägde rum dagtid. Dessa förändringar vill

Noordzij tillskriva den nya lagstiftningen.

Broughton & Stark (1986) redogör för erfarenheter av ändringar som vidtogs

1983 av The Transport Act i England från 1981, innebärande bla att utand-

ningsprov som bevismedel infördes och straffen för rattfylleri skärptes. I den

analys som görs finner man tecken på att lagstiftningen ledde till viss nedgång i

dödsolyckstalen för biltrafikanter på landsbygden, medan inga sådana tendenser

kan utläsas för tätorter. Dödsolyckorna bland motorcyklister tycktes ha minskat,

medan ingen minskning kunde noteras för fotgängare.

De flesta studierna härrör från USA.

Salzberg & Paulsrude (1984) redogör för en undersökning rörande effekter av

en ny lag i Washington state som instiftades 1980. Man införde ett endagars

fängelsestraff för förstagångsdömda rattfyllerister. Samtidigt införde man en per

se-gräns om 1,0 promille. Man jämförde förstagångsdömda med återfallsratt-

fyllerister (recidivister) samt med en kontrollgrupp i en före-efter-design. Man

fann inga tecken på att den nya lagstiftningen skulle ha haft några effekter på

återfall i rattfylleri.

Hilton (1984) har uppskattat effekter av införandet av ny lagstiftning i Kalifor-

nien 1982. Den innebar bla införandet av per se-lagstifting (1,0 promille) och

strängare straff för rattfylleri, bl a fängelsestraff för alla återfallande rattfylleris-

ter. I utvärderingen fann man en minskning av olika typer av dödsolyckor, såväl

alkoholrelaterade som ej alkoholrelaterade. Minskningen var ungefär lika stor

för dessa båda typer av dödsolyckor. Frånvaron av skillnad mellan dessa två

mått gör att författaren ser det som osannolikt att den nya lagstiftningen ligger

bakom den påvisade minskningen av olyckstalen.

Även i Arizona infördes ny trañknykterhetslagstiftning 1982, omfattande bla

skärpta straff och införande av per se-lagstiftning. Införandet av denna lag

föregicks av omfattande publicitet, tex två stora informationskampanjer. Vid

utvärderingen av Epperlein (1987), som enbart gällde korttidseffekter (man stu-
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derade utvecklingen to m år 1983), använde man sig av tidsserieanalys. Man

fann inga tecken på att den nya lagstiftningen skulle ha haft några effekter på

trañkolycksmätt. Däremot fann man klara indikationer på att informationsinsat-

serna hade gynnsamma effekter med minskade olyckstal som följd. Författaren

är emellertid av den åsikten att denna effekt sannolikt har att göra med att man i

massmediainsatserna kraftigt överbetonade risken att åka fast för påverkad kör-

ning; när allmänheten upptäcker att denna risk är mycket mindre än vad som

framställts, kommer olyckstalen förmodligen att återgå till läget före kampan-

jernas genomförande.

Samma år, 1982, införde man i Oklahoma ny trañknykterhetslagstiftning.

Under de följande åren gick dödsolyckorna ned med en tredjedel. Muller (1989)

har studerat olycksutvecklingen i Oklahoma från 1980 to m 1986 och därvid

försökt att utvärdera inflytandet av olika faktorer, bl a den nya lagstiftningen.

Författaren fann, utgående från resultat av tidsserieanalyser, att minskad alko-

holkonsumtion och ökad arbetslöshet förmodligen svarade för den största ande-

len av den påvisade minskningen av dödsolyckorna i trafiken. Han fann dock att

även den nya lagen tycktes ha haft effekter; han uppskattade att ca 9% av

totaleffekten kunde hänföras till den kombinerade effekten av införandet av per

se-lagstiftning (1,0 promille) och en bestämmelse som gjorde det möjligt att ta

körkortet i beslag direkt på brottsplatsen, dvs utan att behöva invänta en fällande

dom ("administrative per se law").

Popkin & Lacey (1985) har studerat följderna av en ny trañknykterhetslagstift-

ning i North Carolina 1983. Väsentliga nyheter var att dryckesåldern

("minimum legal drinking age") höjdes och att möjligheten till direkt återkal-

lelse av körkortet vid platsen för brottet introducerades. Dessutom infördes

fängelsestraff för rattfylleri. Man använde sig i bearbetningen av erhållna

olycksdata av tidsserieanalys. Författarna är försiktiga i tolkningen av erhållna

resultat: "Findings indicate that the new law with its attendant publicity seems to

have resulted in a reduction in alcohol-related crashes in North Carolina."

Vidare visade en gjord enkätstudie att allmänhetens subjektiva upptäcktsrisk

ökade efter lagens införande.

Även i Australien har man studerat effekter av förändrad lagstiftning rörande

alkoholpåverkan i trafiken.
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Beträffande promillegränser, har Smith (1988e, 1990, 1992) studerat effekter av

den sänkning från 0,8 promille till 0,5 promille som genomfördes i några delsta-

ter i Australien under första delen av 80-talet. I Queensland, där denna bestäm-

melse infördes 1982 fann man, att olyckor nattetid minskade mer än olyckor

under dagtid. Dessutom noterades att mörkerolyckoma i Queensland minskade

mer än motsvarande olyckor i kontrolldelstaten West Australia. Smith drar slut-

satsen att den sänkta promillegränsen svarar för den största andelen av den för-

bättrade trafiksäkerheten, samt att denna förbättring sträckte sig utöver det första

året efter införandet av denna bestämmelse. Liknande effekter syntes föreligga

för New South Wales där sänkningen av gällande promillegräns genomfördes

1980. Emellertid infördes vid samma tidpunkt ökad övervakning, varför de

demonstrerade effekterna sannolikt inte endast beror på den sänkta promille-

gränsen. I Tasmanien infördes 0,5-gränsen 1980 samtidigt med Random Breath

Testing, varför det ej heller här var möjligt att studera enbart effekterna av den

sänkta promillegränsen.

Körkortsåterkallelse

En av sanktionerna för rattfylleri består i körkortsåterkallelse.

I Western Australia genomfördes 1982 en ny lag som innebar att rattfyllerister

som återfaller får körkortet indraget. Vidare uppställdes krav för att dessa reci-

divister ska få körkortet åter. För det första måste han genomgå en medicinsk

undersökning, där en bedömning görs angående lämplighet som förare. För det

andra måste han klara ett skriftligt prov där frågor ställs rörande alkoholens

inverkan på trafiksäkerheten. För det tredje måste han klara av standardprovet

för erhållande av körkort (såväl skriftigt som praktiskt). Denna lag har utvärde-

rats av Van Brakel & Maisey (1989). Man studerade antal dömda för rattfylleri

före och efter lagens införande. Som kontroll använde man sig av motsvarande

tal för förstagångsdömda. De fann att efter lagens införande erhölls en kraftig

nedgång av antalet domar för påverkad körning hos dessa recidivister, medan

denna förändring över tid var mycket liten för förstagångsdömda; ett resultat

som författarna tolkar som en effekt av lagen.

I USA fann Hagen m fl (1980) bl a att förstagångsdömda rattfyllerister som inte

fått någon körkortspåföljd hade högre olycksinblandning och fler rattfyllerier än

andragångsdömda som fått körkortet återkallat. Studien var inte väl kontrolle-
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rad, men antydningarna är uppenbara. Enligt en enkät fortsatte många att köra

trots att körkortet återkallats, dock körde man mindre än andra.

Hagen m fl (1982) redogör för ytterligare två studier. Den första använde sig av

matchade jämförelser och kovariansanalys i syfte att kontrollera inflytanden av

störande faktorer. Man jämförde utfallet för rattfyllerister som fått körkortet

återkallat med dem som fått behålla sitt körkort. De som blivit av med körkortet

hade en betydligt lägre trafikbrottslighet under en sexårig uppföljningsperiod än

den andra gruppen. Den andra studien jämförde körkortsåterkallelse med delta-

gande i ett behandlingsprogram i en kovariansanalytisk design. Deltagandet i

detta program innebar att man fick behålla körkortet. Det visade sig att de som

fått körkortet återkallat under uppföljningsperioden (12 mån) hade lägre

olycksinblandning jämfört med dem som deltagit i behandlingsprogrammet.

Även Salzberg & Klingberg (1982) har gjort jämförelser mellan trafikbrotts-

lingar (huvudsakligen återfallande rattfyllerister) som fått körkortet indraget (på

5 år) och sådana som fått behålla det. Här såg man speciellt på alkoholrelaterade

olyckor, och man fann en lägre olycksinblandning för den grupp som fått kör-

kortet återkallat.

Kadell & Peck (1982) har utvärderat ett program i Kalifornien för förare med

särskilt stor olycksbelastning. Programmet gick ut på att man för varje sådan

person gjorde en ny utredning med möjlighet att införa körkortsrestriktioner.

Studien använde sig av randomiserad design. Man fann att programmet ledde till

minskad trafikbrottslighet. Man försökte även studera effekter av körkortsåter-

kallelse i sig. Här var den statistiska kontrollen ej tillfyllest. Data tyder dock på

att denna åtgärd hade avsedd effekt.

Sadler & Perrine (1984) har jämfört utfallet för rattfyllerister i Kalifornien som

fått körkortet återkallat med sådana som fått behålla detta mot att man deltog i

ett behandlingsprogram. Man använde sig av randomiserade grupper. Även

kovariansanalys tillämpades. Olycksinblandningen totalt sett blev betydligt högre

för den grupp som deltog i behandlingen jämfört med dem som fått körkortet

återkallat. Däremot var utfallet i stort sett identiskt vad gäller alkoholrelaterade

olyckor. Behandlingsgruppen hade å andra sidan något färre alkoholrelaterade

domar (inkluderande rattfylleri) än den andra gruppen.
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I Wisconsin infördes 1982 en lag, som möjliggjorde körkortsåterkallelse på tre

till sex månader för förstagångsdömda rattfyllerister. Preusser m fl (1988) har

försökt studera effekter på trafiksäkerheten av denna bestämmelse. Man fann

dels tecken på en allmänpreventiv effekt (" general deterrence"); alkoholrelate-

rade olyckor gick ned 25%. Man fann även tecken på en individualpreventiv

effekt ("speciñc deterrence"); de som fått körkortet indraget hade 30% lägre

olycksinblandning än vad man haft före indragningen. En svaghet med denna

studie är att den endast är en före-efter-studie utan annan kontroll, varför det är

vanskligt att dra några slutsatser om effekter av lagstiftningen.

I Kanada har Vingilis m fl (1988) studerat effekter av en lag som instiftades i

Ontario 1981 och som gav polisen möjlighet att göra slumpvisa

utandningsprover på förare. Om man ertappades med en promillehalt

överstigande 0,5 promille kunde körkortet återkallas direkt för en 12-

timmarsperiod. Lagens tillkomst fick endast ringa uppmärksamhet i massmedia.

Studien är inte välkontrollerad, men man kunde notera en liten, kortvarig

nedgång i alkoholrelaterade dödsolyckor vilket man tolkade som en trolig effekt

av denna lagstiftning. Man menar vidare att om denna åtgärd hade åtföljts av

betydande publicitet, skulle man förmodligen fått ett betydligt klarare utfall.

Sammanfattningsvis tyder här nämnda och andra utvärderingar (t ex Peck m fl,

1985; Tashima & Peck, 1986) på att körkortsåterkallelse är en ovanligt effektiv

åtgärd. Sweedler & Stewart (1988) sammanfattar: "Suspension or revocation of

the driving privilege is the most effective way of decreasing the probability of

subsequent offences." Ross (19920) skriver: "Licence suspension and revocation

do reduce drunk driving by apprehended offenders". Denna åtgärd visar sig

dock ha begränsningar, då en stor andel ändå fortsätter att köra trots att körkor-

tet är indraget, 28-68% i Victoria enligt Robinson (1987), vilket författaren

menar beror på att upptäcktsrisken är alltför liten. Enligt en studie från USA

(Williams m fl, 1984) hade ca 65% av dem som fått körkortet indraget för en

period av ett är kört minst en gång under denna tid, medan motsvarande andel

för dem som fått körkortet indraget för en treårsperiod var ca75%. Ross &

Gonzales (1988) fann, då deintervjuat ett stort antal rattfyllerister med indragna

körkort, starkt stöd för sitt antagande, att anledningen till att körkortsåterkallelse

trots detta problem ändå är en från samhällets synpunkt lönsam åtgärd är att

deras körning visserligen inte elimineras men väl modifieras; de kör mindre och

försiktigare än andra (se även avsnitt 3.1.6, "Rehabiliteringsåtgärder").
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Andra sanktioner

Fängelsestraff är ytterligare en sanktionsform vid rattfylleri.

I USA har man försökt att utvärdera effekter av korta fängelsestraff. 'i' Hennepin

County, Minnesota införde man 1982 en ny policy (ej lag) som innebar att alla

förstagångsdömda rattfyllerister blev dömda till två dagars fängelse. Falkowski

(1986) gjorde en utvärdering av denna policy. Man fann en nedgång beträffande

mörkerolyckor med dödlig utgång med ca 20%. Studien har emellertid inte

lyckats väl i att isolera förändringar som skulle kunna vara att hänföra till just

den nya policyn. Exempelvis visade det sig att antalet gripna rattfyllerister

ökade kraftigt under uppföljningsperioden. Författaren drar slutsatsen att den

erhållna minskningen vad gäller mörkerolyckor delvis är att hänföra till policyn

med två dagars fängelsestraff men dessutom även till den stora ökningen av

gripna rattfyllerister. Stöd för att den nya policyn haft effekt erhölls från en

jämförelse med ett kontroll-county; antalet gripna rattfyllerister ökade här unge-

fär lika mycket som i Hennepin County. Trots detta erhölls en betydligt mindre

nedgång beträffande antalet dödsolyckor.

Jones m fl (1988) har utvärderat införandet av en lag i Tennessee som innebar

att förstagångsdömda rattfyllerister dömdes till två dagars fängelsestraff, medan

andragångsdömda dömdes till 45 dagars fängelsestraff. Man fann inga effekter

på olyckor. Däremot föreföll det som om man fick en viss initial nedgång (11%)

beträffande återfall i rattfylleri hos förstagångsdömda. Tre år senare förelåg

emellertid inte längre några sådana tendenser.

Voas (1986) har gått igenom litteratur och gör en utvärdering av fängelsestraf-

fets effekter på trañknykterheten. Han understryker vilka stora metodproblem

som föreligger då man vill utvärdera effekter inom det här området. Vad gäller

individualpreventiva effekter nämner han att han inte kunnat identifiera en enda

studie där man använt sig av randomiserad design, utan de hade alla använt sig

av andra, mindre tillförlitliga kontroller. Slutsatsen dras: "Leaving aside licence

suspension, we have little evidence that punishments such as fines, jail, and

community service reduce recidivism and accidents".

Voas fortsätter emellertid: "Despite the negative results thus far obtained in

studies of the special deterrent effect of confinement, it would be a mistake to

reject the use of incarceration on the basis of current evidence all the
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previous studies suffer from the limitation that, random assignment being

impossible, they are dependent on correlational controls. Given strong reason to

believe that jail populations are a high-risk subset of all DWI1 offenders, studies

that find that those sentenced to confinement do nearly as well as DWIs given

other sanctions may be missing the impact of jail sentences through failure to

select the covariates needed to eliminate the initial differences between

populations. "

En nyare studie har dock identifierats, där man använt sig av en randomiserad

design (Wheeler & Hissong, 1988). Studien gjordes i Harris County, Texas.

Man studerade såväl förstagängsdömda (292 st) som recidivister (54 st). Tre

slags sanktioner jämfördes med varandra vad gäller registrerat återfall i rattfyl-

leri under tre är; böter, skyddstillsyn ("probation") samt fängelse (kort strafftid

för förstagängsdömda, betydligt längre för de övriga). Slumpen avgjorde vilken

typ av sanktion den enskilde fick. För förstagängsdömda var äterfallet följande:

böter 14%, skyddstillsyn 11%, fängelse 8%. För recidivistema var äterfallet

följande: böter 19%, skyddstillsyn 10%, fängelse 25%. Inga av erhållna skill-

nader var dock statistiskt signifikanta.

Voas (1986) diskuterar även allmänpreventiva effekter av straff. Han skriver:

"There seems to be little reason at this time to contest the position taken by Ross

in 1982 and again more recently that there is little evidence for the general

deterrent impact of penalties, and that what is available indicates a relatively

modest effect compared to the impact of tougher laws or special enforcement

programs which comprise an increase in the probability of apprehension. "

Sanktioners stränghet

Man har inte endast försökt att jämföra effekter av olika typer av sanktioner

utan även försökt att utvärdera betydelsen av sanktioners stränghet ("severity").

Homel (1988) har studerat samband mellan straff och återfall i brott hos perso-

ner dömda för rattfylleri i New South Wales i Australien. Han fann därvid, med

ett par undantag, att varken straffets typ eller stränghet var relaterat till äterfalls-

sannolikheten vare sig beträffande rattfylleri eller annan kriminalitet. En tendens

 

1 Driving While Intoxicated
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framträdde dock till att längre fängelsestraff hade samband med högre återfall än

kortare fängelsestraff. Författaren sammanfattar vidare resultat från olika delar

av världen vad gäller straffets betydelse för äterfallet. Han summerar: "The

main reason for punishing offenders, other than demonstrating that justice has

been done, is to promote road safety - yet the likelihood that an offender will

continue to drink and drive is not, it seems, affected by the penalty imposed".

Undantaget från denna generella slutsats gäller körkortsäterkallelse, som tycks

ha gynnsamma effekter vad gäller återfall i rattfylleri, trots att många kör fast

de fått körkortet indraget. Lång indragning kan härvid vara mer effektivt än

kortare indragningar. Vad gäller skyddstillsyn ("probation") är effekterna

osäkra. Dock förefaller denna åtgärd kunna ha gynnsamma effekter, speciellt för

personer som inte har alkoholproblem. Fängelsestraff har dock ej kunnat visas

ha en bättre preventiv effekt än andra mindre stränga straff, fastslår Homel.

Även Mann m fl (1991) har studerat betydelsen av straffets stränghet. Metodi-

ken var likartad den som Homel (1988) använde sig av; man försökte att med

statistiska metoder kontrollera för inflytanden av vissa störande faktorer

(demografiska faktorer samt tidigare kriminalitet). I denna undersökning stude-

rade man trañksäkerhetseffekter under tre år efter dom hos dömda rattfyllerister

i Ontario. Man fann att körkortsingripanden hade samband med minskat antal

olyckor, såväl totalt som för alkoholrelaterade; detta gällde såväl förstagångs-

dömda som övriga. Denna åtgärd hade för förstagångsdömda även samband med

återfall i rattfylleri. Ju längre tid körkortet var indraget desto större var trañk-

säkerhetsvinsten. Lägre bötesbelopp (för förstagångsdömda), kortare tid i fäng-

else, samt placering i ett "temporary absence programme" (fängelsestraff där

den dömde får lämna platsen tex för att åka till sitt arbete) var å andra sidan

associerade med minskat antal olyckor och domar. Dvs här var förhållandet det

omvända; ju lägre straffsats, desto större trafiksäkerhetsvinst. Mann m fl

understryker att det inte går att dra några säkra slutsatser om effekter ur till-

gängliga data; det är nödvändigt att använda sig av randomiserade designer för

att detta ska vara möjligt.

En domare i Ohio, Judge O'Farrell, införde under första delen av 80-talet

betydligt strängare straff för rattfylleri i New Philadelphia. Ross & Voas (1989)

har försökt att utvärdera vilka effekter denna skärpning kan ha haft. Studien är

dåligt kontrollerad, men inget tyder på att man skulle ha fått några effekter på

rattfylleriets omfattning.
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Joksch (1988) har studerat rattfylleriets förändring över tid i sju delstater i USA

som under 1980 till 1985 införde strängare straff för rattfylleri. Man jämförde

med utvecklingen i sju andra delstater som inte skärpte straffen under denna tid.

Man fann att rattfylleriet gick ned i alla 14 delstatema, men ingen tendens före-

låg att nedgången skulle varit större i de delstater som infört strängare lagstift-

ning.

Lagstiftningsåtgärders roll

Hingson m fl (1988a, 19880) diskuterar lagstiftningsåtgärders effekter och

betvivlar att dessa är tillräckliga för att uppnå önskvärda förändringar under

längre tid. Man konstaterar att i USA är trafikolyckor fortfarande den ledande

dödsorsaken hos åldersgruppen 1-34 år, och att år 1986 hade 52% av trafik-

olyckoma med dödlig utgång alkoholinblandning. För att fortsätta den goda

trenden från det tidiga 80-talet föreslår man att följande bör göras:

"Refocus community and media attention on the drunken driving problem,

increase police enforcement and public support for enforcement of laws against

drunken driving, heighten educational and enforcement efforts that target risky

traffic behaviors more common among drunken drivers - particularly speeding

and failure to wear seatbelts, develop educational efforts aimed at all segments

of the population to increase social pressure to discourage drunken driving and

riding in vehicles with drivers who are drunk. "

State-of-the-art-rapport

Nichols & Ross (1990) har gått igenom en stor mängd litteratur som gäller

effekter av legala sanktioner på trafiksäkerheten, till Övervägande del av ameri-

kanskt ursprung, men man har även penetrerat annan litteratur.

Författarna påpekar att man i gjorda utvärderingar av sanktioners effekter i all-

mänhet inte gör jämförelser mellan en viss sanktion och frånvaron av sanktion,

utan jämförelserna avser olika typer av sanktioner eller variationer beträffande

en viss sanktion. Därför går det endast att dra slutsatser om effekter av en viss

sanktion relativt andra sanktioner.
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Fängelsestraffets individualpreventiva effekter

Man finner vid genomgången nio studier som studerat denna frågeställning. Två

av dessa är holländska och två från New South Wales i Australien. I den ena

holländska studien (av Buikhuisen från 1972) fann man inget samband mellan

fängelsestraffets längd och återfall i rattfylleri. I den andra studien (av

Dijksterhuis från 1974) jämförde man fängelsestraffet med andra sanktioner.

Man fann inget samband mellan straffets stränghet och återfall. Här jämfördes

också återfallet för en grupp som dömts att tillbringa femton dagar i ett "special,

minimal supervision facility" med en matchad grupp som dömts till ett traditio-

nellt fängelsestraff på tio dagar. Ingen signifikant skillnad erhölls mellan de två

grupperna.

Homel i Australien har i två omfattande studier (från 1979 samt 1981) jämfört

fyra olika straff, böter, fängelse, körkortsåterkallelse samt "posting a good

behaviour bond". Han kontrollerade för ett antal bakgrundsvariabler och fann att

längre fängelsestraff var associerade med ökat återfall jämfört med kortare

fängelsestraff. Höga böter föreföll däremot ha viss avsedd effekt på återfallet.

Nichols & Ross kommenterar att dessa studier tyder på mycket liten skillnad

mellan fängelse och andra sanktioner vad gäller effekter på återfall. De designer

man använt i dessa studier är dock inte tillräckligt bra för att man ska kunna dra

slutsatsen att ingen effekt föreligger. Vad gäller problemdrickare och recidivis-

ter förefaller det dock som om dessa ej blir avskräckta av fängelsestraff.

Resterande fem studier kommer från USA. Blumentahl & Ross fann på sjuttiota-

let, då man jämförde återfallet hos dem som för första gången dömts till fäng-

else för rattfylleri i Denver, Colorado, ingen skillnad jämfört med personer som

erhöll andra sanktioner. Återstående fyra studier är refererade på annan plats i

denna rapport; Salzberg & Paulsrude (1984, se ovan), Siegel (1987, omnämnd

nedan under 3.1.6.1, "Åtgärder för rattfyllerister"), Tashima & Peck (1986,

omnämnd tidigare i detta avsnitt) samt Jones m fl (1988, se ovan).

Nichols & Ross sammanfattar att man endast finner svaga indikationer på att

fängelsestraff skulle ha individualpreventiva effekter; endast två av elva studier

tyder således på att en sådan effekt kan föreligga.
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Fängelsestraffets allmänpreventiva effekter

Författarna tar upp den diskussion som under lång tid förevarit beträffande

effekterna av den förhållandevis stränga lagstiftningen på det här området i

Skandinavien. Larry Ross ifrågasatte på 70-talet att den i ett internationellt

perspektiv förhållandevis låga alkoholinblandningen i dödsolyckor i trafiken

skulle vara ett resultat av genomförda lagstiftningsåtgärder. Han fann nämligen

ingen nämnvärd förändring av olyckstalen direkt efter införandet av fängelse-

straff i Norge (1936) och Sverige (1941) för rattfyllerister. Denna ståndpunkt

har ifrågasatts av andra, t ex Andenaes (1988, se ovan), Snortum (1988, nämnd

i avsnitt 3.1.lO, "Översikter") och Klette (1985), som argumenterar för upp-

fattningen att den stränga lagstiftningen haft effekter på lång sikt. Ross medger

senare att det kan ligga en viss sanning i detta. Han är emellertid av den upp-

fattningen att alkoholpolitiska och transportpolitiska åtgärder sannolikt haft

större effekter än strafflagstiftningen. Dessutom betvivlar han att fängelsestraff

är nödvändigt för att en avskräckande effekt ska erhållas.

Ett antal studier av allmänpreventiv art som utförts i USA refereras. Dels

beskrivs ovan nämnda studier av Falkowski (1986), Jones m fl (1988), Joksch

(1988) samt Ross & Voas (1989). Dessutom nämns ytterligare två studier.

Zador m fl rapporterade 1988 en studie som jämförde effekter av olika lagar

över hela USA. Dessa gällde lagar rörande promillelagstiftning, administrativa

körkortsingripanden, fängelsestraff samt samhällstjänst. Tidsserieanalys med

användande av granndelstater som kontroll nyttjades i resultatbearbetningen.

Man fann att införandet av samtliga typer av lagar hade samband med minskat

antal dödsolyckor. Slutsatsen drogs att fängelsestraff eller samhällstjänst för

förstagängsdömda resulterade i 6% färre nattolyckor, tydande på en allmänpre-

ventiv effekt.

Klein rapporterade 1989 en studie som gällde effekter av införandet av olika

lagar såsom administrativa körkortsingripanden, promillelagstiftning, fängelse-

straff etc. Liksom Zador m fl fann Klein tecken på en effekt av de två först-

nämnda sanktionsformerna. Dock fann man ingen indikation på att fängelsestraff

skulle ha påverkat antalet singelolyckor nattetid. Den enda delstat som visade

tecken på en effekt av fängelsestraff var Oregon.
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En opublicerad studie av Ross m fl som gäller effekter av införandet av ett 24-

timmars fängelsestraff i Arizona 1982 refereras slutligen; här fann man en viss,

men icke signifikant, nedgång av antalet alkoholrelaterade dödsolyckor.

Nichols & Ross summerar att medan det i litteraturen finns vissa indikationer på

att lagar som gäller korta fängelsestraff för förstagångsdömda rattfyllerister kan

ha en allmänpreventiv effekt, är detta stöd ej alls konsistent. Endast två av de

refererade studierna tyder på en sådan effekt. Resterande studier gör det inte.

Körkortsäterkallelse

Här tas upp dels studier som rör individualpreventiva effekter men även studier

gällande allmänpreventiva effekter. Inga studier omnämns utöver vad som finns

refererat på annan plats i denna rapport (se ovan "Körkortsâterkallelse" samt

3.1.6, "Rehabiliteringsåtgärder"). Vad gäller individualpreventiva effekter skri-

ver man att forskningsresultaten tyder på att körkortsätgärder är effektiva vad

gäller att minska återfallet i rattfylleri och alkoholrelaterade olyckor. Om kör-

kortsåterkallelsen omfattar en mycket kort tidsperiod (30 dagar eller mindre),

tycks det dock som om effekterna gär förlorade. Vad gäller studier som jämfört

körkortsäterkallelse och behandling, kommenterar man, att det finns forsknings-

resultat som tyder på att utbildnings- och behandlingsprogram kan ha effekt på

äterfallet hos förstagångsdömda. Däremot finns det mycket svagt stöd för att

vare sig utbildning eller behandling, i frånvaro av körkortsingripanden, kan ha

några effekter på olycksinblandningen hos förstagängsdömda. Vad gäller all-

mänpreventiva effekter, menar man att den relativt goda överensstämmelsen

mellan studier klart talar för att snabba och definitiva körkortsingripanden, i

jämförelse med andra kända sanktionsformer, med större sannolikhet resulterar i

en minskning av alkoholrelaterade dödsolyckor hos allmänheten.

Nichols & Ross sammanfattar kortfattat vad gäller olika sanktioners relativa

effektivitet:

"We find that licence actions provide the greatest potential for both reformation

and deterrence. This is very likely because licence actions are viewed as severe,

increase the perceived certainty of punishment, and can be uniquely swift

responses to drunk driving offences.
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Although a limited number of studies conducted in the United States suggest

some individual reform and general deterrent effects for jail, this sanction is

costly to both the judicial and the correctional system. Moreover, the evidence

for an individual reformative effect of jail is weak, particularly for multiple

offenders.

The few studies available suggest that substantial flnes can be effective

deterrents to impaired driving. This potential, combined with the fact that fines

can provide needed income for DWI countermeasure efforts, suggests that more

emphasis should be placed on the use of substantial flnes for convicted drunk

drivers... Some consideration should also be given to imposing fines

proportional to the offender's income, such as the day f1nes imposed in

Scandinavia. "

Andra publikationer av Ross

Ross (1985, 1988) diskuterar allmänt åtgärder som baseras på "deterrence", dvs

som är avsedda att fungera genom hot om bestraffning vid överträdelse. Han

nämner den brittiska Road Safety Act från 1967, som han betraktar som en av

de mest lyckade åtgärderna för Ökad trafiksäkerhet som genomförts. Effekterna

var dock endast kortvariga. I december 1983 genomfördes den s k "Christmas

Crusade", vilken Ross menar utgör ett gott exempel på hur välpublicerade åt-

gärder av denna typ kan ha goda, om än kortvariga, effekter. Här nämns även

erfarenheter från Australien av RBT ("Random Breath Testing ", se nedan avsnitt

3.1.4., "Övervakning"), speciellt från New South Wales,där man satsat mycket

ambitiöst på denna verksamhet och också uppnått mycket goda effekter, såsom

en kraftig nedgång av antalet dödade i trafiken.

Ross hävdar dock, att sådana "deterrence"-baserade åtgärder endast kan ha

begränsade effekter och förordar att man även prövar åtgärder som är inriktade

på att komma åt i samhället rådande alkoholvanor och vanor gällande bil-

användning. Exempel som ges är prishöjning, minskad fysisk tillgänglighet,

införande av alternativa transportmedel till och från utskänkningsställen. Förfat-

taren rekommenderar även åtgärder som kan minska konsekvenserna av olyckor,

såsom bilbälten eller skyddande barriärer kring fasta objekt vid sidan av vägen.
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Ross (l992b) summerar: "Sanctions do not seem effective for the purpose of

reforming the drunk-driving offender...In contrast, current sanctions are

demonstrably effective for incapacitating drunk drivers. In the form of licence

revocation and suspension they can be shown to produce improved safety, even

though the prohibitions on driving are frequently violated...Sanctions have also

been shown to produce deterrence. However, the key to their effectiveness is

perception of swift and certain punishment, rather than the severe punishment

that has been at the center of much current policy. Evidence from this comes

from experience with administrative licence revocation laws, which increase the

swiftness of punishment, as well as well-publicized enforcement campaigns,

which increase the certainty of punishment... However, a policy based only on

sanctions does not deal with the fundamental causes of drunk driving, which lie

in the institutions of transportation (driving) and recreation (drinking)...A

program for controlling drunk driving need not abandon sancions, which can be

effective, but it should add other measures and use the entire policy arsenal in

ways that maximize effectiveness and minimize costs. "

Andra åtgärder

Andra typer av åtgärder, framför allt användandet av försäkringspremier, disku-

teras av Jacobs (1988). Här framförs tex tanken att införa högre premier för

alkoholberoende personer eller för dem som dömts för rattfylleri. Författaren

för fram problem med sådana idéer och förespråkar ej införandet av sådana

åtgärder, då han ej tror att dessa skulle ha önskvärd effekt. En annan tänkbar

åtgärd som förs fram är att tillämpa s k "dram shop liability"-bestämmelser,

enligt vilka den som tillhandahåller alkoholen görs medansvarig till rattfylleri.

Jacobs hävdar, att sådana bestämmelser, för att ha avsedd effekt, måste åtföljas

av att sådana individer löper avsevärd risk för upptäckt. Wagenaar (1991) redo-

visar data som tyder på att en plötslig skärpning av "server legal liability" i

Texas var kopplat till en viss minskning av mörkerolyckorna.
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3.1.2 Lagstiftning specifikt riktade mot unga förare

Dryckesålder

Under 70-talet sänkte mer än hälften av de amerikanska delstatema minimi-

åldern för inköp och konsumtion av alkohol ("minimum drinking age"), oftast

från 20/21 till 18 år. Liknande förändringar genomfördes i flera kanadensiska

delstater. Det dröjde inte länge förrän man började märka vådan med denna lag-

ändring. Man fann exempelvis, att man fick en ökning av alkoholrelaterade tra-

fikolyckor för den grupp unga trafikanter som omfattades av de genomförda

lagändringarna. Denna ökning kunde med stor sannolikhet hänföras till just

denna sänkning av "minimum drinking age" (Brown & Maghsoodloo, 1981;

Cooper, 1983; Lynn 1984). Man uppskattade att storleken hos denna ökning låg

mellan 10%. och 60% (varierande mellan olika delstater). Smith (1986b) kunde

visa ett liknande utfall för Australien, där man i tre delstater sänkte åldersgrän-

sen från 21 till 18 år. Man fann här också en ökning av antalet intagna på sjuk-

hus, som skadats i andra sammanhang än i trafiken, i denna åldersgrupp (Smith,

1986a). Författaren drar slutsatsen att åldersgränsen åter borde höjas.

I USA reagerade man på de erfarenheter som gjordes; inom en femårsperiod

höjde man äter åldersgränsen i 15 delstater som tidigare sänkt denna gräns. I

dag har samtliga amerikanska delstater samt District of Columbia antagit en

generell åldersgräns för inköp och konsumtion av alkohol till 21 år!

General Accounting Office i Washington (1987) har gått igenom ett stort antal

amerikanska studier rörande effekter av bestämmelser rörande "minimum

drinking age". 23 amerikanska delstater hade vid det tillfället höjt denna ålders-

gräns. Man fann 14 studier som metodologiskt var av hög klass. Resultaten av

dessa var i stort sett likartade; en höjning av åldersgränsen var kopplad till

minskat antal alkoholrelaterade trafikolyckor för den åldersgrupp som omfatta-

des av dessa bestämmelser. Storleken hos effekten menar man är beroende av

typ av effektmått samt karakteristika beträffande den aktuella delstaten. Till-

gängliga data tyder vidare på att såväl alkoholkonsumtionen som den alkohol-

påverkade körningen inom den aktuella åldersgruppen minskat som ett resultat

av denna åtgärd (studierna rörande dessa effekter var dock få och ej av så hög

kvalitet, varför man inte vågar dra några säkra slutsatser).
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Hingson m fl (1983, 1988b) beskriver vad som hände i Massachussetts när

minimiåldern höjdes från 18 till 20. Här fann man att tonåringarna kom att köpa

alkohol i spritbutiker och på barer i mindre utsträckning än före lagändringen (i

det första fallet gick andelen ned från 44% till 27%, i det andra fallet från 19%

till 16%), dock kom man att i Ökad utsträckning låta andra anskaffa alkoholen

(21% före, och 43% efter lagändringen). Upptäcktsrisken vid inköp varierade

kraftigt från kommun till kommun men var generellt liten. I kommuner med

mer än 100 000 invånare försökte mer än 40% av 18-20-åringarna få tag på

alkohol, medan mindre än 1% av dem åkte fast. Vad gäller påverkad körning,

fann man en minskning för denna åldersgrupp med drygt 50%. Dessutom gick

andelen dödsolyckor ned betydligt för åldersgruppen i fråga.

Ytterligare en mängd nordamerikanska studier har gjorts angående effekter av

dessa åtgärder (se Minimum drinking age laws, 1980; Vingilis & Smart, 1981;

Maxwell, 1981; Klein, 1981; Wagenaar, 1981, 1982, 1983, 1986, 1991;

Wagenaar m fl, 1981; Lillis m fl, 1982; Williams m fl, 1983; Thiel m fl, 1985;

Williams, 1986; MacKinnon & Woodward, 1986; Williford, 1987; DuMouchel

m fl, 1987; Van Dyke & Womble, 1988; Decker m fl, 1988; Robertson, 1989;

Womble, 1989; Walz, 1991).

Vid en summering av gjorda studier i ämnet (se även Olsson, 1991a) framträder

en klart positiv bild av denna åtgärd. Man har dels erhållit resultat som tyder på

minskad alkoholanvändning. Emellertid är, efter införandet av denna åtgärd,

andelen användare bland collegestudenter i de åldrar där alkoholförtäring ej är

tillåten fortfarande större än i de åldrar där det är tillåtet att dricka alkohol

(Engs & Hanson, 1988). Vad gäller direkta trañksäkerhetseffekter av höjd

minimiålder har man, enligt en stor mängd studier, kunnat konstatera en påtag-

lig minskning av alkoholrelaterade olyckor för den åldersgrupp som direkt om-

fattas av denna lagstiftning. Dessa förändringar i olyckstalen kan med stor san-

nolikhet tillskrivas just höjningen av åldersgränsen. Såsom nämnts ovan, vari-

erar effektens storlek enligt olika studier. Wagenaar, som under en lång följd av

år studerat dessa frågeställningar mycket ingående, nämner (1986) således föl-

jande uppskattningar av effektens storlek för denna åldersgrupp: i genomsnitt ca

15% nedgång av singelolyckor nattetid, ca 19% nedgång av andelen alkoholpå-

verkade förare i olyckor med personskada, samt mellan 5-30% färre trafik-

dödade.
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Man har i en sammanfattande studie uppskattat att en åldersgräns på 21 år, till-

lämpad generellt i USA, skulle medföra en minskning av dödsolyckoma hos 18-

21-åringarna med i genomsnitt ca 11% (Hoxie & Skinner, 1987), jämfört med

åldersgränsen 18. Hingson m fl (1988b) uppskattar denna nedgång till mellan

10% och 15%. Womble (1989) och Walz (1991) uppskattar nedgången i antalet

dödsolyckor till 12-13% och menar att man under 1990 räddat mer än 1000 per-

soner till livet genom införandet av denna åtgärd i USA. Det finns inga tydliga

tecken på att dessa effekter skulle gå ned med tiden. Dock varnar Stewart

(1992) för en tendens till att den positiva effekten av denna åtgärd kanske börjar

minska. Man har vidare noterat att effekterna vad gäller alkoholkonsumtion

tycks kvarstå hos de 21-25-åringar som före 21-årsåldern ej haft legal tillgång

till alkohol (Wagenaar, 1991). Williams (1986) understryker att visserligen har

denna åtgärd klart positiva effekter. Effekterna är dock begränsade och elimine-

rar på intet sätt problemet för den åldersgrupp som omfattas av dessa bestäm-

melser, varför även andra åtgärder är nödvändiga. Smith m fl (1984) betonar att

även där man infört höjd åldersgräns kvarstår ungdomsrattfylleriet som ett all-

varligt problem.

Körkortsålder, körförbud

Andra lagstiftningsåtgärder, som prövats med specifik inriktning på ungdomar,

är dels höjning av körkortsåldern, men även förbud att köra bil nattetid ("curfew

1aws") samt låga promillegränser (0,2 alternativt 0,0 promille).

I Kanada sänkte man i början av 60-talet körkortsåldern från 18 till 16. Gaudry

(1987) uppskattar att detta medförde en ökning av antalet trañkdödade.

I Danmark sänktes mopedåldem 1971 från 16 till 15 år. Efter införandet av

denna åtgärd kunde man notera en viss minskning av cykelolyckorna men en

kraftig ökning av mopedolyckorna (Gregersen, 1991).

I en studie från USA (Williams, 1983) fann man att antalet trafikdödade förare

bland 16-åringarna var betydligt färre i delstater med körkortsåldern 17 år jäm-

fört med delstater med körkortsåldem 16 år. Man uppskattade att en höjning av

körkortsåldern från 16 till 17 år skulle resultera i en minskning av dödade förare

i 16-årsåldern med mellan 65% och 85%. I samma studie uppskattades att även
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införandet av "curfew laws" skulle föra med sig klart gynnsamma effekter för

de yngsta förarna (16-åringarna).

"Curfew"-bestämmelser finns i ett flertal amerikanska delstater. Såsom nämnts

ovan innebär dessa förbud i allmänhet att de unga körkortsinnehavarna (åldern

varierar mellan 15 och 17 är) ej får köra bil under nattimmarna. Ett antal studier

har gjorts av denna åtgärds trañksäkerhetseffekter (Preusser m fl, 1984;

Williams m fl, 1985; Levy, 1988; Levy, 1990). Det finns visserligen resultat

som ej tyder på några effekter av "curfew"-bestämmelser (McKnight m fl,

1983), men den samlade bilden tyder på att man erhållit klart gynnsamma utfall

med sänkt olycksinblandning under "curfew"-timmarna för denna åldersgrupp.

Preusser m fl (1984) uppskattade således denna olycksreduktion till 25% och

69% i två olika delstater, Louisiana respektive New York. Det tycks enligt

gjorda studier som om denna åtgärd fungerar dels genom att ungdomarna kör

mindre under dessa nattimmar, men även på grund av att en del ungdomar vän-

tar med att ta körkort. Williams m fl (1985) drar slutsatsen, att för att få maxi-

mal effekt krävs att man satsar ordentligt på information och övervakning för att

förhindra att ungdomarna överträder dessa bestämmelser. Levy (1988, 1990)

rekommenderar förutom införandet av "curfew"-bestämmelser även höjd kör-

kortsålder som två effektivatrañksäkerhetsbefrämjande åtgärder.

Även allmänna utegångsförbud nattetid (att överhuvudtaget vistas utomhus) för

dessa ungdomsgrupper har prövats i en del städer i USA. Preusser m fl (1990)

har beräknat att man genom denna åtgärd erhållit en minskning av antalet 13-

till 17-åringar som skadats som förare, passagerare eller cyklister under

"curfew"-timmarna; storleken hos denna reduktion uppskattas av författarna till

23%. Dessa beräkningar baserades på jämförelse med en kontrollort utan sådana

"curfew"-bestâmmelser.

Låga promillegränser

I Australien och USA har man försökt sig på att utvärdera nyttan av införandet

av låga promillegränser för nya körkortsinnehavare.

I Australien infördes noll-gräns under det första året som körkortsinnehavare

redan 1971 (Tasmania) och följdes av en 0,5-gräns i South Australia 1981 och

en 0,2-gräns i Western Australia 1982. Victoria fick sin noll-gräns 1984. Utvär-
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deringar har gjorts av Maisey (1984), Smith (1986c, 1990) och _Haque &

Cameron (1989). Smith fann att noll-gränsen i Tasmania tycktes minska antalet

trafikdödade förare bland dessa unga. Även 0,5-grånsen i South Australia och

0,2-gränsen i Western Australia tycktes ge effekter i form av färre trafikdödade.

På grund av kontrollproblem vill dock Smith 1986 ej dra slutsatsen att åtgärden

haft effekt utan snarare att resultaten bör betraktas som lovande. 1990 slår han

dock fast att "the introduction of one year low blood alcohol level for

inexperienced drivers had a beneñcial effect on traffic accidents" och före-

slår vidare att en 0,2-gräns bör gälla för alla bilförare och motorcyklister med

mindre än tre års körvana. Andra (Dunbar m fl, 1987) rekommenderar en noll-

gräns för nyblivna förare. Vad gäller noll-gränsen i Victoria har den utvärdering

som gjorts (Haque & Cameron; 1989) ej kunnat påvisa några signifikanta effek-

ter vad gäller allvarliga trafikolyckor hos målgruppen (reduktionen uppskattades

till 4%, ett icke-signifikant resultat), vilket författarna tror förmodligen kan

förklaras med frånvaron av tillräcklig övervakning och publicitet.

Hingson (1992) nämner att 12 delstater i USA infört noll-gräns eller 0,2-gräns

för nya körkortsinnehavare och menar att denna åtgärd kan ha goda effekter.

Hingson m fl redogör (1988b, 1989) för en utvärdering där jämförelse gjordes

mellan Maine, som införde 0,2-gräns 1982, och Massachussetts där ingen sådan

lagstiftning genomfördes. Vid jämförelse mellan dessa två delstater före-efter

lagens införande vad gäller självrapporterad körning efter att ha druckit alkohol

visade det sig att färre körde påverkade i Maine efter lagens införande. Även

självrapporterad "heavy drinking" minskade mer i Maine än i Massachusetts.

Liknande förändringar noterades beträffande självrapporterad olycksinbland-

ning. Vad gäller dödade i trafiken, var denna andel ungefär lika stor i båda del-

staterna. Detta vill Hingson förklara med, för det första, otillräcklig publicitet;

mindre än hälften av målgruppen i Maine kände till lagens innebörd. De som

kände till lagens innebörd körde dock alkoholpåverkade i mindre utsträckning än

övriga. För det andra höjdes hastighetsgränserna vid den här tidpunkten i Maine

men ej i Massachussetts. Detta kan ha haft som effekt att även om färre kört på-

verkade som en effekt av 0,2-gränsen, kan flera ha kommit att dödas som en

effekt av den höjda hastigheten, eftersom de som är mest utsatta för att; skadas

eller dödas vid högre hastigheter är just de alkoholpåverkade. De höjda hastig-

hetsgränserna kan således ha motverkat effekten av 0,2-gränsen.

1991 gör Hingson m fi en uppdatering av jämförelsen mellan Maine och

Massachusetts. Samma resultat föreligger i princip. Här infogas emellertid
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resultat från ytterligare tre delstater som infört låga BAK-gräner för unga förare

(New Mexico, North Carolina och Wisconsin). Jämförelsedelstater var Arizona,

Virginia och Minnesota. Slår man samman över delstater, visar det sig att i de

fyra delstatema med sänkt BAK-gräns erhölls en sänkning av dödsolyckor natte-

tid hos unga förare som uppgick till 34% jämfört med åren före åtgärdens infö-

rande. För äldre förare var denna minskning endast 7%. För kontrolldelstaterna

var nedgången av dödsolyckoma nattetid bland de unga 26% och för äldre 9%.

Dessa skillnader mellan de två jämförelsegruppema är som synes inte stora.

Man fann dock att de delstater som infört låga BAK-gränser sammantaget hade

en större minskning av dödsolyckor nattetid bland de unga jämfört med äldre än

vad man kunde notera för jämförelsedelstaterna. Detta tas av författaren som ett

tecken på att bestämmelser om låga BAK-gränser för unga förare kanske kan

bidra till att minska dödsolyckoma bland dessa.

3.1.3 Tillgänglighet

Totalkonsumtionens betydelse

Hauge (1988) redogör för vad som är känt beträffande effekter av alkoholens

fysiska tillgänglighet. Vad gäller totalkonsumtionens betydelse beskriver förfat-

taren de stora metodologiska svårigheter som föreligger när man försöker stude-

ra denna frågeställning. Han hävdar emellertid, att man funnit klara samband

med antalet döda i levercirrhos, men även med dödsfall relaterade till andra

alkoholbetingade sjukdomar och menar, att förändringar av totalkonsumtionen

tycks påverka alla konsumentgrupper, inklusive storförbrukare av alkohol.

Beträffande effekter på rattfylleriets omfattning, nämns studier av samband

mellan totalkonsumtion och rattfylleri respektive antal trañkdödade i Norge

under åren 1946-1979; starka samband kunde här påvisas. Detta samband kan

dock till allra största delen förklaras av ökningen av antal fordon. Liknande

resultat erhölls för danska uppgifter från åren 1930-1983. Slutsatsen dras att till-

gängliga data är otillräckliga för att man ska kunna dra några slutsatser hüruvida

den ökade alkoholkonsumtionen verkligen lett till ökat antal trafikolyckor.

Hauge redogör (se även Hauge & Irgens-Jensen, 1981) vidare för observationer

gjorda i anslutning till en nio veckor läng strejk under hösten 1978 bland det

norska alkoholmonopolets personal. Man noterade en nedgång i antalet omhän-

dertagna fyllerister, medan ingen förändring kunde iakttagas beträffande miss-
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tänkta rattfyllerister eller vad gäller trafikolyckor. Enligt en företagen enkät-

undersökning visade det sig att endast ca 10% av de tillfrågade påstod sig ha

druckit mindre under strejken än tidigare. En annan åtgärd, den att ha lördags-

stängt på alkoholmonopolets butiker, har också utvärderats (se även Nordlund

m fl, 1984). Denna åtgärd vidtogs 1984 i Norge; inte heller i detta fall kunde

man märka några effekter på rattfylleriets omfattning. Emellertid erhöll man för

båda dessa åtgärder resultat som tydde på att konsumtionen gick ned kraftigare

hos patienter intagna på en institution för alkoholproblematiker än hos andra. De

resultat som erhölls i dessa två studier stämmer väl överens med vad man funnit

vid strejker bland alkoholmonopolets personal, såväl i Sverige som i Finland,

samt vid lördagsstängning av Systembolagets butiker i Sverige. Frånvaron av

visade effekter på trafiksäkerheten kan kanske, menar författaren, förklaras av

att relativt få personer med stora alkoholproblem har tillgång till bil; en nedgång

i deras konsumtion skulle därför inte märkbart påverka rattfylleriet eller olycks-

talen. Mer svårförklarligt är, att den stora ökning av alkoholkonsumtionen som

ägt rum i Norge och Danmark sedan det andra världskriget inte märkbart påver-

kat rattfylleriet eller trafikolyckorna. Detta skulle kanske kunna förklaras av

kulturella inflytanden, där folks attityder och det gällande sanktionssystemet är

viktiga faktorer.

Hauge avslutar med kommentaren att i andra länder där befolkningen inte i

någon större utsträckning ser alkoholpåverkad körning som ett förkastligt bete-

ende, och där det i stort sett endast är transportbehovet som avgör om man kör

påverkad eller ej, kan man förvänta sig att totalkonsumtionen har betydligt

större betydelse för rattfylleriets omfattning eller antalet olyckor orsakade av

rattfylleri.

Olsson (1990) gör en summering av forskningsresultaten kring totalkonsumtio-

nens betydelse för uppkomsten av alkoholskador i ett samhälle. Han anser att

totalkonsumtionsmodellen fortfarande kan anses vara giltig; ju mer alkohol som

konsumeras i ett samhälle, desto fler storkonsumenter kommer det att finnas och

desto fler kommer att få skador av sitt drickande. Vidare: "Forskningen har

visat att det finns ett säkert samband mellan totalkonsumtionen och dödligheten i

levercirrhos, pancreatit, cancer i esofagus samt sjukligheten i levercirrhos,

pancreatit, alkoholpsykos och alkoholförgiftning. Vidare visar den att det san-

nolikt också finns ett samband mellan totalkonsumtionen och dödlighet i alko-

holism, alkoholpsykos och cancer i rectum, bukspottkörteln och i prostata samt i

fråga om mord och dråp.... Det finns troligen också ett samband mellan total-
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konsumtionen och sjukligheten i alkoholism samt anmälda misshandelsbrott.

Mera tveksamt är om totalkonsumtionen påverkar antalet trafikolyckor, tra-

ñknykterhetsbrott och fyllerifall eller dödligheten på grund av hjärtsjukdomar

och cancer i bukspottkörteln. . . "

Olsson beskriver det utfall som erhölls vid avskaffandet av motboken i Sverige;

man noterade en Ökning av alkoholskadorna utan att totalkonsumtionen gick upp

(förutom direkt efter avskaffandet). Han kommenterar att detta system för

inköpsbegränsning förefaller vara en idealisk åtgärd; "den har effekt just på

högkonsumenternas drickande och därigenom på skadornas omfattning, samti-

digt som "normalkonsumenten" inte påverkas lika påtagligt. I princip kan natur-

ligtvis även andra åtgärder tänkas ha liknande effekt. Det är dock inte känt vilka

dessa åtgärder "

Olsson skriver vidare: "När det gäller att få ner totalkonsumtionen utan hjälp av

en inköpsbegränsning är prisförändringar och andra tillgänglighetsbegränsande

åtgärder de mest realistiska alternativen. Prisförändringar är ett alternativ som

enligt tillgänglig forskning med ganska stor säkerhet kan antas leda till en

viss framgång. "

Norström (1983) har studerat samband mellan rattfylleri å ena sidan och alko-

holkonsumtion, upptäcktsrisk och trañkarbete å den andra. Han utgick från

svenska data från 1976; såväl på aggrererad nivå som på individnivå fann han

att alkoholkonsumtionen hade det klaraste sambandet med rattfylleriets omfatt-

ning. Författaren drar slutsatsen att åtgärder för att få ned alkoholkonsumtionen

bör ges hög prioritet bland tänkbara åtgärder mot rattfylleriet.

Inkomstens och prisets betydelse

Olsson (l99lb) har även gjort en genomgång vad den internationella forsk-

ningen kommit fram till beträffande prisets och inkomstens betydelse för alko-

holbruk, missbruk och skador. Han drar slutsatsen, utgående från såväl svenska

som utländska studier, att höjd realinkomst leder till ökad medelkonsumtion,

medan en prisökning leder till minskad medelkonsumtion. Härigenom, menar

författaren, får man även minskade alkoholskador som effekt av prisökningar.

Vidare redogörs för resultat, som tyder på att "prisinstrumentet också haft effekt

på storkonsumenters och missbrukares alkoholkonsumtion." Författaren redovi-
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sar vidare data som tyder på att prisförändringar påverkat frekvensen av sjuk-

domsfall i alkoholism, delin'um tremens och alkoholförgiftning samt dödligheten

i levercirrhos. Det finns även studier (inga svenska sådana nämns dock), som

tyder på att antalet dödade i trafikolyckor har minskat som effekt av prishöj-

ningar. Cook (1981) fann således i en kvasi-experimentell studie att i 25 av 38

amerikanska delstater som höjde skatten på sprit mellan 1960 och 1975 erhölls

en minskning av antalet dödsolyckor i trafiken.

I USA har man vidare studerat samband mellan priset på öl och dödsolyckor

(Saffer & Grossman, 1987a, 1987b; Coate & Grossman, 1987). Delstater med

högre skatt på öl visade sig ha färre trafikdödade ungdomar än delstater med

lägre Skattesatser. Den statliga (federala) skattesatsen på alkohol var i USA

nominellt helt oförändrad mellan åren 1951 och 1985. Visserligen skedde höj-

ningar av skattesatserna på delstats- och lokal nivå, men dessa justeringar var

mycket måttliga, varför totalresultatet blev att realpriset på starksprit gick ned

48% under denna tidsperiod, medan realpriset på öl sjönk 27% och på vin 20%.

Författarna uppskattar, utgående från regressionsanalyser, att om den federala

skattesatsen på öl hade anpassats till konsumentprisindex under dessa år skulle

15% färre ungdomar ha dödats i trafiken. Man uppskattar vidare att en enhetlig

21-årsgråns för inköp och konsumtion av öl skulle ha fått effekten att 8% färre

18-20-åringar skulle ha dödats i trafikolyckor. Denna åtgärd, uppskattar man,

skulle kraftigt ha förstärkt effekten av skattehöjningen. För Irland, där skattesat-

serna på alkohol är bland de högsta i världen, har uppskattats (Walsh, 1987) att

i jämförelse med USA skulle även där en trañksäkerhetsvinst göras av en

skattehöjning på alkoholdrycker, men vinsten skulle vara betydligt mindre än i

USA.

Olsson nämner, att visserligen kan en prishöjning föra med sig en ökad kon-

sumtion av legalt eller illegalt hemtillverkade alkoholdrycker. Dock uppväger

inte denna konsumtionsökning den minskade försäljningen, för, som författaren

skriver, " gjorde den det, skulle inte alkoholskadorna minska när priset höjs".

Vad gäller prisets betydelse citerar Olsson nordamerikanska studier av s k

"happy hour"-erbjudanden, där man kunnat notera kraftig konsumtionsökning

under "happy hours". Förutom de studier som nämns av Olsson, föreligger det

dock andra resultat som inte antyder någon konsumtionshöjning vid introduktio-

nen av "happy hours" (Smart & Adlaf, 1986), vilket dessa författare vill för-
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klara med att prissänkningen måste överstiga en viss nivå föratt effekterna ska

bli märkbara.

Olsson (1991b) konkluderar: "Vad man än vill jämföra med - reglerad inköps-

ålder, monopol, reglerade Öppettider, information, kampanjer - så är effekterna

mycket begränsade i jämförelse med vad en målinriktad och medveten prispoli-

tik kan åstadkomma". Vidare: "Genom att höja alkoholpriset skulle sannolikt det

av Världshälsoorganisationen uppställda och av Sveriges riksdag "apostroferade"

målet med en minskning av alkoholkonsumtionen med 25% till år 2000 gå att

uppnå". Han kommenterar vidare, med hänsyn till landets strävanden att uppnå

fullvärdigt medlemskap i EG: "I den mån som ett närmande skulle innebära en

anpassning av skattesatserna till den nivå som är vanlig inom EG är det enligt de

redovisade forskningsresultaten helt klart att en harmonisering för Sveriges del

också skulle innebära en anpassning till en betydligt högre konsumtion och en

betydligt högre skadenivå".

Den fysiska tillgänglighetens betydelse

Olsson sammanfattar i en rapport från 1992 resultat av studier rörande den

fysiska tillgänglighetens betydelse i detta sammanhang. Här nämns erfarenheter

av totalförbud som i varierande omfattning prövats i en del länder under detta

sekel; USA (1920-1933; Mississippi avskaffade dock totalförbudet så sent som

1966), Finland (1919-1932), Norge (1919-1927) och Kanada under ungefär

samma tidsperiod. Island införde totalförbud 1919, vilket avskaffades gradvis,

först 1989 togs således ölförbudet bort. Som författaren skriver har förbudstiden

i USA med "en allt överskuggande kriminalitet" starkt påverkat uppfattningen

om vilken betydelse ett totalförbud har. Utvärderingar av dessa förbud är

mycket sparsamt förekommande och dåligt kontrollerade; tillgängliga data tyder

dock på att förbrukningen gick ned betydligt, och detsamma gäller alkoholrela-

terad dödlighet. Efter slopandet av ölförbudet på Island ökade den totala alko-

holförsäljningen med 20%, medan ökningen för ungdomarnas vidkommande var

40%.

Vidare nämner författaren erfarenheter av strejker bland personal som distribue-

rar alkoholhaltiga drycker. De strejker som nämns är de som genomfördes i

Sverige (1963), Finland (1972, 1985), Norge (1978, 1982) och Kanada (1985).

Vid strejken i Sverige 1963 fick man en kraftigt minskad konsumtion hos
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"alkoholproblematikerna", medan konsumtionen hos normalkonsumenterna

knappast förändrades alls. Antalet omhändertaganden för fylleri minskade, det-

samma gällde rapporterade olyckor. Man noterade även minskad frekvens av

andra problem såsom rapporterade inbrott eller hustrumisshandel. Erfarenhe-

terna från Norge och Finland var liknande de svenska.

Den s k "alkoholrevolutionen" i Finland 1969, som innebar en kraftig ökning av

alkoholens tillgänglighet, åtföljdes av ökad konsumtion och ökade alkoholska-

dor.

Olsson kommenterar motbokens betydelse och noterar att effekten av slopandet

1955 blev dramatisk men att man till viss del lyckades motverka de negativa

effekterna genom kraftigt höjda priser. Dock menar författaren att slopandet

utan tvekan ledde till fler alkoholskador och har haft negativa effekter på miss-

brukargrupperna.

Norström drar i en artikel från 1992 liknande slutsatser: "Under motbokstiden

var konsumtionen jämnare fördelad med en mindre andel storkonsumenter jäm-

fört med perioden efter motboken. Det har även visats att denna omfördelning

hade en avsevärd inverkan på cirrosdödligheten".

Olsson redogör vidare för studier rörande betydelsen av alkoholmonopol.

Undersökningar mellan länder med och utan monopol visar härvid inga tydliga

skillnader vad gäller konsumtion och skador. Här kommenterar författaren att

monopol inte är detsamma som kontroll, och frånvaron av monopol behöver inte

innebära frånvaro av kontroll. Inte heller andra jämförelser mellan länder eller

geografiska områden, tex vad gäller antal försäljningsställen, där man funnit

samband med alkoholskador, möjliggör några rimligt säkra slutsatser beträf-

fande den fysiska tillgänglighetens betydelse; jämförelserna är alltför okontrolle-

rade vad gäller andra betydelsefulla faktorer. En bättre grund för tolkningar

föreligger då man studerar vad som händer då man inför en förändring av till-

gängligheten. Ett antal sådana studier redovisas i Olssons rapport.

Enligt Olssons genomgång visar det sig att förändringar av antalet försäljnings-

ställen enligt företagna studier ofta har åtföljts av en påtaglig förändring av den

totala alkoholkonsumtionen. Försäljningen av mellanöl i Sverige i vanliga livs-

medelsbutiker (infördes 1965 och avskaffades 1977) åtföljdes således av påtaglig

Ökning av alkoholkonsumtionen. Likaledes fick man en kraftigt ökad konsum-
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tion då man i Göteborgs och Bohus län samt i Värmlands län under en försöks-

period under 1967-1968 tillät starkölsförsäljning i livsmedelsbutiker. Liknande

erfarenheter av ökat antal försäljningsställen föreligger från andra länder, tex

Norge, Finland, USA och Australien (Smith; 1985, 1988d). Utökning av antalet

serveringsställen tycks däremot inte ha samma klara effekter.

Man har även studerat vad som hänt vid ändrade öppettider (försäljnings- och

serveringstider). Resultat föreligger såväl från Sverige, Norge och Finland som

från andra delar av världen, framför allt från Australien (Smith, 1985, 1987,

l988a, 1988b, 19880). Olsson summerar: "Flertalet av de studier som gällt

längre öppethållande på vardagskvällar eller lördags- eller Söndagsöppet har

visat på en ökning av antalet trafikolyckor. Lördagsstängningen i Sverige resul-

terade i en minskning av antalet fall av fylleri, lägenhetsbråk och misshandel".

Olsson nämner även reglering av åldersgränsen för rätten till inköp eller serve-

ring och drar slutsatsen utifrån gjorda studier i ämnet: "Att en sänkning av

åldersgränsen leder till fler trañkdödade ungdomar står helt klart utifrån de

redovisade forskningsresultaten".

3. 1,4 Övervakning

På Nya Zeeland genomfördes under slutet av 70-talet i två omgångar en kam-

panj med intensiñerad övervakning, i form av s k "random stopping programs",

understödd av massmediainsatser. Här kunde polisen ta utandningsprov på dem

som stoppats, dock endast i de fall man hade anledning att misstänka att föraren

hade druckit alkohol. Hurst & Wright (1981) redovisar gjorda erfarenheter,

dock endast i form av före-efter-jämförelser. Man fann en minskning av antalet

dödsolyckor under "main drinking hours" men ej under dygnets övriga timmar.

Författarna menar att detta tyder på att de genomförda åtgärderna hade en posi-

tiv effekt.

På Nya Zeeland prövades denna åtgärd även under 1984 (Derby & Hurst,

1987). Vissa tecken på minskade nattolyckor som effekt av denna åtgärd fram-

kom under de tre första månaderna av programmet, men senare förelåg inga

sådana tendenser. Bailey (1988) uttrycker därför pessimism rörande nyttan av att

genomföra "random stopping programs".
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Även i Queensland, Australien, studerade man på 80-talet (Homel m fl, 1988)

effekterna av införandet av ett "random stopping program". Under det första

året stoppade man ca 1/9 av samtliga körkortsinnehavare. Utandningsprov togs

på något färre än 1% av förarna. Man bekostade även publicitet under de första

två månaderna. Det visade sig att dödsolyckoma gick ned med 16%, jämfört

med de senaste tre åren före åtgårdens införande. Dödsolyckor med förare med

BAK över 0,5 promille gick ned med 33%. Andel alkoholpåverkade förare i

dödsolyckor gick ned från 46% till 40%. Det föreföll dock som om effekterna

avtog med tiden, vilket författaren anser sannolikt kan hänföras till den otill-

räckliga publiciteten. Även i Western Australia (Maisey & Saunders, 1981) har

erhållits gynnsamma resultat; under en intensiv "blitz", ackompanjerad av

omfattande publicitet, erhölls en betydande minskning av antalet dödsolyckor i

delstaten. Dock studerade man ej eventuella kvarvarande effekter efter det att

åtgärden upphörde sju veckor efter starten. Loxley & Smith (1991) har företagit

en intervjuundersökning med förare i Western Australia och drar slutsatsen att

"random stopping"-programmet i den delstaten sannolikt inte hade någon märk-

bar effekt på trañksåkerheten, vilket man tror har att göra med att alltför få per-

soner utsattes för denna verksamhet.

Även på andra håll har man studerat effekterna av sådana åtgärder, tex i

Kanada. Mercer (1985) redogör för ett misslyckat försök med kraftigt utökad

Övervakning ("Police drinking-driving roadcheck activity") i British Columbia,

men där publiciteten saknades. Inga som helst effekter på olika trañksäkerhets-

mått kunde skönjas av denna s k "blitz".

Liknande metodik har använts i USA, där den benämns "sobriety checkpoints"

(t ex National Transportation Safety Board, 1984). Den amerikanska konstitu-

tionen såtter hinder i vägen för att testa alla man stannar vid dessa checkpoints.

Misstanke om alkoholpåverkan måste även här föreligga för att man ska få mäta

eventuell alkoholförekomst.

I Clearwater och Largo i Florida och i Indianapolis prövades sådan verksamhet

vid mitten av 80-talet (Lacey m fl, 1990), där "sobriety checkpoints" tillsam-

mans med informationsaktiviteter var väsentliga komponenter i ett övervak-

ningsprogram. I studien jämfördes utfallet med kontroll-"counties" där ingen

sådan åtgärd vidtogs. För Floridas del uppskattade man att alkoholrelaterade

olyckor (alkoholförekomst enligt polismans bedömning) gick ned ca 20% som

en effekt av programmet, medan mörkerolyckoma gick ned ca 13%. I
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Indianapolis, där man inte satsade lika hårt, var det svårare att utläsa någon

effekt av programmet.

Voas m fl (1985) har studerat effekter av ett mer omfattande "checkpoint prog-

ram" i Charlottesville, Virginia under 1984. Tendenser i förväntad riktning

förelåg, men några tydliga skillnader till programmets förmån kunde man inte

utläsa.

Ett trafiksäkerhetsprogram som innefattade användandet av "sobriety check-

points" i New Jersey har studerats av Levy m fl (1989, 1990). På grund av

kontrollproblem är det svårt att dra några slutsatser om effekter. Emellertid er-

hölls en nedgång av mörkerolyckoma med 10-1570 som var kopplat till använ-

dandet av dessa "checkpoints". Ett annat program som huvudsakligen rörde sig

om massmediainsatser syntes ej ha några olycksreducerande effekter.

Ross (1992a) sammanfattar gjorda erfarenheter. Han drar slutsatsen att väl syn-

liga och välpublicerade "checkpoints" sannolikt har haft positiva effekter. Dock

finns inga indikationer på att effekterna skulle hålla i sig. Det enda tillförlitliga

tecknet på en bestående effekt av övervakningsåtgärder finns att hämta från

Australien, närmare bestämt New South Wales, där man emellertid använt sig

av en annan, och sannolikt betydligt effektivare metodik, s k "random breath

testing", där polisen kan ta utandningsprov från samtliga förare som stoppas (se

nedan). Ingen misstanke behöver således föreligga för att man ska få ta utand-

ningsprover.

I USA har man även studerat effekter av intensifierad övervakning utan

användning av "checkpoints" (Voas & Hause, 1987). Man fann även här gynn-

samma effekter i form av minskade mörkerolyckor. Effekten syntes störst i

början, vilket sannolikt ansågs vararelaterat till att publiciteten, som var omfat-

tande i början, efter en tid återgick till det normala. Efter åtgärdens avslutande

försvann effekterna inom ca ett halvår.

Pigman & Agent (1984) har försökt att utvärdera ett trañknykterhetsprogram i

Lexington-Fayette, Kentucky. Programmet hade ett flertal kompontenter, bl a

förstärkt övervakning några dagar i veckan under dygnets mest kritiska timmar

samt information till allmänheten. Man kunde notera en nedgång av alkoholrela-

terade olyckor med ca 30% under de fyra år som programmet pågick. Då stu-

dien endast är en före-efterstudie utan kontrollbetingelse, är det högst oklart om
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den iakttagna förändringen verkligen är att hänföra till det studerade program-

met.

Lynn (1985) har studerat program som genomfördes i Virginia, som i stort sett

innebar att särkilda patruller avpatrullerade ett antal områden under fredags- och

lördagsnätters mest kritiska timmar. Utvärderingen gällde endast en jämförelse

mellan fastslagna mål och utfall vad gäller alkoholrelaterade olyckor. Man fann

att i tio av tretton studerade områden erhölls resultat som man tolkade som att

programmet hade önskad effekt.

"Random breath testing"

I Australien började man på 70-talet med "Random Breath Testing" (RBT); här

fick polisen möjlighet att ta utandningsprover vid kontroller utan att misstanke

om påverkan behöver föreligga. RBT antas fungera allmänpreventivt genom att

höja den subjektiva upptäcktsrisken (Homel, 1987). En rad studier har gjorts i

ämnet.

Robinson (1981) tillställde en enkät till bilister i Victoria angående RBT. Det

visade sig bla att åtgärden varväl känd bland de flesta; ca 1/3 av dem som

besvarade enkäten påstod att de sett en RBT-enhet i aktion. Trots detta påstod

30% av dem som var alkoholanvändare att de ibland körde efter att ha druckit.

RBT tycks därför, konstaterar författaren, inte ha särskilt stor avskräckande

effekt.

Effekter av intensiñerad RBT i Victoria har studerats av Cameron m fl (1981).

Denna aktivitet genomfördes i vissa delar av Melbourne under hösten 1978.

Man jämförde härvid olycksutfallet under denna tid + två veckor efter åtgär-

dens avslutande med situationen året innan och fann en klar nedgång i antalet

dödsolyckor och olyckor med svårt skadade, samt en liknande förändring vad

gäller alkoholförekomst i singelolyckor. Dessa förändringar ägde ej rum i andra

delar av Melbourne där RBT ej genomfördes. Författarna drar slutsatsen att

intensiñerad RBT med säkerhet har gynnsamma trafiksäkerhetsmässiga effekter.

I Victoria genomfördes även RBT-kampanjer under 1979 och 1983. Armour

m fl (1987) drar slutsatsen, att allvarliga olyckor nattetid reducerades med över

20% genom införandet av intensifierade RBT-kampanjer.
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Ytterligare ett antal studier har gjorts i Australien rörande effekter av RBT-prog-

ram (Bungey & Sutton, 1983; Cashmore, 1983, 1985; McLean m fl, 1984;

Hampson & Saffron, 1985 ; Carseldine, 1985; Arthurson, 1985 ; Armour m fl,

1985; King, 1986, 1987, 1989; Frank, 1986; Homel, 1986; Cairney &

Carseldine, 1989; Harrison, 1989; Smith m fl, 1990).

De mest grundliga studierna av effekterna av införandet av RBT har gjorts i

New South Wales.Här infördes RBT på prov en vecka före jul 1982 men har

kommit att permanentas. Införandet årföljdes av omfattande publicitet. Under

jul- och påskhelgema det första året spenderades över en miljon dollar på detta.

Sedan dess har åtskilliga miljoner ytterligare lagts ned på publicitet. Under 12

månader testades ca 1/3 av körkortsinnehavarna. Under de senaste åren har

denna verksamhet utökats ytterligare.

Kearns m fl (1987) har studerat hur detta har utfallit för de första tre åren efter

införandet av RBT. Under denna tidsperiod erhölls en stadig nedgång av döds-

olyckor i trafiken. Den största nedgången förelåg för olyckor nattetid (årlig ned-

gång ca 42%), för män (årlig nedgång ca 23%), för alkoholrelaterade olyckor

(BAK överstigande 0,5 promille; årlig nedgång ca 44%) samt för vad man

benämner "den klassiska alkohololyckan; singelolycka i kurva nattetid på lands-

bygden" (nedgång ca 44%). Författarna tolkar dessa resultat som effekt av RBT.

De menar dock att en förutsättning för detta goda resultat var att åtgärden stöt-

tades av en omfattande informationsverksamhet.

Homel (1988) och Homel m fl (1988) har sammanfattat de gjorda erfarenheterna

med uppföljning ytterligare ett par år fram i tiden. Man har beräknat att döds-

olyckorna gick ned 22% under de första fem åren, medan antalet dödade förare

med BAK över 0,5 promille gick ned 36% under de första fyra åren. Antalet s k

"klassiska alkohololyckor" (singelolycka i kurva nattetid på landsbygden) gick

ned 35% under samma tidsperiod. Enkät- och intervjustudier genomfördes även

vid olika tidpunkter efter åtgärdens införande. Det framkom att fem år efter

programmets inledning hade över hälften av de tillfrågade fått göra minst ett

utandningsprov. Den subjektiva upptäcktsrisken hade ökat. Man fann vidare en

klar nedgång över tid beträffande självrapporterad bilkörning efter alkoholintag.

Dock bör noteras att fortfarande rapporterade en så hög andel som 40% av de

tillfrågade att de körde bil efter alkoholkonsumtion minst en gång i månaden.

Man försökte dessutom studera om olika grupper var mer eller mindre lättpå-
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verkade av RBT; inga tydliga tecken i den riktningen kunde dock märkas. Dock

noterades en svag tendens till att högriskkgrupper som "heavy drinkers" och

unga män påverkades mer än andra grupper. Dessutom framkom en tilltagande

tendens att moraliskt fördöma den alkoholpåverkade bilföraren. Över 95% av de

tillfrågade ansåg 1987 att RBT-verksamheten borde fortsätta. Homel drar slut-

satsen att RBT helt visst är en effektiv trañksäkerhetsåtgärd. Det krävs dock att

man upprätthåller en hög nivå, annars går effekterna ned. Omfattande publicitet

krävs dessutom, särskilt vid igångsättandet. Homel hävdar vidare, att RBT

fungerar dels genom att förstärka rädslan för att bli straffad, dels genom att

minska det sociala trycket att dricka mer än vad som är lagligt.

De gjorda erfarenheterna av RBT är så goda att man i samtliga delstater i

Australien har infört och permanentat denna verksamhet (Loxley & Smith,

1991).

Homel (1988) understryker betydelsen av personliga erfarenheten av RBT: "The

analysis suggests that personal exposure to RBT and the experience of one's

friends and aquaintancies were of greater importance than RBT publicity in

shaping perceptions of arrest certainty and influencing behavior".

Även på andra håll har man studerat effekter av RBT. I Frankrike flck polisen

1978 möjlighet att utföra RBT. Lassarre & Tan (1985) studerade effekter av

denna åtgärd och drog slutsatsen att dödsolyckoma minskade nattetid. Man fann

emellertid att effekterna minskade över tid och var helt försvunna efter ett halvt

år på landsbygden och efter ett år i tätorter.

Vingilis & Salutin (1980), Vingilis m fl (1981) redogör för ett program för ökad

trafiknykterhet som genomfördes i Etobicoke, ett polisdistrikt i Toronto, på 70-

talet. Även här använde man metoden intensiñerad övervakning ("random

breath testing") i kombination med massmediainsatser. Man fann att allmänhe-

tens kunskaper om alkohol och trafik ökade i "experimentområdet" vid jämfö-

relse med kontrollomrädet. Likaså ökade den subjektiva upptäcktsrisken, för

"the average driver", dock ej för "myself". Man hade i denna studie ej tillgång

till några tillförlitliga direkta trañksäkerhetsmått. Dock antyder uppgifter

rörande registrerade rattfyllerier, att programmet kan ha haft viss effekt här.

Vad gäller alkoholrelaterade olyckor kan man se en tendens i samma riktning.
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Även i Sverige har man studerat effekterav Övervakning med utandningsprov

(Åberg m fl, 1986). Data insamlades från i huvudsak två län, Kalmar län och

Hallands län. Man studerade dels huruvida utökad Övervakning (objektiv upp-

täcktsrisk) resulterade i Ökad subjektiv upptäcktsrisk. Man fann därvid ett gott

samband över polisdistrikt; ju högre objektiv upptäcktsrisk desto högre subjektiv

upptäcktsrisk. På individnivå framkom att den personliga erfarenheten av att ha

varit med om utandningsprov var viktig för att den upplevda upptäcktsrisken

skulle bli förhöjd; det räckte inte med att man uppmärksammat en ökning av

polisens aktivitet, det krävdes att man själv varit med om minst ett utandnings-

prov; ett resultat som stämmer väl överens med vad Homel noterat.

Åberg m fl studerade även direkta trafiksäkerhetsmått. Härvid noterades att där

övervakningens omfattning utökades kraftigt erhölls en minskning av andelen

alkoholpåverkade förare, medan ingen sådan minskning kunde noteras då ingen

förändring skedde beträffande övervakningens omfattning. Andra resultat, som

likaledes tyder på en gynnsam effekt av Övervakningsåtgärdema, var, för det

första, att andelen alkoholpåverkade förare, inblandade i personskadeolyckor,

minskade med ökad övervakning, dock endast under den mörka delen av dyg-

net. Dessutom minskade andelen mörkerolyckor med ökad övervakning. Vad

gäller promillehalter hos olycksinblandade förare, fann man, med ökad Över-

vakning, en minskning av antalet förare med promillenivåer mellan 0,5 och 1,0

promille, medan ingen förändring var märkbar för de högsta nivåerna, Över 2,0

promille.

Man drog slutsatsen i denna svenska studie, att övervakningen visade sig ha

klart positiva effekter från trañksäkerhetssynpunkt.

Howard (1988) sammanfattar väl de gjorda erfarenheterna: "There is over-

whelming evidence from various international sources that random breath testing

does reduce the number of drinking and driving related road accidents. "

Shinar & McKnight (1985) ger, utgående från gjorda erfarenheter av RBT, en

rad rekommendationer för hur sådan verksamhet bör läggas upp. Bl a ställer de

upp följande krav: a. Hög objektiv upptäcktsrisk; det krävs en kontinuerlig

verksamhet på hög nivå, b. God synbarhet; man bör använda sig av stationära

enheter, upprätta kontrollerna på platser där man syns väl, fordon och personal

bör vara maximalt synliga och identifierbara, c. Hög beredskap; enheten ska

visa att den är beredd att gripa in snabbt, d. Osäkerhet; man bör variera platser
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och tider på ett opredicerbart sätt, e. Massmedia; endast en del nås direkt av

övervakningsinsatserna, Övriga behöver också påverkas. Dessa massmediainsat-

ser behöver löpa fortgående. Det är bättre med inslag i nyhetssändningarna än i

reklamsändningar. Man måste vara realistisk och inte påstå saker som saknar

täckning. Kontroverser är bra; ger Ökad publicitet.

Som ett komplement till den klassiska RBT-verksamheten, som bl a använder

sig av stationära RBT-enheter, har man dessutom kommit att börja använda sig

även av mobila enheter, som arbetar i närheten av de stationära enheterna. Man

försöker på detta sätt täcka in tänkbara omvägar som förare kan tänkas välja för

att undvika att komma in i en kontroll. Man hade nämligen i en studie av

McLean & Holubowycz (1987) funnit att många bilister antingen gjort en U-

sväng, svängt in på en annan gata/väg, stannat eller bytt plats med passagerare

när man närmat sig en RBT-station. Andelen som gjorde detta var tre gånger så

stor när en RBT-station fanns längs gatan jämfört med när ingen sådan station

fanns där. Även områden kända för höga olycksfrekvenser försöker man täcka

in med dessa mobila RBT-enheter. De mobila enheterna arbetar endast kvällar

och nätter. I New South Wales påbörjades sådan verksamhet under 1987-88

(Carseldine, 1988), och man fann härigenom ett stort antal påverkade förare

som man missade i de stationära kontrollerna. Utfallet var så positivt att man

senare permanentat även denna verksamhet. Span (1989), som studerat attityder

till alkohol i trañken i samband med RBT, understryker dock att problemet med

alkohol i trafiken långt ifrån är löst, och menar att drastiska attitydföråndringar

är av nöden.

En betydande andel av dem som döms för rattfylleri i Sverige och annorstädes

har upptäckts, inte av polisen direkt, utan av vanliga medborgare som tipsar

polisen. Detta har man tagit fasta på i USA där man på många håll har satsat på

program som syftar till att få folk att meddela polisen då man ser en alkohol-

misstänkt förare. Man har bl a inrättat speciella telefonnummer dit man kan

ringa. I Maryland startade man sådana program 1982 (Cotton, 1984). Någon

riktig utvärdering av effekter på trafiksäkerheten tycks dock ej föreligga.
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3. 1 .5 Informationsåtgärder

3.1.5.1 Kampanjer

Under mars-december 1975 genomförde Trañksäkerhetsverket en omfattande

informationskampanj mot rattfylleri (Norström, 1981). Kostnaden var 5,5

miljoner. Vid utvärderingen analyserade man dels trañkdata (andel alkoholmiss-

tänkta i olyckor samt antal rattfyllerier), dels gjorde man en enkätundersökning

före och efter kampanjen. Studien använde sig av en före-efter-design utan

användande av kontrollgrupp. Inget framkom som tydde på någon effekt på tra-

ñkonykterhetens omfattning, vilket var kampanjens huvudsakliga målsättning,

vare sig enligt polisens uppgifter eller enligt svaren på postenkäter. Norströms

slutsats är att kampanjen var ett misslyckande, och menar att detta hänger sam-

man med att de delmål man hade med kampanjen antingen är svåra att påverka,

såsom "moral attachment", eller inte är kausalt relaterade till berusad körning,

såsom kunskaper. Den huvudsakliga faktorn relaterad till berusad körning, alko-

holvanor, försökte man ej påverka; Norström menar att detta knappast heller är

möjligt med hjälp av kampanjer.

1979 genomförde TSV en ny kampanj med liknande uppläggning som den ovan

nämnda, riktad till unga män. Dessa fick information via en broschyr. Man

använde sig även av afñschering, TV-spots, annonsñlmer på biografer etc. En

begränsad utvärdering företogs (Rydgren, 1981). Studien är endast en före-efter-

mätning via postenkät. Resultatet antyder dock att såväl kunskaper som attityder

påverkats i önskad riktning. I enkäterna frågade man även om man kört alko-

holpåverkad. Svaren före och efter kampanjen var nästan helt identiska.

I Östfold i Norge genomfördes under 1982 en informationskampanj om alkohol

i trafiken (Fröjland, 1983). Man informerade om risken med att vara alkoholpå-

verkad, såväl när man kör bil som när man cyklar eller går. Dagen-efter-effek-

ter av alkohol betonades även. I undersökningen nyttjades hela Norge som kon-

trollområde. Man fann via en enkätundersökning att kunskaperna om alkohol

hade ökat i Östfold. Vad gäller attityder kunde däremot ingen förändring säker-

ställas. I kontrollområdet kunde inga förändringar, vare sig vad gäller kunskaper

eller attityder, påvisas. Inverkan på beteendemått studerades ej i denna under-

sökning.
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Även i Danmark har man bedrivit kampanjverksamhet mot alkohol i trafiken.

Studsholt (1990) beskriver två kampanjer med liknande uppläggning under 80-

talet som riktade sig till unga personer (17-19 år). Det huvudsakliga budskapet

var att alkohol och bilkörning inte hör ihop. Samtliga i målgruppen som var bo-

satta i norra Jylland fick ett brev innehållande en musikkassett, där en känd

dansk popgrupp framförde en säng med text riktad mot alkoholpåverkad kör-

ning. Tryckt material medföljde även i detta brev. Man kunde även vinna T-

tröjor med tryckta slogans. Affischering företogs. Massmedia gav god spridning

åt kampanjen. Den. första kampanjen utvärderades; här jämförde man alkohol-

relaterade olyckor i Nordjylland med resten av landet. Man fann att för Nord-

jyllands del erhölls endast för målgruppen en betydande minskning av olycks-

talen i Nordjylland. För äldre personer var tendensen en svag nedgång beträf-

fande den studerade olyckstypen. För resten av landet var tendensen liknande

men betydligt mindre uttalad. Olyckstalen för målgruppen är låga för Nord-

j ylland, och någon statistisk analys av resultaten finns ej redovisad, varför resul-

taten är svåra att värdera. Man studerade även olycksutvecklingen i anslutning

till den andra kampanjen, dock endast i form av före-efter-jämförelser. Man

fann här tecken på att kampanjen hade mindre effekt denna gång. Denna slutsats

är dock, med tanke på den använda metodiken, svagt underbyggd. Man bör

vidare notera att nedgången beträffande alkoholrelaterade olyckor denna gång

var lika stor för 20-25-åringarna som för målgruppen.

Downing (1987) redogör för informationskampanjer riktade till unga förare,

som genomförts i Storbritannien. Författaren skriver att sedan 1976 körs en TV-

kampanj varje år vid jultiden. För två av dessa har man gjort en utvärdering där

man gjort jämförelser med ett kontrollområde. Man fann härvid att olyckor nat-

tetid (surrogatmått för alkoholpåverkan) hade en likartad utveckling i båda

jämförelseområdena. Tolkningen försvåras bl a av att det förekom en mängd

annan publicitet rörande alkohol/trafik i kontrollområdet. För övriga kampanjer

föreligger endast enkätdata; här använde man inget kontrollområde. Slutsatserna

blir därför osäkra. Man fann dock att självrapporterad körning under påverkan

gick ned efter kampanjerna. Förändringar i önskad riktning rörande kunskaper

och attityder noterades även.

Även i Australien har man försökt att studera effekter av kampanjer (Homel

m fl, 1988). I New South Wales genomförde man på 70-talet en kampanj som

syftade till att ge allmänheten ökade kunskaper om, och förändrade attityder till,

alkohol/trafik. Resultatet av utvärderingar tyder på vissa effekter på båda dessa
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effektmått. På 80-talet förefaller man att via en kampanj, utvärderad av Elliott

& South (1985), haft viss framgång i att få folk att köra alkoholpåverkade i

mindre utsträckning. Man har även försökt att påverka folk till att ingripa mot

alkoholpåverkad körning av annan person. Inga tecken på framgång föreligger

emellertid här . I Wollongong, New South Wales, genomförde man en kampanj

riktad mot l8-24-åringar med syfte att få ned rattfylleriet i denna åldersgrupp

(Reznik m fl, 1984). Man jämförde utfallet i försöksorten med utfallet i en kon-

trollort. Man fann en större minskning av olyckstalen i försöksorten än i jäm-

förelseorten. Man fann visst stöd för att även rattfylleriet påverkades i någon

mån av kampanjen. Emellertid störs tolkningen av det faktum att Random

Breath Testing debatterades och infördes i New South Wales vid denna tid.

State-of-the-art-rapport

Vingilis & Coultes (1990) har gått igenom en betydande mängd litteratur om

informationskampanjers eventuella trañksäkerhetseffekter med koppling till

alkoholpåverkan. Författarna går, för det första, igenom studier som gäller

effekter av informationskampanjer när dessa genomförts utan direkt koppling till

andra åtgärder. För det andra går man igenom studier som handlar om effekter

av informationskampanjer när dessa genomförts i samband med andra' åtgärder.

Man koncentrerar framställningen kringsådana studier där man försökt utvär-

dera effekter på beteendemått.

Vad gäller den förstnämnda typen av studier identifierar man nio studier där

man försökt att utvärdera beteendeeffekter. Fem av dessa använde sig av kon-

trollbetingelse.

Den första är en kanadensisk studie från 70-talet, där syftet var att utvärdera en

trañksåkerhetskampanj i Edmonton. Kampanjen varade en månad och använde

sig bl a av TV, radio och press. Man informerade allmänheten om alkoholens

roll i trafikolyckor men även om dess effekter på körprestation. Man gick- även

igenom vilka straff som gällde vid rattfylleri samt föreslog alternativ till att köra

påverkad. Man syftade till att påverka såväl kunskaper som attityder som bete-

enden. Man gjorde jämförelser med en kontrollstad, Calgary. Effektmått inhäm-

tades vid "roadside surveys" där man tog utandningsprover och bad dem som

stoppades att svara på några frågor. Man fann tecken på att såväl kunskaper som

attityder förändrats på liknande sätt i de två städerna. Dock var förändringen
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mer uppenbar i Edmonton. Påverkad körning minskade påvisbart endast i kam-

panjområdet.

Även den andra studien där man använt sig av kontrollbetingelse är kanadensisk.

Detta gäller en mediakampanj i Ontario, som pågick i tre veckor under 1973.

Uppläggningen var liknande den i Edmonton. Syftet med kampanjen var att höja

allmänhetens medvetandenivå rörande alkohol/trafik men även att inhämta syn-

punkter beträffande åtgärder. Man jämförde även här utfallet i kampanjområdet

med ett kontrollomräde. Effektmätningen gjordes en månad efter kampanjens

avslutande via telefonintervjuer. Kunskaperna föreföll att ha ökat som en effekt

av kampanjen. Vad gäller beteendemätt erhölls data som tyder på effekt av

kampanjen, dock endast på en fråga; en påvisbar minskning vad gäller påverkad

körning ("ej kört hem för att man druckit för mycket") erhölls endast för kam-

panj samplet.

Studie nummer tre (Boughton & South, 1985) kommer från Australien. Här

genomfördes en massmediakampanj som betonade vikten av att ta ansvar för

sina vänner och intervenera för att förhindra andra att köra påverkade. Man

använde sig även här av kontrollomräden. Man fann tecken på att kampanjen

kunde haft vissa effekter; självrapporterad körning under påverkan ökade i kon-

trollomrädet men förändrades mycket litet i kampanjområdet.

Den fjärde studien är holländsk (Wesemann, 1987). Även här jämfördes utfallet

med ett kontrollomräde. Emellertid mottog båda jämförelseområdena den radio-

och TV-information som sändes ut. Skillnaden var att i det ena området delade

man ut tryckt information av olika slag. I båda områdena kunde man notera en

ökad kunskapsnivå och en förändring av attityder i önskad riktning. Ingen skill-

nad erhölls dock mellan de två områdena.

Slutligen nämns en studie från Sydafrika (Deppe, 1985). Här avsåg man att

jämföra effekter av en informationskampanj med två andra betingelser, en över-

vakningskampanj samt en kontrollbetingelse. Man gjorde telefonintervjuer för

att komma åt skillnader mellan de tre betingelserna (tre olika städer). Det fram-

kom en tendens till att de som utsatts för informationskampanjen hade höjt sin

kunskapsnivå något jämfört med de övriga två betingelserna. Olyckstalen tydde

däremot på störst minskning i kontrollomrädet, medan staden där informations-

kampanjen genomförts uppvisade en svag ökning. Det är svårt att försöka dra
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några slutsatser då det inte framgår på vilka grunder de olika jämförelseortema

valdes ut.

Vingilis & Coultes summerar: "In summary, the research on campaign effects is

very limited both numerically and methodologically. Little can be said about

campaign effectiveness except that knowledge, awareness and attitude can be

improved. We do not have enough information on other factors such as media

coverage, penetration, message etc., and on the potential for behaviour change

through mass communications campaigns in the drinking-driving ñeld. "

Författarna fortsätter med att gå igenom litteratur beträffande informationskam-

panjer där dessa genomförts med anknytning till andra åtgärder. En allmän

uppfattning är att åtgärder såsom nylagstiftning eller nya övervakningsmetoder

måste åtföljas av omfattande publicitet för att ha avsedd effekt (t ex Homel,

1988). Det är därför vanligt att man vid införandet av sådana åtgärder försöker

informera allmänheten om dessa förändringar. Det är emellertid ovanligt att

man försöker utvärdera effekten av informationsaktiviterna per se.

Tre studier omnämns där man försökt att utvärdera informationskampanjer i

samband med ny lagstiftning. I Kanada infördes 1969 "Breathalyzer legislation",

bl a innefattande en 0,8 promillegräns. Före denna förändring genomfördes en

informationskampanj till allmänheten. Inget syfte fanns att påverka attityder,

utan kampanjen handlade endast om den förestående lagändringen. I utvärde-

ringen, som använde sig av telefonintervjuer, förelåg heller ej några tendenser

till attitydförändringar. Man noterade dock en viss ökning av kunskapsnivån.

Man studerade även olycksutvecklingen efter lagens tillkomst; man fann här ett

mycket svagt stöd för att lagen tillsammans med informationskampanjen kunde

ha haft viss liten effekt. Den eventuella effekten försvann dock snabbt. Det gick

ej att särskilja inverkan av de två åtgärderna på olycksutvecklingen.

1976 tillkom i Kanada ny lagstiftning på området. Man fick då möjligheten att

begära utandningsprov hos "alkoholmisstänkta" förare. Cousins (1980) har stu-

derat en informationskampanj som genomfördes kort tid efter denna lagändring.

Syftet var dels att informera om den nya lagen samt att höja den subjektiva

upptäcktsrisken. Uppläggningen var kvasi-experimentell; man jämförde fyra

städer, två där såväl kampanjen som lagändringen genomfördes, en där bara

lagändringen genomfördes (kampanjen genomfördes vid senare tillfälle) och

slutligen en, belägen i en annan delstat, där ingen lagändring gjordes (detta
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skedde vid ett senare tillfälle), och där heller ingen kampanj genomfördes. Man

fann via telefonintervjuer att kunskapsnivån förbättrades endast i kampanjstä-

derna. Samma resultat fann man beträffande den subjektiva upptäcktsrisken. Till

skillnad från fallet beträffande kunskapsnivån som inom tre månader återgick till

läget före kampanj starten, befanns denna höjning av upptäcktsrisken vara påvis-

bar även vid denna senare tidpunkt. Denna diskrepans mellan de två effektmåt-

ten gör att författaren tvivlar på att denna "långtidsförändring" kan vara att

hänföra till den genomförda kampanjen.

1981 kom en ny ändring av lagstiftningen i Kanada. Polisen fick möjlighet att

genomföra "spotchecks" och återkalla körkortet direkt på 12 timmar. Den studie

som Vingilis m fl (1988) utförde rörande denna bestämmelse, omnämns av

Vingilis & Coultes. Informationsaktiviteterna var av mycket blygsam omfatt-

ning. Man kunde notera en viss kortvarig nedgång beträffande alkoholrelaterade

olyckor, vilket författarna tolkade som en trolig effekt av den nya lagen.

Åtgärder som kombinerar informationsinsatser med ökade Övervakningsinsatser

är vanligare.

Den första studie som nämns här av den av Vingilis m fl (1981); även omnämnd

i avsnitt 3.1.4, "Övervakning") som gäller den s k RIDE-kampanjen i Etobicoke

i Toronto. Syftet med kampanjen var dels att informera om den Ökade Övervak-

ningsaktiviteten som genomfördes i samband med kampanjen, dels om gällande

bestämmelser rörande rattfylleri. Man fann vid telefonintervjuer före och efter

kampanjens genomförande att allmänhetens kunskaper om alkohol och trafik

Ökade i Etobicoke vid en jämförelse med ett kontrollområde. Likaså Ökade den

subjektiva upptäcktsrisken, för "the average driver", dock ej för "myself". Vid

en uppföljning några månader senare var skillnaderna mellan de två jämförelse-

områdena mindre. I denna studie hade man ej tillgång till några tillförlitliga

direkta trañksäkerhetsmått. Dock antyder uppgifter rörande registrerade rattfyl-

lerier, att programmet kan ha haft viss effekt här. Vad gäller alkoholrelaterade

olyckor kan man se en tendens i samma riktning. Det fanns här ingen möjlighet

att utvärdera informationskampanjen skild från den Ökade Övervakningsinsatsen.

Hurst & Wright (1981) försökte utvärdera "random stopping programs" i Nya

Zeeland, där detta program infördes med stöd av massmediainsatser. Designen

var endast fÖre-efter-jämförelser. Man fann här en minskning av antalet döds-

olyckor under "main drinking hours" men ej under dygnets Övriga timmar.
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Författarna menar att detta tyder på att de genomförda åtgärderna hade en posi-

tiv effekt.

Slutligen nämner Vingilis & Coultes två kanadensiska studier, den ena från 70-

talet och den andra från mitten av 80-talet.

Den första av dessa försökte utärdera ett s k "CHECK-STOP program" i

Alberta, där polisen upprättade "checkpoints" och stoppade förare för kontroll.

När ingen alkoholpåverkan kunde misstänkas, överlämnades informationsmate-

rial till föraren. Om föraren hade druckit men låg under promillegränsen togs

körkortet i beslag för 24 timmar. Vid straffbar promille följde den normala pro-

ceduren för sådana överträdelser. Syftet med informationsinsatsen var att höja

allmänhetens medvetande om att denna övervakningsaktivitet pågick och att

informera om riskerna med alkoholpåverkan i trafiken. Utvärderingen använde

sig av telefonintervjuer. Kontrollen över störande inflytanden var otillfredsstäl-

lande i denna studie. Man fann dock att attityder förändrades i önskad riktning,

medan kunskapsnivån ej tycktes ha höjts. Man noterade vidare en nedgång i

alkoholrelaterade olyckor i början, medan olyckstalen återgick till det normala

efter kort tid.

Den andra studien som omnämns gäller även denna ett "roadcheck"-program

med åtföljande informationsinsatser. Dock var dessa av mycket liten omfattning.

Här fann man inga tecken på effekter vad gäller påverkad körning eller alkohol-

relaterade olyckor.

Vingilis & Coultes kommenterar efter att ha gått igenom denna litteratur: "This

review suggests first and foremost that there is much rhetoric and little

substance on the impact of mass communications campaigns on drinking

driving... Even of those systematically analyzed, the methodological problems

preclude deñnite statements on overall campaign effectiveness, let alone what

types, media, messages, etc. of campaigns are effective in the drinking-driving

field."

Vidare: "What a review of this literature shows and what others have suggested

is that the role of mass communications has been exaggerated."
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3. 1.5.2 Utbildning

Vegega & Klitzner (1988) har kortfattat gått igenom amerikanska "anti-

drinking-driving programs" avsedda för ungdomar. Författarna konstaterar att

det stora flertalet av dessa program saknar teoretisk grund; de förefaller mest ha

skapats för att "något måste göras". Där en teoretisk orientering kan urskiljas,

föreligger en tendens till att vilja förlägga orsaken till rattfylleri inom individen.

Inflytanden från källor utanför individen (t ex grupptryck, skolmiljö, övervak-

ning) uppmärksammas endast i några få program. Man noterar dessutom att i

mycket få fall föreligger utvärderingar som medger några preliminära slutsatser.

Ställs högre krav, finns inte någon utvärdering värd namnet.

Mann m fl (1986, 1988) summerar erfarenheter av skolbaserade utbildnings-

program. Dessa program har huvudsakligen ett primärpreventivt syfte. Förfat-

tarna skriver att i Nordamerika, Australien och Europa förekommer sådana

program i många skolor. Dessa har olika inriktning, men kan grovindelas i tre

huvudgrupper (stor överlappning äger dock rum mellan olika inriktningar). Den

första som nämns är "the information approach", vars grundidé år att förmed-

ling av relevant information leder till förändring beträffande kunskaper, attityder

och beteenden. Den andra huvudgruppen betonar affektiva processer, och här

försöker man uppväcka starka känslor, tex rädsla vid visandet av olycksscener

("affective arousal") eller känslomässig involvering ("affective involvement")

genom deltagande i rollspel etc. Den tredje huvudgruppen är baserad på inlär-

ningsteori, där man exempelvis tränar sig i att stå emot grupptrycket och bättre

klara av att avhålla sig från att använda alkohol eller droger.

Ett litet fåtal studier av dessa programs effekter har gjorts enligt översikterna av

Mann m fl. På grund av svagheter med använd design (endast i tre fall har man

använt randomiserade jämförelsegrupper), är de slutsatser man kan dra begrän-

sade.

Vad gäller informationsbaserade program misslyckades man i ett försök med

traditionella föreläsningar och hemläxor att påverka attityder, medan man i två

andra program föreföll att ha viss framgång i att förmedla kunskaper. I det ena

fallet jämförde man två undervisningsprogram, varvid det ena förutom tradi-

tionella metoder även använde sig av audiovisuella hjälpmedel. De som deltog i

detta utökade program visade sig ha bättre kunskaper efteråt än de som endast

hade undervisats med den traditionella metoden. Någon skillnad beträffande atti-
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tyder kunde dock ej påvisas. I det andra fallet (här använde man en randomise-

rad design) studerade man effekter av att visa en film om alkohol. Det visade

sig att de som såg filmen erhöll bättre kunskaper än de som ej såg ñlmen. Det

framgick dessutom att de som direkt efter ñlmvisningen fick besvara kunskaps-

frågor ur filmen på grund av detta erhöll bättre kunskaper än de som endast sett

filmen. Fyra månader därefter kvarstod tydliga skillnader mellan de studerade

grupperna.

Affektbaserade program har studerats i något större utsträckning. Resultat från

flera studier rörande "affective involvement" tyder på att man påverkat såväl

attityder som kunskaper i önskad riktning. I en studie jämförde man utfallet vad

gäller attitydförändring för en grupp som fick delta i audiovisuella presentatio-

ner, rollspel, sociodrama och gruppdiskussioner med en grupp som deltog i

traditionell undervisning med föreläsningar och inläsning samt med en grupp

som inte deltog i något program. Endast deltagarna i det affektiva programmet

förändrades vad gäller attityder såväl direkt efter programmets slut som tre

veckor därefter.

Andra program har baserats på såväl affektiva som informativa processer. I en

undersökning där detta studerats, använde man sig av föreläsningar, spel

("games") och "value clariñcation"-övningar. Resultaten tydde på att program-

met hade positiva effekter på attityder, kunskaper och beteenden " som antas

vara relaterade till påverkad körning", när mätning gjordes direkt efter

programmet. Åtta veckor därefter kunde skillnader mellan jämförelsegrupperna

påvisas endast för kunskaper. I en annan studie använde man sig av föreläs-

ningar, inläsning, audiovisuella presentationer, rollspel och gruppdiskussioner.

Även i detta fall hade deltagarna bättre kunskaper efter kursen än före den-

samma. Även attitydema hade förändrats i önskad riktning. I ytterligare två

studier tillämpade man liknande metoder för grupper av körkortsaspiranter. I

den ena studien fann man att deltagarnas kunskaper efter programmet var bättre

jämfört med en kontrollgrupp. Inga skillnader kunde dock iakttagas vad gäller

attityder eller beteenden. I den andra studien erhölls liknande resultat (beteenden

studerades dock ej). I ytterligare en annan undersökning studerade man kunska-

per och attityder hos skolbarn (från "kindergarten" till och med "sixth grade")

som deltog i åldersanpassade program som även dessa baserades på såväl infor-

mationsinhämtning som affektiva inslag. Kunskaper och attityder förändrades på

önskat sätt. Slutligen kan nämnas ytterligare en studie, där man undersökte ett

program baserat på samma principer (information och affektiva inslag) när det
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tillämpades för äldre elever ("grade 11"). Man fann även här positiva föränd-

ringar vad gäller kunskaper och attityder.

I ett fall där man lyckades förbättra elevernas kunskapsnivå genom att visa en

mycket realistisk film om konsekvenser av rattfylleri ("affective arousal") miss-

lyckades man dock vad gäller attityder; man fick en attitydförändring rakt mot-

satt den önskade (Kohn m fl, 1982). I en uppföljning sex månader efteråt fann

man inga skillnader mellan de studerade grupperna vare sig beträffande kunska-

per, attityder eller beteenden (självrapporterad påverkad körning). I denna studie

använde man en randomiserad design.

En studie hade gjorts av beteendebaserade program. Här studerade man, med

användande av enrandomiserad design, effekter av ett nio-timmars program

som syftade till att lära eleverna att intervenera för att förhindra kamrater att

köra bil efter att ha druckit. Rollspel var här en viktig ingrediens. Man jämförde

med ett affektbaserat program. Resultaten tydde på att man fick förbättrade kun-

skaper av båda programmen. Vad gäller självrapporterad intervention fick man

liknande gynnsamma effekter för båda programmen direkt efteråt, men lång-

tidseffekter (sex månader) erhölls dock bara för det beteendeinriktade program-

met.

Författarna drar slutsatsen att det samlade vetandet här visserligen är magert

(särskilt med tanke på svagheterna med undersökningsdesignen i de flesta studi-

erna), men det tyder dock på att beteendebaserade program skulle kunna ha den

största effekten, följt av "affective involvement"-program. Man upplever situa-

tionen som klart lovande, men understryker att man inget vet rörande eventuella

effekter på trafikonykterhetens omfattning eller andra direkta trañksåkerhetsmått

(inte i någon undersökning har man studerat sådana mått).

Andra studier

Farrow (1989) rapporterar om ett försök med ett beteendeinriktat program med

inslag av såväl kognitiva som affektiva moment. Programmet var av tio timmars

varaktighet och genomfördes i skolmiljö. Dessutom förekom efter sex respektive

tolv månader repetitionstillfållen (tre timmar). Programmet fokuserades på

riskidentifikation och träning i att undvika situationer som är kopplade till ratt-

fylleri. Träning i att avstå från alkohol ingick även. Man förmedlade dessutom
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kunskaper om alkohol. I uppföljningen ett år efteråt förelåg inga tecken på att

dessa personer kört påverkade i mindre utsträckning än en matchad kontroll-

grupp. Inte heller beträffande olycksinblandning fanns någon sådan tendens.

Resultatet pekade tvärtom i båda fallen på en sämre utveckling Över tid för

programdeltagarna. Detta, menar författaren, har förmodligen att göra med att

programdeltagarna helt enkelt var mer uppriktiga i sina svar än kontrollperso-

nema, varför resultatet inte bör tas som belägg för att sådana program skulle

vara utan värde.

Wodarski (1987) beskriver en pedagogisk metod, benämnd TGT ("Teams-

Games-Tournaments"), som använts för att påverka ungdomar till ökade kun-

skaper om, och lämpligare attityder till, alkohol och alkohol/trafik, men även

till bättre alkoholvanor. Bland de centrala inslagen i denna pedagogik kan föl-

jande nämnas. Skolklassen delas in i ett antal smågrupper ("teams") som är

jämförbara vad gäller prestationsnivå. Dessa grupper har tävlingar

("toumaments") sinsemellan på det som lärs ut i klassen. Eleverna deltar även i

självförtroendeträning. Man tränas här bl a i att stå emot grupptrycket. Grupp-

diskussioner och rollspel är här centrala inslag. Lärarna är de ordinarie klass-

lärarna som utbildas i denna metodik. Programmet löper över fyra veckor.

Denna metodik har prövats i Georgia. Författaren beskriver en jämförande stu-

die mellan TGT, traditionell alkoholundervisning och ingen undervisning alls.

Av rapporten framgår dock ej om de de tre jämförelsegruppema var likvärdiga

vid försökets inledning. Det visade sig emellertid att TGT-deltagarna direkt

efteråt, men även ett år samt två år senare fortfarande hade bättre kunskaper och

lämpligare attityder än de två andra grupperna. Även beträffande alkoholvanor

tyder data på att TGT-deltagarna vid samtliga studerade tidpunkter (upp till två

år efteråt) hade vettigare vanor än övriga.

En holländsk studie (Kayser m fl, 1991) har utvärderat ett informationsbaserat

utbildningsprogram för körskolor. Här jämfördes utfallet för deltagargruppen

med en kontrollgrupp som inte deltog i något sådant program. Fördelningen på

de två grupperna gjordes slumpmässigt. Man eftersträvade "aktiv inlärning"

genom användandet av olika media, gruppdiskussioner och en "person-directed

approach". Programmet ingick i fem eller sex lektioner, varvid 15-20 min i

varje lektion ägnades åt detta program. Det visade sig att programdeltagarna er-

höll bättre kunskaper än kontrollgruppen. Kunskapsnivån gick ned under det

följande året men var fortfarande högre än hos kontrollgruppen. För attityder

eller intentioner att köra påverkad påvisades inga effekter av programmet. Ej
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heller erhöll man några effekter beträffande påverkad körning. Man kunde där-

emot se en viss effekt vad gäller huruvida man åkte med en påverkad förare i

egenskap av passagerare. Författarna menar att frånvaron av påtagliga effekter

kan sökas i ett flertal faktorer, bl a alltför lite gruppdiskussioner samt frånvaron

av rollspel. Vidare ägnades alltför lite uppmärksamhet åt frågan hur man ska stå

emot socialt tryck att dricka. Lärarna var dessutom otillräckligt insatta i den

undervisningsmetod som tillämpades. Slutligen påpekar man att förändring

beträffande kunskaper eller attityder inte garanterar förändring av beteenden.

Även i Australien har man studerat effekter av undervisning inom skolan

(Homel m fl, 1988). Även här föreligger uppgifter som tyder på effekter på atti-

tyder och kunskaper, medan man inget vet om direkta trañksäkerhetseffekter.

3. 1.6 Rehabiliteringsåtgärder

3.1.6.1 Åtgärder för rattfyllerister

En stor mängd studier har utförts där man försökt utvärdera effekter av åtgärder

för rehabilitering av dömda rattfyllerister. Enbart de som använt sig av kontroll-

grupp tas upp i denna sammanställning.

Nichols m fl (1981) redogör för erfarenheter av utbildnings- eller behandlings-

program för dömda rattfyllerister som genomfördes i USA under 70-talet. I de

flesta projekt användes dessa åtgärder som alternativ till körkortsåterkallelse.

Det visar sig att mindre väl kontrollerade (kvasi-experimentella) studier ofta

tyder på positiva effekter av studerade åtgärder (utbildning eller behandling),

men enbart för "non-problem drinkers". Experimentella studier med god kon-

troll över störande faktorer uppvisar däremot inga resultat som tyder på effekter

av dessa åtgärder.

Swenson & Clay (1980) har jämfört korttidsbehandling av rattfyllerister med

"minimal intervention" (hemuppgifter) i en randomiserad design. Behandlingen

för " social drinkers" gick i huvudsak ut på att i gruppsessioner förmedla infor-

mation, medan behandlingen för problemdrickare förutom information bestod av

gruppterapi med inslag av konfrontation. Man studerade livsstilsrelaterade mått;

inga effekter av korttidsbehandlingen kunde påvisas vid jämförelse med
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"minimal intervention", förutom en generell tendens till förbättring oavsett

behandling.

Swenson m fl (1981) har i ett randomiserat försök studerat effekter av korttids-

behandling av rattfyllerister. Denna studie ingick som en del i ASAP2-program-

met. Man jämförde tre betingelser, 15 tim gruppterapi, 32 tim gruppterapi samt

hemuppgifter. Inga skillnader kunde noteras mellan dessa tre åtgärder vad gäller

effekter på dryckesvanor eller social anpassning. Dock förelåg återigen en ten-

dens till förbättring för samtliga tre åtgärder.

McGuire (1982) har jämfört utfallet av sex olika program för individuell påver-

kan av rattfyllerister. Programmen var av två typer, dels sådana som fokusera-

des på trafiksäkerhet, speciellt alkohol i trafiken, medan den andra typen rörde

sig om alkohol i sig utan koppling till trafiken. Hur urvalet av personer för

grupperna gick till är oklart. Någon randomiserad design användes dock inte.

Resultaten pekade emellertid på att "light drinkers" påverkades i önskvärd rikt-

ning av flertalet av de prövade programmen, medan det däremot ej fanns några

sådana tendenser för "heavy drinkers".

Salzberg & Klingberg (1982) har jämfört utfallet för en grupp dömda rattfylle-

rister, som deltog i ett behandlingsprogram under två år, med en kontrollgrupp,

som dock ej var jämförbar ur flera viktiga aspekter. De som deltog i program-

met fick straffet förvandlat från ovillkorlig till Villkorlig dom. Dessutom fick de

behålla körkortet. Kontrollpersonema fick ej del av dessa lättnader. Man fann

att återfallet i rattfylleri var högre för den behandlade gruppen än för kontroll-

gruppen.

State-of-the-art-rapport

Mann m fl gjorde 1983 en sammanställning av forskningsläget på det här områ-

det (se även nedan). Författarna redogör bl a för de stora metodproblem som

föreligger när man vill utvärdera dessa typer av åtgärder. Endast femton studier

lyckades man uppbringa där man använt sig av randomiserad design. Endast sex

av dessa har studerat direkta trafiksäkerhetsmått. Alla andra studier har använt

 

2 Alcohol Safety Action Projects (se nedan 3.1.9, "Program")
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sig av kvasi-experimentella designer eller har varit helt okontrollerade. Resultat

från sådana studier kan ej av författarna ses som definitiva.

Mann m fl gör en uppdelning vad gäller studerade program, dels utbildnings-

program (med tonvikt på informationsförmedling), dels behandlingsprogram

(för alkoholproblem).

Beträffande utbildningsprogram fann man att elva kvasi-experimentella studier

rapporterat positiva effekter och endast en negativa effekter. Vad gäller trafik-

säkerhetsmått rapporterar nio studier med kvasi-experimentell design positiva

effekter och en studie negativa effekter. Vad gäller experimentella studier

(randomiserade), har man studerat effekter på kunskaper, attityder, livssituation

och trafiksäkerhetsmått. Tre av dessa studier rapporterar positiva effekter,

medan fyra studier rapporterar inga eller negativa effekter. Vad gäller trafik-

säkerhetsmått, fann man två som rapporterar positiva effekter medan två rappor-

terar negativa eller noll-resultat. Författarna summerar beträffande utbildnings-

program: "Dessa program tycks ge Ökade kunskaper och förändrade attityder,

men deras effekt på alkoholkonsumtion och alkoholproblem tycks vara mini-

mala. Kvasi-experimentella jämförelser tyder på att de kan ha visst gynnsamt

inflytande på återfall i rattfylleri och andra riskabla körbeteenden, medan expe-

rimentella studier ej genomgående kunnat visa någon betydande effekt av

utbildningsåtgärder på dessa mått. " '

Även för behandlingsprogram gör Mann m fl en uppdelning såväl med avseende

på metodik som effektmått. För studier med kvasi-experimentell metodik fann

man fyra som rapporterade positiva effekter och tre inga eller negativa effekter.

En studie undersökte förändring beträffande livssituationen och rapporterade

positiva effekter. Övriga studier har studerat trafiksäkerhetsmått. Experimentella

studier där man sett på effekter av behandling visar i fem fall på positiva effek-

ter och i sex fall inga eller negativa effekter. Beträffande trafiksäkerhetsmått

rapporterar två studier positiva effekter och en studie negativ effekt. ' Författarna

summerar: "Man har ej definitivt kunnat visa att behandlingsprogram riktade

mot rattfylleri är effektiva. Kunskaper och attityder tycks kunna påverkas på ett

gynnsamt sätt. Vad gäller livssituation tycks det vara svårt att åstadkomma

gynnsamma förändringar vad gäller dryckesvanor och relaterade beteenden.

Däremot visar demonstrerade effekter på trafiksäkerhetsmått att detta motiverar

vidare studier i ämnet. "
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Man konstaterar vidare att utvärderingar av rehabiliteringsprogram måste till-

lämpa "rigorous designs" för att man framöver ska kunna dra slutsatser om

effekter av olika program, men även för att kunna dra slutsatser om vilka perso-

ner olika program kan vara mest lämpade för.

Andra studier

En del studier har gjorts som inte finns omnämnda i översikten av Mann m fl.

Två utbildningsprogram för förstagångsdömda rattfyllerister i Sacramento har

utvärderats av Reis (1982). Randomiserad design användes i denna studie. Tre

betingelser jämfördes, ett självstudieprogram, ett likartat program men där man

gick till "ldassundervisning", samt en kontrollbetingelse. Reis fann att

programmen hade gynnsamma effekter; man kunde notera ett minskat återfall i

rattfylleri, såväl efter ett år, som efter två respektive tre år. De två program-

varianterna föreföll att vara ungefär likvärdiga.

Holden (m fl, 1981; 1983) redogör för en experimentell studie där man jäm-

förde effekter på återfall av olika åtgärder för förstagångsdömda rattfyllerister.

Över 4000 klienter delades slumpvis in i fyra grupper som fick olika behand-

ling: a. traditionell sanktion i form av Villkorlig dom, b. övervakning

("probation supervision"), c. rehabilitering (för "nonproblem drinkers" delta-

gande i "Tennessee DUI Driving School", för "problem drinkers" dessutom en

månads självförtroendeträning), d. övervakning + rehabilitering (med uppdel-

ning med avseende på alkoholproblem). Under en två-årig uppföljningsperiod

fann man dock ingen skillnad mellan de fyra studerade betingelserna vad gäller

återfall i rattfylleri.

Blount (1983) har gjort en studie av rehabiliteringsåtgärder dels för "social

drinkers", dels för "problem drinkers" i Florida. Här användes en randomiserad

design. För "social drinkers" jämfördes två betingelser, "DWI School Social

Drinker Classes" med en kontrollbetingelse. Återfall i rattfylleri var lägre hos

den förstnämnda gruppen än hos kontrollgruppen, såväl efter 12, 18 som efter

22 månader. För "problem drinkers" jämfördes tre betingelser, "DWI School

Problem Drinker Classes" med "DWI School Problem Drinker Classes" i kom-

bination med fem månaders gruppterapi samt med en kontrollbetingelse. Den
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betingelse som innefattade gruppterapi hade det bästa utfallet med det lägsta

återfallet av de tre jämförda åtgärderna.

I Ohio (Siegal, 1987) jämfördes vid mitten av 80-talet tre olika åtgärder för att

minska återfallet i rattfylleri, 2-3 dagars fängelsestraff, Villkorlig dom/böter

samt ett tre dagars veckoslutsprogram, vilket syftade till att identifiera problem-

drickaren, uppskatta problemets omfattning, samt föreslå terapeutisk åtgärd (se

vidare Siegal, 1990). Studien är inte välkontrollerad, vilket gör resultaten svår-

tolkade, men utfallet vad gäller återfall under en tvåårsperiod var bäst för

veckoslutsprogrammet. Denna skillnad var signifikant för förstagångsförbrytare

men ej för tidigare dömda.

Siegal (1985a, 1985b) gjorde dessutom en jämförelse vad gäller återfall mellan

veckoslutsprogram, ett kort utbildningsprogram och ingen åtgärd alls. Återigen

är kontrollen över störande faktorer mycket dålig. Resultatet tyder dock på att

båda dessa insatser kan ha haft gynnsamma effekter (minskat återfall).

Ett program inom öppenvården i Oakland, Kalifornien avsett för recidivister har

studerats av Temer m fl (1987). Programmet löpte under ett år och bestod av

13,5 tim undervisning, 58,5 tim gruppterapi, 8 tim individuell rådgivning samt

närvaro vid 20 möten i regi av "Alcoholics Anonymous" (AA). Härvid jämför-

des utfallet vad gäller återfall i rattfylleri hos deltagare i detta program för två

grupper; de som under detta år valde farmakologisk behandling (Antabus) samt

de som i stället valde att delta i ytterligare en behandling ("socially oriented,

peer group support treatment" som krävde närvaro vid 24 möten). Då dessa två

grupper var självvalda, är det mycket vanskligt att uttala sig om skillnader

beträffande effekter. Inget framkom emellertid som antydde någon skillnad

mellan dessa två grupper vad gäller återfall.

Neff & Landrum (1983) har studerat effekten av att personer dömda för rattfyl-

leri får besvara ett frågeformulär där frågor ställs om personens livssituation

(LAI - "Life Activities Inventory"). Detta skedde i samband med deltagandet i

olika program för rehabilitering ("DUI Probation Follow-up Project") i

Mississippi. De deltagande personerna kallades att komma och besvara fråge-

formuläret vid tre tidpunkter, vid programmets inledning, efter sex månader

samt efter ett år. Här användes en randomiserad design. Man fann att för

"lower-risk drinkers" (väsentligen förstagångsdömda med promillehalt under 2

promille) syntes LAI ha gynnsamma effekter med avseende på återfall i rattfyl-
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leri. Detta gällde dock bara för den grupp personer som gått minst nio år i sko-

lan. Några effekter på "higher-risk drinkers" kunde ej urskiljas.

Man har även prövat att sända varnande brev till förstagångsrattfyllerister

(Arstein-Kerstake, 1986). Man fann dock inga tecken på olycksreducerande

effekter oavsett typ av brev eller antalet brev man sände ut.

Voas & Tippets (1990) har försökt att utvärdera program för dömda rattfylleris-

ter i Maryland. Man har studerat det registrerade återfallet hos personer som

dömts att delta i olika behandlingsprogram: a. en fängelseliknande vistelse under

1-4 veckor där man deltagit i ett program som syftat till att inleda behandling

genom att bryta ner förnekandet och samla in information om klienten för att

göra upp en behandlingsplan. Detta program är delvis baserat på " the Weekend

Intervention Program" som utvecklats av Siegal, b. övervakning med behand-

lingskontakt en gång per vecka under 1-2 år, c. båda programmen, d. inget

program.

I analysen kontrollerade man för inflytandet av tidigare kriminalitet. Man fann

att återfallet var lägst för dem som deltagit i något av programmen; oavsett vil-

ket program man dömts till var återfallet nästan fyra gånger lägre än för dem

som inte dömts till något program. Skillnaden var störst för förstagångsdömda.

En betydande svaghet med denna studie är att man inte har någon kontroll över

urvalet av personer till de olika programmen. Man har heller ingen kontroll över

tex körkortsåterkallelser. Oavsett dessa problem vågar sig författarna på att

tolka resultaten som effekter av programmen.

Donovan m fl (1990) redogör för erfarenheter av ett program som prövats på

förstagångsdömda rattfyllerister. Programmet benämns "Prevention Skills for

Alcohol Involved Drivers" (PS-AID) och utgår från två förutsättningar, för det

första att många som döms för rattfylleri har alkoholproblem men även problem

på andra områden som rör den emotionella och interpersonella anpassningen.

Olyckor med alkoholinblandning, påverkad körning och riskabel körning i

övrigt har visat sig ha samband med "acute stress, emotional lability, impulsive-

ness and thrill seeking, overt and covert expressions of resentment and anger,

and feelings of depression and low levels of perceived personal control". Den

andra förutsättningen är att såväl drickandet som den påverkade körningen för

sådana individer kan tjäna som ett försök att komma till rätta med dessa till-
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stånd. I sådana situationer kan såväl alkoholförtäring som bilkörning vara försök

att reducera stress, frustration och spänningstillstånd, men kan även vara ett för-

sök att ge en upplevelse av ökad personlig kontroll. Målsättningen med PS-AID-

programmet är dels att deltagaren ska lära sig att tillämpa lämpligare beteenden i

dessa utsatta situationer men även att minska drickandet. I utvärderingen gjordes

jämförelse med två andra åtgärder, dels en "minimal contact alcohol and driving

education session", dels en kontrollbetingelse (ingen kontakt). Uppföljningen

omfattade drygt 2,5 år. Man försökte tillämpaen randomiserad design, men

man fick problem med detta; grupperna är inte helt jämförbara, varför inga

definitiva slutsatser kan dras. Vad gäller registrerade återfall i rattfylleri erhölls

ingen signifikant skillnad mellan de tre jämförelsegrupperna. Tendensen var

dock att deltagarna i PS-AID-programmet klarat sig bäst. Det föreföll vidare

som om deltagarna i detta program uppvisade störst minskning av alkoholkon-

sumtionen. Resultatet tydde vidare på att PS-AID-programmet var effektivast

för bättre utbildade, socialt stabila personer med mindre avancerade alkohol-

vanor. Man ser resultatet som lovande men understryker betydelsen av de olösta

metodologiska problemen.

Nyare state-of-the-art-rapporter

Sammanfattande redogörelser beträffande rehabiliteringsåtgärder har relativt

nyligen gjorts av bl a Foon (1988) och Mann m fl (1988). Mann m fl redogör

för tre olika typer av effektmått som använts: a. kunskaper och attityder,

b. alkoholvanor och livsstil samt 0. trafiksäkerhetsmått, speciellt återfall i tra-

ñknykterhetsbrott. Författarna refererar till den tidigare genomgången av Mann

m fl från 1983 (se ovan), där man fann att resultaten av gjorda studier tyder på

att kunskaper och attityder kan påverkas av sådana program, men att man även i

vissa fall kan få gynnsamma effekter vad gäller återfall. Inga gynnsamma resul-

tat vad gäller dryckesvanor hade dock rapporterats vid den tidpunkten. Vad

gäller trañksäkerhetsmått förelåg inga resultat som möjliggjorde att man skulle

kunna uttala sig om under vilka förutsättningar sådana program skulle kunna

vara verksamma. Man konstaterar att rehabiliteringsprogram uppvisar stor

variation vad gäller innehåll, allt från att läsa in ett kursmaterial till långtids-

behandling av alkoholproblem. Inom denna ram kan man grovt urskilja tre

huvudtyper: l. "educative programs", 2. "short-term structured treatment", och

3. "long-term individually oriented treatment". I utbildningsprogram informerar

man om alkoholens verkningar, lagstiftning, alkoholproblem och relaterade
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frågeställningar. Det s k "Phoenix-type program" har stått som modell för

många sådana program. Det omfattar i tid mellan två och fyra två-timmars-

sessioner. I korttidsbehandling betonas mera de problem som man antar ligger

bakom rattfylleriet; här har man ofta använt sig av självförtroendeträning och

träning i sociala färdigheter. Långtidsbehandling fokuseras oftast på att behandla

personens alkoholproblem. Författarna redogör för utvärderingar som gjorts av

effekter av olika typer av program. Vad gäller utbildningsprogram redogörs för

ett par studier som visat gynnsamma effekter vad gäller återfall i rattfylleri för

personer med förhållandevis små alkoholproblem. Dock finns även liknande

studier där man inte funnit nägra effekter av sådana program på denna grupp.

Studier av utbildningprograms effekter för personer med stora alkoholproblem

tyder inte på några gynnsamma effekter på återfall i rattfylleri. Korttidsbehand-

ling har ej utvärderats för personer med jämförelsevis små alkoholproblem. För

högproblematiker föreligger inga resultat som tyder på gynnsamma effekter,

tvärtom varnar författarna för att sådana korttidsprogram kanske kan förvärra

situationen. Vad gäller långtidsbehandling redovisas två studier som gäller per-

soner med mindre allvarliga alkoholproblem; den ena studien tyder på gynn-

samma effekter, medan den andra ej gör detta. För personer med allvarliga

alkoholproblem föreligger resultat som tyder på att långtidsbehandling kan ha

positiva effekter på återfallet i rattfylleri; tre studier tyder på sådana effekter,

medan en ej gör detta.

Studier från Australien och Europa

Mann m fl redogör i sina arbeten i stort sett endast för erfarenheter från den

amerikanska kontinenten. Emellertid har man prövat rehabiliteringsåtgårder

även på andra håll.

I Australien har man gjort en del studier i ämnet (Sanson-Fisher m fl, 1986;

Homel m fl, 1988; Foon, 1986, 1987; Sanson-Fisher m fl, 1990). Sanson-

Fisher m fl (1990) urskiljer fyra typer av rehabiliteringsåtgårder som pröVats i

Australien. Den första benämns "assessment programs", som egentligen inte är

någon åtgärd, utan är en medicinsk-psykologisk undersökning som den dömde

rattfylleristen tvingas genomgå; inga effektstudier av acceptabel nivå föreligger.

Den andra typen benämns "health education approaches" som försöker förmedla

kunskaper och ge attitydförändringar. De flesta utvärderingar tyder inte på några

effekter på återfall i rattfylleri. Den tredje typen benämns "therapeutic
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programs" som utgår från antagandet att det är individens alkoholproblem som

behöver behandlas. Inga utvärderingar föreligger här. Slutligen nämns "skill-

based programs", där man försöker att direkt lära ut beteenden som kan använ-

das för att undvika att köra påverkad. Exempel på sådana beteenden är att lära

sig att känna igen tecken på prestationsförsämring. Ett annat beteende samman-

fattas i begreppet "kontrollerat drickande"; att dricka mindre, att dricka saktare,

att köra när BAK-kurvan faller (i stället för när den stiger). Ytterligare ett

sådant beteende är att lära sig att inte köra alls när man har druckit, t ex att ta en

taxi hem i stället för att ta bilen. Den mycket försiktiga slutsatsen dras att

sådana program kanske är effektivareän andra. Dock betvivlar man att dessa åt-

gärder är kostnadseffektiva. Enligt författarna bör man med andra ord börja

tänka sig nya slag av rehabiliteringsprogram. Här föreslår man att man kunde

utgå från random breath testing, som visat sig ge stora trafiksäkerhetsvinster.

Om man kopplade detta till bötesföreläggande eller konñskering av körkortet

(och detta skedde direkt vid vägkanten), skulle det innebära att man tillämpade

en av de mest kraftfulla terapeutiska metodikema, "the application of

instantaneous and powerful contingencies".

Även i Europa görs ansträngningar för att genom rehabiliteringsåtgärder minska

återfallet i rattfylleri. I Tyskland har man således arbetat med detta under många

år. Det finns en hel del publicerat kring dessa ansträngningar (t ex Hebenstreit

m fl, 1982; Utzelmann, 1983; Schneider, 1987; Kroj, 1988; Stephan, 1988;

Winkler m fl, 1988, 1991; Nickel, 1990a, 1990b). De väsentligaste resultaten

har sammanfattats av Vaas (1989).

Winkler m fl (1988, 1991) redogör för hur den kursverksamhet som är avsedd

för recidivister fungerat. Denna verksamhet startade 1977. Deltagarna följer

kursen efter det man avtjänat sitt straff - mot slutet av körkortsindragningen.

Kursen innehåller en informationsdel om alkoholens verkningar medan man i en

annan del av kursen koncentrerar sig på terapeutiska aspekter. Kursledarna är

psykologer, väl tränade i den tillämpade metodiken. Härvid följer man en av tre

modeller. En har tagits fram av Institut für Therapiforschung och benämns IFT-

modellen. Här strävar man efter att förbättra förmågan att analysera sitt bete-

ende, uppnå bättre självkontroll och att utveckla alternativ till att kombinera

alkohol med bilkörning. En annan modell benämns IRAK-modellen och bygger

på Adlers individualpsykologiska principer. En viktig komponenet här är att

deltagarna ska uppnå förbättrad självinsikt. Den modell som är den vanligast

förekommande benämns LEER-modellen, som innehåller komponenter från de
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båda nämnda. Man eftersträvar förbättrad förmåga till självobservation och

självkontroll och vill uppnå beteendeförändringar. Kursen har en varaktighet av

14 timmar inom en 6-veckorsperiod (ungefär halva tiden jämfört med de två

andra). Här bör noteras att endast de som psykologisk expertis anser är lämpliga

för deltagande i kursen erbjuds denna möjlighet. Andelen uppgår till ca 30%.

En betydande andel (ca 45%) erbjuds ingen möjlighet att få tillbaka sitt körkort.

Ca 25% får körkortet åter utan att behöva gå någon kurs. Deltagandet i kursen

är frivilligt men är en förutsättning för att man ska få körkortet åter. I utvärde-

ringen har man jämfört utfallet för de kursdeltagare som valt att gå kursen med

en kontrollgrupp, bestående av den grupp som expertis har ansett bör få sitt

körkort åter utan att först behöva delta i kursen. Man har matchat de två jäm-

förelsegrupperna vad gäller kön, ålder etc. Man fann, att återfallet i rattfylleri

var lägre hos kursdeltagargruppen än hos kontrollgruppen; efter tre år hade

13,4% av kursdeltagarna återfallit, jämfört med 18,1% av kontrollgruppen.

Efter fem år var motsvarande tal 21,6% respektive 26,4%.

Stephan (1988) redogör för en utvärdering av den kursverksamhet för första-

gångsdömda rattfyllerister, som pågått sedan 1978. Två modeller tillämpas, den

ena benämns Hamburg '78 och den andra Mainz '77. Huvudvikten är mera lagd

på saklig information och har en mindre terapeutisk vinkling jämfört med kur-

serna för recidivister. Man använder sig här av gruppsamtal, rollspel, diskussio-

ner etc, och även här eftersträvas förbättrad självkontroll och beteendeföränd-

ringar. Kursen är på 12 timmar och leds av psykologer. Kursdeltagandet är

frivilligt. För att motivera till deltagande i kursen får de som fullföljer kursen en

viss nedkortning av indragningstiden av körkortet. I den utvärdering som gjorts

jämförde man återfallet hos ca 450 deltagare med en matchad kontrollgrupp,

bestående av förstagångsdömda som inte gått denna kurs. Efter tre år blev det

registrerade återfallet 8,6% hos deltagargruppen, jämfört med 8,7% hos kon-

trollgruppen, dvs nästan helt identiskt lika.

Dessa utvärderingar av den tyska kursverksamheten uppvisar metodologiska

svagheter. De jämförelsegrupper man studerat är inte slumpvis valda utan har

valts på annat sätt. Vad gäller studien av recidivister har man, såsom nämnts

ovan, gjort en jämförelse mellan å ena sidan personer som för det första av

expertis bedömts ha förutsättningar att ta till sig kursinnehållet, och för det

andra valt att gå kursen, och å andra sidan personer som experter bedömt kan få

körkortet äter utan att behöva gå kursen (anses ha bästa prognosen). Enligt vilka

kriterier man valt ut de olika grupperna är oklart. Man kan dock inte bortse från
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risken att deltagargruppen kan ha varit en jämförelsevis högmotiverad grupp.

Det är således uppenbart att motivationsfaktom, en förmodat viktig faktor i

sammanhanget, har man ingen kontroll över.

Studien av kursverksamheten för förstagångsdömda har inte heller den godtag-

bar kontroll av motivationsfaktorn.

Man har även gjort utvärderingar av liknande kurser i Österrike (Klebel, 1985;

Michalik, 1986; Michalke m fl, 1987) och Schweiz (Huguenin, 1988). Dessa

studier är mindre väl kontrollerade än de tyska och resultaten är mycket vansk-

liga att tolka.

Även i Holland bedrivs kursverksamhet i syfte att få ned återfallet hos dömda

rattfyllerister (Lambregts, 1988). 1979 startade man på fängelset de Raam sådan

verksamhet. Deltagandet i kursen är frivilligt och utgör ett alternativ till att delta

i arbetsdriften. Kursen är öppen för alla som sitter inne dömda för rattfylleri.

Varaktigheten är kort; endast tre dagar. Man arbetar i stort sett endast med

information och diskussioner. I den utvärdering som gjorts har man gjort en

jämförelse mellan kursdeltagare och rattfyllerister som frivilligt ställt upp i

undersökningen men som satt på en annan anstalt där man inte hade någon sådan

kursverksamhet. 14 månader efter kursen visade det sig att återfallet var lägre

hos kursdeltagargruppen än hos kontrollgruppen. Kontrollen över störande fak-

torer förefaller dock vara mycket ofullständig; självselektion kan ha bidragit till

det uppkomna resultatet, vidare tycks man inte ha försökt sig på att matcha de

två jämförelsegrupperna. Det är därför svårt att dra slutsatser om kursens effek-

ter.

I Holland har man även försökt att infoga kursdeltagandet i sanktionssystemet. I

Assen har man prövat att mot en lättnad av sanktionerna (en veckas avkortning

av fängelsestraffet, reduktion av bötesbeloppet eller tre månaders reduktion av

indragningstiden för körkortet), låta den dömde delta i en två dagars kurs utan-

för fängelset. Uppläggningen är liknande den som hålls på de Raam. I den

utvärdering som gjorts har man som kontrollgrupp använt sig av personer som

dömts för rattfylleri men som fått det traditionella straffet. Även här tycks kon-

trollen över ovidkommande faktorer vara mycket ofullständig, varför det är

svårt att värdera det faktum att deltagargruppen hade mindre återfall efter 12

månader än kontrollgruppen.
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Även i Sverige försöker man rehabilitera rattfyllerister. Sedan 1984 bedrivs en

kursverksamhet, benämnd Rattfållan, inom kriminalvården. Den hålls på ett

antal anstalter och är avsedd för i första hand förstagångsdömda rattfyllerister.

Deltagandet är frivilligt och medför inga lättnader i straffpåföljden. Man arbetar

med kunskapsförmedling och attitydpäverkan. Gruppdiskussioner är viktiga

inslag. Kontakter förmedlas med nykterhetsvårdande organisationer. Kursen leds

av anstaltens ordinarie personal. Gästföreläsare används även flitigt. Denna

kurs, som har en varaktighet om ca fyra veckor, har utvärderats av Tömros

(1992). Han fann att återfallet efter två år var lägre hos kursdeltagarna jämfört

med en matchad kontrollgrupp av fängelsedömda rattfyllerister som ej gick kur-

sen. Återfallet var 6% respektive 9%, en signifikant skillnad. Liksom fallet är

beträffande många utländska studier erhölls resultat som tyder på attitydföränd-

ringar och kunskapshöjning som resultat av kursdeltagandet. Emellertid lider

även denna studie av olösta kontrollproblem. Framför allt motivationsfaktorn är

okontrollerad; denna kan ha bidragit till den uppkomna skillnaden vad gäller

återfall.

Liknande verksamhet bedrivs även inom frivården (Thorstensson, 1991).

Det är intressant att notera att synen på dessa programs effektivitet varierar

mellan olika delar av världen. Således sammanfattar Biecheler-Fretel & Choquet

(1991): "The effectiveness of rehabilitation programs in the prevention of

recidivism is questioned in the United States but accepted in Germany".

Rehabiliteringsåtgärder jämfört med körkortsåterkallelse

Jämförelser har gjorts mellan rehabiliteringsåtgärder och körkortsåterkallelse

(vissa resultat finns omnämnda i avsnitt 3.1.1, "Lagstiftning rörande alkohol i

trafiken").

Popkin m fl (1983, 1985) jämförde deltagare i ett utbildningsprogram av kort

varaktighet (10 - 13 timmar) med en kontrollgrupp som ej deltog i detta

program. Programdeltagarna fick behålla körkortet, medan kontrollpersonerna

ej erhöll denna förmån. Designen var matchade grupper. Utfallet var att

programdeltagarna hade större andel återfall i rattfylleri än kontrollpersonerna,

vilket sannolikt kunde tillskrivas att de fick behålla körkortet. Man fann i en

uppföljande studie (Popkin m fl, 1988) att när man kontrollerade för körkorts-
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påföljden var utfallet vad gäller rattfylleri något bättre för deltagarna i detta

kortvariga program än för den matchade kontrollgruppen. Man drar slutsatsen

att deltagandet i programmet kanske haft positiva effekter.

Sadler m fl (1991) (se även Perrine & Sadler, 1987) har jämfört två åtgärder för

personer som återfallit i rattfylleri; körkortsåterkallelse respektive deltagande i

ett behandlingsprogram, som varade i ett år (de som deltog i detta program fick

behålla körkortet). Inte heller i denna studie använde man sig av randomiserad

design; i stället försökte man kontrollera störande faktorer (tidigare kriminalitet,

ålder, kön) med kovariansanalytisk design. Uppföljning gjordes fyra år fram i

tiden. Resultaten visade att de som fått körkortet indraget hade betydligt färre

icke-alkoholrelaterade olyckor, medan utfallet för alkoholrelaterade olyckor var

ungefär lika för de två grupperna. Totalt sett var resultatet vad gäller olyckor

bättre för körkortsindragning än för behandling, ett resultat som författarna vill

hänföra till minskad exponering och försiktigare körning i det första fallet. Ju

längre tid som körkortsindragningen omfattar, desto större tycks effekterna bli.

Man fann vidare, att de som gått igenom behandlingsprogrammet hade något

mindre antal registrerade rattfylleribrott än de som fått körkortet indraget. Totalt

sett, menar författarna, år utfallet vad gäller trafiknykterheten ungefär likartat

för de två studerade åtgärderna.

Peck m fl gick 1985 igenom den samlade litteraturen (bla tidigare publicerade

resultat från den nämnda studien som rapporterades av Sadler m fl 1991) som

rör jämförelser mellan körkortsåterkallelse och rehabiliteringsåtgärder. Man slår

fast att det inte råder någon tvekan om att körkortsåterkallelse ger minskad

olycksinblandning och påverkad körning hos dömda rattfyllerister. Man säger

vidare att körkortspåföljden år en effektivare trañksäkerhetsåtgård än någon

känd form av rehabiliteringsåtgärd. Det finns å andra sidan resultat från ett par

studier som antyder att rehabiliteringsprogram kan ha en något större effekt än

körkortsåterkallelse vad gäller återfall i rattfylleri.

Skyddstillsyn (övervakning)

Skyddstillsyn är en åtgärd som jämförts med andra åtgärder (även i detta fall

finns resultat omnämnda i avsnitt 3.1.1, "Lagstiftning rörande alkohol i trafi-

ken").
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Som nämnts ovan fann man i en amerikansk studie av Holden (1983), då olika

åtgärder jämfördes, inga effekter på återfallet i rattfylleri av någon av de stude-

rade åtgärderna. En av dessa var skyddstillsyn (övervakning).

Även Landrum m fl (1982) har studerat effekter av skyddstillsyn och jämfört

med andra åtgärder. Efter att man klassificerat "DUI3 offenders" från elva

städer i Mississippi i "high-risk offenders" respektive "low-risk offenders",

delades de slumpmässigt in i fyra grupper. Varje sådan grupp utsattes för någon

av följande behandlingar: a. skyddstillsyn med ett års övervakning (kontakt en

gång i månaden), b. korttidsintervention (för "high-risk offenders" strukturerad

gruppterapi, för "low-risk offenders" undervisning i form av traditionell "DUI

school"), c. kombination av skyddstillsyn och korttidsintervention,

d. kontrollbetingelse. En grupp inom varje kategori fick även besvara ett "Life

Activities Inventory Questionnaire" i närvaro av skyddskonsulent vid tre

tillfällen, vid programmets början, efter sex månader samt efter ett år. Man

studerade registrerade återfall i rattfylleri under två årefter programmet. Man

fann för problemdrickarna ("high-risk offenders") ingen skillnad mellan

åtgärder. Inte heller för "low-risk offenders" framkom några tydliga skillnader

mellan betingelser. Data tydde dock på att skyddstillsyn kan ha haft viss effekt,

och att skyddstillsyn kombinerat med intervention kan ha varit något effektivare

en enbart skyddstillsyn. Enbart korttidsintervention föreföll inte ha haft några

effekter på återfallet.

Wells-Parker m fl (1988) har gjort en uppföljning av denna studie; här studera-

des "long-term recidivism" (registrerade återfall sex till nio år efter det man gått

in i programmet). Det visade sig att skyddstillsyn hade en liten men tydlig effekt

på återfallet; denna effekt var påvisbar för såväl "low-risk" som "high-risk

offenders". Den förväntade interaktionen mellan skyddstillsyn och intervention

som man funnit klara tendenser till i den tidigare studien, kunde dock ej åter-

ñnnas här. Någon effekt av interventionen kunde inte påvisas heller denna gång.

Administreringen av "Life Activities Inventory Questionnarie" visade sig ha

effekt på återfallet, men endast för "low-risk offenders", vilket man även funnit

vid två-årsuppföljningen.

Wells-Parker m fl (1989) har analyserat detta material vidare i syfte att få kun-

skap om interaktioner mellan personkarakteristika (ålder, ras, utbildningsnivå,

 

3Driving Under the Influence
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alkoholproblem) och åtgärd vad gäller effekt på återfall i rattfylleri. Korttids-

intervention (olika för olika grupper; se ovan) visade sig ha viss effekt för dem

som hade mindre än tolv års utbildning, men var mindre effektiv eller hade till

och med negativa effekter för dem med längre utbildning. Särskilt ineffektiv var

denna åtgärd för unga med god utbildning. Skyddstillsyn var effektivast för dem

under 30 år och för dem över 55 år, men mindre så för medelålders personer,

där denna åtgärd till och med skulle kunna ha negativa effekter. Skyddstillsyn

var effektivast för välutbildade över 55 år. För dem under 30 är visade det sig

att skyddstillsyn var effektivast för unga välutbildade personer ur minoritets-

grupper men var även effektiv för dem med låg utbildning. Författarna drar

slutsatsen att det är osannolikt att en viss åtgärd kan förväntas ha liknande effek-

ter på olika grupper. En viss åtgärd är förmodligen effektiv bara för vissa grup-

per. Man noterar vidare att i motsats till den konventionella uppfattningen att de

som löper låg risk att återfalla skulle ha största nyttan av åtgärder av denna typ

ser det tvärtom ut som om de med hög återfallsrisk skulle ha påverkats mest av

dessa åtgärder. Man vill inte bortse från möjligheten att konventionella åtgärder

såsom korttidsrehabilitering eller skyddstillsyn skulle kunna ha gynnsamma

effekter på högriskgrupper. Man betonar att denna studie bör replikeras för att

man ska kunna vara säker på att de resultat som erhållits är korrekta.

Rehabiliteringsåtgärder jämfört med olika typer av sanktioner

Mann m fl (1988) har gjort en sammanfattning av studier som jämfört rehabili-

teringsåtgärder med olika typer av sanktioner. Många experimentella och kvasi-

experimentella studier har därvid gjorts där man jämfört körkortsåterkallelse

enbart med rehabilitering kopplat till lättnader i körkortspåföljden. Antingen har

man ej kunnat demonstrera skillnader eller har man funnit att de som endast fått

körkortet återkallat klarat sig bättre än den andra gruppen vad gäller trafiksäker-

hetsmått, speciellt olyckor och brott som ej var alkoholrelaterade. Kontrollerar

man för trafikarbete tenderar skillnaderna att försvinna. Det finns dock tecken

på att rehabilitering kan vara effektivare än körkortsindragning vad gäller åter-

fall i rattfylleri. Man vet mycket litet om skillnader mellan rehabilitering och

andra sanktioner såsom böter eller fängelse. Endast ett litet antal studier har sökt

att renodla effekter av sanktioner. Det finns data som tyder på att högre bötes-

belopp kan vara associerade med lägre återfall. Längre fängelsestraff kan å

andra sidan vara associerade med högre återfall. Det finns även data som tyder

på att de som dömts till fångelstraff kan ha högre återfall än de som ej dömts till
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fängelse. Det finns även uppgifter som tyder på att Ökade straff ej alls påverkat

äterfallet. En annan studie tyder dock på att olyckor nattetid minskat som en

effekt av fängelsestraff. En studie har jämfört fängelse med rehabilitering. Den

sistnämnda åtgärden hade större effekt på kunskaper och attityder än den först-

nämnda. Slutsatsen dras att rehabiliteringsåtgärder ej bör ersätta körkortsin-

dragning utan enbartbör ses som ett komplement till denna åtgärd.

Ytterligare ett par studier har lokaliserats som inte tagits upp i någon samman-

ställning. I Kanada har Whitehead m fl (1990) studerat utfallet hos dem som

deltagit i "St Louis Impaired Driver Treatment Program", ett behandlings-

program för recidivister. Programmets varaktighet är 14 dagar. Syftet kan

kortfattat sägas vara att deltagarna ska få möjlighet att komma till insikt om sina

alkoholproblem. En viktig del är att upprätta behandlingskontakter. Deltagarna

måste begära att få delta. Dessutom måste de bedömas kunna ha nytta av

programmet för att få delta. Den utvärdering som gjorts har innefattat en jäm-

förelse med utfallet för en matchad grupp som suttit av ett traditionellt fängel-

sestraff i stället för att delta i programmet. Man fann inga tecken på att

programmet skulle ha resulterat i mindre återfall i rattfylleri jämfört med fängel-

sestraffet.

McCarty & Argeriou (1988) har studerat äterfallet hos personer som vid upp-

repade tillfällen dömts för rattfylleri och jämfört utfallet för dem som dömts till

sju dagars vistelse på "a house of correction" med utfallet för en liknande grupp

av dömda rattfyllerister som i stället dömts att delta i ett 14 dagars behandlings-

program. Studien är ofullständigt kontrollerad men antyder att behandlings-

programmet kan ha haft klart gynnsammare effekter än den förstnämnda påfölj-

den.

3.1.6.2 Behandling av alkoholproblem

Åtgärder syftande till att minska personers alkoholproblem, men utan direkt

koppling till trafiksäkerheten i sig, är givetvis även av intresse, även om detta

egentligen faller utanför ämnet för föreliggande genomgång. Frågeställningar av

den typen berörs här bara summariskt; särskilt gäller detta behandling av alko-

holberoende.
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Tidig intervention

I föreliggande avsnitt refereras studier av åtgärder som mest är riktade mot den

som ej utvecklat ett alkoholberoende men ändå har problem med alkoholen.

I litteraturen återfinns inte många välkontrollerade studier av behandlings-

program. Kristensson m fl (1983) har dock studerat effekter av sådana program

och därvid använt sig av en randomiserad design. För screening av alkoholvanor

användes härvid GGT4-analys. Alla män födda 1926-33 i Malmö kallades till

denna screening. 585 personer med höga GGT-värden valdes ut för deltagande i

studien. De delades in slumpmässigt i experiment- respektive kontrollgrupp.

75% av experimentgruppen bedömdes efter intervjuer ha höga GGT-värden

orsakade av alkoholmissbruk. Dessa deltog i behandlingen, som framför allt

bestod av rådgivning ("councelling") och diskussioner om dryckesvanor. Man

kom överens i början av programmet att alkoholkonsumtionen skulle minskas.

Dessa sessioner återkom var tredje månad, varvid man alltid träffade samma

läkare. GGT-analyser gjordes en gång per månad. Man uppmuntrade de delta-

gande personerna att minska sin konsumtion, och GGT-mätningarna användes

som "bio-feedback". Kontrollpersonerna informerades brevledes att hålla nere

på sin alkoholkonsumtion och att de skulle GGT-testas på nytt efter 2, 4 respek-

tive 6 år. De två jämförelsegrupperna följdes upp under 6 år. Bortfallet i expe-

rimentgruppen blev dock betydande; under de två första åren bortföll således

Över 20%. Man fann att båda grupperna erhöll sänkta GGT-värden. Experi-

mentgruppen hade dock lägre sjukfrånvaro, mindre antal dagar på sjukhus samt

lägre dödlighet, jämfört med kontrollgruppen.

Även i Skottland har man studerat effekterav rådgivning (Chick m fl, 1985).

Man delade in 170 st alkoholproblematiker slumpmässigt i två grupper, en

experimentgrupp, som erhöll en timmes rådgivning, och en kontrollgrupp, som

endast erhöll rutinmässig medicinsk behandling. Vid en intervju ett år därefter

visade det sig, att båda grupperna skurit ned på sin alkoholkonsumtion, men att

experimentgruppen totalt sett uppvisade en större förbättring än kontrollgrup-

pen. Således erhölls en signifikant minskning av uppmätta GGT-värden endast

för experimentgruppen.

 

4 Gamma-Glutamyl-Transferase; biokemisk markör som uppvisar förhöjda värden vid hög

alkoholkonsumtion
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I en finsk studie av Antti-Poika m fl (1988) erhöll man likaledes resultat som

tyder på positiva effekter av rådgivning, syftande att påverka till kontrollerat

drickande eller, i de fall då denna målsättning ansågs orealistisk, att uppnå hel-

nykterhet. Man studerade i en randomiserad design effekter på patienterintagna

för kroppsskada och som hade alkoholproblem. Vid uppföljning efter sex måna-

der fann man, att de som fått rådgivning hade klarat sig något bättre än de

Övriga, mätt i termer av självrapportad alkoholkonsumtion och uppmätta GGT-

värden. Man fann vidare att rådgivning syftande till kontrollerat drickande inte

tycktes ha några gynnsamma effekter på patienter med grava alkoholproblem.

Man rekommenderar att man för dem som tas in på sjukhus på grund av kropps-

skada borde införa som en rutinåtgård att diagnosticera alkoholvanor, dels med

hjälp av ett kort frågeformulär (CAGE, mini-MAST), dels genom laboratorie-

tester (serum GGT).

I en studie från Nya Zeeland (Elvy m fl, 1988) har man studerat effekter av att

hänvisa alkoholproblematiker till behandling i anslutning till en s k

"confrontational interview". Drygt hälften av dem som hänvisats till behandling

(rådgivning) ställde upp på en behandlingskontakt, men endast ca 1/3 ställde

upp på uppföljande kontakter. Man gjorde i en randomiserad design jämförelser

mellan hela den grupp som hänvisats till behandling och en kontrollgrupp som

inte erbjudits någon behandling. Ett år därefter visade det sig vid en intervju att

experimentgruppen rapporterade större förbättring än kontrollgruppen; mindre

alkoholproblem, bättre allmän tillfredsställelse, längre period sedan senaste

dryckesperioden och bättre arbetsprestation. Efter ytterligare ett halvår förelåg

emellertid inte längre någon skillnad mellan de två jämförelsegrupperna, vilket

man tror beror på att uppföljningen i sig fungerade som en intervention. Man

tolkar resultaten som att det sannolikt är effektivt att screena för alkoholproblem

och att hänvisa dessa patienter till kort bedömning och rådgivning.

Babor m fl (1986) summerar erfarenheter av "early intervention strategies" som

syftar till att komma åt alkoholrelaterade problem. Man skriver att resultatet av

gjorda utvärderingar tyder på att man kan erhålla små effekter på drickandet och

relaterade problem genom korta interventioner; speciellt gäller detta för perso-

ner som ej har så stora alkoholproblem. De grundläggande elementen i dessa

metoder innefattar att ge information eller kort rådgivning, "själv-hjälp"-manua-

ler, "själv-hjälp"-grupper och periodisk uppföljning från personalens sida. Man

drar slutsatsen att det finns mycket som talar för sådana lågintensiva, korta
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interventioner som en första åtgärd att sätta in på problemdrickaren inom pri-

märvårdens ram.

Romelsjö (1992) refererar en stort upplagd studie som publicerades 1988 av

Wallace m fl, och som omfattade 47 allmänläkarmottagningar i England. Över

62 000 patienter blev screenade, varvid man fann att över 4 000 av dessa hade

hög alkoholkonsumtion eller indikation på alkoholproblem enligt bl a CAGE.

Dessa inviterades till en intervju. Av dem som ställde upp visade det sig att

drygt 900 hade särskilt hög alkoholkonsumtion. Efter uteslutning av personer

med allvarliga alkoholproblem eller svår sjukdom randomiserades de återstående

patienterna i en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp. Behandlingsgruppen

informerades om de potentiellt skadliga effekterna av den höga konsumtionen

och fick rådet att minska konsumtionen till hälften. De informerades vidare om

att föra dagboksanteckningar om sin alkoholkonsumtion. Vid alkoholberoende

gavs rådet att helt sluta använda alkohol. Patienterna erbjöds återbesök om en

månad, medan läkaren hade att ta ställning till ytterligare återbesök efter fyra,

sju och tio månader. Patienterna i kontrollgruppen ñck endast råd från läkaren

om de frågade och om alkoholkonsumtionen tydligt påverkade leverfunktionen.

Det visade sig att efter ett år var skillnaden mellan de två grupperna vad gäller

alkoholkonsumtion och uppmätta GGT-värden signifikant; de i behandlings-

gruppen hade i genomsnitt minskat sin konsumtion betydligt mer än de i kon-

troll gruppen.

Romelsjö refererar även en liknande studie som utförts av honom själv med

medarbetare i Stockholms län. Tendenserna var liknande dem man erhöll i den

engelska studien. Då antalet patienter i de randomiserade jämförelsegrupperna

var litet, föll emellertid ingen av gjorda jämförelser ut signifikant. Ytterligare

ett par studier omnämns vars resultat pekar i samma riktning.

Romelsjö summerar: "Resultaten från sekundärpreventiva insatser i primärvår-

den gällande personal med alkoholproblem är sammanfattningsvis klart positiva

och intressanta. Det har visat sig möjligt att med små resurser hjälpa en stor

andel av patienterna att minska sin alkoholkonsumtion till oskadlig eller mindre

skadlig nivå. De metoder som finns då det gäller diagnostik och behandling kan

lätt tillämpas och integreras i primärvårdens vanliga arbete. "
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"Employee Assistance Programs"

Backer & O'Hara redogör i en bok (1991) för olika åtgärder syftande till att

reducera alkohol- och drogproblem knutna till arbetsplatsen. Man beskriver

härvid i huvudsak erfarenheter av s k "Employee Assistance Programs" (EAP),

såsom dessa har praktiserats i USA. Tidigare berörde dessa mest personer med

alkoholproblem, men användare av illegala droger har även kommit att bli en

viktig målgrupp för dessa aktiviteter. Det beräknas att det i USA på mer än

10000 arbetsplatser finns sådana program. Tillförlitliga studier rörande effekter

på de berörda personernas problem existerar knappast. Dock redogör man för

resultat från en studie, som dock endast gäller drogmissbrukare. Data grundar

sig enbart på enkät- och inteer usvar från personer som var ansvariga för sådana

program. 1/3 av de tillfrågade menade att deras program hade varit "ganska

effektivt" eller "mycket effektivt" vad gäller att få ned drogmissbruk på arbets-

platsen. 1/4 uppgav att mer än hälften av dem som hade hänvisats till behand-

ling för sitt drogmissbruk hade rehabiliterats på ett tillfredsställande sätt. Vad

gäller faktorer som hade samband med ett gott resultat fann man att stöd från

ledningen var den viktigaste enskilda faktorn, följd av den tid man hållit på med

denna aktivitet. Man fann även tecken på att man lyckats bättre i stora än i små

organisationer. Organisationer som infört drogtestning tyckte sig även ha lyckats

bättre än andra. De som hade program som leddes av egna anställda tyckte att

man haft framgång i större utsträckning än de som använde sig av konsulter.

Behandling av alkoholberoende

Behandling av personer som utvecklat ett alkoholberoende är ett viktigt forsk-

ningsområde. Detta behandlas i denna sammanställning endast mycket kortfattat.

Berglund & Öjehagen (1992) har gjort en kort översikt över behandlingsforsk-

ning vid alkoholmissbruk. Man skriver: "Effekter av behandling har kunnat

dokumenteras i ett stort antal kontrollerade studier.... Bäst dokumenterade är

dels behandling inriktad på familjen såsom parterapi och familjeterapi och dels

välstrukturerade beteendemodiñerande behandlingar som självkontrollträning

och social färdighetsträning.... En del av de behandlingar, som ofta rekommen-

deras såsom konfrontation, utbildning, AA-deltagande, har hittills varit veten-

skapligt studerade endast i ringa omfattning. Dock fann Keso i en studie från
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Finland att några säkra skillnader mellan behandling på Minnesotahem och på

vanlig institution ej förelåg".

Beträffande den nämnda studien av Keso, finns den mer utförligt refererad av

Roine m fl (1992). Den utfördes under 80-talet, och patientmaterialet utgjordes

av 141 personer som av arbetshälsovärden remitterats för vård på grund av

alkoholproblem. De delades slumpmässigt in i två grupper. Den ena remittera-

des till en 4-6 veckors anstaltsvärd på ett socialsjukhus som gav traditionell

vård, medan den andra gruppen remitterades till en rehabiliteringsklinik, som

gav värd enligt Hazelden (Minnesota)-modellen. Det visade sig att skillnaderna

mellan de två grupperna vid uppföljningen efter ett är för ett flertal parametrar i

allmänhet ej var signifikanta men tendensen var att Hazelden-deltagarna klarat

sig något bättre. En signifikant skillnad erhölls emellertid vad gäller huruvida

man påstod sig ha varit helnykter under det gångna året; 14% av Hazelden-

gruppen påstod detta, medan motsvarande andel för den andra gruppen endast

var 2%.

Berglund & Öjehagen (1992) beskriver även vad man funnit beträffande bety-

delsen av behandlingsform - öppen eller sluten vård. Författarna skriver att "till

helt nyligen har några skillnader ej kunnat beläggas". En studie av Walsh m fl

från Boston som presenterades 1991 refereras emellertid, enligt vilken behand-

ling pä sjukhus hade större effekter än enbart Öppen värd:

Företagshälsovården på ett företag erbjöd ett behandlingsprogram för personer

med alkoholproblem. Av dem som kom att ingå i studien var Över hälften alko-

holberoende enligt DSM-III. De randomiserades till tre betingelser: 1/3 erhöll

en initial behandlingsperiod på sjukhus följt av obligatoriska AA5-möten tre

gånger i veckan och kontakt med företagshälsovården en gång per vecka. 1/3

fick samma Öppenvårdsbehandling men ingen inledande sjukhusvård, medan den

återstående tredjedelen fick välja om de ville ha initial sjukhusbehandling, annan

typ av behandling eller ingen behandling alls. Den sistnämnda gruppen skulle

dock hålla kontakt med företagshälsovården en gång i veckan. Uppföljning

gjordes sex gånger under en tvä-årsperiod. Det visade sig att de som fick initial

sjukhusbehandling var signifikant oftare nyktra under hela två-årsperioden jäm-

fört med övriga två jämförelsegrupper. De lades också mindre ofta in på sjukhus

under uppföljningen. Vad gäller arbetsfunktion och omfattningen av fortsatt

 

5 Anonyma Alkoholister
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konsumtion erhölls dock inga skillnader mellan grupperna. Författarna summe-

rar: "Studien är den första att visa att behandling på sjukhus är effektivare än

behandling enbart i Öppen vård. En av orsakerna till detta är säkert den intensiva

eftervård som krävdes från företagets sida för att missbrukaren skulle få ha kvar

anställningen. Detta skiljer den aktuella studien från tidigare studier som jämfört

effekter av behandling i öppen vård. "

Man skriver vidare: "Fel behandling kan vara mer skadlig än ingen behandling

alls. Försämring har dokumenterats då negativa konfrontationstekniker används

på individer med dålig jagintegration och då terapin hos psykiskt sjuka missbru-

kare endast är inriktad på alkoholproblemet. Okritiskt antabusanvändande och

terapi baserad på rigida behandlingsideologier kan också ge negativa effekter.

Valet av behandling är beroende av missbrukets svårighetsgrad, förekomsten av

psykisk störning, graden av social stabilitet och personlighetsstruktur. "

För en utförlig genomgång inom området hänvisar Berglund & Öjehagen till en

skrift, utgiven av Institute of Medicine i Washington, DC., 1989: "Prevention

and treatment of alcohol problems".

Här följer slutligen ett citat ur en kort sammanfattning angående effekter av

behandlingsåtgärder för alkoholberoende personer som U.S. Department of

Health and Human Services (1990) sammanställt:

"No pharmacological intervention by itself appears to decrease alcohol

consumption for a long period, and medications are usually combined with other

forms of alcoholism therapy. Disulñram (Antabuse) continues to be widely

used, and recent research focuses on ways to increase patient compliance with

the therapeutic regimen. Pharmacologic agents that affect neurotransmitters

related to alcohol dependence may offer some promise for improved

pharmacotherapy. A type of aversion therapy - covert sensitization - is currently

being investigated and may prove to be a useful adjunct to broader treatment

approaches.

Counseling, psychotherapy, and AA are traditional therapeutic approaches that

still form the foundation in many treatment programs. Methodological problems

make rigorous, controlled evaluations of these approaches difficult, although

they appear helpful for a substantial number of alcoholics.
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An emerging picture in alcoholism treatment is that of a broad-based process,

with interventions directed both at changing drinking behavior itself and at

changing the alcoholic's environment and other life problems in ways that will

help maintain sobn'ety. Approaches such as social skills training, family and

marital therapy, and relapse prevention techniques focus on both drinking

behavior and life circumstances.

Advances in outcome evaluation methods have made it possible to evaluate

treatment outcomes more accurately. Questions have beenraised about the

validity of alcoholics' self-reports about drinking behavior in outcome studies,

and there is a trend to obtain collateral and biochemical verification of such

reports. Outcome evaluation is being directed with increasing frequency toward

evaluation on several dimensions, not just drinking behavior. Because alcoholics

often receive a variety of treatments during alcoholism therapy, it is difficult to

compare the absolute effectiveness of one treatment with another. Continued

research into patient-treatment matching may eventually make it possible to

assign patients to treatments that are more likely to succeed in light of individual

patient Characteristics. "

3.1.7 Åtgärder riktade mot den sociala omgivningen

I USA startade man s k "Server Intervention Programs" i slutet av 70-talet

(Mosher, 1983). Syftet är att träna dem som serverar alkohol att göra detta på

ett mer ansvarskännande sätt än vad man normalt gör. I USA har denna verk-

samhet fått stor omfattning. I tre delstater (Oregon, Utah, Vermont) kräver

lagen att arbetsgivare inom denna bransch genomgår sådana program. Även i

Kanada är intresset stort för denna verksamhet liksom även på andra ställen

(Australien, England, Wales, Nya Zeeland). Single (1990), McKnight (1990)

samt Saltz (1988) sammanfattar gjorda utvärderingar av denna typ av åtgärd.

Den första studien gjordes i Berkeley. Här deltog ledningen och alla anställda på

en bar, belägen på en marinbas, i programmet. Samtliga dessa deltog i en kurs

som omfattade 18 timmars kunskapsinhämtning och träning (rollspel användes

flitigt). Ett flertal policy-förändringar initierades. Således såg man till att mat

och alkoholfria drinkar gjordes mer lättillgängliga än tidigare varit fallet. Man

upphörde med "happy-hour"-erbjudanden. Priset på alkohol höjdes något för att
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betala programkostnadema. Man saktade ned på servicen för kraftigt påverkade

personer eller upphörde helt med att servera dessa. Studien var inte väl kontrol-

lerad, men resultatet tydde på att programmet förde med sig minskat antal ser-

verade drinkar i timmen samt minskat antal kraftigt påverkade gäster.

Ett mera typiskt "Server Training Intervention Program", det kommersiellt till-

gängliga TIPS ("Training for Intervention Procedures by Servers"), har utvärde-

rats. Ingen förändring gjordes här beträffande den allmänna policyn, utan man

försökte endast påverka servitörerna att tillämpa en annan stil, syftande till att

påverka kunderna till sänkt alkoholkonsumtion. Träningen var inte heller så

omfattande som i den första studien. Försöket gjordes på två barer; jämförelser

gjordes mellan dem som ställt upp och dem som inte ställde upp på programmet.

Man kunde notera att de som tränats gick in dubbelt så ofta som de andra och

försökte påverka kunderna till ett lägre alkoholintag, såsom att erbjuda mat eller

drycker ej innehållande alkohol, försena servicen eller ge kommentarer om kun-

dens lämplighet som bilförare. Ej heller här är kontrollen över störande infly-

tanden särskilt god, varför man måste vara försiktig med att dra slutsatser om

effekter av programmet.

I ett annat försök strävade man efter att få ner alkoholkonsumtionen på basket-

ball-arenor. Även denna är en dåligt kontrollerad studie. Resultatet tydde dock

på att man hade framgång; alkoholkonsumtionen gick ned medan däremot mat

samt alkoholfria drycker konsumerades mer är tidigare varit fallet.

En kanadensisk studie har rapporterats. Den gjordes 1988 i Ontario. Åtta barer

deltog i försöket, matchade med avseende på storlek, lokalisering, klientel etc.

En bar inom varje par hänfördes slumpmässigt till att delta i träningen. Resul-

tatet visade att den grupp som deltog uppvisade positiv förändring vad gäller

kunskaper om alkohol samt attityder, vilket övriga ej uppvisade. Vidare fram-

kom att den tränade gruppen, i betydligt större utsträckning än de övriga, kom

att intervenera dels för att minderåriga inte skulle bli serverade alkohol, dels för

att kraftigt påverkade kunder inte skulle få mer att dricka.

Ytterligare en studie från USA finns rapporterad. Här var man särskilt intresse-

rad av att se i vad mån programmet kunde föra med sig att man i större

utsträckning än tidigare vägrade att servera alkohol till berusade kunder. Det

föreföll som om programmet resulterade i ett mer ansvarskännande agerande;
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dock syntes det ej som om man lyckades i sin föresats att få servitörerna att

sluta servera alkohol till berusade.

Några effekter på direkta trañksäkerhetsmått av server intervention programs

har man uppenbarligen ej studerat.

I USA har man även försökt med åtgärder som syftar till att den som dricker får

tillgång till andra transportmedel. Ett sätt är att få en person i en grupp besökare

att ställa upp och vara helnykter och köra; s k "Designated Driver Programs"

(Apsler m fl, 1987; Apsler, 1988). Inga tillförlitliga utvärderingar föreligger

emellertid av sådana program. Ett annat sätt man prövat är att tillämpa s k "Safe

Ride Programs"; här ordnar man gratis hemtransport för den påverkade. Också

här är behovet av forskningsinsatser stort.

McKnight (1990) sammanfattar även erfarenheter från USA av att försöka på-

verka föräldrar och kamrater till ett mer ansvarstagande förhållningssätt. Vad

gäller föräldrapåverkan har man tagit fram ett s k "Parent Alcohol Program", ett

kort program (1 tim) med det huvudsakliga syftet att låta föräldrar få komma

samman och ge varandra stöd i ansträngningarna att lägga sig i sina tonåringars

alkoholvanor. Ingen tillförlitlig utvärdering föreligger; dock framkom att föräld-

rar som deltog i detta program efter kursen uppvisade kunskaps-, attityd- och

beteendeförändringar i önskvärd riktning. En jämförelsegrupp som ej deltog i

programmet uppvisade inga liknande förändringar.

Vad gäller kamratpåverkan tog man i slutet av 70-talet i USA fram ett program

för "high-school"-elever, benämnt "Youth Alcohol Safety Education Program".

Man fann tecken på att genomgång av programmet (8,5 tim) var associerat med

att man kom att lägga sig i kamraters drickande i större utsträckning än vad man

gjort före kursen. Kursen omarbetades varvid man kom att använda 75% av

tiden till påverkan av kamrater. Man jämförde utfallet för denna kurs jämfört

med det traditionella programmet. Man gjorde en utvärdering med ofullständig

kontroll över störande faktorer. Man fann dock att endast de som genomgått det

omarbetade programmet uppvisade en önskad förändring vad gäller att lägga sig

i kamraters drickande. Man gjorde om studien men med randomiserad design.

Även denna gång fann man att endast de som deltagit i det omarbetade

programmet uppvisade den önskvärda beteendeförändringen under de närmaste

sex månader efter programmet. McKnight & McPherson (1986) sammanfattar

de gjorda erfarenheterna: "l. An alcohol safety program that emphasizes peer
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intervention, and provides role-playing exercises to allow practice in peer

intervention techniques, is capable of producing significant long-term improve-

ments in self-reported peer intervention behavior. A more conventional alcohol

safety education program, not giving such emphasis to peer intervention, is not

capable of leading to significant, enduring changes in intervention behavior.

2. By providing students in the peer intervention program with self-study

materials presenting more general alcohol safety content, it is possible to

achieve improvements in intervention behavior without sacriñcing knowledge

gains. 3. There is no evidence that either a peer intervention program or the

conventional alcohol safety education program was capable of leading to

attitudes that are more favorable to responsible drinking within the students

participating in the study. "

Man har i USA även tagit fram ett s k "Social Host Responsibility Program" för

vuxna som bjuder till fest. Av en utvärdering att döma tycks det som om delta-

garna i programmet påverkades i önskvärd riktning, särskilt vad gäller hur man

arrangerar festen men även hur man serverar alkohol.

3.1.8 Åtgärder beträffande fordon eller trañkmiljö

I början av 70-talet började man i USA att studera möjligheten att utrusta fordon

med mätapparatur, kopplad till bilens tändningsläs, som skulle kunna diskrimi-

nera mellan olika grader av alkoholpäverkan. Idén var att den alkoholpäverkade

helt enkelt inte skulle kunna starta bilen. I början koncentrades ansträngningarna

på metoder för prestationsmätning (Allen m fl, 1983a, 1983b; Snyder, 1984).

Det visade sig att man med vissa testmetoder kunde diskriminera mellan kraftig

alkoholpäverkan och ingen påverkan alls; många kraftigt påverkade kunde upp-

täckas medan ingen nykter felaktigt blev upptäckt. Däremot gick det mycket

dåligt att diskriminera mellan mera måttlig påverkan och nyktert tillstånd (Bodi

m fl 1985, 1986; Compton, 1988). Av detta skäl kom man i stället att kon-

centrera sig på metoder att mäta alkoholkoncentration i utandningsluft, en

metodik som anses ha tillräcklig mätnoggrannhet (Starmer, 1985).

Tilltron till metodiken med utandningsprov är så pass stor att man i USA är

1990 i domstolar i 16 delstater hade gjort det möjligt att kräva installation av

sådan utrustning i fordonet som ett villkor för att rattfylleristen skulle få sitt
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körkort tillbaka. Även i Victoria, Australien hade vid det tillfället liknande

bestämmelser införts (Gloag, 1990).

En del försök har gjorts att utvärdera effekterna av att döma rattfyllerister att

installera sådan utrustning i sitt fordon. Således har en sådan studie genomförts i

Kalifornien (EMT group, 1990; Baker & Beck, 1991). Man fann att de som haft

att installera sådan utrustning uppvisade en lägre andel återfall i rattfylleri

(baserat på polisregisterdata) jämfört med en matchad kontrollgrupp av dömda

rattfyllerister som ej dömts till att installera sådana tändningslås; skillnaden

(3,9% respektive 5,5%) var dock icke-signifikant. Denna jämförelse gäller

enbart dem som verkligen lät installera sådan utrustning i bilen (ett antal perso-

ner underlät att göra detta; dessa hade hög andel återfall). Man understryker att

då man ej använde sig av randomiserad design, var kontrollen över störande

inflytanden otillräcklig, och det går inte att dra några definitiva slutsatser om

effekter. Med tanke på att "multiple offenders" och de med hög BAK, grupper

som i genomsnitt har högre återfall än andra, var Överrepresenterade i den grupp

som använde utrustningen, ser man dock resultatet som lovande.

Baker & Beck (1991) redovisar problem som man kunde notera beträffande

tillförlitligheten hos dessa tändningslås i denna studie. I nästan hälften av fallen

hade det vid åtminstone någottillfälle hänt att man lyckats få igång bilen trots

att utrustningen sagt ifrån. Dessutom hade ca 1/4 av de dömda aldrig låtit instal-

lera utrustningen, och av dem som verkligen låtit installera den hade nästan l/3

olovandes låtit ta bort den.

Även på andra håll i USA har man försökt sig på att utvärdera nyttan av att

installera sådana tändningslås där mätning av alkoholkoncentrationen i utand-

ningsluften görs (Cars can reverse drunk drivers..., 1990; Baker & Beck,

1991). Från Ohio meddelas att man även där jämfört återfallet hos personer som

dömts till sådan installation med återfallet hos matchad kontrollgrupp, som i

stället fick körkortet indraget. Efter 30 mån befanns återfallet hos den först-

nämnda gruppen vara 3,4%, jämfört med 9,8% hos kontrollgruppen. Studien

har dock stora metodologiska svagheter, tex fick den dömde själv välja mellan

tändningslås och körkortsindragning, varför slutsatser rörande effekter ej är

möjliga att dra.

Johnston (1987) diskuterar åtgärder som gäller fordon och omgivande miljö.

Han nämner de försök som gjorts att utrusta fordon med utrustning för presta-
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tionsmätning, vilka inte har kunnat göras tillräckligt reliabla för att vara prak-

tiskt användbara. Däremot menar författaren att fordonsmonterad utrustning för

mätning av alkoholkoncentration i utandningsluft är en åtgärd man bör satsa på

för att förhindra alkoholpåverkade förare att köra.

En annan typ av åtgärd som Johnston menar har möjlighet att ha goda effekter

är "roadside hazard managemant" (dvs åtgärder som gör det mindre farligt att

köra av vägen), som bör kunna minska konsekvenserna av avåkningar.

Voas (1988) redogör för olika teknologiska tillämpningar för att minska ratt-

fylleriet. Här nämns bl a tändningsläs. Inga utvärderingar av effekter på ratt-

fylleriets omfattning rapporteras dock. En annan tillämpning som nämns är att

med elektroniska medel kontrollera att personer som dömts till skyddstillsyn

eller är tillfälligt frigivna följer givna föreskrifter, såsom att gå till arbetet och

att stanna i hemmet kvällar och nätter (den tidpunkt då den största andelen beru-

sad körning äger rum). Ett sådant system vore också betydligt billigare än det

dyra och ineffektiva fängelsestraffet. Voas menar att sådana system borde utvär-

deras med det snaraste.

En tredje typ av åtgärd är de som syftar till att förhindra att den påverkade råkar

in i en olycka. Författaren nämner här några tänkbara åtgärder, såsom att förse

vägkanten med "raised pavement markers" eller "shoulder rumble strips", att

använda sig av "hazard markers" i ökad omfattning vid farliga platser, att

använda större och/eller mer ljusstarka trafikmärken, att göra bredare kantlinjer

eller att bredda vägrenen. Vissa experimentella data anförs som stöd för anta-

gandet att en hel del kan vinnas genom dessa typer av åtgärder.

Nedas m fl (1982) har med experimentell metodik studerat effekterav breda

kantlinjer på kurvtagning under mörker. Man fann att nyktra förare följde kur-

van båttre då det fanns en kantlinje än när detta ej var fallet. Liknande effekter

fann man då förarna var alkoholpåverkade. Dessutom visade det sig att när

kantlinjen breddades från 10 cm till 20 cm erhölls ytterligare förbättringar vad

gäller kurvtagningen hos de alkoholpåverkade.

Dessa positiva effekter av breda kantlinjer för alkoholpåverkade förare bekräfta-

des av Johnston (1983). Dessutom fann han att ytterligare förbättringar erhölls

då de breda kantlinjerna kompletterades med "chevron signs" (vägmärken som

med pilar följer kurvans sträckning).
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Ranney & Gawron (1984) fann liknande effekter i sina experimentella studier.

En kombination av "rumbling shoulder treatment" och "raised pavement

markers" hade positiva men små effekter på sidolägesvariationen, inklusive

"lane position errors", när bilen framfördes på inhägnad bana av alkoholpåver-

kade förare. I en körsimulator studerades dessutom effekter av kantlinjer och

"spot treatments for curves" ("herringbone pattemed pavement markings",

"flashing beacons added to curve warning signs", "chevron alignment signs"

och "post delineators"). Kantlinjer visade sig ha goda effekter på den alkohol-

påverkades körprestation. Breda kantlinjer tenderade att ge ytterligare förbätt-

ringar. "Spot treatments" hade därmemot inga tydliga effekter.

I en rapport från Transportation Research Board i Washington, DC. (1987),

föreslår man en rad liknande åtgärder för att förbättra säkerheten för alkohol-

påverkade (och även för andra prestationsnedsatta) förare. Man betonar att

sådana åtgärder säkerligen för med sig förbättrad säkerhet för alla kategorier av

förare. Man påpekar dock, vilket även understryks av Thomson (1985), att man

har mycket otillräckliga kunskaper i vad mån dessa åtgärder verkligen för med

sig förbättrad säkerhet för de alkoholpåverkade förarna. Behovet av forskning

på detta område är således stort.

Breakspere m fl (1987) omnämner ytterligare ett sätt att använda sig av mätare

av alkoholhalten i utandningsluften i syfte att nå förbättrad trañknykterhet;

installation av sådana mätare på allmänna platser där alkohol serveras att använ-

das av allmänheten. Idén är att den som intagit alkohol ska kunna testa sin BAK;

maskinen kan härvid förses med instruktioner som kan anses lämpliga att vida-

rebefordra till den presumptive föraren (exempelvis starkt avråda från körning).

I Australien har man studerat nyttan av sådana installationer (Mackiewicz,

1988). Man fann att förare som regelbundet använde sig av sådana apparater

bättre kunde uppskatta sin BAK än andra som inte använde sig av dessa mätare.

Vidare hände det att en del som hade tänkt köra, ändrade sig när de såg att deras

BAK var över den lagliga gränsen, 0,5 promille. I en amerikansk studie (Meier

m fl, 1984) visade det sig, emellertid, att Över 80% av dem som hade otillåten

BAK (över 0,8 promille i Idaho) då man lämnade baren, där man druckit alko-

hol, ändå körde därifrån i bil. Liknande negativa resultat har man erhållit då

man studerat nyttan av att låta testa personer med psykomotoriska test som av

försökspersonerna upplevdes ha relevans för bilkörning; dåliga testresultat ledde

i begränsad omfattning till att man avstod från bilkörning (Russ & Geller,

VTI RAPPORT 384



79

1986). I USA har man prövat att förse dömda rattfyllerister med alkoholmåtare

av utandningstyp som ett element i ett utbildningsprogram (Werch m fl, 1986).

Detta utvärderades i en enkätstudie. Man fann emellertid inte någon effekt på

rattfylleriets omfattning. Inte heller kunde man märka någon effekt på erhållen

BAK när man körde påverkad.

En annan typ av teknisk åtgärd föreslås av Haight (1985), i detta fall i syfte att

förhindra den som fått körkortet indraget att köra sin bil. Han föreslår införan-

det av magnetiska körkort som kunde kodas på ett sätt som omöjliggör obehörig

körning.

3.1.9 Program

Många försök att få till stånd Ökad nykterhet på vägarna har bestått i applikation

av en hel rad åtgärder som sammantaget är avsedda att ha god effekt.

Voas (1981) redogör för erfarenheter av de "Alcohol Safety Action Projects"

(ASAPs) som genomfördes i USA på 70-talet. Sådana program igångsattes på

35 olika platser (kommuner) i landet. Vart och ett av dessa pågick mellan 2,5

och 5 år. Författaren skriver att programmet i allmänhet lyckades i sina omedel-

bara syften, vilka var att genom förbättrad polisövervakning kraftigt öka antalet

arresteringar av onyktra förare, att få till stånd betydligt snabbare domstolsför-

faranden samt att få in en stor mängd rattfyllerister på utbildningsprogram eller

behandling. Massmediainsatser, avsedda att få allmänheten positivt inställd till

ASAP-programmen, genomfördes parallellt.

För att utvärdera effekterna på trafiksäkerheten studerade man dödsolyckor och

alkoholförekomst i utandningsprov vid trañkkontroller. Jämförelse gjordes med

matchade kontrollkommuner utan ASAP-program. I avsaknad av reliabla data

gällande alkoholförekomst hos trañkdödade jämförde man dödsolyckor som

skett under den mörkare delen av dygnet och fann att tolv av kommunerna med

ASAP-program erhöll en klar olycksminskning medan ingen av motsvarande

kontrollkommuner gjorde detta. Man fann även ett klart samband mellan olyck-

or och uppmätt alkoholförekomst; de kommuner som uppvisade en minskning

av nattolyckor hade även en minskning av antalet förare med höga promillehal-

ter, medan de kommuner som inte uppvisade en olycksreduktion ej heller hade

någon minskning av antal personer med höga promilletal.
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Voas drar slutsatsen att resultatet av dessa analyser troligen beror på den ökade

Övervakningens allmänpreventiva effekt.

I New York State infördes ett omfattande trañknykterhetsprogram 1981, kallat

"STOP-DWI". Man skärpte straffen för rattfylleri; som minimistraff infördes

avsevärda bötesbelopp och/eller fängelsestraff. Det bestämdes att hälften av alla

bötespengar skulle gå åter till kommunen ifråga för att utveckla nya program

mot rattfylleriet. "STOP-DWI"-programmet har utvärderats (Friedman &

Mingione, 1983; McCartt & Dowling, 1985, 1988). Man har analyserat utveck-

lingen rörande dödsolyckor under en fyra-årsperiod efter lagens införande. I

frånvaro av tillförlitliga uppgifter rörande alkoholpåverkan har man använt sig

av surrogat för alkoholpåverkan såsom olyckor nattetid, särskilt singelolyckor.

Man har så jämfört med surrogat för icke alkoholrelaterade olyckor, såsom

olyckor dagtid, särskilt singelolyckor. Man fann att totalantalet dödsolyckor

hade gått ned. Vidare visade det sig att dagolyckorna minskat 7%, medan natt-

olyckorna gått ned 27%. De andra surrogatmåtten uppvisar liknande tendenser.

Författarna drar slutsatsen att programmet haft en olycksreducerande effekt.

Man bör dock notera att kontrollen över ovidkommande faktorer borde ha varit

avsevärt mycket bättre för att klara slutsatser ska kunna dras.

I Bonneville, Idaho infördes ett trafiksäkerhetsprogram under 1979. Amick &

Marshall (1983) har utvärderat detta program, som bl a innefattade ökad över-

vakning, informationsaktiviteter och förstärkning av redan befintliga rehabilite-

ringsåtgärder. Man analyserade olyckstalen med tidsserieanalys, varvid man

använde sig av två kontrollorter. Man fann att mörkerolyckorna gick ned, vilket

ej skedde på kontrollorterna eller i delstaten som helhet. Man tolkar resultatet

som en effekt av programmet.

I Storbritannien genomfördes 1983 ett antal åtgärder, som benämndes "Britain's

Christmas crusade against drinking and driving" (Ross; 1987, 1988). Ingående

element var, för det första, en årlig kampanj, administrerad av Department of

Transport, som detta är enbart fokuserade på risken att bli ertappad för rattfyl-

leri, varvid man betonade att man riskerade att åka i fängelse för detta brott.

Andra händelser inträffade såsom en mycket ambitiös övervakningsverksamhet i

ett polisdistrikt, vilket kom till allmän kännedom. Vidare inträffade ovanligt

många uppseendeväckande rattfyllerier. Dessa och andra företeelser i anslutning

till rattfylleriet kom att lyftas fram av massmedia på ett mycket kraftfullt sätt.
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Det var egentligen inte ett samlat program, men genom massmedias försorg

kom det hela att framstå som en "national deterrent effort". Man kunde notera

en nedgång i antalet trañkdödade under den månad denna "crusade" varade; ca

23%. Det tycks som om en viss liten effekt även kvarstod månaden därefter.

Votey (1984) har studerat samband mellan alkoholkonsumtion och trafiköver-

vakning å ena sidan och trafikolyckor å andra sidan. Data från Sverige och

Norge från en rad år användes i analysen. Såväl tidsserieanalyser som "cross-

section analyses" har använts. Författaren finner för det första stöd för hypote-

sen att Ökad Övervakning som leder till Ökad sannolikhet för upptäckt ger

minskat antal allvarliga trafikolyckor. För det andra finner han stöd för att Ökad

alkoholkonsumtion är relaterad till höjd olycksnivå, dock fann han starkt stöd

för detta endast beträffande norska data.

Ovan nämnda program initierades samtliga av statliga, kommunala etc instanser

med ansvar för trafiksäkerhetsfrågor. Det finns även andra som i organiserad

form arbetar för att förbättra säkerheten på våra vägar. Här ska nämnas organi-

sationer som tillkommit på privat initiativ med syfte att driva på i dessa frågor

och som har utsatts för vissa forskningsinsatser.

I USA startades i slutet av 70-talet, men framför allt under den första hälften av

80-talet, ett stort antal s k "gräsrots"-organisationer med det gemensamma syftet

att verka för att minska rattfylleriets omfattning. 1985 fanns två nationella

paraplyorganisationer, MADD ("Mothers Against Drunk Driving") samt RID

("Remove Intoxicated Drivers") (Ungerleider & Bloch, 1988; Wolfson, 1989).

Wolfson som sammanfattar dessa grupper med termen "anti-drunken driving

citizens' groups" (ADDCGS), har studerat dessa gruppers strategier. Han har i

detta syfte gjort en enkätstudie, där han riktat sig till ett stort antal lokala orga-

nisationer ansutna till denna rörelse. Det visade sig att ett mycket centralt delmål

är att påverka lagstiftningen. Här strävar man efter att: a. inskränka alkoholens

tillgänglighet, b. införa skärpta straff, öka upptäcktsrisken samt korta ned tiden

mellan brottets förövande och straffets verkställande, c. skapa en generellt sett

förbättrad trafiksäkerhet samt d. förbättra situationen för rattfylleriets offer.

Man betonar särskilt att upptäcktsrisken måste Ökas. Man är mycket aktiv vad

gäller att informera allmänheten om rattfylleriets konsekvenser. Vidare ägnar

man sig åt nyare åtgärder, såsom "server intervention", "designated driver" och

"safe-ride programs " .
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Wolfson har försökt att göra en preliminär utvärdering av effekter på trafik-

säkerheten av denna verksamhet. Han jämförde sitationen i län ("counties") med

denna ADDCG-verksamhet med situationen i län utan denna verksamhet.

Multipel regressionsanalys användes för att analysera insamlade data. Dels ana-

lyserades dödsolyckor totalt, dels dödsolyckor under veckoslutsnätter. Inget

samband erhölls dock mellan förekomst av ADDCG-verksamhet och de stude-

rade olycksmätten.

Liknande organisationer finns även i andra delar av världen, tex i Sverige;

KRAM ("Kampen mot Rattfylleri Angår Mej").

3. l . 10 Översikter

Snortum (1988)

Snortum har summerat litteratur inom detta område och slår fast att "alcohol-

impaired driving is highly resistant to social control". De flesta åtgärder har ej

visat sig ha önskvärda effekter. Dock finns exempel på åtgärder som haft effek-

ter i önskvärd riktning; här nämns körkortsingripanden och övervakning,

understödd av massmediainsatser, som två åtgärder som åtminstone till viss del

haft framång. Vad gäller allmänprevention, nämner Snortum data från USA,

enligt vilka andelen alkoholpåverkade förare minskade mellan 1973 och 1986;

under weekend-kvällar och -nåtter gick den ned från 13,5% till 8,3%. Andelen

alkoholpåverkade förare (mer än 1,0 promille) som dödades i trafikolyckor

minskade från 50% 1980 till 43% 1984. Orsaken till dessa förändringar är

okänd, enligt Snortum, men har kanske delvis att göra med förändringar som

skett vad gäller lagstiftningsåtgärder, såsom per se (promille)-gränser, "sobriety

checkpoints", körkortsingripanden etc.

Lane & McLean (1984)

Department of Transport i South Australia publicerade kring mitten av 80-talet

en rapport, där man sammanfattade erfarenheter av olika typer av åtgärder för

ökad trañknykterhet. Man delade in dessa i "enforcement" (ungefär övervak-

ning), lagstiftning, informationsåtgärder, utbildning och rehabilitering samt

tekniska åtgärder.
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Vad gäller den förstnämnda typen av åtgärd ("enforcement"), säger man att

metoder som maximerar upptäckt av lagbrytare huvudsakligen har en indivi-

dualpreventiv effekt, medan metoder som ger maximal synbarhet hos övervak-

ningen (såsom "random breath testing") snarare har en allmänpreventiv effekt.

Man drar slutsatsen att en hög övervakningsnivå, ackompanjerad av publicitet,

är en effektiv åtgärd. Sådana åtgärder, menar man vidare, har god kostnads-

effektivitet. Skärpt Övervakning utan åtföljande publicitet är dock av mer tvek-

samt värde. Här nämns även "citizen reporting programs" som praktiserats i

USA (dvs poliskampanjer som syftar till att medborgaren i ökad utsträckning

ska meddela polisen så snart denna ser någon köra, eller ska till att köra, påver-

kad), där det tycks som om sådana program skulle kunna ha positiva effekter

vad gäller alkoholrelaterade olyckor.

Beträffande lagstiftningsåtgärder nämns att det finns mycket litet stöd för att

skärpta straff skulle ha några gynnsamma effekter på rattfylleriets omfattning. I

vissa fall verkar det som om sådana åtgärder tvärtom skulle kunna ge en motsatt

effekt. En annan lagstiftningsåtgärd, O-promillegräns för nybörjare, menar för-

fattarna kan ha vissa positiva effekter. Man diskuterar även vad en sänkning av

den straffbara promillenivån i Australien, från 0,8 till 0,5 promille, skulle föra

med sig. Man menar härvidlag att det saknas stöd för uppfattningen att detta

skulle ge några trañksåkerhetsvinster. Höjning av "the minimum drinking age"

är en annan åtgärd som diskuteras. Man nämner att en rad amerikanska studier

visat att en minskning av antalet olyckor hos den påverkade åldersgruppen har

följt efter införandet av denna åtgärd. Författarna menar att denna åtgärd kan

vara kostnadseffektiv. Höjning av körkortsåldern diskuteras även; åsikten

framförs att vinsten med en sådan åtgärd kanske skulle vara ungefär av samma

storleksordning som "minimum drinking age". Bland andra åtgärder nämns

reglering av alkoholannonser i massmedia; härvid sägs att mycket litet av till-

förlitlig forskning har utförts på området, varför man inte försöker uttala sig om

effekter. Vad gäller alkoholprisets betydelse, dvs Skattesatser, menar man att

tillgängliga data ej tyder på att höjning av priset skulle vara en effektiv åtgärd.

Den fysiska tillgänglighetens betydelse berörs även; man hävdar att man vet

mycket litet om betydelsen av sådana faktorer som antal utskänkningsställen

eller öppettider.

Informationsåtgärder av olika slag diskuteras. Här säger man att det finns data

som tyder på att informationsinsatser som syftar till att höja den subjektiva upp-
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täcktssannolikheten kan ha gynnsamma effekter. Vidare finns data som tyder på

att informationsinsatser som betonar alternativ till att köra påverkad kan vara en

effektiv åtgärd. Däremot menar man att informationsåtgärder som enbart för-

medlar fakta om alkohol ej visat sig vara effektiva. Ej heller informationsåtgär-

der i skolan har visat sig vara effektiva. Åtminstone vad gäller illegala droger

tycks det som om sådana insatser kan ha motsatt verkan än den önskade. Man

nämner emellertid här försök som inletts i skolor i Australien, och som man

betraktar som lovande, som baseras på en 'annan typ av pedagogik, där man i

stället för kunskapsförmedling använder sig av övningar i "value clariñcation",

som innefattar metoder som rollspel och gruppdiskussioner.

Rehabiliteringsåtgärder diskuteras vidare. Man hävdar här att det ringa fåtal

metodologiskt sunda studier som gjorts ej tyder på några positiva effekter av

utbildnings- eller behandlingsprogram.

Vad gäller tekniska åtgärder, tar man för det första upp användningen av bilbäl-

ten, som är låg hos alkoholpåverkade. Man menar, att det förmodligen är svårt

att nämnvärt höja användningen hos denna grupp av trafikanter. Därför förordar

man inmonterandet av passiva säkerhetsbälten samt "air-bags". Tändningslås

nämns även, med vars hjälp man skulle kunna förhindra den alkoholpåverkade

från att starta sin bil. Kunde sådana inmonteras på alla bilar, vore detta en

åtgärd som skulle kunna ha mycket stora positiva effekter, medan effekterna kan

förväntas vara avsevärt mindre om sådana anordningar inmonteras enbart i ratt-

fylleristens bil.

Andra typer av tekniska åtgärder är att förstärka informationen till trafikanten,

såsom förbättrad reflektion hos skyltar eller tydligare kantlinjer. Förväntade

effekter är oklara. Med tanke på att en stor andel av kollisioner med fasta objekt

vid sidan av vägen involverar alkoholpåverkade förare, menar man att åtgärder

för att ta bort sådana objekt kan ha klart positiva effekter.

Bungey & Frauenfelder (1985)

Vid mitten av 80-talet publicerades i Australien ytterligare en översikt rörande

olika åtgärder och deras förmodade effekter. Man koncentrerar framställningen

till lagstiftning, utbildning samt rehabilitering och summerar resultaten från en

rad studier i ämnet, framför allt utförda i USA och Australien.
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Vad beträffar den första typen av åtgärd (lagstiftning), refererar man till auktori-

teter som Ross och Homel och säger bl a att för att promillegränser skaha en

allmänpreventiv effekt krävs en hög grad av Övervakning kombinerad med pub-

licitet. Vad gäller den individualpreventiva effekten citeras Homel, som dragit

slutsatsen att det finns grupper av personer som återfaller i rattfylleri, oavsett

hur hårt straffet är för detta brott. Man tar vidare upp åtgärden att höja "legal

drinking age" och menar att detta sannolikt är en effektiv åtgärd.

Massmediakampanjer menar man har visat sig vara ineffektiva och hänvisar till

forskningsresultat som kanske kan ge en förklaring till detta. Här refereras till

Norström, som bl a hävdar att till en del kan misslyckandena förklaras av att

man ej haft en väl grundad teori angående varför man kombinerar alkohol med

bilkörning, vidare att man försökt påverka beteenden som förmodligen är

mycket svåra att påverka på detta sätt. Dessutom skriver författarna att allmän-

hetens subjektiva upptäcktsrisk är alltför låg för att kampanjer av detta slag ska

ha märkbar effekt. Alkoholreklamen i massmedia utgör vidare ett betydande

hinder för att kampanjer ska ha avsedd effekt.

Vad beträffar skolundervisning i detta ämne nämner man resultat av studier som

tyder på att kunskaperna kan öka, men att även experimenterandet med alkohol

(eller droger) kan öka. Man understryker dock att man inget vet om dessa åtgär-

ders effekter på trafiksäkerheten.

Rehabiliteringsprogram omnämns vidare. Studier som gjorts har givit motstri-

diga resultat. Detta beror dels på att utvärderingsdesignerna ofta varit undermå-

liga. Vidare är registrerat rattfylleri inte ett bra mått på verkligt rattfylleri.

Man drar slutsatsen av genomgången att det förmodligen är vettigare att på olika

sätt försöka uppnå en skarpare gräns mellan bilkörning och alkoholkonsumtion

än att alltför starkt fokusera på att modifiera folks dryckesvanor.

Farrell (1985)

I en WHO-rapport sammanfattas gjorda erferenheter av en rad olika åtgärder för

att komma till rätta med alkoholrelaterade problem. Vad gäller effekter på tra-

fiksäkerheten listar man åtgärder för vilka klara indikationer finns beträffande
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deras effektivitet. Här nämns prisets betydelse, varvid man bl a redogör för

resultat från Trinidad and Tobago, där man på 60- och 70-talen fann ett mycket

starkt negativt samband mellan antalet trafikolyckor och det relativa priset på

rom. Även data från USA nämns, där man under i stort sett samma tidsperiod

fann ett negativt samband mellan höjning av skatten på destillerade drycker och

antalet trañkolyckor. Vidare nämns en åtgärd som visat sig vara verksam för

yngre förare, " minimum drinking age"; man redogör här för resultat, som tyder

på att en höjning av åldersgränsen för inköp av alkohol ger en minskning av

olyckor hos den åldersgrupp detta gäller. Att dessutom införa bestämmelser

rörande förtäring eller innehav av alkohol för denna åldersgrupp, ger förmodli-

gen endast ett marginellt tillskott, menar författaren. Åtgärder som medför en

höjning av sannolikheten för upptäckt och bestraffning nämns vidare som en typ

av åtgärd som visat sig ha goda effekter på trañknykterheten.

Liban m fl (1987)

Kanadensiska erfarenheter av åtgärder för ökad trañknykterhet har sammanfat-

tats av Liban m fl. Vad gäller lagstiftningsåtgärder nämner man bl a effekter av

en massmediakampanj i samband med införandet av nya bestämmelser 1976 som

gav polisen möjlighet att ta utandningsprov när man hade skäl att misstänka

alkoholpåverkan. Man fann att kunskaperna om de nya bestämmelserna ökade

initialt men återgick till nivån före kampanjen inom tre månader. Man fann

dessutom att den subjektiva upptäcktsrisken ökade. Slutsatsen dras att det inte

räckte med dessa nya bestämmelser för att den subjektiva upptäcktsrisken ska

öka. Man beskriver vidare effekter av införandet i Ontario 1981 av en bestäm-

melse som tillät polisen att dra in körkortet under 12 tim då man ertappat någon

med BAK över 0,5 promille. Företagna analyser tyder på en kortsiktig effekt på

alkoholrelaterade dödsolyckor.

Man går även igenom åtgärder som innefattar förstärkt övervakning (RBT med

väl synliga kontroller) parad med informationsåtgärder. Man påpekar att före-

tagna studier har betydande metodologiska brister. Erhållna resultat tyder emel-

lertid på att dessa åtgärder haft ganska begränsade effekter. Det föreföll som om

allmänheten uppmärksammade polisens ökade aktivitet och att den subjektiva

upptäcktsrisken ökade, men dessa förändringar gällde enbart initialt. Återkom-

mande övervakningskampanjer tycktes ha större effekter än enstaka sådana

kampanjer. I ett fall försökte man även studera effekter på alkoholrelaterade
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olyckor; det föreföll som om man fick vissa positiva effekter som varade så

länge det samlade programmet (omfattande, återkommande massmediakampan-

jer, väl synlig polisövervakning, mobila enheter för analys av utandningsprover)

pågick.

Angående effekter av vad man benämner indirekta lagstiftningsåtgärder, såsom

"legal drinking age" eller bestämmelser rörande fysisk tillgänglighet, vill man

inte, på grund av metodologiska svagheter, dra några slutsatser om effekter.

Ett par informationskampanjer (ej knutna till förändrad lagstiftning) har även

utvärderats vad gäller korttidseffekter. I det ena fallet fann man att alkoholföre-

komsten i företagna utandningsprov minskade mer i kampanjområdet än i kon-

trollområdet. I den andra studien kunde man notera självrapporterad nedgång i

påverkad körning inom kampanjområdet men ingen nedgång i kontrollområdet.

Även tecken på effekter i form av kunskapsinhämtning och attitydförändringar

förelåg. Effekter på olyckor studerades ej.

En annan typ av åtgärd som prövats i Kanada är s k "BAC feedback". Idén är

att informera gäster på offentliga platser, där alkohol serveras, beträffande upp-

nådd BAK. I detta syfte lät man installera BAK-mätare (utandningsprov) på ett

antal olika sådana lokaler. Resultaten tydde på att enbart denna åtgärd hade

mycket liten inverkan på gästernas beslut att köra därifrån i bil. Kombinerat

med polisövervakning verkade åtgärden ha viss effekt. Endast korttidseffekter

studerades i detta försök.

Rehabiliteringsåtgärder har även studerats. Sju program av varierande längd och

uppläggning, alla huvudsakligen utbildningsinriktade (till skillnad från behand-

lingsinriktade program), har utvärderats. Alla har dock betydande metodolo-

giska svagheter, inte i något fall använde man sig av slumpade jämförelsegrup-

per, varför slutsatser är svåra att dra. Man fann dock tecken på att deltagarna

kunde förbättra sina kunskaper om alkohol och alkohol/trafik. Resultatet för

attitydförändring och trañksäkerhetsmått var blandat.

Författarna drar slutsatsen att för att få avsedd effekt måste antingen åtgärderna

föra med sig att alkoholanvändarna minskar sin körning eller minskar drickan-

det. Åtgärder som varken ger lämplig motivation för dessa typer av beteende-

förändring eller erbjuder alternativa handlingsalternativ kan inte förväntas ha

några större effekter.
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Vingilis (1987)

Evelyn Vingilis beskriver vad hon betraktar som ett antal myter som påverkat

och påverkar valet av åtgärder för Ökad trafiknykterhet. En av myterna består i

antagandet att orsakerna och lösningarna på det här området är enkla. En kon-

sekvens av detta synsätt är att man försökt tillämpa "magic bullet approaches".

Vingilis förordar i stället en " global approach", enligt vilken man försöker för-

stå problemet som del i ett större sammanhang. Enligt detta synsätt är det nöd-

vändigt att beakta storheter såsom alkoholens tillgänglighet, tillgängliga trans-

portmedel eller masskommunikationssystemens utformning. En annan myt

består i föreställningen att en minskning av återfallet i trañknykterhetsbrott

nämnvärt skulle minska de alkoholrelaterade olyckorna. Tidigare straffade

bidrar endast i begränsad omfattning till de alkoholrelatade trafikolyckorna.

Ytterligare en myt är att på grund av att rattfyllerister har alkoholproblem, bör

rehabiliteringsprogram primärt fokuseras på alkohol och alkoholproblem. Det

finns en ökande mängd data som tyder på att rattfylleriet snarare har att göra

med "a drinking problem driver" än med "a problem drinking driver". Därför

bör inte endast alkoholmissbruk utan även personlighetsdrag och körförmåga

och -attityder inkluderas som viktiga punkter i sådana rehabiliteringsprogram.

Voas (1987)

Voas sammanfattar en rad individualpreventiva åtgärder(åtgärder avsedda att

påverka rattfylleristen att avhålla sig från brott i fortsättningen) och deras effek-

ter.

Han refererar ett antal studier i ämnet och konstaterar bl a att körkortsåterkal-

lelse, jämfört med behandlingsåtgärder, visat sig resultera i en minskning av

icke-alkoholrelaterade olyckor. Bilden rörande alkoholrelaterade olyckor är här

mindre klar; enligt vissa studier år återkallelse effektivare än behandling, medan

andra ej funnit några skillnader mellan dessa två åtgärder.

Beträffande fångelsestraffets värde konstaterar Voas, att inga klara belägg fram-

kommit som tyder på positiva effekter av ensådan åtgärd vad gäller återfall i

rattfylleri.
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Vad gäller utbildningsprogram tyder gjorda studier på att sådana kan ha en liten

positiv effekt på " social drinkers".

Behandling av "problem drinkers" har enligt Voas ej visat sig ge några positiva

resultat vad gäller återfall. Emellertid menar han, att behandling kan ha effek-

ter, förutsatt att den är lång och intensiv.

Skyddstillsyn med glesa behandlingskontakter tycks ej, hävdar Voas, vara en

effektiv åtgärd. När kontakterna är tätare och mer intensiva tycks de däremot

vara lika effektiva som gruppterapi. Andra åtgärder såsom samhällstjänst eller

skadestånd till den drabbade har ej utvärderats. Voas avslutar med påpekandet

att tekniska innovationer, såsom "automobile interlock systems" verkar lovande,

men att dessa inte närmare har utvärderats.

Moskowitz (1989)

Moskowitz har penetrerat en stor mängd nordamerikansk litteratur rörande pri-

märpreventiva (förebyggande) åtgärder mot alkoholrelaterade problem. Här

följer en summering av denna genomgång, inkluderande Moskowitz' egna slut-

satser.

Effekter av tillgänglighet på konsumtion

Konsumtionen av öl och sprit är relaterad till tillgänglighetsfaktorer. Gjorda

studier tyder på att när man kontrollerar för populationsstorlek, konsumeras mer

öl och sprit i delstater med flera utskänkningsställen ("on-premises outlets") än i

delstater med färre sådana. Vad som är orsak till vad är dock oklart i dessa stu-

dier. En nyare väldesignad studie visade emellertid att "counties" som tillät för-

säljning av "liquor-by-the-drink for on-premises consumption" (LBD), dvs

alkohol som måste förtäras på platsen, hade 6-7% högre konsumtion än

"counties" där detta ej var tillåtet.

Andra tillgänglighetsfaktorer påverkar konsumtionen olika beroende på typ av

alkoholdryck. Mindre sprit har konsumerats i delstater med monopol och i del-

stater_ med högre priser. Detta förhållande har fått stöd av enkvasi-experimen-

tell studie samt av flera ekonometriska studier och förefaller vara av kausal

natur. Stödet för effekter av priset på sprit på konsumtionen bland ungdomar är
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dock inte så starkt. Stödet för effekter av "minimum drinking age" på spritkon-

sumtionen bland ungdomar är blandat. Däremot har ett samband mellan öl-

konsumtion och "minimum age" erhållits; ju högre "minimum legal age", desto

mindre ölkonsumtion. Detta resultat har erhållits dels i ekonometriska studier

rörande aggregerad ölkonsumtiOn, men även i kvasi-experimentella studier där

man uppskattat effekter av förändringar av "minimum age" samt i ekonomet-

riska studier baserade på enkätdata. Stödet för 613 priskänslighet är svagt. Bland

ungdomar tycks inte vinkonsumtionen vara relaterad till tillgänglighet, medan

däremot vinkonsumtionen tycks öka i totalpopulationen när priset sjunker.

Effekter av tillgänglighet på problem

Det finns stöd föratt dödlighet i skrumplever kan reduceras genom höjd skatt på

sprit. Det finns även studier som visar ett samband mellan dödlighet i skrumple-

ver och antal utskänkningsställen; designen i dessa studier möjliggör dock ej en

kausal tolkning.

Dödsolyckor i trafiken påverkas av fysisk och ekonomisk tillgänglighet. Mer

specifikt finns det åtskilligt med stöd för att "minimum legal drinking age" på-

verkar trafikolyckor och dödade i trafiken. Åtskilliga väldesignade studier har

funnit att höjning av "minimum legal age" resulterar i en minskning av alkohol-

relaterade olyckor för den åldersgrupp som omfattas av förändringen men ibland

även för andra unga förare. De flesta av studierna med godtagbar statistisk

power har vidare funnit en minskning av trañkdödade i den påverkade ålders-

gruppen. En väldesignad studie fann att tillstånd att sälja "liquor-by-the-drink

for on-premises consumption" förde med sig en ökning av alkoholrelaterade

olyckor. Det finns även stöd för att skatten på öl och sprit påverkar antalet tra-

ñkdödade. En studie har funnit att delstater med högre skattesats på öl hade

färre trañkdödade i åldrarna 15-24 år än delstater med lägre skattesatser. En

annan studie fann att det totala antalet dödade i trafiken gick ned i de flesta del-

stater som höjde skattesatsen på sprit.

Effekter av "Formal Social Controls" på trafikdödade

Den enda forskning som gjorts inom detta område gäller effektivitet hos lagar

som syftar till att avhålla folk från att köra påverkade. Denna forskning har
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koncentrerats på ansträngningar att öka sannolikheten för att bli straffad då man

kör påverkad. Sådana åtgärder baseras på "simple deterrence", vilket är kort-

tidskompontenten hos "general deterrence". "General deterrence"-principen

innebär att man lyder gällande lag på grund av att man internaliserat önskvärda

normer och beteenden. "Simple deterrence"-principen innebär å andra sidan att

man lyder lagen för att undgå straff. Tre faktorer antas bidra till åtlydnad base-

rad på "simple deterrence", "swiftness, severity and certainty of punishment".

Den mesta forskning som gjorts på det här området gäller den sistnämnda fak-

torn .

Det finns gott empiriskt stöd från tre länder (Storbritannien, Frankrike och

Kanada) för antagandet att införandet av per-se-lagar minskar antalet dödade i

trafiken. För att dessa lagar ska ha effekt tycks krävas omfattande publicitet

kring lagändringen.

Det finns även visst stöd för att Ökad Övervakning kan ha korttidseffekter på

olyckor. Även här tycks publicitet vara en förutsättning för påvisbar effekt.

Effekter av "Primary Prevention Programs"

Utvärderingar av program för skolungdom har företagits. De flesta sådana

program som studerats tycks ha varit i stort sett utan effekt vad gäller att före-

bygga alkohol- och drogmissbruk. Emellertid är de flesta av dessa studier av så

dålig kvalitet vad gäller använd metodik, att det är mycket vanskligt att försöka

dra några slutsatser om deras effekter. Det finns dock ett par studier med stark

design.

Den första studien jämförde ett faktainriktat program med två program som

kombinerade detta faktainriktade program med dels ett "value clariñcation

program", dels med ett "decision-making skills program". Eleverna gick i "8th

grade". Endast de elever som deltagit i det renodlade faktainriktade programmet

uppvisade minskad alkoholkonsumtion efter programmets slut samt sex månader

därefter.

Den andra studien utvärderade ett "skills program"; ett s k "peer-resistance

program" för elever i "5th" och "6th grade". Man kunde dock inte finna några

tecken på minskad alkoholkonsumtion efter deltagandet i detta program.
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Det finns även program som strävar till att minska såväl alkohol- som drog-

användning, och som utvärderats med stark design. Ett program baserat på

"values/decision"-modellen hade en omedelbar effekt på alkohol- och marihua-

nakonsumtionen hos flickor i "7th grade". Ett år senare kunde inte längre någon

effekt utläsas. För pojkarnas del kunde emellertid ingen effekt iakttagas.

Ett program för "6th graders", baserad på "values/decision-making"- och

"social competency"-modeller, uppvisade negativ effekt på alkoholkonsumtionen

och ingen effekt på marihuanaanvändningen.

En annan studie där man utgick ifrån alla tre modellerna uppvisade inga effekter

på alkohol- eller droganvändning hos "7th graders".

Vissa typer av "alcohol education" tycks alltså kunna minska alkoholanvänd-

ningen hos skolelever; effekten tycks dock vara kortvarig. Andra program tycks

föra med sig Ökad alkoholkonsumtion; detta resultat kan dock mycket väl bero

på metodbrister i gjorda studier.

Det fmns inget vetenskapligt stöd för att påverkad körning kan förhindras

genom förarutbildning. De fåtaliga utvärderingar som använt sig av god design

har inte kunnat visa på några effekter i den riktningen. Det finns dock stöd för

att negativa effekter kan erhållas. I en studie jämförde man kommuner där man

lät elever i "high-school" få förarutbildning med kommuner där eleverna inte

fick denna möjlighet. Det visade sig att fler ungdomar tog körkort i de kommu-

ner som erbjöd förarutbildning, och olycksfrekvensen gick upp för denna

åldersgrupp. I kommuner där denna förarutbildning ströks erhölls på analogt sätt

en minskad olycksinblandning för denna åldersgrupp. Dessa effekter var kort-

tidseffekter. Långtidseffekter har ej studerats.

Det finns även program för "college"-studenter som man försökt att utvärdera. I

några studier har man funnit att deltagarna efter genomgånget program haft

mindre alkoholproblem jämfört med andra som inte deltagit i programmet.

Emellertid är metodiken svag i det att deltagarna hade valt att delta i program-

met. Den erhållna skillnaden kan därför bero på skillnader i motivation och inte

alls bero på programdeltagandet.

VTI RAPPORT 384



93

Utvärderingar av massmediakampanjer lider oftast av stora metodologiska bris-

ter. Tre studier har utvärderat "responsible-use"-kampanjer med användande av

kontrollgrupp i före-efter-designer. Inga effekter erhölls här för kunskaper eller

beteenden. Vissa attitydförändringar kunde dock noteras, såväl av Önskvärt som

av icke Önskvärt slag. Två studier med acceptabel design har utvärderat "anti-

drinking-driving"-kampanjer, båda i Kanada. Kunskapsförbättringar kunde note-

ras. Även små positiva förändringar beträffande beteenden erhölls. Effekter av

massmediakampanjer förefaller således vara liknade de som erhållits för utbild-

ningsprogram; kunskaper är lättast att påverka, medan beteenden är svåra att

påverka.

Mycket få familjeorienterade program har fokuserats på att förebygga problem

med alkohol eller droger. Två studier av program som riktat sig till föräldrar till

"normala" barn har lokaliserats. Det ena av dessa program baserade sig på

"Parent Effectiveness Training", där föräldrarna tränades i kommunikation och

problemlösning. I en kvasi-experimentell design noterade man en förbättring av

föräldrarnas problemlösningsförmåga och även av barnens syn på den egna

familjen. Däremot ökade barnen till de föräldrar som deltog i programmet sin

alkoholkonsumtion. Den andra studien behandlar ett program som ingick i ett

mer omfattande program där barnen erhöll drogundervisning i skolan. Här

använde man sig av randomiserad design. Preliminära resultat tyder på att för-

äldrarna förbättrades åtminstone kortsiktigt vad gäller "parental skills". Emel-

lertid ställde mindre än hälften av familjerna upp i programmet, och mindre än

hälften av dessa fullföljde programmet.

Få program på arbetsplatser är av förebyggande art. De flesta är inriktade på

behandling av personers alkoholproblem. Många har påtalat de stora fördelarna

med förebyggande program på arbetsplatserna. Emellertid saknas modeller och

forskningserfarenheter som kunde utgöra stöd för sådana aktiviteter.

Ett s k "community prevention program" har utvärderats. Detta program

genomfördes med hjälp av utbildning där man använde sig av media, diskus-

siongrupper och "experimental workshops" på "college campuses". Man för-

sökte förändra bestämmelser och vanor rörande alkoholförtäring. Viss förbätt-

ring noterades beträffande kunskaper och attityder, medan inga tecken på bete-

endeförändringar kunde iakttagas.
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"Environmental safety"

Forskningen rörande skadeförebyggande åtgärder har i likhet med forskningen

beträffande "alcohol prevention" ägnat mest uppmärksamhet åt bilen som skade-

orsak. Det finns dock även forskning som fokuserats på miljön ("environment").

Exempel är högt monterade extra bromsljus eller god vägdesign.

"Environmental approaches" är lovande då det gäller att förebygga många typer

av skador.

Summering

Forskningsresultaten ger i allmänhet stöd för att tre alkoholspeciñka åtgärder är

effektiva: höjning av dryckesåldern till 21 år, höjning av skatten på alkohol samt

förbättrad Övervakning ("enforcement"). Forskningen stöder även antagandet att

åtgärder beträffande "environmental safety measures" (åtgärder rörande fordon

eller trafikmilj Ön) har effekter på alkoholrelaterade trañkproblem.

Jones & Lacey (1991)

Jones & Lacey har gått igenom amerikansk litteratur från 80-talet med syfte att

utvärdera trañksäkerhetseffekter av åtgärder mot påverkad körning. Även en del

studier från andra delar av världen, framför allt Kanada och Australien, har

penetrerats för att ge ett perspektiv eller för att fylla i kunskapsluckor.

Citat ur sammanfattningen:

"Tre huvudkategorier av åtgärder har identifierats: Reglering av alkoholens till-

gänglighet, "deterring and incapacitating" (ungefär användandet av sanktioner)

samt behandling och rehabilitering.

Vad gäller alkoholens tillgänglighet fann man att de utvärderingar som gjorts av

höjning av dryckesåldern ("legal minimum drinking age") inkluderar många

som är bland de bäst utförda inom trafiksäkerhetsområdet. Dessa utvärderingar

visar klart att kontrollen av alkoholens tillgänglighet genom höjning av

dryckesåldern tydligt kan reducera antalet alkoholrelaterade olyckor. Vi

uppskattar att minskningen av antalet alkoholrelaterade olyckor hos den ålders-

VTI RAPPORT 384



95

grupp som omfattas av lagändringen är i storleksordningen 9-l4%. Det finns

dock inga klara resultat beträffande effekter på andra åldersgrupper.

Andra försök att kontrollera tillgängligheten har sällan utvärderats vad gäller

effekter på trafiksäkerheten. Här avses åtgärder såsom att införa restriktioner

beträffande försäljningen (t ex förbjuda "happy hours", installera "self-testers"

på utskänkningsställen) eller att höja skatterna på alkoholdrycker. De få utvär-

deringar som gjorts beträffande den första gruppen av åtgärder fann att ingen av

dessa hade en signifikant trañksäkerhetseffekt, vare sig direkt eller indirekt.

Utvärderingama beträffande den andra gruppen lider alla av metodologiska

brister men tyder på att prishöjning genom höjda skatter kan ha en effekt.

Åtgärder som baseras på sanktioner använder sig av olika element ur trafikläg-

systemet för att fånga in och straffa påverkade förare och därmed ge en upple-

velse av att berusade förare löper risk att bli straffade. Det finns stöd för att

åtgärder som betonar övervakning kan ha betydande trañksäkerhetseffekter,

särkilt när dessa kompletteras med en stark informationskomponent. Vissa av de

starkare studierna av övervakning kopplad till informationsinsatser fann en

minskning av mörkerolyckorna med mellan 10% och 30%. Emellertid fann

vissa andra starka studier bara små eller möjliga men ej signifikanta effekter.

Därför är storleken hos minskningen av de alkoholrelaterade olyckorna svår att

kvantifiera. Övervakningsstrategier som använder sig av "sobriety checkpoints"

tycks ha varit framgångsrika i Australien och Frankrike, och begränsade forsk-

ningsinsatser i USA tyder på att de kan ha varit en viktig komponent i vissa

DWI-program som kombinerat övervakning med särkilt utformade informations-

insatser.

Av utvärderade åtgärder som baseras på sanktioner är de som gällt körkortsåter-

kallelse helt klart de mest effektiva, särkilt när de är välpublicerade och tilläm-

pas administrativt (dvs då man tar körkortet direkt vid brottsplatsen). En studie

visade att indragning av körkortet hos förare, som vägrat att avge ett alkohol-

test, ledde till minskad olycksinblandning under indragningsperioden, inklude-

rande alkoholrelaterade olyckor, med omkring 70%, sannolikt på grund av att

de flesta inte körde under denna period. Åtskilliga andra studier av varierande

styrka visade att körkortsåterkallelse minskade alla slags olyckor såväl som

alkoholrelaterade olyckor under den period då körkortet var indraget.
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Effekten av andra sanktionsinriktade åtgärder är oklar. T ex fann en studie av

fängelsestraff ingen effekt, medan en annan fann en positiv effekt. Det råder

fortfarande motstridiga uppfattningar rörande effekter av sanktioners strånghet

("severity") på rattfylleriet. Tre studier som refereras hår tyder på att en sank-

tions stränghet kan vara mindre viktig än sanolikheten för en sanktion, medan en

annan studie fann att vissa stränga straff (inklusive fängelsestraff) var klart

effektiva.

Åtskilliga studier har utvärderat program som använt sig av multipla åtgärder.

Resultaten från dessa studier är blandade. Utvärderingen av "STOP-DWI"-

programmet i New York fann t ex att mörkerolyckorna gick ned 27% under den

fyraårsperiod som programmet var igång, medan dagsolyckorna gick ned 7%.

En studie av förändringar i Kansas' DWI-lag och en annan studie av föränd-

ringar i Minnesotas DWI-lag fann också positiva effekter. Å andra sidan fann

man i en stark studie av förändringar i Kaliforniens DWI-lagar, att en minsk-

ning med 12,9% av dödsolyckorna inte berodde på lagen utan på andra faktorer.

Utvärderingar av lagförändringar i North Dakota, Oregon och Washington tyder

inte på några signifikanta effekter. Inga av de utvärderingar som gjorts beträf-

fande program på delstatsnivå använde sig av andra delstater som kontroll, var-

för påståenden om påvisade effekter är något tveksamma.

De utvärderingar som refererats i denna studie ger inget starkt stöd för att alko-

holrelaterade olyckor skulle minskas av behandling och rehabilitering, även om

två starka studier fann att återfallen minskade med mellan 10 och 35%. Denna

slutsats gäller program som vänt sig till " social drinkers" och förstagångsdömda

såväl som program som vänt sig till personer med alkoholproblem och fler-

gångsdömda. Det tycks vidare finnas en tendens till att de bättre designade

utvärderingarna visar liten eller ingen effekt, medan utvärderingar av sämre

kvalitet visar en effekt. Icke desto mindre fortsätter nyare studier att bekräfta

tidigare studiers resultat att rehabiliteringsåtgärder kan vara effektiva när de

genomförs i samband med traditionella sanktioner såsom körkortsåterkallelse. "

Ross (1992c)

Laurence Ross gör i sin senaste bok i ämnet en sammanfattning av erfarenheter

av åtgärder mot rattfylleriet. Han delar in dessa i fyra huvudtyper, "law and

criminal justice", "alcohol policy", "transportation policy" och "injury control".
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Ross ger även en rad rekommendationer beträffande program mot rattfylleriet.

Nedan följer ett urval av viktiga punkter i hans bok.

"Law and criminal justice"

Det finns mycket litet stöd för att straff kan ha några individualpreventiva effek-

ter hos dömda rattfyllerister. Vad gäller allmänpreventiva effekter, återfinns i

den litteratur som jämfört olika delstater en studie som stöder antagandet att

fängelsestraff skulle kunna ha en effekt, medan två studier inte stöder denna

tanke. All litteratur om "case studies" rörande fängelsestraff är, med ett undan-

tag, negativ. Orsaken till fängelsestraffets oförmåga att verka avskräckande lig-

ger förmodligen i den mycket obetydliga risken att åka fast.

Det finns däremot gott stöd för att om man ökar sannolikheten för att bli straf-

fad för rattfylleri, på sätt som dessutom ges lämplig publicitet, kan man erhålla

effekter i form av minskat rattfylleri.

Den kanske största begränsningen med "the deterrent approach" är att man för-

söker motverka motivationen att köra påverkad genom hot om bestraffning,

medan man däremot inte försöker påverka denna motivation i sig.

Rekommendationer: En läxa man lär sigfrån litteraturen som har tillämpning på

trafiknykterhetens område är att skärpta straffsatser sannolikt inte skulle föra

med sig någon avsevärd och långvarig minskning av rattfylleriets omfattning.

Inom "law and criminal justice"-systemet ligger möjligheten att ytterligare

minska rattfylleriets omfattning i att förstärka allmänhetens uppfattning att snabb

och säker bestraffning utmåts för den som bryter mot lagen. Erfarenheten från

Australien rörande effekter av övervakning tyder på att varaktiga effekter kan

erhållas förutsatt att övervakningen ligger kvar på en hög nivå. Det största

problemet med denna åtgärd är kostnaden.

"Administrative licence suspension or revocation" förkortar tiden mellan brott

och sanktion. Dessutom ökar sannolikheten för sanktion överhuvudtaget. Effek-

ten av körkortsåterkallelse skulle kunna förbättras genom att man installerar

tändningslås för att förhindra den alkoholpåverkade att köra. Beslagtagande av

fordonet och husarrest med elektronisk övervakning skulle kunna vara effektiva.
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"Alcohol policy"

Höjning av priset på alkohol innebär en viktig möjlighet till att minska rattfylle-

riet.

Restriktioner rörande alkoholens fysiska tillgänglighet kan under vissa betingel-

ser minska alkoholkonsumtionen och relaterade problem.

Rekommendationer: Den effektivaste metoden här är att fördyra alkoholen

genom höjning av skattesatserna. Hur stor effekten kan tänkas bli är dock

oklart.

Höjd dryckesålder har visat sig vara en effektiv åtgärd. Ändå fortsätter många

ungdomar att konsumera alkohol, och i många dödsolyckor där denna ålders-

grupp är inblandad, förekommer alkohol. Det behövs alltså åtgärder för att höja

laglydnaden här.

"Transportation policy"

Rekommendationer: Bland de åtgärder som hör till denna grupp finns en som

har gott vetenskapligt stöd; att motverka bilkörning hos ungdomar, speciellt

under "drinking hours".

Ett förslag till program har lagts fram av MADD med syfte att minska ung-

domars olycksinblandning. De föreslår att körkortsåldern ska vara 16 år gene-

rellt. Upp till 18 år ska man inte få köra ensam på natten förrän man har sex

månaders prickfri körning bakom sig. Högst en passagerare ska få förekomma

under det första året, såvida inte en vuxen också är närvarande. Alla passagerare

ska vara bältade. Vid påverkad körning dras körkortet in tills man fyllt 18 år.

"Injury control"

Rekommendationer: Här ingår en hel rad olika åtgärder, tex vägförbättringar;

eliminerande av kurvor, installation av skyddsbarriärer, eliminerande av kor-

sande traflkströmmar etc. Kostnaderna för sådana ingrepp är väl motiverade;

man får igen nedlagda pengar i en motsvarande förhöjd trafiksäkerhet. Även
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bland åtgärder beträffande fordonet finns många förslag som sannolikt år kost-

nadseffektiva. Den kanske mest lovande åtgärden här är passiva skyddssystem

("passive restraints"), som inte kräver någon åtgärd från föraren för att vara

effektiva. T ex är luftkuddar ("ajr bags") mycket effektiva vad gäller att före-

bygga skador vid frontalkrockar.
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4 SLUTSATSER

Att utgående från tillgänglig litteratur utvärdera effekter på trafiksäkerheten av

olika åtgärder är i många fall ett vanskligt företag. Detta framför allt av två

skäl, dels har man oftast använt sig av en undersökningsdesign som inte möjlig-

gör några rimligt säkra slutsatser om åtgärdens effektivitet. Dessutom försvåras

denna utvärdering av att man i många fall infört flera åtgärder samtidigt som

man sammantaget avsett ska ha önskad effekt.

Det finns, såsom påpekats ovan, många åtgärder som utvärderats otillräckligt

för att medge några slutsatser om effekter. Den samlade kunskapen är således

mycket ofullständig. Det kan självfallet inte uteslutas att man i många fall med

lämplig utvärderingsmetodik skulle kunna påvisa effekter som man i dag inte

lyckats påvisa. Nedan följer en sammanfattning av vad man för närvarande vet

beträffande olika åtgärders effekter.

Den stora majoriteten studier har utförts utomlands, framför allt i USA, men

även i Kanada och Australien har man varit förhållandevis aktiv på det här

området.

Den samlade litteraturen tyder på att lagstiftningsåtgärder som gäller alkohol-

påverkan i trafiken kan ha gynnsamma effekter på trafiksäkerheten. Det finns

exempelvis forskningsresultat som tyder på att införandet av per se-lagstiftning,

dvs fasta promillegränser (som vi i Sverige haft sedan 1941), haft gynnsamma

allmänpreventiva effekter på trafiksäkerheten. Man har dock i betydligt större

utsträckning studerat olika sanktioner; här har man framför allt studerat indivi-

dualpreventiva effekter. Bland de sanktioner för lagöverträdelse som studerats

förefaller de 'som gäller körkortsingripanden ha de klart gynnsammaste effek-

terna, särskilt när de ges omfattande publicitet. Ju längre körkortsåterkallelsen

gäller, desto större tycks effekterna bli. Effekten av andra typer av sanktioner är

oklar. Något starkt stöd för att exempelvis fängelsestraff skulle ge minskat

återfall i rattfylleri går exempelvis ej att uppbringa. Även stödet för att en

skärpning av straffsatsema skulle ha en allmänpreventiv effekt är svagt. Det

tycks som om sanktionens stränghet har mindre betydelse än sannolikheten för

sanktion överhuvudtaget. Att strängheten tycks ha så liten betydelse förklaras av

Laurence Rossmed att den upplevda upptäcktsrisken är alltför liten för att sank-

tionens stränghet av trafikanterna ska upplevas som betydelsefull.
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Ett antal åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med ungdomsrattfylle-

riet. Här tycks höjning av dryckesåldern ha haft klart gynnsamma effekter vad

gäller olycksinblandningen för den åldersgrupp som direkt berörts av denna för-

ändring av gällande bestämmelser. I USA gäller nu den generella dryckesåldem

21 är. Det förefaller emellertid som om efterlevnaden är dålig och förbättrad

kontroll är nödvändig. En annan åtgärd som prövats för ungdomarna är höjning

av körkortsåldem, införandet av körförbud nattetid ("curfew laws") samt låga

promillegränser. Det finns vissa resultat som tyder på att höjd körkortsålder

kan ha gynnsamma effekter. Körförbud nattetid har studerats i större utsträck-

ning, och man har erhållit resultat som klart pekar på gynnsamma effekter på

den aktuella äldersgruppens olycksinblandning. Visst stöd finns även för att låga

promillegränser har gett förbättrad trafiksäkerhet för denna åldersgrupp.

Gjorda studier antyder att för att en lagstiftningsåtgärd rörande alkoholpåverkan

i trafiken ska ha avsedd effekt krävs att allmänheten informeras på ett tillfreds-

ställande sätt om den förändring som skett av gällande lag.

Alkoholens tillgänglighet tycks helt klart ha effekter på trafiksäkerheten. För-

utom ovan nämnda restriktioner för unga förare finns även visst stöd för att pri-

set (skatten) har betydelse; ju högre pris, desto mindre trafiksäkerhetsproblem.

Bestämmelser kring utskänkning av alkohol tycks också kunna ha betydelse.

Intensiv trafikövervakning med användande av utandningsprov ("random

breath testing") har enligt företagna studier visat sig ha klart positiva effekter på

trafiksäkerheten. Det tycks dock krävas att sådana ansträngningar åtföljs av

omfattande publicitet. Effekterna tycks avta snabbt når åtgärden avslutas, och

det krävs att övervakningen ligger kvar på en hög nivå för att varaktiga trafik-

säkerhetseffekter ska erhållas. Med tanke på att endast en begränsad andel av

alla rattfyllerier upptäcks vid dessa kontroller, har man i USA prövat att via

kampanjer riktade till allmänheten få medborgarna att i ökad utsträckning med-

dela polisen när man observerar misstänkt rattfylleri. Några utvärderingar före-

ligger dock ej av dessa s k "Citizen Reporting Programs".

Informationsåtgärder har använts flitigt inom det här området.

Man har under årens lopp lagt ned stora kostnader på kampanjer. Utvärde-

ringar av god kvalitet av dessa åtgärder är emellertid mycket sällsynta. Gjorda

studier antyder emellertid att man kunnat påverka kunskaper och attityder i
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önskvärd riktning. Eventuella trañksäkerhetseffekter (påverkad körning eller

olycksinblandning) är det mycket vanskligt att försöka uttala sig om. Det före-

faller dock som om det är betydligt svårare att påverka folks beteenden än atti-

tyder och framför allt kunskaper. De flesta kampanjer har genomförts i samband

med andra åtgärder, tex vid införandet av ny lagstiftning eller övervaknings-

insatser. Inga studier har identifierats där man kunnat särskilja effekten av

informationsinsatserna från effekten av den andra åtgärden. Vad gäller effekter

av kampanjer finns ingen som helst möjlighet att dra några slutsatser beträffande

detaljer såsom uppläggning, utsträckning i tid, typ av media, budskapets

utformning osv.

Skolbaserade utbildningsprogram har studerats i liten omfattning. Erfaren-

heterna antyder dock att man kan få vissa effekter på kunskaper och attityder.

Vissa typer av program tycks ha bättre effekter än andra. Program som baseras

på enkel informationsinhämtning förefaller vara mindre effektiva än program

som betonar känslomässiga eller beteendekomponenter. Effekter på direkta tra-

ñksäkerhetsmått av skolbaserade utbildningsprogram är okända.

Rehabiliteringsåtgärder av olika slag används flitigt i syfte att reducera återfal-

let hos dömda rattfyllerister. Välkontrollerade studier är sällsynta. Dock finns

några gjorda i USA som använt sig av stark design. Av den samlade litteraturen

på området förefaller det som om man med dessa åtgärder kan påverka såväl

kunskaper som attityder i önskvärd riktning. Vad gäller effekter på återfall i

rattfylleri är bilden mera oklar. Det finns dock flera studier som tyder på posi-

tiva effekter av utbildningsprogram för personer med förhållandevis små alko-

holproblem. För problemdrickare finns å andra sidan studier som tyder på posi-

tiva effekter av långtidsbehandling; såväl gruppterapi som skyddstillsyn (med

relativt täta kontakter med övervakaren) tycks kunna ha effekter för den grup-

pen. Resultatet tycks å andra sidan vara nedslående beträffande effekter av

utbildningsprogram för denna grupp.

Resultat föreligger som tyder på att det förutom personens förhållande till alko-

hol även finns andra faktorer som man bör ta hänsyn till då det gäller att välja

typ av rehabiliteringsåtgärd, såsom ålder eller utbildningsnivå.

Studier som gäller behandling av alkoholproblem utan direkt koppling till tra-

fiksäkerheten har tagits upp i denna genomgång, men endast i liten omfattning.

Det finns data som tyder på att rådgivning ("councelling") kan ge sänkt alkohol-
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konsumtion. Särskilt gäller detta personer som inte utvecklat ett alkoholbero-

ende.

Åtgärder för att minska alkohol- eller drogproblemen på arbetsplatsen

("Employee Assistance Programs") har prövats en hel del i USA. Några utvär-

deringar av värde har dock ej identifierats.

Åtgärder riktade mot den sociala omgivningen har prövats. "Server Interven-

tion Programs" är vanligt förekommande i Nordamerika. Några effekter på tra-

fiksäkerheten har man ej studerat. Andra åtgärder är s k "Designated Driver

Programs", "Safe Ride Programs", "Parent Alcohol Programs" och "Social

Host Responsibility Programs". Inga utvärderingar som medger några slutsatser

föreligger dock. "Youth Alcohol Safety Education Programs", som bl a använ-

der sig av rollspel i undervisningen, har utvärderats. Man fann i en studie att

programmet hade framgång i att få ungdomar att lägga sig i sina kamraters

drickande. Trañksäkerhetseffekter har ej studerats.

Åtgärder knutna till bilen har även prövats. I USA kan man således på många

håll döma rattfylleristen till att låta installera ett tändningsläs ("ignition inter-

lock" eller "vehicle interlock") i sin bil. Även i Australien använder man sig av

denna åtgärd. För att kunna starta bilen krävs att föraren avger ett utandnings-

prov med ett alkoholinnehåll understigande en viss gräns. Inga välkontrollerade

studier har utförts beträffande trafiksäkerhetseffekter av sådana tändningsläs.

Erhållna resultat tyder dock på att dessa tändningsläs kan ge lägre återfall i

rattfylleri. Man har dock med de versioner som använts i dessa studier kunnat

visa på problem. T ex har man i vissa fall kunnat starta bilen trots att detta

tändningsläs varit inmonterat. En del dömda har aldrig låtit installera tändnings-

låset, medan vissa andra låtit plocka bort det ur bilen. En annan åtgärd som

föreslagits är att man med hjälp av kodade magnetiska körkort skulle kunna se

till att den som saknar giltigt körkort ej kan starta sin bil.

Bland andra åtgärder som föreslagits men som ej utvärderats kan nämnas passiva

säkerhetssystem, "air-bags", beslagtagande av fordonet samt husarrest med

elektronisk övervaknig (i stället för fängelsestraff), samt förbättringar i väg-

miljön som bör ge bättre trafiksäkerhet generellt och inte enbart för den alko-

holpåverkade. Här nämns åtgärder för förbättrad linjeföring, tex tydligare

kantlinjer, breddad vägren, förbättrad skyltning av kommande kurva. Det finns

en del experimentella data som stöder antagandet om positiva effekter av sådana
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åtgärder. Effekter på alkoholrelaterade olyckor är dock okända. En annan typ av

åtgärd som föreslagits är borttagande av fasta föremål vid sidan av vägen.

Man har prövat att installera utandningsmätare vid utskänkningsställen för att

bilisten ska kunna mäta sin BAK. Inga utvärderingar med god design föreligger.

De otillräckligt kontrollerade studier som gjorts tyder dock inte på några gynn-

samma trañksåkerhetseffekter.

Många åtgärder ingår som delar i program som bestått av ett paket av flera

åtgärder, vilket gör det mycket vanskligt att försöka utvärdera effekten av

enskilda komponenter. "Alcohol Safety Action Projects", vilket bl a innefattade

förbättrad trañkövervakning, genomfördes i USA på 80-talet. Utvärderingar

tyder på att positiva effekter på trafiksäkerheten kan ha erhållits. I delstaten

New York genomfördes det s k "STOP-DWI"-programmet på 80-talet, som bl a

innefattade skärpta straff för rattfylleri. Den utvärdering som gjorts är inte väl-

kontrollerad men antyder att vissa positiva effekter på trafiksäkerheten kan ha

erhållits. Den brittiska "Christmas Crusade", som bl a innehöll en mediakam-

panj och övervakningsinsatser, tycks ha haft goda om än kortvariga effekter på

antalet trafikdödade.

Åtgärder mot drogpåverkad körning har, vilket framgått av denna genomgång,

studerats i försvinnande liten omfattning.

De flesta utvärderingar av åtgärder mot rattfylleriet har såsom framgått utförts

utomlands, oftast i länder med en alkoholkultur som ur ett flertal aspekter kan

sägas vara annorlunda än den vi har i vårt land. Skillnader som bör framhållas

är bl a betydligt större tillgänglighet, såväl i fysisk som i ekonomisk mening.

Alkoholvanorna är annorlunda; man dricker t ex oftare än här. Alkoholen intas i

betydligt större utsträckning på barer eller restauranger och inte i hemmet som

ofta är fallet i vårt land. Dessutom är de allmänna kommunikationerna sämre

utbyggda. Attityderna till att köra påverkad är vidare betydligt mer förlåtande än

här. Dessa förhållanden återspeglas väl av publicerade siffror rörande alkohol-

förekomst i den icke-olycksdrabbade trafiken (Glad & Assum, 1988). Mycket

hög alkoholförekomst återfinns således i USA men även i Australien och

Kanada, där en mycket stor andel av den gjorda forskningen har utförts. Det är

förmodligen så att det i dessa länder är betydligt vanligare med alkoholpåver-

kade s k " social drinkers" på vägarna än vad fallet är i Norden. Dessa individer

kan antas vara förhållandevis lätta att påverka med olika metoder syftande till

VTI RAPPORT 384



105

minskad påverkad körning. I Norden är det sannolikt så att de alkoholpåverkade

förarna i större utsträckning ingår i en avvikargrupp med bl a betydande alko-

holproblem och därför är betydligt svårare att påverka. Det är således inte

självklart att åtgärder som visat sig ha goda effekter i USA eller Australien har

lika goda effekter i vårt land. Det är bl a av det skälet väsentligt att man också i

vår del av världen genomför utvärderingar av åtgärder mot rattfylleriet.
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