www.vti.se/publikationer

VTI rapport 810, reviderad utgåva 1
Utgivningsår 2014

Nykterhetsstödjande system
Diskussioner i fokusgrupper

Anna Anund
Inger Forsberg
Jonas Ihlström

Utgivare:

Publikation:

VTI rapport 810

581 95 Linköping

Utgivningsår: Projektnummer:

Dnr:

810

2013/0325-8.2

201278

Projektnamn:

Nykterhetsstödjande system. Diskussioner i
fokusgrupper
Författare:

Uppdragsgivare:

Anna Anund, Inger Forsberg och Jonas Ihlström

Trafikverket

Titel:

Nykterhetsstödjande system. Diskussioner i fokusgrupper

Referat

Det finns en klar bild av att förare som kör under påverkan av alkohol löper en ökad risk att bidra till
olyckor där människor skadas svårt och dödas. Föreliggande projekt har haft som syfte att med hjälp av
diskussioner i fokusgrupper (8 stycken) öka kunskapen om förares uppfattning om ett framtida
fordonsintegrerat system för att minska onykter körning.
Resultaten från studien visar en klar uppfattning om att ett framtida fordonsintegrerat
nykterhetsstödjande system kommer att vara till nytta för många, men framförallt för de förare som
omedvetet och utan uppsåt kör bil under påverkan av alkohol (t.ex. ”dagen efter”).
I diskussionerna framkom det en uppfattning om att personer med alkoholproblem eller kriminalitet med
stor sannolikhet kommer att lyckas köra ändå genom exempelvis manipulation av systemet. När det
gäller utformning av systemet framkom att det bör vara ”osynligt” för föraren och normalt aldrig märkas
av. Återkoppling till föraren var dock önskvärd om systemet inte fungerar tekniskt.
I de fall föraren detekteras med alkohol i utandningsluften på nivåer under 0,2 promille var uppfattningen
att återkoppling på nivån eventuellt kunde ges. Återkopplingen kan exempelvis ges som ett ljud, men
även med visuell information om nivån i detektionen. Om föraren bedöms ha intagit mer alkohol än
lagstadgad gräns, var uppfattningen bland deltagarna att bilen inte ska gå att starta, och att föraren inte
ska få återkoppling på nivån. Tillförlitlighet och tilltro till att systemet mäter rätt uppfattades som viktigt.
För deltagarna var det viktigt att det var förarens utandningsluft och ingen annans som analyserades.

Nyckelord:

BAC, nykterhetsstödjandesystem, detektion, varning, fokusgrupper
ISSN:

0347-6030

Språk:

Antal sidor:

Svenska

41

Publisher:

Publication:

VTI rapport 810

SE-581 95 Linköping Sweden

Published:

Projectcode:

Dnr:

2014

201278

2013/0325-8.2

Project:

Future system for prevention of drunk driving
– discussions within focus groups
Author:

Sponsor:

Anna Anund, Inger Forsberg and Jonas Ihlström

Swedish Transport Administration

Title:

Future system for prevention of drunk driving. Discussions within focus groups

Abstract

There is a common understanding that driving under the influence of alcohol is associated with higher
risk of being involved in crashes with injuries and possible fatalities as outcome. The aim with this study
was to understand drivers’ vision of a future vehicle integrated system for alcohol detection.
Eight focus groups with in total 47 participants representing different stakeholders were recruited and
conducted for the purpose. The groups represented young drivers (18–19 years old), males (30–60 years
old), females (30–60 years old), elderly (70–90 years old), former alcohol addicts, one group represented
authorities and finally one represented retailors and rental car companies. The analysis was based solely
on the transcriptions and the analysis was performed using inductive content analysis.
The results show a clear view that such future vehicle integrated system will benefit a large group of
drivers. They said that the system would probably mainly prevent driving by people who unintentionally
and unknowingly drive under the influence of alcohol. The groups did, however, not regard the system as
a final solution for the drunk driving problem, and believed that certain groups, such as criminals and
alcoholics, would most likely find a way around the system.
From the drivers point of view the system most truly should be invisible for the drivers. Feedback to the
driver was seen as justified at levels below the legal limit, but not for levels above the limit: for those, the
system should simply prevent the car from starting. Feedback should be given through sound or as a
visual feedback. Reliability and trust to the system was rated as very important, and it was underlined
that it was important that it was the drivers BAC that was detected not the passengers.

Keywords:

BAC, future system for prevention of drunk driving, detection, warning, focusgroups
ISSN:

0347-6030

Language:

No of pages:

Swedish

41

Förord
Detta arbete har skett på uppdrag av Trafikverket. Kontaktperson har varit Liza
Jakobsson. Liza har aktivt deltagit i arbetet genom att på ett konstruktivt sätt bidra till
framtagandet av intervjuguider, genomförandet av diskussionerna och vid analysen av
insamlat material. Sammanlagt har vi träffat deltagare i åtta fokusgrupper och det är
tack vare deras diskussioner som vi kan presentera dessa resultat.
I studien har alla författare deltagit i insamlingsfasen. Inger Forsberg har varit ansvarig
för rekryteringen samt för transkriberingen. Anna Anund har varit projektledare och
ansvarig för författandet av rapporten.
Linköping, februari 2014

Anna Anund
Projektledare

Revisionshistorik
Revision
Datum
1
2014-03-27

VTI rapport 810

Omslag: Autoliv, VTI Katja Kircher

Sida Ändring
7 - textändring i Summary

Kvalitetsgranskning
Intern peer review har genomförts 4 februari 2014 av Robert Hrelja. Anna Anund har
genomfört justeringar av slutligt rapportmanus 17 februari 2014. Jan Andersson har
därefter granskat och godkänt publikationen för publicering 24 februari 2014.

Quality review
Internal peer review was performed on 4 February 2014 by Robert Hrelja. Anna Anund
has made alterations to the final manuscript of the report. Jan Andersson examined and
approved the report for publication on 24 February 2014.

Tryckt på VTI, Linköping 2014

VTI rapport 810

Innehåll
Sammanfattning ................................................................................................. 5
Summary ............................................................................................................ 7
1

Inledning .................................................................................................. 9

2

Syfte och frågeställningar ...................................................................... 11

3

Metod ..................................................................................................... 12

4
4.1
4.2
4.3

Resultat och analys ............................................................................... 15
Hur tänker förare kring alkohol och bilkörning ........................................ 15
Detektion och information i ett framtida system? ................................... 18
Påverkansfaktorer för implementation ................................................... 23

5

Diskussion och slutsatser ...................................................................... 29

6

Referenser ............................................................................................. 33

VTI rapport 810

VTI rapport 810

Nykterhetsstödjande system. Diskussioner i fokusgrupper
av Anna Anund, Inger Forsberg och Jonas Ihlström
VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)
581 95 Linköping

Sammanfattning
Det finns en klar bild av att förare som kör under påverkan av alkohol löper en ökad risk
att bidra till olyckor där människor skadas svårt och dödas. Föreliggande projekt har
som syfte att med hjälp av diskussioner i fokusgrupper öka kunskapen om förares
uppfattning om ett framtida fordonsintegrerat system för att minska onykter körning.
Studien omfattar åtta fokusgrupper med sammanlagt 47 deltagare (17 kvinnor och 30
män) med en genomsnittlig ålder på 53 år. Grupperna representerade unga förare (18–
19 år), män (30–60 år), kvinnor (30–60 år), yrkesförare, äldre förare (70–90 år) och
förare som tidigare varit alkoholberoende. Vidare ingick en grupp med kontrollerande
instanser (polis, åklagare, försäkringsbolag och Transportstyrelsen) och en grupp som
möter förare som kunder (återförsäljare och hyrbilsföretag).
Fokusgrupperna genomfördes med en intervjuguide som utgångspunkt och var
strukturerade med avseende på deltagarnas grupptillhörighet. För gruppen med personbilsförare genomfördes diskussionen i tre delar: Först introducerades en fråga med syfte
att fånga hur man tänker kring alkohol och bilkörning generellt”. Därefter visades en
bild som beskrev det tänkta framtida integrerade systemet. Moderatorn uppmanade
deltagarna att tänka fritt och reflektera kring hur det skulle kunna bli i en framtid. Efter
detta introducerades frågor kring vilka konsekvenser man ser framför sig vid ett
införande av ett sådant nykterhetsstödjande system, vad man ska göra med mätningens
resultat, hur informationen ska presenteras och slutligen hur man tror systemen kommer
att se ut i framtiden. För gruppen som representerade kontrollerande instanser och för
gruppen som möter kunder i någon bemärkelse var den inledande delen kring hur man
tänker kring alkohol och bilkörning inte inkluderad. Diskussionerna transkriberades
ordagrant. Analysmetoden var innehållsanalys och data har tematiserats med
utgångspunkt från frågeställningarna och intervjugiden för att fånga gruppernas
fokuseringar och tankar.
Resultaten från studien visar en klar uppfattning om att ett framtida fordonsintegrerat
nykterhetsstödjande system kommer att vara till nytta för många, men framförallt för de
förare som omedvetet och utan uppsåt kör bil under påverkan av alkohol (till exempel
”dagen efter”). I diskussionerna framkom en uppfattning om att personer med
alkoholproblem eller kriminalitet med stor sannolikhet kommer att lyckas köra ändå
genom exempelvis manipulation av systemet.
När det gäller utformning av systemet framkom att det bör vara ”osynligt” för föraren
och normalt aldrig märkas av. Återkoppling till föraren var dock önskvärd om systemet
inte fungerar tekniskt. I de fall föraren detekteras med alkohol i utandningsluften på
nivåer under 0,2 promille var uppfattningen att återkoppling på nivån eventuellt kunde
ges. Återkopplingen kan exempelvis ges som ett ljud, med nivån i detektionen eller som
en visuell återkoppling. Om föraren bedöms ha intagit mer alkohol än lagstadgad gräns,
var uppfattningen bland deltagarna att bilen inte ska gå att starta, och att föraren inte ska
få återkoppling på nivån. Tillförlitlighet och tilltro till att systemet mäter rätt
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uppfattades som viktigt. För deltagarna var det viktigt att det var förarens utandningsluft
och ingen annans som analyserades.
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Future system for prevention of drunk driving. Discussions within focus groups
by Anna Anund, Inger Forsberg and Jonas Ihlström
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
SE-81 95 Linköping Sweden

Summary
There is a common understanding that driving under the influence of alcohol is
associated with higher risk of being involved in crashes with injuries and possible
fatalities as outcome. The aim with this study was to understand drivers’ vision of a
future vehicle integrated system for alcohol detection. Eight focus groups with in total
47 participants representing different stakeholders were recruited and conducted for the
purpose. The groups represented young drivers (18-19 years old), males (30-60 years
old), females (30-60 years old), elderly (70-90 years old), former alcohol addicts, one
group represented authorities and finally one represented retailors and rental car
companies.
Each session had one moderator and one observer, both researchers. The sessions were
digitally recorded and transcribed by a professional consultant. A structured interview
guide was used. The analysis was based solely on the transcriptions and the analysis
was performed using inductive content analysis. After the sessions the participants
answered a short questionnaire for us to obtain an overall picture and also so as to
provide each participant with an opportunity to express what they were not able or
willing to express during the discussion. The results show a clear view that such future
vehicle integrated system will benefit a large group of drivers. They said that the system
would probably mainly prevent driving by people who unintentionally and unknowingly
drive under the influence of alcohol. The groups did, however, not regard the system as
a final solution for the drunk driving problem, and believed that certain groups, such as
criminals and alcoholics, would most likely find a way around the system.
From the drivers point of view the system most truly should be invisible for the drivers.
Feedback to the driver was seen as justified at levels below the legal limit, but not for
levels above the limit: for those, the system should simply prevent the car from starting.
Feedback should be given through sound or as a visual feedback. Reliability and trust to
the system was rated as very important, and it was underlined that it was important that
it was the drivers BAC that was detected not the passengers.
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Inledning

Alkohol och bilkörning
I Sverige säger lagen att det är olagligt att köra under påverkan av alkohol
(Trafikförordningen). Vad som avses med under påverkan är definierat i förordningstext
samt i lagen (1951:649) genom att jämställa påverkan av alkohol med gränsen 0,2
promille alkohol i blodet. Att köra under påverkan av alkohol är både olagligt och
farligt. I Sverige finns en stark uppfattning att alkohol och bilkörning inte hör ihop
(Svensson, 2005) trots detta är andelen av trafikarbetet som sker där föraren är onykter
omkring 0,24 procent (Forsman et al., 2007) och drygt 22 procent av förare som dödats
i trafikolyckor under åren 2003-2007 hade alkohol i blodet (>0,2‰) (Jones et al., 2009).
Risken för alkoholrelaterade olyckor är störst nattetid. Den relativa riskökningen för
dödsolyckor är 12 gånger vid en alkoholkoncentration på 0,2-0,4 promille och 1 300 vid
2,2 – 2,4 promille (Forsman, 2013). Andelen unga förare som är omkommer i
alkoholrelaterade dödsolyckor är större på natten än på dagen. (Gustafsson & Forsman,
2012). Att hitta till åtgärder där antalet påverkade förare minskar är av betydelse och
något som kan förväntas bidra till färre döda och svårt skadade personer i trafiken.
Alkolås
En motåtgärd är alkolås. I Sverige har dessa varit i bruk sedan 1999/2000 och
uppskattningsvis finns idag ca 80 000 alkolås i svenska fordon och mestadels i yrkesoch kommersiell trafik eller i fordon ägda eller leasade hos företag, kommuner och
myndigheter. Det är mindre vanligt med alkolås i privata bilar och när de finns är det
framförallt personer som begått rattfylleribrott som har det installerat och då som ett
krav för att få fortsätta köra bil. Alkolåsen bygger på en grundteknik som utvecklades
för mer än 20 år sedan och är relativt svåra att använda och där tekniska problem
förekommer. Alkolåsen ställer höga krav på kontroll och kalibrering. Ett system som
ska vara möjligt att använda av alla förare ställer sannolikt höga krav på
användaraspekterna och faktorer som tillförlitlighet, fordonsintegrering och hur
systemet kommunicerar med föraren är viktiga aspekter. Framtida system som är
tillgängliga för alla kan tänkas vara integrerade i fordonen redan i tillverkningskedjan.
Framtidens koncept
I Sverige och i andra delar av världen till exempel i USA pågår utvecklingsarbetet med
infrarödbaserad grundteknik och det finns ett tydligt uttalat mål hos industrin och
Trafikverket att bidra till robusta fordonsintegrerade system. En fortsatt utveckling kan
på sikt leda till helt passiva system, dvs. ett system där föraren inte behöver göra något
aktivt för att systemet ska detektera BAC i utandningsluften. En utveckling från ett
aktivt handhavande, som för dagens alkolås, till ett i stort sett passivt system medför
sannolikt förändringar utifrån användarens perspektiv. Hur systemet ska kommunicera
med föraren kan diskuteras, ska det vara ett system som dagens alkolås som gör att
bilen inte går att starta eller ska det vara ett system som, likt andra integrerade system,
informerar föraren men inte hindrar körning. Infrarödteknik är en av de mest lovade
lösningarna för framtida detektering istället för dagens bränslecellsbaserade alkolås.
Fördelen med infrarödbaserad grundteknik är att systemet förväntas få en hög
tillförlitlighet och mätnoggrannhet, en snabb uppvärmningstid med enstaka sekunder
oavsett kyla och låga temperaturer och inget krångel med munstycken. Tanken är även
att systemen i framtiden inte ska kräva en förarinsats, utan en riktad utandning ska
räcka, för att avgöra om föraren har intagit alkohol eller inte. Detektionssensorns
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placering är oklar, även om det har exemplifierats i bild med en integration i A-stolpen,
se Figur 1.

Figur 1 Exempel på hur sensorn skulle kunna integreras i a-stolpen
Intentionen är att föraren riktar sin utandning mot en eller flera sensorer som strategiskt
placerats t.ex. vid solskyddet, a-stolpen eller annan närliggande yta. Exakt var behöver
utredas vidare. Tanken är även att ha en kontinuerlig detektion under körning. Det finns
en detektionssensor som ur ett tekniskt perspektiv är klar men där användarvänligheten
behöver testas och demonstreras i större skala. Förarnas upplevelse och acceptans av ett
stödjande system och dess eventuella ingrepp hos bilföraren är oklar och en fördjupad
kunskap behövs för att konceptet ska utvecklas från detektion till ett komplett system.
En förutsättning för att lyckas med framtida system av denna typ är att förarnas
inställning och tankar tas tillvara i ett tidigt skede.
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Syfte och frågeställningar

Föreliggande projekt har som syfte att med hjälp av diskussioner i fokusgrupper få fram
vilka uppfattningar, tankar och inställningar förare har om ett framtida system för
alkoholdetektion. För att operationalisera syftet har tre underliggande frågeställningar
formulerats:
a) vilka är önskningarna, förväntningarna och konflikterna när det gäller framtida
nykterhetsstödjande system?
b) vilka är förväntningarna på varningsstrategin och gränssnittet mellan förare och
system?
c) vilka är svagheterna och styrkorna när det gäller en framtida bred implementering av
ett tänkt system avsett att användas av alla förare?
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Metod

Metoden fokusgruppsdiskussioner
Föreliggande studie har skett som diskussioner i fokusgrupp. Fokusgrupper är en
kvalitativ metod som används då man vill få kunskap om personers tankar, upplevelser
och attityder kring ett specifikt ämne eller en specifik företeelse. Deltagarnas interaktion
erbjuder och, i bästa fall, stimulerar till en bred, djup och nyanserad bild av hur man kan
resonera kring ett givet ämne. Vid genomförandet av en fokusgrupp rekommenderas
minst tre deltagare och max sex deltagare (Kreuger, 1994; Morgan & Krueger, 1998;
Wibeck, 1998).
Deltagare
Studien omfattade åtta fokusgrupper med sammanlagt 47 deltagare (17 kvinnor och 30
män) med en genomsnittlig ålder på 53 år (sd 20 år). Den yngsta var 18 år och den
äldsta var 87 år gammal. Deltagarna rekryterades via VTIs försöksregister, kontaktnät
samt via annonsering. Ersättningen för deltagandet var två biobiljetter samt fika och
godis/frukt under själva genomförandet. Till varje grupp rekryterades mellan fem och
åtta personer. Anledningen till att något fler rekryterades än rekommendationen var
risken för bortfall.
Avsikten med sammansättningen av grupperna var att på bästa sätt få en bred och
innehållsmässigt djup beskrivning av området kopplat till nästa generations
nykterhetsstödjande system, samtidigt som sammansättningen skulle bidra till en
gruppsammansättning som gav mycket diskussioner. Grupperna representerar unga,
medelålders och äldre förare. För medelålders förare genomfördes två grupper; i en
grupp var det endast kvinnor och i en grupp var det endast män. Gruppen med tidigare
alkoholberoende förare förväntades ha erfarenhet av att ha kört under påverkan vilket
var motivet till gruppen.
Förutom förare var det två grupper som möter förare i olika sammanhang. Den ena var
de som har en form av kontrollerade relation till förare (polis, åklagare,
försäkringsbolag etc.) medan den andra gruppen var de som säljer/ hyr ut fordon till
förare. Vid genomförandet var det två grupper (unga och yrkesförare) som snarare
utmynnade i gruppintervjuer, eftersom det i dessa grupper inte blev en naturlig
diskussion mellan deltagarna.
Diskussionsgrupperna var följande:







Unga personbilsförare: 18 – 19 år; jämn könsfördelning
Manliga personbilsförare: 30 – 60 år
Kvinnliga personbilsförare: 30 – 60 år
Yrkesförare: Förare av lastbil-, buss eller taxi endast män
Äldre personbilsförare: 70 – 90 år, hälften män och hälften kvinnor
Förare som har varit alkoholberoende, en kvinna och i övrigt män

Kriterier vid rekryteringen av övriga två grupper var:
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Kontrollerande instanser (poliser/åklagare/transportstyrelsen/försäkringsbolag),
män
Återförsäljare och hyrbilsföretag, män
Genomförande
VTI rapport 810

Diskussionerna genomfördes i ett konferensrum på VTI i Linköping. Samtidigt som
diskussionen pågick serverades kaffe, smörgås och smågodis. Vid genomförandet
deltog en moderator och en bisittare. Moderatorn introducerade frågor vid behov.
Bisittaren antecknade och kompletterade med frågor i de fall det behövdes.
Diskussionerna varade mellan en och en halv till två timmar och spelades in på digital
bandspelare.
Intervjuguide
Fokusgrupperna genomfördes med en semi-strukturerad intervjuguide som utgångspunkt, vilket innebär att intervjun utgår från en intervjuguide med de frågeställningar
som avses besvaras. Intervjuns semistrukturerade karaktär medför en öppenhet för
viktiga aspekter som kanske inte skulle komma fram i intervjun om den följde ett strikt
frågeformulär. Utrymme ges för spontana kommentarer och respondenterna får också en
möjlighet att utveckla sina synpunkter (Kvale, 1997).
Framtagandet av intervjuguiden skedde i två steg. Först togs ett utkast fram som
bollades mellan involverade forskare. I det andra steget genomfördes en workshop med
inbjudna experter där intervjuguiden testades, diskuterades och förfinades. Resultatet
blev en intervjuguide som hade en gemensam bas för samtliga förargrupper med tillägg
för vissa yrkesgrupper. För de sex grupperna med förare genomfördes diskussionen i tre
delar: Först introduceras en fråga med syfte att fånga ”hur man tänker kring alkohol och
bilkörning rent generellt”. Därefter visades en bild (se Figur 1) som beskrev det
framtida tänkta integrerade systemet, moderatorn uppmanade i detta skede deltagarna
att tänka fritt och reflektera kring hur det kan bli i en framtid. Syftet med bilden var att
stimulera förarna att tänka fritt kring hur det kan se ut. Efter detta introduceras frågor
kring ”vilka konsekvenser man ser framför sig vid ett införande av ett sådant
nykterhetsstödjande system”, ”vad man ska göra med mätningens resultat?” ”Hur ska
informationen presenteras” och slutligen ” vad ser man framför sig i framtiden”.
För gruppen som representerade kontrollerande instanser och för gruppen som möter
kunder i någon bemärkelse var den inledande delen kring hur man tänker kring alkohol
och bilkörning inte inkluderad. Motivet till detta var att de deltog i egenskap av sin
yrkesroll där inte deras privata uppfattning efterfrågades, utan enbart deras professionella inställning. Basen utgick från några huvudfrågor vilka introducerades till deltagarna. Till var och en av huvudområdena formulerades en mängd underfrågor vilka
var tänkta som ett stöd för moderator och bisittare och för att undvika att ämnen helt föll
bort. I vilken mån de introducerades varierade beroende på gruppernas diskussionsvilja.
Hela intervjuguiden finns i Bilaga 1.
Analys
Diskussionerna transkriberades ordagrant och analysmetoden var innehållsanalys där
data tematiserades med utgångspunkt från frågeställningarna och intervjuguiden. Rent
praktiskt lästes samtliga transkriberingar igenom och ämnen i samtalen identifierades.
Identifierade ämnen från varje diskussionsgrupp fördes därefter in i en ämnesmatris till
vilka centrala uttryck plockades in. Mallen för ämnesmatrisen återges i tabell 1.
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Tabell 1 Mall för ämnesmatrisen. X, Y, Z representerar de ämnen som diskussionen
kretsade kring.
Ämnen
x

Kvinnor

Män

Unga

Kontrollanter Bilförsäljare

Tidigare
alkholberoende

Yrkesförare

Äldre

y

z

Resultatet presenteras oavsett i vilken grupp samtalen skedde. I diskussionskapitlet görs
sedan en djupare analys och bredare problematisering av presenterat material. I de fall
citat återges presenteras de i kursiv stil och om det är ett citat som tagit ur en delmängd
inleds citatet med /…/. I parentes bakom anges från vilken grupp citatet hämtats.
Enkät
Efter avslutandet av diskussionerna fick deltagarna svara på en kort enkät, se Bilaga 2.
Syftet med enkäten var dels att få en samlad bild av deltagarna, dels att ge varje
deltagande individ en möjlighet att uttrycka sådant som de inte kunnat eller velat
uttrycka under diskussionen. Resultaten visade att bland deltagarna var det 12 som hade
kört bil i nära anslutning till att de druckit ett glas vin/öl, åtta deltagare hade kört bil i
nära anslutning till att de druckit två glas vin/öl eller mer, och 27 deltagare hade aldrig
gjort detta.
Begränsningar
Även om utgångspunkten var att genomföra diskussioner i fokusgrupp blir det ibland
beroende på sammansättningen av individer snarare en gruppintervjus karaktär på
diskussionen. Detta uppstod vid två av diskussionerna (unga och yrkesförare). Det är
svårt att undvika och svårt att hantera. En annan fråga är könsfördelningen av
deltagarna. I vissa grupper har inte kön varit en rekryteringsaspekt, men trots det har
grupperna fått en ojämn könsfördelning. Detta var extra tydligt i gruppen med
kontrollerande instanser och i den med tidigare alkoholberoende. Om resultatet sett
annorlunda ut med en jämnare könsfördelning går inte att säga.
Ytterligare en begränsning från genomförandet är att vi från början hade en vilja att få
deltagarna att tänka utanför de ramar vi har idag, i synnerhet försöka att bortse från den
lagliga gränsen (0,2 promille) som gäller i Sverige. Detta har inte lyckats med till fullo.
Om det beror på att deltagarna inte vill bortse från detta eller om det beror på att det är
svårt att tänka in i en framtid som är utanför de lagliga gränser vi har idag är svårt att
avgöra.
Det kan alltid diskuteras om resultat från diskussioner i fokusgrupper är överförbara och
kan anses vara valida på en mer generell basis. Om så är fallet går inte att avgöra utan
kräver andra typer av studier. Tanken med valet av grupper har dock haft som syfte att
ge en bred bild av företeelsen som studeras. I denna studie har vi genomfört sammanlagt
åtta grupper, alla med olika motiv bakom. I flera av grupperna återkom samma ämnen,
samtidigt som det vid i stort sett samtliga diskussioner kom upp nya infallsvinklar.
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4

Resultat och analys

4.1

Hur tänker förare kring alkohol och bilkörning

För att få en förståelse för vilken acceptans det finns för framtida system är det av vikt
att belysa hur förare resonerade kring alkohol och bilkörning. Diskussionerna med
avseende på detta berörde framför allt ämnen som ”nolltolerans”, när man kunde tänka
sig undantag från nolltolerans, vem som kör onykter och när det i så fall sker, hur lagar i
olika länder påverkar förare, samt vilken erfarenhet deltagarna hade av existerande
alkolås.
4.1.1

Nolltolerans med undantag

En del av samtalen handlade om att det är självklart att man inte ska köra onykter
eftersom lagen tydligt säger att det är olagligt. I flera av grupperna var just lagkrav och
rädslan för att bli ertappad av polisen det centrala argumentet för att inte köra onykter.
Att bli ertappad skulle vara förknippat med känslor av skam och pinsamhet. Det fanns
även exempel där förare avstod från att till exempel välja andra transportslag då risken
fanns att andra tror man har blivit av med körkortet på grund av onykter körning. Andra
liknande exempel fanns där skammen att bli av med körkortet var det som lyfts som det
värsta scenariot:
Kommer ner till firman och har blivit av med körkortet. Det vore ju
förskräckligt.
(Män)
I några av grupperna framkom att man även insåg att förarens prestation påverkades och
det som nämndes var framförallt längre reaktionstider och mindre uppmärksamhet. Här
återkom två olika sätt att diskutera. Det ena handlade om att man är rädd att drabbas av
olyckor som en följd av att andra förare är onyktra, och det andra handlade om att man
är rädd att själv orsaka olyckor som onykter förare. Trots medvetenheten om att
körförmågan försämrades var det flera deltagare som åkt bil med onyktra personer, men
det fanns även de som själva kört onyktra. Detta återspeglades inte enbart i gruppen
med tidigare alkoholberoende utan även i andra grupper.
I flera av grupperna diskuterades vad som egentligen är nolltolerans och vad den lag
som råder i Sverige egentligen innebär och frågeställningar som framkom var: ”Kan
man dricka ett glas öl och sedan köra?” samt ”Hur länge ska man vänta innan man får
köra dagen efter?”.
Det var inte självklart i alla grupper att lag och eventuella känslor av skam var
tillräckliga skäl för att avstå från att köra när man väl var påverkad av alkohol. Även om
man i gruppen med alkoholberoende var eniga om att det är helt oacceptabelt att köra
bil när man är onykter eller påverkad framkom en medvetenhet om att detta synsätt
försvann så fort man blev påverkad. Ett exempel som illustrerar detta uttalades av en
deltagare som själv försökt att hitta ett sätt att stå kvar vid sin åsikt som opåverkad även
när han var under påverkan:
/…/ för att inte köra på fyllan så tog jag nycklarna och la i brevlådan och postade
till mig själv så jag får dom på måndag. Första gången jag gjorde det så bröt jag
upp bilen och körde i alla fall
(Alkoholberoende)
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Ett annat skäl för undantag som framkom var då man vistas i andra länder. Vid olika
tillfällen diskuterades vilka förutsättningarna var i andra länder såväl när det gäller
tillgänglighet till alkohol, som den lagliga gräns för promillehalt och hur det påverkade
förekomsten av onykter körning. Det framkom uppfattningar om att en del svenska
förare anpassar sig till de lagar som gäller i andra länder (som ofta har högre gränser).
De betonade dock att detta inte gällde dem själva. I flertalet av grupperna förespråkades
att samma regler som gäller i Sverige borde gälla i alla EU länder. Även om normen
nolltolerans uttrycktes såg deltagarna att det fanns situationer då undantag måste kunna
göras. Det handlade om att någon kunde vara allvarligt skadad, fått ett ormbett, att det
fanns risk att någon dör, att någon måste till förlossningen eller liknande. Samtidigt var
det flera som i samband med detta konstaterade att det gällde att planera och att det
fanns alternativa färdsätt:
Redan vid drinken måste man bestämma det (vem som kör)
(Kvinnor)
Jag hade tjejfest och det var en kompis som sa ”men jag kör hem för det går
ingen buss”
(Kvinnor)
I någon av diskussionerna hävdades att det fanns en gradskillnad i om det var försvarligt
eller inte att köra onykter, beroende på hur mycket man hade druckit. Det fanns även de
som konstaterade att det mest handlade om förklaringarna till när det kunde ske, men att
det inte är en ursäkt för att man gör det. Även i dessa samtal blev bilden tydlig att det
man var rädd för snarare var kopplat till risken att bli straffad än risken att skadas eller
skada andra.
/…/ Så får man ta eventuellt det straffet då. Har ju räddat livet på dig t.ex. /…/
(Män)
4.1.2

Vem kör onykter och när?

I diskussionerna framkom en bild av att man själv hade en nolltolerans och att det var
andra som körde onyktra. Vem var då de andra? Det fanns i de flesta fall en samsyn att
förare som kör dagen efter var de som var vanligast förekommande bland de
rattonyktra:
Det är väl en och annan som dricker lite för mycket och kör dagen därpå. Det har
jag sett exempel på. Men jag har själv försökt att undvika det genom alla år /…/
(Äldre)
/…/ En stor grupp är dagen efter /…/
(Kontrollerande)
En uppfattning som framkom i diskussionerna var att det fanns grupper av förare där det
var mer vanligt förekommande med alkohol och bilkörning än vad som är normalt. De
grupper som nämndes var unga, kvinnor, män, de som jobbar i byggbranschen, arbetare,
de som jobbar i affärsbranschen, de som kör buss, missbrukare och de som dricker
mycket. I vissa avseenden diskuterades när alkohol och bilkörning sker och här lyftes
att förekomsten av onykter körning var vanligare på landsbygden än i staden. Vidare
16
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nämndes de som endast druckit ett glas öl/vin efter jobbet och som efter ett par timmar
körde bil. Det kan också handla om de som vid en given period i livet har problem eller
de som ska hem men upptäcker att sista bussen har gått. Någon generaliserade och
konstaterade att de som inte har planerat för hur de ska hem innan de började dricka är
de som kör onyktra. I några av grupperna ansåg man att det fanns de förare som
förträngde eller helt enkelt hade glömt att de hade druckit och därför körde oavsiktligt:
Ja, visst man tänker inte så om man tar lite vin eller någonting på kvällen.
Det är lätt att glömma.
(Äldre)
4.1.3

Erfarenhet av dagens alkolås

Det var endast ett fåtal av deltagarna som hade egen erfarenhet av alkolås. De som hade
erfarenhet var deltagare bland yrkesförarna, några i gruppen med tidigare alkoholberoende samt någon från gruppen med kontrollerade instanser. De flesta kände dock
till olika alkolås. Flera grupper nämnde även de nya system som finns vid färjeläge och
där yrkesförare ska blåsa i samband med att de kör i land från färjor.
Några trodde att det satt i lastbilar och bussar, några trodde att det fanns i taxibilar och i
kriminellas bilar. De alkolås man kände till var vanligtvis sådana där man fick blåsa vid
start och därefter endast om bilen stått stilla en längre stund. Deltagarna diskuterade
kring vad som händer om man blåser om man inte är nykter. Här var det några som
trodde att bilen inte gick att starta, medan några diskuterade kring att det gick att köra
men att man vid kontroll blir rapporterad och fråntagen sitt körkort. Skillnaderna i
erfarenhet berodde sannolikt på att de alkolås man kände till uppfyller olika syften. Dels
den förebyggande användning i t.ex. i bussar, taxi och lastbilar men också som
kombination med nyckelskåp där föraren inledningsvis blåser för att starta bilen eller för
att få tillgång till en nyckel för att sedan kunna starta fordonet. Man kände också till att
alkolås med återkommande blåskontroller under färd kan vara en förutsättning för att få
behålla körkortet efter rattfylleri.
Flera av deltagarna som hade erfarenheter betonade vikten av att man hade kontinuerlig
blåsning med okända intervaller, annars var risken stor att man inte brydde sig eller
manipulerade systemet. Dagens system var enligt några deltagare enkla att manipulera.
Berättelser vittnade om kunskap om olika strategier för att blåsa, där alltifrån
cykelpump och tryckluft till uppblåsta ballonger förekom. I yrkesförargruppen
diskuterades kring erfarenhet av tekniska problem med dagens system. Framförallt var
det system som inte gick att starta trots att man var nykter:
Ja, vi har i en bil. Det strular. Varannan gång funkar det och varannan gång inte.
(Yrkesförare)
Sammanfattningsvis kan det konstateras att deltagarna anser att alkohol och bilkörning
inte hör ihop. Samtidigt som det finns tillfällen då det kan vara rättfärdigat att köra trots
berusning som t.ex. vid livshotande situationer. Vidare tror man att den vanligaste
onyktra föraren är den som kör dagen efter eller efter att ha druckit små mänger alkohol.
Deltagarna ansåg även att det var mer förekommande med onykter körning inom vissa
grupper, exempel på ”grupper” som nämndes var unga, män, de i byggbranschen,
arbetare, missbrukare och de med alkoholproblem. En aspekt som ansågs viktig var att
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det gäller att planera i förväg hur man ska komma hem för att minska risken att förare
kör onyktra. Endast ett fåtal i gruppen hade erfarenhet av alkolås.

4.2

Detektion och information i ett framtida system?

Hur det framtida nykterhetsstödjande systemet skulle se ut diskuterades flitigt bland
deltagarna i alla grupper. Diskussionerna redovisas med avseende på om det handlade
om detektion, varningsstrategier och modalitet, samt om det skulle vara en återkoppling
eller en varning till föraren. Diskussioner förekom även avseende vad man skulle kunna
tänkas göra med resultatet från detektionen.
4.2.1

Detektion

Ett ämne som i stort samtliga grupper berörde handlade om att systemet måste kunna
avgöra vem det är som kör och att det är just förarens utandning som detekteras:
/…/ Ja, då är man tre i samma bil. Då måste ju båda vara nyktra. Då blir det
svårt /…/
/…/ Man måste känna av vem som sitter i förarsätet.
(Kvinnor)
I grupperna fanns det en mängd innovativa förslag på lösningar för personidentifiering
några var: DNA test, nålstick i fingret, fingeravtryck från ratten, mikrochip i kroppen,
kamera som såg vem som körde. Gemensamt i förslagen var att man efterfrågade en
enkel lösning som dessutom skulle kunna genomföras snabbt. Vad som avsågs med
snabbt var dock inte helt enkelt att avgöra. Tider som nämndes varierade mellan 5-30
sekunder. När det gällde hur ofta man kunde tänka sig att blåsa fanns varierande
inställningar. Några deltagare var positiva till kontinuerliga blås med okända intervaller.
Detta framkom främst bland dem som tillhörde gruppen som tidigare varit alkoholberoende. Andra förordade att man endast skulle behöva blåsa vid start och att det
skulle vara möjligt att stanna bilen och stänga av en kortare stund utan att behöva blåsa
igen. Hur länge det skulle dröja innan man behövde blåsa igen varierade. Gruppen med
yrkesförare föreslog efter 20-30 minuter. Gruppen med enbart kvinnor ansåg att 30
minuter var för långt intervall och förslog lite oftare 5-10 minuter. I diskussionerna
framkom också att det var viktigt att det skulle kunna gå att byta förare om systemet
inte accepterade en förare. I det fallet skulle man inte behöva vänta en längre tid utan
bilen skulle kunna startas direkt. Vidare framkom en önskan att det skulle vara möjligt
att lämna sätet en kortare stund utan att behöva göra om proceduren:
Hur länge ska den vara låst egentligen?
Ja det är frågan vad man ska sätta?
Tills den som sätter sig bakom ratten är nykter. Om inte bilen startar kanske din
fru är nykter. Det ska räcka med att hon sätter sig där och då ska bilen starta.
Ja, det är en sådan sak som ska funka direkt i så fall. Jag kan inte köra då får du
köra.
(Yrkesförare)
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Placeringen av själva sensorn diskuterades och förslaget om att den skulle vara
integrerad i bilen togs emot positivt. Det som betonades var att sensorn ska sitta lätt
åtkomlig så man enkelt skulle kunna blåsa även om man är kort i växten. Förslag på
alternativa platser för sensorns placering gavs. Det kunde vara i ratten, i cigarettändaren
kopplad till bilnyckeln eller i bältet. Någon föreslog även en lösning i form av en mobil
personlig enhet som man flyttade med sig.
I samband med diskussioner kring detektion kom flera av grupperna in på andra
förartillstånd som är farliga och därmed önskvärda att detektera. Det som i synnerhet
togs upp var påverkan av trötthet, droger och läkemedel. Kopplingen mellan alkohol
och trötthet berördes och de som hade erfarenhet av att ha kört onyktra berättade att de
somnat under körningen:
Ja, somnat massor med gånger och kört av vägen.
Ute på fel sida ibland på den kanten. Jag jobbade i XX, fem mil och jobbade natt
och åkte hem sex på morgonen. Massor med gånger man hoppade till och var
halvvägs över på fel sida /…/
(Alkoholberoende)
En person som tar starka värktabletter t.ex.
Alla dessa skiftarbetare som åker hem på morgonen.
(Kvinnor)
En fördel med ett system som skulle finnas i alla bilar var enligt några att det pinsamma
i att blåsa skulle försvinna. En jämförelse gjordes med att det inte var någon som tyckte
det var pinsamt att bli stoppad av polisen för att få blåsa, på samma sätt skulle det vara
om alla bilar var utrustade med systemet. Det skulle bli en naturlig del i bilkörningen.
I flera olika sammanhang kom diskussionerna in på systemets funktion när förare körde
bil i andra länder. Den dominerande uppfattningen i frågan var att det var den svenska
gränsen som måste gälla för svenska förare oavsett i vilket land man körde, men även
att det var den svenska gränsen som gäller för förare som kommer till Sverige från
andra länder. Hur det ska lösas rent tekniskt var inte något som diskuterades i någon
större omfattning även om exempel på GPS-baserade lösningar förekom. Från gruppen
bilförsäljare diskuterades import av bilar med ett inbyggt system och ett förslag var att
bilarna skulle besiktigas för svenska mått:
/…/ gäller svensk lag oavsett land man är i.
(Män)
4.2.2

Varningsstrategi och modalitet

Vid introduktionen till diskussionen om hur användare av systemet ser på vad man kan
eller bör göra med mätningens resultat betonades extra tydligt från moderatorn att det
var önskvärt att tänka i termer av ett fordonsintegrerat system i likhet med till exempel
ABS. Trots detta var det få som såg det som en möjlighet. Yrkesförarna konstaterade att
ett system som bara ”upplyser kommer man att strunta i”.
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I en av grupperna (bilförsäljare etc.) diskuterades dock möjligheten att ha ett system
som visar grönt, gult eller rött i en form av graderad skala. Diskussionen mynnade ut i
att om det är ett helintegrerat system vill man slippa all form av återkoppling eftersom
man normalt aldrig kommer att se det:
Ska det vara ett helintegrerat system som sitter i stort sett i alla bilar så skulle det
vara ganska skönt att slippa all form man får väl räkna med att 99,99999 % alla
gånger man startar bilen ska det vara grönt /…/
(Bilförsäljare etc.)
Det förarna kunde se som en bra återkoppling var i de fall en förare visade sig ha
alkohol i utandningsluften, men som understeg den lagliga gränsen. I de fall den
översteg den lagliga gränsen var grupperna eniga om att den enda lösningen skulle vara
att bilen inte skulle kunna startas. Åsikterna gick isär när det gällde återkoppling till
förare med en promillegräns som låg över noll men som ändå låg under den lagliga
gränsen på 0,2. Vissa var för en sådan återkoppling medan andra var emot.
Det fanns deltagare som ansåg att förare generellt är omedvetna om hur mycket de kan
dricka och fortfarande hålla sig inom den lagliga gränsen. Den risk som några deltagare
lyfte i detta sammanhang var att systemet kunde bidra till att fler förare får kunskap om
detta på grund av systemet och i utökad omfattning kör bil med små mängder alkohol i
blodet. Samtidigt var det andra som ansåg att ett system som visade promillegräns
skulle vara bra för att förhindra körning bland de som omedvetet körde med alkohol
kvar i kroppen till exempel ”dagen efter” eller efter intag av små mängder alkohol t.ex.
ett glas öl i samband med ishockeymatchen man just tittat på. I diskussionerna vägdes
nackdelar mot fördelar och den samlade bilden blev att fördelarna övervägde. Att som
förare inte kunna köra sin bil trots att man trodde att man var i skick att göra detta
återgavs som en pinsam situation vilket i slutänden kan komma att påverka viljan att
använda systemet för att testa om man kan köra eller inte:
Pinsamt om det inte gick att starta.
(Bilförsäljare etc.)
I en av grupperna (äldre) önskade man att det skulle lysa rött eller grönt så man visste
om det var lagligt att köra. Även yrkesförarna var inne på att det skulle visas med en röd
lampa om föraren inte var i skick att köra. Samtidigt var man i stort överens om att bilen
inte skulle gå att starta om det var rött. Två förslag på symbol nämndes; ett cocktailglas
eller ett promilletecken. En annan typ av återkoppling som några deltagare lyfte var att
man vill veta om systemet är i funktion. Detta för att man inte ska stå ovetande om bilen
inte startar. Det var även önskvärt att bilen informerade föraren om det är något tekniskt
fel på systemet.
I ett par av grupperna framkom att en ljudsignal i form av ett ”pip-ljud” skulle kunna
användas som återkoppling till föraren om gränsen överskridits. Det fanns dock ingen
konsensus i denna fråga då andra deltagare utryckte att de inte ville ha ”bling”. En fråga
som kom upp var vad som händer om en förare kommer till en bil och inte känner till att
ett nykterhetsstödjande system finns? Hur detta ska kommuniceras till förare blir en
fråga som måste hanteras.
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4.2.3

Vad man kan eller bör göra med detektionens resultat

En farhåga man skulle kunna ha är att förare av integritetskäl inte skulle vilja ha ett
system som detekterar alkohol. Detta var dock ingen fråga som tog särskilt stort
utrymme under diskussionerna. Några deltagare lyfte emellertid att det kan bli en känsla
av övervakning:
Det måste finnas gränser. Du avlyssnas i bilen. Allt du sagt i bilen under alla
dom här åren det kan vi ta fram.
Sverige, diktatur.
Ja, precis, jag hade bil förut men nu vågar jag inte mer /…/
(Bilförsäljare)
En annan diskussion som fördes var den mer integritetskänsliga återkopplingen som
föreslogs där uppgifterna från ett detekterande system skulle sändas till polisen eller till
en arbetsgivare. I ett sammanhang konstaterades att detekteras med alkohol i kroppen
inte är olagligt eftersom påföljden blir att inte bilen kan startas. Däremot kan en
detektering vara ett bra sätt att få upp frågan kring en persons alkoholvanor på bordet.
Ett system som gör att fordonet inte går att starta om föraren är onykter behöver inte
spara uppgifterna i systemet. Samtidigt diskuteras nyttan med att faktiskt kunna läsa av
vad som har skett.
Om man vill räkna statistik då kan jag förstå om man vill ha ett utslag. Vem ska
beräkna statistiken då? Du själv menar du?
Ja, jag vet inte VTI?
Det blir rättegång.
I så fall för att det skulle vara relevant.
Rättegång och bevismaterial.
I vilket sammanhang. Bilen ska ju inte kunna starta. Så det finns ju inget.
Är man med i en olycka och polisen är inblandad så blir man ju då kontrollerad
om man har någon alkohol i kroppen. Det känns inte som det behövs något
bevismaterial på det sättet.
(Kvinnor)
Systemets syfte att förhindra en onykter förare att köra har fyllt sitt syfte när bilen inte
går att starta. Detta blir extra tydligt då det går att notera att det i vissa delar av samtalen
uttrycktes en önskan att systemet ska nollställas när bilen säljs. Det fanns även de som i
klartext uttryckte att de inte vill att data ska lagras. En parallell gjordes med andra typer
av information:
Man får försöka ha tillit till att dom gör sitt jobb ordentligt.
(Kvinnor)
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Sammanfattningsvis kan det summeras att den bild som framträder från diskussionerna
är uppfattningen att; förare ska få återkoppling att systemet är igång eller när det är
trasigt, att de ska få veta vilken promillehalt de har om de blåser under laglig gräns på
0,2 promille, men om de är över laglig gräns så ska bilen inte gå att starta och föraren
ska i de fallen inte få information om den nivå som identifierats. Oavsett typ av
information är uppfattningen att denna typ av system primärt är till för att detektera de
som ofrivilligt kör under påverkan av alkohol. Till denna grupp räknades förare som kör
bil ”dagen efter” och förare som har små mängder alkohol i blodet. Detta var även den
grupp som ansågs vanligast förekommande bland onyktra förare. Fokuseringen i
diskussionerna för samtliga grupper var ett system som kräver detektering före start och där
systemet träder in och stoppar start av fordonet. Hur systemet skulle fungera vid en
kontinuerlig detektion under färd var endast vid ett fåtal tillfällen uppe till diskussion.
Konsekvenser av att införa ett nykterhetsstödjande system kan omfatta flera frågor. I
texten nedan har vi valt att fokusera på manipulation och tillförlitlighet/tilltro.
4.2.4

Manipulation

I samtliga grupper diskuterades risken för manipulation av systemen. Diskussioner
uppstod ofta i samband med att det rådde en viss osäkerhet kring hur det tänkta systemet
kommer att fungera. Diskussionen hanterade såväl manipulation av dagens alkolås som
hur det nya systemet skulle kunna manipuleras. Det som betonades var att det var
viktigt att det var just förarens utandning som var den som detekterades och att det var
viktigt att säkerställa att man inte kunde be någon annan att blåsa. Exempel som gavs på
hur dagens system manipuleras handlade om att med hjälp av cykelpump, ballonger etc.
genomföra fingerade blås i systemet. Även om det läggs ett stort arbete på att utforma
ett system som inte går att manipulera var tron stor att de som vill göra detta ändå
kommer att lyckas:
De som kör fulla de ordnar alltid att det går att koppla om. Det går inte att stoppa
det, vet du.
(Äldre)
4.2.5

Tillförlitlighet och tilltro

En avgörande fråga för om man skulle vilja ha ett system som detta var om det var
tekniskt tillförlitligt och om det gick att ha tilltro till systemet. En annan
tillförlitlighetsfråga var kopplad till att det är just förarens utandningsluft som
detekteras. En farhåga som lyftes var att man inte skulle kunna skjutsa personer som är
onyktra.
Man kan inte köra onyktra personer i fortsättningen. Det är så det blir, ser du.
Då kan man inte gå på fest.
Då får man ta taxi. En sensor är så känslig så det går inte.
(Äldre)
En annan tillförlitlighetsaspekt som togs upp var noggrannheten i systemet. Det var
viktigt att det gick att lita på systemets korrekthet och att systemet visade rätt indikation
på nykterhet. Det rådde delade meningar om teknikens funktionalitet där vissa visade
stor oro för hur det skulle fungera medan andra inte uttryckte någon oro alls för
tekniken. Andra farhågor som togs upp var att systemet inte kommer att fungera om
man har använt handsprit, om man har ätit punschpraliner eller druckit hostmedicin eller
om man har diabetes. Vidare måste man kunna tvätta sin bilruta med sprit utan att
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systemet tolkar det som att föraren är onykter. En annan mer teknisk aspekt som togs
upp var vad som händer om fordonsdatorn havererar eller om batteriet på bilen slutar att
fungera.
Här kan säkert något litet datorhaveri orsaka att den fungerar i all fall fast den
inte indikerar
(Kvinnor)
I vissa av grupperna tog man även upp frågor om service och om kontroll kommer att
behövas. Ett förslag som gavs var att bilprovningen kanske skulle kunna kontrollera
systemen;
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att gemensamt i många diskussioner var att det
betonades att det var viktigt att systemet fungerade och att man kunde lita på resultatet.
Uttryck som att det måste gå att lita på, viktigt att det är tillförlitligt, inget falsklarm och
att det ska fungera korrekt var vanliga.

4.3

Påverkansfaktorer för implementation

För att få en bred bild av deltagarnas tankar och motiv till att ha ett framtida
nykterhetsstödjande system presenteras först de delar av diskussionen som handlar om
vem systemet är till för. Därefter presenteras hur deltagarna resonerade kring motiven
till att vilja ha ett system och där pris, lagkrav och incitament vid ett införande av
systemet var ämnen som i synnerhet diskuterades.
4.3.1

Vem är det till för?

Diskussionerna vittnade om att det fanns anledning att tro att systemet nog snarare är till
för de förare som inte har problem med alkohol, än för de med alkoholproblem. Det
fanns enligt deltagare en bild av att det är vanligt att förare tar en, två och till och med
tre glas vin och trots detta sätter sig bakom ratten, och för dessa förare kommer ett
sådant system att vara effektivt:
Jag tycker nog det verkar ganska vanligt att vem som helst – medel-Svensson – att
det tas både ett och två och tre glas vin och kanske något mer dessutom och
många sätter sig ändå i bilen och kör.
(Äldre)
I gruppen med kontrollerande personer, som polis och åklagare, vilka dagligen möter
människor med problem och som dessutom har till uppgift att utreda om brott har
begåtts uttryckte att det främst var ”vanligt hyggligt folk” som systemet kunde hjälpa till
att hindra att de kör i onyktert tillstånd.
/…/Vanligt hyggligt folk kan man stoppa med det här.
Dom som då förstår att duttar till på den här och den reagerar så får man sig en
tankeställare aj, aj, aj det är inte bra det här så lämnar man bilen. Medan våra
med kända på andra sidan folket dom bryr sig naturligtvis inte. Dom har inte
heller körkort.
(Kontrollerande)
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Även andra gruppers diskussioner vittnade om tveksamhet till att systemet kommer att
vara till nytta för förare med alkoholproblem. Argumenten var ofta av typen att det är en
grupp av förare som är svåra att nå eftersom de inte förmår att bry sig om faran av att
köra onykter när de väl är påverkade. Denna typ av resonemang förekom framförallt i
gruppen med tidigare alkoholberoende. Samtidigt som detta lyftes reflekterade
deltagarna över att det presenterade systemet kommer att vara till nytta för majoriteten
av den svenska befolkningen:
/…/ I så fall måste det vara nytta för dom flesta.
Det är så jag tänker. För det stora hela.
(Alkoholberoende)
De personer som ingick i gruppen tidigare alkoholberoende hade själva erfarenhet av
hur personer med problem reflekterar när de är påverkade. De som kör dagen efter
alkoholintag och som är omedvetna om att de fortfarande har alkohol i blodet är en
grupp som flera trodde kommer att ha stor nytta av systemet. I samtalen pekades även
vissa förargrupper ut där man tror att systemet kan ha särskild nytta och det är då
vanligtvis unga förare, bussförare, tågförare och lastbilsförare. I någon av grupperna
nämndes även att det kunde vara mer nyttigt för förare på landsbygd än för förare i
staden. Detta motiverades med att man kör på ett annat sätt på landsbygden och där
körning i onyktert tillstånd upplevdes som mer vanligt förekommande. I den unga
gruppen tog deltagarna själva upp att ungdomar utgör en riskgrupp och de exempel som
gavs var i hög grad kopplade till ungdomarnas festande. De hade uppfattningen att det
även var denna grupp som därmed också hade lättare för att ta bilen dagen efter även
om de borde avstå:
Yngre personer. Det är oftast dom som är ute och festar länge till sent om
nätterna.
(Unga)
Det framkom också att vissa föräldrar ser ett nykterhetsstödjande system som bra när de
ska låna ut bilen till barnen och deras vänner. Det framkom även att ett sådant system
kan vara bra att ha i sin bil som förälder för att på så sätt vara en god förebild för
ungdomarna:
Man är en förebild för sina barn /…/
(Kvinnor)
Att bussförare nämndes som en kategori där det kan vara bra med ett nykterhetsstödjande system kan ha att göra med att en av deltagarna i alkoholberoendegruppen var
bussförare och själv hade erfarenhet av att ha kört onykter. Det kan även vara ett mått
på att just transporten av andra människor och i synnerhet barn var en situation där man
ansåg att det var extra viktigt att vara nykter:
Jag tror att jag har klarat att köra nykter när jag haft barnen små. Det var
konstigt nog den enda spärren som fungerade tror jag /…/
(Alkoholberoende)
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Det fanns även uttalanden där man tydligt uttryckte att det kommer att vara bra för dem
som har alkoholproblem:
/…/ Jag tror det skulle vara hjälp för många som har problem med spriten.
Alltså även om du tappat omdömet och så sätter du dig i bilen och så kan du
inte starta/…/
(Äldre)
I stort sett i alla grupper diskuterades det att systemet var till för alla förare. Samtidigt
konstaterades ofta att det inte kommer att vara tillgängligt för alla. Om det installeras i
nya bilar dröjer det många år innan majoriteten av förare har systemet och de som i
högre utsträckning har behovet dvs. unga, missbrukare etc. kommer inte att nås av
systemet förrän om många år. I dessa delar av diskussionen blev det lätt en koppling till
kostnader för systemet. Vissa delar av diskussionen vittnade om att deltagare var
tveksamma till om det kommer att vara till för förare i alla samhällsklasser. Samtidigt
som det hävdades att systemet var till för alla framkom det i flera av grupperna att det
var till för alla utom dem själva:
Jag tror att dom flesta av oss i rummet /…/ man ska naturligtvis inte köra med
alkohol i kroppen så varför ska man ha sådana grejer. Däremot så vet man om att
det finns dem som inte kan undvika spriten och sedan glömmer bort att de inte kan
köra så för deras del är det naturligtvis väldigt bra att ha. Jag skulle inte vilja ha
en sådan i min bil.
(Äldre)
I samtalen kom det fram att av just detta skäl fanns det anledning att säkerställa att
systemet blir obligatoriskt i alla bilar och att det inte ska vara en fråga om tillval vid köp
av ny bil. I samtliga grupper rådde en tydlig enighet i att detta system ska vara standard
och inte ett frivilligt tillval. Även om fokus i diskussionerna låg på förare av personbilar
var det flera deltagare som betonade vikten av att alkoholsensorn även bör finnas för
andra fordonsslag. Olyckor med onyktra förare på moped, motorcykel, fyrhjuling,
skoter, el-cykel och cykel var det som diskuterades.

4.3.2

Pris och ekonomiska incitament

Priset för ett nykterhetsstödjande system diskuterades i alla grupper. Det som nämndes
var priser från 500 kronor till max 2 000 kronor. En fråga i enkäten var hur mycket man
är beredd att betala för ett nykterhetsstödjande system. Det var 51 procent av förarna
som svarade 0-1 000 kr, 44 procent svarade 1 000-5 000 kr och 5 procent svarade
mellan 5 000-10 000 kr. Det var 13 procent av deltagarna som markerade att de inte
ville ha något nykterhetsstödjande system överhuvudtaget i sitt fordon.
I de flesta grupper var man dock inne på att det bästa skulle vara om systemen inte
kostade något alls och flera trodde att om systemet blir ett krav, så ökar antalet som ska
produceras, vilket gör att kostnaderna för ett system kommer att bli rimliga. Det
framkom även förslag på att staten borde betala dessa system, men det fanns även
förslag på att man istället borde lägga dessa medel på missbruksvården. Om systemen
kommer att kosta mycket pengar finns det enligt deltagare en risk att det blir en
klassfråga och att vissa grupper i samhället inte kommer att ha råd med ett sådant
system.
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En fråga som grupperna fick ta ställning till var om människor har en viss summa
pengar att spendera vid bilköp hur de kommer att prioritera. I flera av grupperna
konstaterades att förarna kommer att prioritera andra tillval på bilen som är mer estetiskt
kopplade än till ett system som detta:
Jag tror att många skulle välja att köpa nya fälgar istället för att köpa ett sådant
system alltså jag tror inte det är så många unga som vill lägga ner pengar på det
här även om det är bra.
(Unga)
Denna fråga underströks av försäljarna som hade stor erfarenhet om vad som
efterfrågades i bilhallarna:
Då väljer man hellre metalliclack eller någonting annat liksom som man tycker
(Försäljare)
Vad som var viktiga argument vid försäljning av ett nykterhetsstödjande system var en
fråga som särskilt uttalades hos gruppen med försäljare. De lyfte vikten av att de som
säljare skulle ha rätt argument och rätt inställning till ett sådant system. De enades om
att trovärdigheten i det man säger var avgörande:
Om vi pratar om att sälja och möta kunden där kommer det att skicka vibbar
utifrån vad du själv känner för det här. Så är det ju. Det är helt klart alltså /…/
(Försäljare)
Ett alternativ till utbildning kunde enligt deltagarna vara att det är krav på systemet i
alla fordon, då blir frågan om motivation inte lika aktuell. Diskussionen i gruppen med
försäljare gav uttryck för att efterfrågan på förarstödpaket är låg. De uppskattade att det
var mellan 1-10% av köparna som väljer ett sådant system. Om ett framtida system ska
vara en del av ett förarstödspaket så är risken uppenbar att systemet inte finns aktiverat i
alla fordon. Ett annat möjligt argument vid frivilligt val skulle kunna vara om systemet
var kopplat till EuroNcaps stjärnsystem. Även här genomfördes diskussionen utifrån en
viss tvekan. Gruppen med försäljare upplevde inte att kunder längre frågar efter antal
stjärnor när de ska köpa bil. Deras tolkning var att alla fordon mer eller mindre har fem
stjärnor varför den märkningen spelat ut sin roll.
Snarare var det så att deltagarna ansåg att systemet skulle vara kostnadsfritt och i flera
grupper lyftes också att det skulle vara önskvärt att få ersättning i form av reducerat pris
på försäkring eller på fordonsskatt om man har ett system som detta. Just reducering i
försäkringspremien var något som flera grupper tog upp. Vid några tillfällen uttrycktes
dock tveksamheter till att erhålla ersättning för sådant som är lagkrav:
Men någon ytterligare belöning med sänkt premie det vet jag inte om jag det
skulle behövas
(Män)
En deltagare som arbetade på försäkringsbolag uttryckte tydlig skepsis till reducering av
försäkringspremier i frågor som handlar om att följa lagen:
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Då säger försäkringsbranschen att försäkringsbranschen aldrig kommer sänka
premien för att vi ska följa Sveriges Rikes lag
(Kontrollerande)
I dagsläget finns dock exempel på försök där liknande lösningar har testats och ett
sådant system är ”Pay as you speed”. Där har förare låtit installera en hastighetsmätare i
fordonet som försäkringsbolaget kan läsa av för att sedan kunna reglera premien med
avseende på vilken hastighet som valts. Har hastighetsgränsen överträtts blir det ingen
reducering av försäkringspremien.

4.3.3

Lag

I samtliga diskussioner var lagkrav och EU-direktiv ett ämne som återkom. En
förutsättning för att ett system som detta skulle få genomslag var enligt deltagarna att
det lagstadgas på ett eller annat sätt. En fördel man hävdade med en lag var att lagen
lyfter bort risken att förare känner skam när de ska blåsa. Om alla var ålagda att göra
detta skulle risken minska att förare som måste blåsa kände sig utpekade. I några fall
diskuterades att systemet kommer att möta motstånd till en början, men att förare snabbt
skulle vänja sig. Paralleller gjordes med hur det var när kravet på bilbälte kom:
Reagerar först i början men sedan kanske det byggs bort.
Om man säger att det lönar sig i änden att dödsfall och sådana saker går den då
tror jag nog att det ger resultat och folk blir nöjda.
(Unga)
Med en lag om ett nykterhetsstödjande system följde även diskussioner kring vilken
promillegräns som skulle gälla för att få köra bil. Skulle det vara den svenska gränsen
på 0,2 promille som är mest korrekt eller skulle det vara 0,5 promille som i vissa andra
länder. I grupperna var deltagarna i stort sett överens om att det måste vara den svenska
gränsen som skulle gälla, dvs. den lägsta gränsen. Samtidigt som man var tveksam till
att andra länder kan tänkas sänka sin gräns. Argument som kom fram var att det kan
vara svårt att politiskt få gehör för en sänkning. Det gavs exempel på länder där man
försökt sänka gränsen men där den sedan höjts igen av politiska skäl eftersom ölförsäljningen minskade drastiskt. Diskussioner fördes om vad som händer om biltillverkare går före och bestämmer att man ska sätta in detta i alla sina bilar.
Säg att Volvo tar beslut – I Sverige vill vi att alla bilar ska ha alkolås så sätter
dom in det som standard. Tror du dom skulle tordas det om dom var den enda
billtillverkaren i Sverige som gjorde det?
Nej, det är väldigt mycket pengar /…/
(Försäljare)
Det fanns flera deltagare som såg ökad trafiksäkerhet som ett viktigt motiv till att vilja
ha ett system. Det var dels utifrån det egna perspektivet som förare dvs. att de inte
riskerar att köra när de inte borde, dels utifrån andra förares perspektiv dvs. att de inte
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riskerar att möta förare som är onyktra. En förutsättning för detta är att alla fordon har
systemet.
4.3.4

Implementering

Det som framkom som mest tydligt i diskussionen kring implementering var bilden av
att förare först kommer att vara lite skeptiska till att ha systemet, men att man snabbt
vänjer sig. Detta var diskussioner som framförallt kom upp i samband med samtal om
lagkrav. Andra hot mot implementering var kopplade till att systemet i viss mån
ifrågasätter förares omdöme och för en yrkesförare kan det ses som en form av hot mot
professionalismen i den egna yrkesrollen.
En annan närliggande fråga var hur man ska utbilda förare så att de får en förändrad
attityd till körning och alkohol. I ett par av grupperna diskuterades kring avsaknaden av
attitydpåverkan och att de framtida systemen inte kommer att lösa det problemet. Det
betonades att det var viktigt att informera och utbilda förare så de inte bara förlitar sig
på systemet utan även förstår orsaken bakom och det olämpliga i att köra påverkad. Här
föreslogs att man i ökad utsträckning bör jobba med mediainsatser. Flera av grupperna
diskuterade polisens insatser och det ifrågasattes varför man som förare så sällan
stoppas av polisen för rutinkontroll. Gruppen med kontrollerande instanser ansåg att
man inte kan övervaka bort problem med onyktra förare men att man kanske delvis kan
bygga bort det. Detta gav ett intryck av en stor tilltro till framtidens system, även om
man samtidigt konstaterade att polisens kontroller även fortsättningsvis kommer att
behövas:
Polisen kommer aldrig att kunna övervaka bort rattfylleriet men vi kanske kan
bygga bort det.
(Kontrollerande)
Alla deltagare avslutade med att fylla i den korta enkäten som berörde generella frågor
om nykterhetsstödjande system samt bakgrundsfrågor, ålder kön osv. En av frågorna
löd: Generellt sett, ser du några fördelar med ett framtida nykterhetsstödjande system?
Svaren visade att det som flest upplevde positivt var att det skulle bidra till en ökad
trafiksäkerhet (95%) och färre onyktra bilförare (70%). Deltagarna fick samma fråga
avseende nackdelar och resultaten visade att det man såg som en nackdel var mer
kopplat till tekniska problem (55%).
Sammanfattningsvis kan det konstateras att flera av de motiv som ges till att ha
systemet var kopplade till de ekonomiska förutsättningarna och där priset och
möjligheter till reduceringar av försäkringspremie alternativt lägre fordonsskatt togs
upp. Vidare diskuterades lagkrav och vikten av att de krav som ställs är gemensamma i
hela Europa. Det fördes även diskussioner som var kopplade till nyttan av systemet, att
det bidrar till en ökad trafiksäkerhet och en ökad trygghet att man själv inte kör onykter
eller att andra inte kör onyktra.
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Diskussion och slutsatser

Sammanfattningsvis visar resultaten från studien att ett framtida fordonsintegrerat
system för detektering av alkohol enligt diskussionerna kommer att vara till nytta för
många förare, men framförallt för de som mer eller mindre omedvetet kör under
påverkan av alkohol t.ex. ”dagen efter”. Personer med tidigare alkoholproblem eller
kriminellt belastade har svårt att se sig som användare av ett stödjande system. Systemet
bör vara ”osynligt” för föraren och normalt aldrig märkas av.
Deltagarnas bild av systemets funktion vittnade om att man önskar en detektion som går
snabbt och där man med snabbt menar högst någon minut men helst några sekunder.
Det fanns en viss acceptans för lite längre väntan vid besvärliga förhållanden som kyla.
Återkoppling till föraren var dock önskvärd om systemet inte fungerar tekniskt. I de fall
föraren har alkohol i utandningsluften på nivåer under 0,2 promille önskades eventuellt
åter-koppling av nivån. Återkopplingen kunde ske som ett ljud, med nivån i detektionen
som en visuell återkoppling. Om föraren bedömdes ha intagit mer alkohol än lagstadgad
gräns, var den mest framträdande uppfattningen att bilen inte ska gå att starta, och
föraren ska då inte heller få återkoppling om hur mycket alkohol som uppmättes.
Tillförlitlighet och tilltro till att systemet mäter rätt uppfattades som viktigt. Det ansågs
även viktigt att det bara var förarens utandningsluft som analyseras och ingen annans.
Hur anser användare att systemet ska fungera och vilken informationen vill man att
systemet ska förmedla?
En snabb detektion var viktig även om det fanns en viss acceptans för lite längre väntan
vid besvärliga förhållanden som kyla. Däremot fanns en mycket låg tolerans för
feldetektion. Detta gäller såväl om systemet missar en förare som är onykter som om
systemet inte fungerar tekniskt. Deltagarna gav samtidigt uttryck för en tilltro till att
systemet kommer att ”mäta rätt” om det finns installerat. På samma sätt som bilens
övriga utrustning visar när ett fel uppstår bör detta system informera när det inte är i
funktion. Om systemet detekterat alkoholnivåer i utandningsluften fanns en viss
acceptans för återkoppling av alkoholnivån till föraren i de fall nivåerna understeg 0,2
promille. I de flesta diskussioner var det inte eftersträvansvärt med återkoppling till
föraren om tillåten laglig gräns överskridits. Det som förordades i detta sammanhang
var endast att bilen inte skulle gå att starta vilket visar att diskussionerna som fördes var
relativt konservativ. En reflektion som kan göras är att det finns andra säkerhetssystem i
bilen som t.ex. bälte som inte hindrar att bilen kan startas även om systemet inte
används. Samtidigt har man visat att användningen av bältet ökar om det är utrustat med
en bältespåminnarsignal (Evans, 2004). Ett system för detektion av alkohol och bälte
kan dock ha två olika syften. Bältet är något som ofta används för att skydda sig själv,
och det är således den egna säkerheten som är den starka motivatorn. Ett detektionssystem för alkohol kan snarare ses som ett system som är till för att skydda andra från
den enskilda föraren. I flera av grupperna fanns det dock en tydlighet i att man förstod
att det var förenat med fara att köra onykter. Förarna uttryckte en uppfattning att det
fanns en risk att onyktra förare skulle kunna bidra till olyckor som drabbar en själv, men
även att man själv skulle kunna orsaka en olycka om man körde onykter. Båda
situationerna var något som de var rädda för. Detta talar för en underförstådd acceptans
av system som bidrar till att minska risken som onykter körning minskar, även om
diskussionen i andra avseende mest fokuserades på risken att bli bötfälld. Ett system
som bygger på feedback till föraren behöver utredas vidare.
Deltagarnas tydliga uppfattning om att bilen inte ska kunna startas om man överskrider
0,2 promille och att återkoppling på alkoholhaltens nivå endast bör ske om den
VTI rapport 810

29

understiger 0,2 promille kan förstås på två sätt mot bakgrund av den starka sociala norm
mot onykter körning som finns i samhället (Svensson, 2005). För det första att köra med
högre nivå än 0,2 promille betraktas inte bara som ett brott, utan även som något
moraliskt förkastligt (Svensson, 2005). Sannolikt är denna föreställning grundad i en
uppfattning om att då en förare intagit alkohol inte längre har den eftersträvansvärda
kontrollen över sitt fordon, och följaktligen utsätter andra för livsfara genom sin
bilkörning. Alkoholkoncentrationen 0,2 promille i blodet betraktas ofta som en tydlig
och skarp gräns för när den förlorade kontrollen över fordonet inträffar, och det blir
således inte socialt accepterat att framföra fordonet vid högre nivåer annat än vid
mycket speciella omständigheter. Detta är ett tydligt exempel på där social norm och
lagstiftning går hand i hand. Denna uppfattning är extern till sin natur, det vill säga att
den riktar sig mot vad andra människor gör, snarare än vad man själv gör. Det handlar
således primärt om att skydda sig själv och samhället från onyktra förare.
Resonemanget stöds även av det faktum att man inte själv anser sig behöva systemet,
men att andra förare behöver det, och att det därmed är andra förare som kör onyktra.
Detta trots att närmare hälften av förarna i enkäten svarade att de någon gång kört i nära
anslutning till alkoholintag (1-2 glas vin eller öl) och att flera dessutom hade åkt med
någon onykter förare.
Den andra anledningen återfinns på det individuella och personliga planet. Att bli
ertappad med alkohol i blodet blir, mot bakgrund av den starka sociala normen, en
upplevelse förenad med starka känslor av skam. Thomas Scheff menar att skam tillsammans med stolthet är en av våra grundemotioner och en av de känslor vi upplever
starkast (Scheff, 1990). I de flesta fall kommer en person som ertappats för rattonykterhet mötas av ett starkt socialt ogillande och sanktioner från sin omgivning, sanktioner
som är utöver de rent rättsliga påföljderna. Det är alltså i första hand detta ”sociala
lagbrott” och dess följdverkningar som ger upphov till skamkänslorna, och inte det
”hårda” faktum att en olaglig handling i juridisk mening har begåtts. Det är denna skam
som för den enskilda människan blir viktig att skydda sig mot. Systemet kan i det här
avseendet betraktas som en skyddande anordning mot denna känsla. Deltagarnas önskan
om att få feedback på att man befinner sig någonstans på ett kontinuum mellan helt
nykter och där social norm (och lagstiftning) stipulerar att bilkörning inte är acceptabelt
blir därför möjlig att förstå. Gränsen kan med andra ord vara nära, vilket är en trygghet
att känna till. Med samma logik blir det även möjligt att förstå inställningen att bilen
inte ska gå att starta om uppmätt alkoholhalt överstiger lagstadgad gräns. Skulle en
bilförare köra iväg med en halt över 0,2 promille riskerar föraren att bli ertappad av
polisen i en nykterhetskontroll. Norm- och lagöverträdelsen skulle i så fall vara ett
faktum och konsekvenserna omedelbara. Den risken är få villiga att ta.
Att frivilligt välja att ha ett system som detta kan även betraktas som att man visar en
form av ansvarstagande. Ett sådant antagande stöds bland annat av diskussionen i
gruppen med kvinnor där det lyftes att man som förälder blir förebild om man har väljer
att ha ett system som detta i bilen.
Hur ser användare av systemet på vad man kan eller bör göra med mätningens
resultat?
Det var tydligt att man inte vill att de detektioner som gjorts skulle komma andra till
kännedom. Slutsatser som att om bilen inte kan startas kommer man inte att köra
onykter och därmed inte begå ett lagbrott var ett exempel på det. Även detta
resonemang kan hänföras till att det finns en stark norm mot att köra med alkohol i
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blodet, men framförallt till att det faktiskt inte är ett brott att vara onykter förutsatt att
man inte kör bil.
Vem ska då ha rätt att läsa av data? I de fall förare vid upprepade tillfällen har höga
nivåer av alkohol i blodet fanns det förslag om att använda informationen för att t.ex.
påbörja utredning kring varför detta sker. Om detta mer speglar en vilja att hjälpa
personer med vårdbehov snarare än ett realistiskt förslag är svårt att avgöra. En annan
tanke kan vara att det eventuellt finns en större acceptans för övervakning av vad
individer gör om det sker av samhälleliga instanser som staten eller myndigheter, medan
det är mindre acceptabelt att ens vänner vet om en vilken situation som råder. Å andra
sidan finns det ett motstånd i vissa grupper kring liknanden företeelser som register över
romer, FRA-lagen etc. Litteraturen kring integritetsfrågor är omfattande och kräver en
utredning i sig för att sättas i relation till ett fenomen som detta.
Manipulation, tillförlitlighet och tilltro
Deltagarna uttryckte att det finns en risk att vissa förare kommer att försöka manipulera
systemet, exempelvis genom att låta andra blåsa eller på andra sätt få systemet att
detektera nykterhet. Det finns en EU:s standardiseringskommitté CENELEC som har
utformat en standard för ”Alkolås - Fordringar och provning där man kravsatt de
instrument som mäter alkohol i utandningsprov med munstycke och som används
förebyggande i kvalitetssäkringssyfte (SS-EN 50436-2). Om standarden följs är tanken
att framtida system ska vara mycket svåra att manipulera. Även om det finns en
standard vittnade diskussionerna med framförallt gruppen med tidigare alkoholberoende
om en övertygelse att de som är under okontrollerad påverkan av alkohol och droger
kommer att hitta sätt att gå förbi systemet. Om detta är korrekt tål att undersökas.
Tillförlitlighet och tilltro till systemet var viktigt för deltagarna och ansågs av flera som
helt avgörande för om systemet kommer att accepteras eller inte. Systemet måste enligt
deltagarna mäta rätt och utrymmet för felaktig detektion var litet. Risker som lyftes var
konsekvenser om bilens batteri tar slut eller om det blir andra typer av datorhaveri. I
övrigt var inte diskussionen utbredd avseende negativa konsekvenser. De positiva
konsekvenserna man lyfte var kopplade till att färre kör onyktra vilket kommer ge en
ökad trygghet och att man som förare kan känna sig säker att man kör enligt lagen.
Konsekvensen av om systemet införs var mer fokuserad på att lagen efterföljs, snarare
än att färre farliga situationer kommer att uppstå. Detta kan vara en effekt av att man
vanligtvis anser att systemet snarare är till för andra än för egen del och att man normalt
inte ser sig som en av dem som kör onykter. Detta framtida system förväntades inte helt
lösa problemet med onyktra förare, men det kan förväntas bidra till att förhindra den
vanligaste situationen då förare kör onyktra, dvs. ”dagen efter” eller efter små mängder
alkohol, minskar i förekomst.
Vad är det som gör att man skulle vilja ha ett system som detta?
Det finns anledning att reflektera över att det finns en bild av att det finns förare som
medvetet kör onyktra och att det finns de som av misstag kör onyktra. Dessa grupper
kräver sannolikt olika påverkansmetoder för att beteendeförändringar ska uppnås. De
som medvetet kör onyktra var, enligt gruppen med såväl kontrollanter som de som
tidigare varit alkoholberoende, en mycket svår förargrupp att nå fram till. De som
omedvetet gör detta är den grupp som man tror kan ha störst nytta av ett framtida stöd.
Diskussionerna som handlade om erfarenheter av alkolås var adresserade de speciella
behov som vissa grupper av förare hade. Ett sådant exempel var att tillåta en straffad att
köra bil och där kontinuerlig kontroll av alkoholhalten i utandningsluften var tänkt som
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en garanti för att man inte dricker och kör vare sig innan avfärd eller under färd. Denna
typ av diskussioner förstärker bilden att en annan typ av system behövs om man ska nå
ut till vanliga förare. Diskussionerna vittnar även om att systemet sannolikt inte kommer
att efterfrågas av privatpersoner självmant eftersom man helt enkelt inte upplever sig ha
något personligt behov av det (man skulle aldrig köra onykter), eller för att en sådan
efterfrågan skulle vittna om att man inte har full kontroll över sitt drickande, eller
alkoholism. En systemintegrering kommer därför med nödvändighet förutsätta att olika
incitament finns. Några sådana som nämnts var till exempel reducering av
fordonsskatten eller försäkringspremien. Enligt diskussionerna var det dock viktigt att
systemen inte blev för dyra, och allra helst borde det vara helt kostnadsfritt. Vad gäller
en reducering av försäkringspremien framkom det dock i gruppen kontrollerande
instanser att det inte var ett realistiskt alternativ. Att sänka premien för att människor
ska följa det som lagen föreskriver är försäkringsbolagen sannolikt inte intresserade av.
Den förutsättning som istället var mest framträdande för att påverka ett införande av
systemet var kopplat till lagkrav och standard.
En europeisk lag som sänker den lagstadgade gränsen till den som gäller i Sverige
välkomnades, oavsett detta var majoriteten överens om att svensk lag ska gälla för
svenskar oavsett vilket land man kör i. Om det inte är lagstadgat blir det viktigt att de
som säljer nya fordon är kunniga om systemet och har goda argument. En trovärdig
försäljare är sannolikt en förutsättning. Med utgångspunkt i detta resonemang blir det
viktigt att till det tänkta systemet även utveckla ett bra underlag som kan användas av de
som säljer/hyr ut fordon med systemet installerat.
Påverkansfaktorer för en framtida implementation
Man kan ställa sig frågan om det finns någon acceptans för framtida fordonsintegrerade
system för detektion av alkohol. Svaret är sannolikt ja, men fler och andra typer av
studier behövs för att besvara denna fråga. Det är dock rimligt att anta att det inte
kommer att ske frivilligt och troligen kommer det finnas ett visst motstånd i början.
Enligt några av deltagarna kan man dock förvänta sig att detta förändras och flertalet
förare kommer att ställa sig positiva. En förutsättning för en implementation är lagkrav
eller standard, att det är en snabb och enkel detektion, att den är personlig och
förarinriktad. Systemet bör vara ”osynligt” för föraren och det ska normalt aldrig
märkas av. Det betonades dock att det var viktigt att informera och utbilda förare så de
inte bara förlitar sig på systemet utan även förstår orsaken bakom och det olämpliga i att
köra påverkad.
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Bilaga 1
Sida 1 (5)

Bilaga 1 Intervjuguide
Diskussionen löper fritt och vi har som mål att så lite som möjligt gå in och avbryta och
styra diskussionen. Vi noterar först det som tas upp spontant och därefter introduceras
eventuella kvarstående frågor från intervjuguiden.
Intervjuguiden består av en bas med frågor som berör alla grupper och en
kompletterande del för varje enskild grupp.
För samtliga grupper sker en inledning där moderatorn ger en kort Introduktion som
beskriver:





Varför man är där
Hur fokusgruppen ska gå till
Presentationsrunda runt bordet
Vi kommer betona att moderator och bisittare inte har någon egentlig åsikt –
oberoende

Förare
Varje fokusgrupp med förare består av 3 delar:
1. Först introduceras en fråga med syfte att fånga ”hur man tänker kring alkohol
och bilkörning rent generellt. Denna del är tidsbegränsad för att inte ta alltför
stor del av vår tid med gruppen. Syftet är att vi ska kunna matcha deras
inställning till systemet mot deras grundläggande inställning till alkohol.
2. Därefter visas några bilder på hur systemet ska fungera och ev. Autolivs film.
3. Efter detta introduceras frågor kring ”vilka konsekvenser man ser framför sig
vid ett införande av ett sådant nykterhetsstödjande system”, ”vad ska man göra
med mätningens resultat?” ”hur ska informationen presenteras” och slutligen
”vad ser man framför sig i framtiden”.

Basfrågor
Hur tänker ni kring alkohol och bilkörning?
Moderatorns stödord







Hur tänker ni kring nuvarande alkoholgräns?
Vem kör onykter?
Finns det tillfällen då alkohol och bilkörning är försvarbart?
Har ni erfarenhet av alkolås?
Hur ser ni på dagens alkolås?
Vad ser ni för fördelar?
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Vad ser ni för nackdelar?
Förutsatt att det krävs ett system för att kontrollera alkohol hos föraren - Hur ser
då ett idealsystem ut?
Systemet visas: här visas dels filmen och dels introduceras tanken att ett system består
av 2 delar: detektion och varning. (Vi säger inte hur varningen är tänkt)

Om systemet införs vilka konsekvenser kan införandet få?




Negativa effekter
Positiva effekter
Manipulation:
o Tror ni att människor skulle försöka manipulera systemet? Sätta
systemet ur funktion (ex: efter en fest med ett glas vin eller öl)
 Handhavande:
o Hur tänker ni kring den riktade utandningen - är det krångligt?
o Hur länge kan man tänkas acceptera att vänta på klartecken att få blåsa
och på att få svaret?
o Ska det vara valfritt hur ofta man ska blåsa (typ varje gång man startar
eller en gång var 30 minut)
 Tillförlitlighet:
o Hur tänker ni kring en händelse där systemet säger ok men polisens
verktyg inte säger att det är ok?
Vad ska man göra med mätningens resultat?


Hur tänker ni kring loggning av det som systemet mäter:
o Ska andra få veta vad systemet identifierat – vem i så fall?
o Ska det vara möjligt att spara loggen?
o Ska systemet nollställas när man stänger av bilen?
Hur ska informationen från systemet presenteras?







Gränssnitt: vad tycker ni ska hända med bilen om systemet detekterar alkohol?
Varningsstrategi:
o Hur tänker ni kring vad systemet ska göra när det upptäcker att någon har
alkohol i kroppen?
o Vad tror ni om flera steg i varningen?
o Är gul/röd varning nog för att få en förare att avbryta sin körning?
Modalitet:
o Vad ska hända rent konkret? (stänga av, ljus, ljud, vibration)
Kontroll:
o Hur ska man tänka kring om förare behöver veta om systemet är ok?
o Kommer det att gå att lita på systemet?
o Var går gränsen….vad är acceptabelt
o Hur tänker ni kring en override funktion – vad krävs?
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I en framtid – vad är det som gör eller påverkar att man skulle vilja ha ett sådant
system?




Kostnad? Vad är en rimlig kostnad?
Vem betalar? Ska det vara ett obligatoriskt system eller ett tillval?
EuroNcap? Hur tänker ni kring extra stjärnor vid testning? Är det en viktig
faktor när det gäller nybilsköp?
 Försäkringskoppling (lägre premie)?
 Finns det andra samhälleliga effekter?
 Autonomkörning: bilar som går av sig själv är inte långt borta.
o Hur tänker ni kring alkohol och detta stödjande system i sådana
situationer?
o Vad ska krävas av den som leder ett fordonståg?
o Vad ska krävas för att en förare ska få ”tillbaka” kontrollen av fordonet?
 Hur ska man tänka om man ska köra till eller i ett annat land?
 Hur tänker ni kring systemens påverkan på hur vanligt det är att man kör med
alkohol i kroppen?
Finns det något som skulle få er att välja ett sådant system? I så fall vad?
Kompletterande frågor:
Yrkesförare:



Vad tror ni om kostnaden totalt sett (t.e.x. ingen kostnad för service eller
kalibrering och stilleståndskostnad)
Hur ser ni på ett sådant system när ni ofta byter fordon?

Hög konsumenter av alkohol:




Hur ser ni på detta system om det används under tiden man befinner sig i en
rehabiliteringsprocess?
Hur tänker du kring vad som händer om systemet varnar föraren, vad gör föraren
då?
Är detta system positivt att ha som en kontrollfunktion?
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Andra aktör
Varje fokusgrupp med andra aktör består av 2 delar (efter introduktionen):
1. Först visas systemet
2. Efter detta introduceras frågor kring ”vilka konsekvenser man ser framför sig
vid ett införande av ett sådant nykterhetsstödjande system”, ”hur man ser att
informationen ska användas” och slutligen ”vad man ser framför sig i
framtiden”.
Basfrågor
Om systemet införs vilka konsekvenser kan införandet få?




Negativa effekter
Positiva effekter
Manipulation:
o Tror ni att människor skulle försöka manipulera systemet? Sätta
systemet ur funktion (ex: efter en fest med ett glas vin eller öl)
 Handhavande:
o Hur tänker ni kring den riktade utandningen - är det krångligt?
o Hur länge kan man tänkas acceptera att vänta på klartecken att få blåsa
och på att få svaret?
o Ska det vara valfritt hur ofta man ska blåsa (typ varje gång man startar
eller en gång var 30 minut)
 Tillförlitlighet:
o Hur tänker ni kring en händelse där systemet säger ok men polisens
verktyg inte säger att det är ok?
Vad ska man göra med mätningens resultat?


Hur tänker ni kring loggning av det som systemet mäter:
o Ska andra få veta vad systemet identifierat – vem i så fall?
o Ska det vara möjligt att spara loggen ?
o Ska systemet nollställas när man stänger av bilen?
Hur ska informationen från systemet presenteras?







Gränssnitt: vad tycker ni ska hända med bilen om systemet detekterar alkohol?
Varningsstrategi:
o Hur tänker ni kring vad systemet ska göra när det upptäcker att någon har
alkohol i kroppen?
o Vad tror ni om flera steg i varningen?
o Är gul/röd varning nog för att få en förare att avbryta sin körning?
Modalitet:
o Vad ska hända rent konkret? (stänga av, ljus, ljud, vibration)
Kontroll:
o Hur ska man tänka kring om förare behöver veta om systemet är ok?
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o Kommer det att gå att lita på systemet?
o Var går gränsen….vad är acceptabelt
o Hur tänker ni kring en override funktion – vad krävs?
I en framtid – vad är det som gör eller påverkar att man skulle vilja ha ett sådant
system?




Kostnad? Vad är en rimlig kostnad?
Vem betalar? Ska det vara ett obligatoriskt system eller ett tillval?
EuroNcap? Hur tänker ni kring extra stjärnor vid testning? Är det en viktig
faktor när det gäller nybilsköp?
 Försäkringskoppling (lägre premie)?
 Finns det andra samhälleliga effekter?
 Autonomkörning: bilar som går av sig själv är inte långt borta.
o Hur tänker ni kring alkohol och detta stödjande system i sådana
situationer?
o Vad ska krävas av den som leder ett fordonståg?
o Vad ska krävas för att en förare ska få ”tillbaka” kontrollen av fordonet?
 Hur ska man tänka om man ska köra till eller i ett annat land?
 Hur tänker ni kring systemens påverkan på omfattningen av problemet?
Finns det något som skulle få er att välja ett sådant system? I så fall vad?
Kompletterande frågor:
Kontrollerande instanser (poliser/åklagare/transportstyrelsen):






Hur tänker ni kring kontrollmöjlighet?
Hur tänker ni kring nya direktiv?
Vad krävs för att det ska göra skillnad?
Finns det laghinder?
Kan det räcka som bevisföring för att döma en förare som kört onykter?

Återförsäljare, hyrbilar, myndigheter etc.:







Hur skulle det bli med det nya systemet?
Är det tillräckligt snabbt, osynligt... jämfört med dagens system?
Finns det något som fortfarande kommer vara viktigt att jobba vidare med?
Hur tänker ni kring ert ansvar om en förare får gult/rött?
Risk för färre ”kunder”?
Information till kunden?
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Bilaga 2 Enkät till deltagarna
Innan vi avslutar vill vi be dig att med utgångspunkt i vad du själv tycker svara på några frågor.
1. Hur gammal är du? ___________ år
2. Är du: ☐ Kvinna

eller

☐ Man

3. I hur många år har du haft körkort? ___________ år
4. Hur ofta kör du bil?
☐ Varje dag
☐ Nästan varje dag
☐ Flera gånger i veckan
☐ Enstaka gånger i veckan
☐ Några gånger varje månad
☐ Några gånger varje år
☐ Aldrig
5. Tycker du om att köra bil?
☐ Ja, mycket
☐ Ja, för det mesta
☐ Varken eller
☐ Nej, oftast inte
☐ Nej, inte alls
6. Har du någon gång kört bil i nära anslutning till att du druckit alkohol?
☐ Ja, efter cirka 1 glas vin/öl
☐ Ja, efter mer än cirka 2 glas vin/öl
☐ Ja, efter mer än 2 glas vin/öl
☐ Nej, aldrig
Om du svarat ja, i vilket sammanhang och kände du oro att du gjorde något
olämpligt?__________________________________________________________________
__________________________________________________Generellt sett, ser du några
fördelar med ett framtida nykterhetsstödjande system? (flera svar är möjliga)
☐ Ökad trafiksäkerhet
☐ Lättare att veta om det är ok att köra

☐ Inga alls

Bilaga 2
2 (2)

☐ Lättare för polisen att kontrollera
☐ Bra för framförallt ungdomar
☐ Färre onyktra yrkesförare
☐ Annat: __________________________________________________

7. Generellt sett, ser du några nackdelar med ett framtida nykterhetsstödjande system?
(flera svar är möjliga)
☐ Minskad trafiksäkerhet

☐ Inga alls

☐ Tekniska problem
☐ Kostnaden blir för hög
☐ Litar inte på tekniken
☐ Obehagligt att låta bilen ha kontrollen
☐ Fler som kör efter små mängder alkohol
☐ Fler som kör ”dagen efter”
☐ Annat: __________________________________________________

8. Finns det något som skulle få dig att välja ett framtida nykterhetsstödjande system?
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
9. Hur mycket skulle du vara beredd att betala för ett nykterhetsstödjande system?
☐ Mindre än 1000 sek ☐ 1001 – 5000 sek ☐ 5001 – 10 000 sek ☐ 10 001 sek ☐ Jag vill inte ha ett sådant system i min bil
Tack för att du tog dig tid att svara på våra frågor
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