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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En genomgång av Ahlner, Holmgren & Jones (2014) visade att 21 procent av de förare 

som omkommit i vägtrafikolyckor under åren 2008-2011 (totalt 895 undersökta förare) 

hade en alkoholhalt över den lagliga gränsen på 0,2 promille alkohol i blodet. Denna 

andel är på ungefär samma nivå som i en tidigare undersökning baserad på åren 2003-

2007 (Jones, Kugelberg, Holmgren & Ahlner, 2009). Den genomsnittliga alkoholhalten 

var 1,72 promille. Förare med alkohol i blodet var yngre än de som inte hade alkohol i 

blodet när de omkom (35 ± 14 år jämfört med 47 ± 20 år).  

Som ett led i att minska rattfylleriet har MHF i samarbete med andra organisationer 

tagit initiativ till ett försöksprojekt med automatiska nykterhetskontroller i Sveriges 

hamnar. En första anläggning invigdes i augusti 2013 i Stena Lines tysklandsterminal i 

Göteborg (MHF, 2014). Under hösten 2013 fick 8 700 långtradarchaufförer och 

personbilsförare testa sin nykterhet innan de fick köra ut från Stenaterminalen vid 

Älvsborgsbron. En utvärdering av anläggningen visar att trafikflödet i hamnen inte 

påverkats negativt utan att alkobommarna har fungerat både snabbt och effektivt.  

Såväl Polisen som Tullverket och Kustbevakningen genomför trafiknykterhets–

kontroller. Föraren blåser då i ett handhållet sållningsinstrument som ger positivt utslag 

om alkoholhalten i utandningsluften är över straffbar gräns. Om sållningsprovet är 

positivt ska föraren lämna utandningsprov i ett bevisinstrument (Evidenzer)1. 

Evidenzer-instrument finns på Polisens, Tullverkets och Kustbevakningens stationer 

eller kan vid en större kontroll finnas på kontrollplatsen i en speciell polisbuss.   

Antalet bevisprov som utförs beror dels på hur många och vilka typer av kontroller som 

Polisen, Tullverket och Kustbevakningen utför, och dels på andelen rattfulla som man 

påträffar i dessa olika kontroller. I projektet som här presenteras studeras prov tagna vid 

färjelägen och jämförs med prov tagna i andra typer av kontroller. 

  

                                                 
1 Bevisprov kan också tas i blod. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studiens analyser är att undersöka om alkoholutandningsprov som är tagna 

vid färjelägen skiljer sig åt från alkoholutandningsprov tagna på andra upptäcktsplatser.  

De frågeställningar som önskas besvarade är:  

 Finns skillnader i genomsnittlig alkoholkoncentration i prov tagna vid färjelägen 

jämfört med prov tagna på andra platser?  

 Finns skillnader i de misstänkta rattfylleristernas kön och ålder mellan prov 

tagna vid färjelägen och på andra platser?   

 Finns skillnader i fordonstyp mellan prov tagna vid färjelägen och andra platser?  
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2 Material och metod  

2.1 Material 

Studiens data utgörs av resultat från alkoholutandningsprov tagna med hjälp av 

bevisinstrumentet Evidenzer. Som tidigare nämnts (1.1 Bakgrund) är Evidenzer det 

bevisinstrument som används av Polisen, Tullverket och Kustbevakningen för 

provtagning när en förare först blåst positivt i ett sållningsinstrument eller att polisen 

fått misstanke om rattfylleri på annat sätt. Hos SKL, Statens kriminaltekniska 

laboratorium, lagras data från alla Evidenzer-instrument. VTI har sedan tidigare tillgång 

till ett utdrag ur denna databas för åren 2007–2012. I databasen finns variabler som län, 

provtyp, födelseår, kön, upptäcktstid, fordon, upptäcktssätt, upptäcktsplats och 

alkoholkoncentration (i gram alkohol per liter utandningsluft).  

2.2 Metod 

Studien begränsas till de län där det finns positiva Evidenzer-prov från färjelägen. 

Anledningen till detta är att det kan finnas geografiska skillnader i landet som påverkar 

resultaten om man jämför prov från färjelägen med prov från län som ligger inne i 

landet. En första sökning i databasen visar att det finns prov från färjelägen i 

Stockholms, Blekinge, Skåne och Västra Götalands län. Även Kustbevakningen och 

Tullverket har tagit prover vid färjelägen. Det framgår dock inte av datamaterialet i 

vilka län dessa prov är tagna och de tas därför inte med i analysen. För övriga län utefter 

kusten finns inga data insamlade från färjelägen, eller enbart ett par stycken. Se vidare i 

avsnitt 3.1. 

De alkoholutandningsprov som är tagna vid riktade LAU-kontroller2 vid färjelägen i de 

fyra länen analyseras och jämförs med alkoholutandningsprov tagna på andra platser 

och med andra upptäcktssätt. Genom detta arbetssätt kan vi svara på de inledande 

frågeställningarna i avsnitt 1.2. I analyserna ingår inte de prov som registrerats med en 

alkoholkoncentration på 0,0 eftersom det kan bero på att den första misstanken om 

rattfylleri var felaktig och att personen inte har druckit alkohol. Däremot har vi med de 

som har en koncentration över 0 men under den lagliga gränsen på 0,1 mg/L 

utandningsluft. Det är troligt att flera av dessa hade över 0,1 mg/L då sållningsprovet 

togs och att koncentrationen sjunkit tills Evidenzer-provet togs. 

Frågorna besvaras genom deskriptiv statistik och variansanalys. Variansanalyserna har 

gjorts i SPSS som en univariat modell med en beroendevariabel och fixa 

förklaringsvariabler. Detaljer om analyserna framgår i resultatdelen. Vid signifikanta 

resultat görs post hoc tester, med och utan korrigering för multipla test.  

 

                                                 
2 LAU = Lagen om alkoholutandningsprov (1976:1090) 
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3 Resultat  

3.1 Upptäcktssätt och upptäcktsplats 

I Figur 1 visas det totala antalet prov som tagits i Evidenzern under tidsperioden 2007–

2012 fördelat på olika upptäcktssätt. De flesta proven tas vid polisinitierade 

förarkontroller, s.k. PIF-prov. I Figur 1 har dessa delats in i avvikande körsätt, tips och 

övriga (t.ex. fordonets skick, hastighetsöverträdelse, ej använt bilbälte, ej tänd 

belysning). En stor andel av proven tas också vid LAU-kontroller med ett slumpmässigt 

urval. Detta innebär att Polisen, Kustbevakningen eller Tullverket inte tagit proverna 

där man förväntar sig en hög andel rattfulla förare. De kontroller som denna rapport 

främst fokuserar på är de som tagits som riktade LAU-kontroller. De kan vara riktade 

mot exempelvis färjelägen, systembolag eller köpcentrum. I figuren visas också antalet 

prov som tagits vid trafikolyckor samt kategorin annat.  

 

 

Figur 1 Totalt antal prov i Evidenzern år 2007–2012 fördelade på olika upptäcktssätt 
för respektive år. N=82 412. 

 

Det totala antalet prov som tagits med Evidenzern under tidsperioden 2007–2012 har 

sjunkit med 20 procent (Tabell 1). Detta kan bero på att det genomförs färre kontroller 

eller att andelen rattfulla i kontrollerna är färre. Proven som är tagna vid riktade LAU-

kontroller utgör ca åtta procent av det totala antalet prov. Dessa prov har antalsmässigt 

mer än halverats under tidsperioden (-53 %) De prov som tagits vid färjelägen har 

minskat ungefär lika mycket (-51 %). Enligt SKL (2014) dokumenteras först 

upptäcktssätt i Evidenzern, vilket i sin tur styr upptäcktsplats. Det är endast för riktade 

kontroller man kan välja färjeläge som upptäcktsplats. Prov från färjelägen utgör en stor 

andel, mer än hälften, av proven från riktade LAU-kontroller, se i Tabell 1.  
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Tabell 1 Totala antalet prov, varav antal prov från riktade LAU-kontroller (antal, andel 
av totala antalet prov) och varav prov från färjelägen (antal, andel av prov från riktade 
LAU-kontroller). Data från Evidenzern år 2007–2012. 

År Totalt antal prov Varav prov från 
Riktade LAU-
kontroller 

Varav prov från 
Färjelägen 

2007 14 845 1 747 (12 %) 955 (55 %) 

2008 14 478 1 397 (10 %) 699 (50 %) 

2009 14 112 1 041 (7 %) 623 (60 %)  

2010 13 882 1 045 (8 %) 665 (64 %) 

2011 13 262 927 (7 %) 588 (63 %) 

2012 11 833 816 (7 %) 469 (57 %) 

Totalt 2007-2012 82 412 6 973 (8 %) 3 999 (57 %) 

 

Sedan 2008-07-01 har Kustbevakningen och Tullverket samma rätt som Polisen att ta 

alkoholutandningsprov3. Sedan 2009 finns särredovisad statistik över antal Evidenzer-

prov som dessa myndigheter tagit, se Tabell 2. Totalt har de båda myndigheterna under 

tidsperioden 2009–2012 tagit 1 923 prov i Evidenzern, varav 741 vid färjelägen. 

Tullverket tar de flesta av sina prov vid färjelägen (52 %) medan Kustbevakningen tagit 

flest prover på sjö (61 %).   

Den genomsnittliga alkoholkoncentrationen i prov tagna av Kustbevakningen och 

Tullverket vid färjelägen är 0,23 mg/L luft, vilken är ungefär densamma som i de prov 

Polisen tagit vid färjelägen (0,22 mg/L luft).  

I det datamaterial vi har tillgång till går det inte att koppla de prov som Tullverket och 

Kustbevakningen har tagit till något specifikt län. Detta medför att prov tagna av 

Tullverket och Kustbevakningen inte kommer att analyseras närmare. 

 

Tabell 2 Antal prov i Evidenzern tagna av Kustbevakningen och Tullverket år 2009–
2012. 

 Kustbevakningen Tullverket Totalt 

Inom tättbebyggt område 72 170 242 

Utom tättbebyggt område 51 254 305 

Övrigt 17 97 114 

Sjö 489 1 490 

Färjeläge 159 582 741 

Annat 20 11 31 

 808 1 115 1 923 

 

                                                 
3 Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott. 
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I Tabell 3 redovisas antal prov från polismyndigheten i fyra län som har angett att de har 

prover från kontroller vid färjelägen. Det är 3 240 prover från hela tidsperioden. 

Förutom Stockholms län, Blekinge, Skåne och Västra Götaland, finns ytterligare 18 

prov tagna av polismyndigheten i Dalarna (1 st), Gotland (2 st), Halland (5 st), Uppsala 

(1 st), Västerbotten (1 st), Västernorrland (1 st), Västmanland (2 st) och okänt (5 st). 

Dessa län kommer dock inte att tas med i analysen eftersom antal prov är så litet. 

Som framgår av Tabell 3 har antalet prov vid färjelägen minskat under tidsperioden i 

alla fyra länen. Och detta kompenseras inte fullt ut av att Tull- och Kustbevakningen har 

börjat göra prov.  

 

Tabell 3 Antal prov vid Upptäcktsplats Färjelägen i fyra län samt prov tagna av 
Tullverket och Kustbevakningen. Data från Evidenzern år 2007–2012.  

 Antal prov vid LAU kontroll riktad mot färjelägen 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt 

Stockholms län 716 481 392 419 361 242 2 611 

Blekinge 73 96 38 14 9 8 238 

Skåne 125 98 30 13 17 19 302 

Västra Götaland 39 23 13 4 9 1 89 

Totalt 953 698 473 450 396 270 3240 

Tullverket/ 
Kustbevakningen 

  148 207 189 197 741 

Totalt inkl. 
Tullverket och 
Kustbevakningen 

  621 657 585 467 3981 

 

3.1.1 Skillnader i upptäcktssätt i fyra län 

I samtliga av de fyra länen, Stockholms län, Blekinge, Skåne och Västra Götaland utgör 

LAU-kontroller med slumpmässigt urval ungefär en tredjedel av upptäcktssättet i de 

tagna bevisproven, se Figur 2. Andel prov tagna vid riktade LAU-kontroller skiljer sig 

åt mellan länen. I Blekinge utgör de drygt 20 procent och i Västra Götaland mindre än 

fem procent av proven.  
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Figur 2 Prov i Evidenzern år 2007–2012 fördelade på Upptäcktssätt i respektive län. 
N=45 294.  

 

Det kan vid de jämförelser som presenteras längre fram vara bra att även ha en översikt 

över antalet prov som är tagna vid olika typer av kontroller, varför detta visas i Tabell 4 

för de fyra länen som studeras. Totalt omfattas de följande analyserna av 41 743 prov 

från fyra län och tagna vid fyra olika typer av kontroller. Därutöver har 1 754 prov 

tagits vid trafikolyckor och 1 797 prov är registrerade som annat.  

 

Tabell 4 Antal prov i Evidenzern från fyra län vid olika typer av kontroller år 2007–
2012. N=41 743. 

 Riktade 
LAU-
kontroller 
färjelägen  

Övriga 
riktade LAU-
kontroller 

Slumpmässiga 
LAU-kontroller  

PIF-
kontroller 

Totalt 

Stockholms 
län 

2 611 874 6 356 10 556 20 397 

Blekinge 238 72 448 566 1 324 

Skåne 302 352 3 357 4 720 8 731 

Västra 
Götaland 

89 343 3 811 7 048 11 291 

Totalt 3 240 1 641 13 972 22 890 41 743 

 

3.1.2 Skillnader i upptäcktsplats i fyra län 

När det gäller de riktade LAU-kontrollerna finns prov från olika upptäcktsplatser, 

nämligen Järnväg, Yrkesmässig godstransport, Yrkesmässig persontransport, Övrigt, 

Färjeläge, Flygplats, Systembolag, Köpcentrum, Nöjestillställning och 

Motorevenemang. I Stockholms län och Blekinge är ungefär tre fjärdedelar av proven 
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från riktade LAU-kontroller tagna vid upptäcktsplatsen Färjeläge, se Figur 3. I Skåne 

och Västra Götaland är 41 respektive 56 procent av proven från de riktade LAU-

kontrollerna kodade som Övrigt. Enligt Trafikpolisen (2014) är en anledning till den 

höga andelen Övrigt i Västra Götaland att personalen inte varit uppmärksammad om att 

en korrekt kodning är viktigt för statistikuppföljning.   

För prover från LAU-kontroller med slumpmässigt urval och PIF-prov dominerar 

upptäcktsplatserna Inom tättbebyggt område och Utom tättbebyggt område. Ett fåtal 

prov är tagna vid upptäcktsplatserna Terräng och Sjö.  

 

 

Figur 3 Prov i Evidenzern år 2007-2012 från riktade LAU-kontroller i fyra län 
fördelade på Upptäcktsplatser. Upptäcktsplatser med en andel på 1 % eller mindre 
ingår inte i sammanställningen. N=4 842. 

 

3.2 Skillnader i kön och ålder 

Förarnas kön är till största delen okänt när det gäller prov från kontroller vid färjelägen. 

I Västra Götaland är kön okänt i 68 procent av proven och i Blekinge är motsvarande 

andel 93 procent. I andra typer av prov är kön endast okänt i cirka 10 procent av fallen. 

Männen dominerar och utgör cirka 80 procent i dessa andra typer av prov. Enligt SKL 

(2014) genereras kön med hjälp av förarens personnummer. Vid färjelägen förekommer 

många utländska förare och i dessa prov registreras då okänt kön.  

Åldersgruppen 35–64 år är dominerande (ca 60 % eller mer) i prov från alla de 

redovisade typerna av kontroller, se Figur 4. I prov från de riktade LAU-kontrollerna 

vid färjelägen förekommer åldersgruppen 25–34 år i större utsträckning än i prov från 

andra typer av kontroller. Åldersgruppen 65 år eller äldre förekommer i lägre 

utsträckning i prov från färjelägen. Se vidare i avsnitt 3.3.  
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Figur 4 Förares ålder i prov från olika kontroller i de fyra länen sammanslagna. Data 
från Evidenzern 2007–2012. N=41 446. 

 

3.3 Skillnader i fordonstyper 

Den dominerande fordonstypen i prov från färjelägen är personbil (65–83 %), förutom i 

Skåne där tung lastbil utgör en lika stor andel, knappt 50 procent vardera, se Figur 5. I 

prov från riktade LAU-kontroller vid färjelägen utgör tunga lastbilar en femtedel av 

fordonsflottan i Blekinge och Västra Götaland och i Stockholms län mindre än en 

tiondel.   

 

 

Figur 5 Fordonstyper i prov från riktade LAU-kontroller vid färjelägen i de fyra länen. 
Data från Evidenzern 2007–2012. N=3 239. 
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I jämförelse med prov från andra typer av kontroller utgör tung lastbil en större andel i 

prov från färjelägen, se Figur 6. I proven från de andra kontrollerna finns inte några 

stora skillnader mellan olika fordonstyper.  

I avsnitt 3.2 konstaterade vi att åldersgruppen 25-34 år i högre utsträckning förekommer 

i proven från färjelägren och här ser vi att tunga lastbilar är mer förekommande. Detta 

skulle kunna tolkas som att yrkesförare i större utsträckning förekommer i prover från 

färjelägen.  

 

 

Figur 6 Fordonstyper i prov från olika typer av kontroller i de fyra länen 
sammanslagna. Data från Evidenzern 2007–2012. N=41 156. 

 

3.4 Skillnader i alkoholkoncentration 

En av de frågeställningar vi vill besvara gäller om det finns skillnader i genomsnittlig 

alkoholkoncentration i prov från riktade LAU-kontroller vid färjelägen jämfört med 

prov från övriga riktade LAU-kontroller, prov från slumpmässiga LAU-kontroller och 

PIF-prov. I Figur 7 finns en översiktlig bild av alkoholkoncentrationen i dessa prov.   

Vi kan konstatera att högst genomsnittlig alkoholkoncentration har förare från PIF-prov, 

ungefär 0,40 mg/L luft, vilket motsvarar 0,8 promille alkohol i blodet. Lägst 

koncentration har förare i färjelägen även om skillnaden inte är så stor gentemot övriga 

riktade LAU-kontroller och slumpmässiga LAU-kontroller.  



 

VTI pm 17 

 

Figur 7 Förares genomsnittliga alkoholkoncentration i mg/L luft i prov från olika typer 
av kontroller i de fyra länen. Data från Evidenzern 2007–2012. N=41 743. 

 

Som komplement till genomsnittskoncentrationen presenteras percentiler i Tabell 5. Där 
ser man att koncentrationen är lägst för prov från färjelägen och högst för PIF-prov för 
alla percentiler. Formen på fördelningen av alkoholkoncentrationer från de olika 
kontrollerna är också relativt lika.  

 

Tabell 5 Alkoholkoncentration i mg/L luft i prov från olika typer av kontroller i de fyra 
länen fördelat på percentiler. Data från Evidenzern 2007–2012. N= 41 743. 

 Riktade LAU-
kontroller 
färjelägen 
(n=3 240) 

Övriga riktade 
LAU-kontroller 
(n=1 641) 

Slumpmässiga 
LAU-kontroller 
(n=13 972)  

PIF-kontroller 

(n=22 890) 

5-percentil 0,053 0,066 0,062 0,070 

25-percentil 0,109 0,115 0,116 0,155 

50-percentil 0,175 0,197 0,199 0,332 

75-percentil 0,287 0,361 0,356 0,606 

95-percentil 0,502 0,736 0,699 0,941 

 

3.4.1 Variansanalyser 

För att studera om skillnaderna i alkoholkoncentration mellan olika typer av prov 

kvarstår när man tar hänsyn till skillnader i till exempel ålders- och fordonsfördelning 

gjordes en variansanalys. Den beroende variabeln är genomsnittlig alkoholkoncentration 

av de två prov som för varje förare tagits i Evidenzern. Värdet är reducerat med ett 

säkerhetsavdrag. Förklaringsvariabler är länen, ålderskategorier, fordonstyp, olika typer 

av kontroller som provet tagits vid och tid på dygnet. De fem variablernas 
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värdemängder framgår av Bilaga 1. Resultatet av analysen visar att koefficienterna för 

typ av kontroll och tid på dygnet är signifikant skilda från noll, se Tabell 6. Det betyder 

att man kan påvisa skillnader i alkoholkoncentration för olika typer av kontroll samt 

skillnader i alkoholkoncentration beroende på när under dygnet som provet är taget, 

men inte för de andra variablerna. Parvisa test visade på signifikant skillnad mellan alla 

par av kontroller utom mellan Övriga riktade kontroller och Slumpmässiga LAU-

kontroller (Figur 8). Detta gäller även efter korrigering för multipla test. 

Den genomsnittliga alkoholkoncentrationen i proven från Riktade LAU-kontroller vid 

färjelägen är drygt 0,22 mg per liter utandningsluft, vilket motsvarar 0,45 promille 

alkohol i blodet, se Figur 8. Vid PIF-kontroller är den genomsnittliga 

alkoholkoncentration 0,38 mg per liter utandningsluft, motsvarande 0,77 promille 

alkohol i blodet.  

Av Figur 9 framgår att alkoholkoncentrationen är lägst i alla prov tagna på förmiddagen 

(kl. 06-12) och högst i proven tagna nattetid (kl. 22-06). Det framgår också att den 

skattade alkoholkoncentrationer är lägst i prov tagna vid färjelägen och högst i prov 

tagna vid PIF-kontroller, oavsett tid på dygnet. Antal prov tagna på natten vid färjelägen 

är dock väldigt lågt, totalt 36 stycken.  

En stor andel av Evidenzer-proven från de riktade LAU-kontrollerna i Skåne och Västra 

Götalands län var kodade som tagna på Övrig upptäcktsplats, se Figur 3. Vi har därför 

även gjort variansanalyser i enbart Stockholms och Blekinge län, men kan konstatera att 

det inte medför någon skillnad i resultaten gällande alkoholkoncentration beroende på 

typ av kontroll. Däremot kan vi inte påvisa några skillnader i alkoholkoncentration som 

beror på vid vilken tidsperiod på dygnet som proven är tagna när enbart Stockholms och 

Blekinge län analyseras.   
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Tabell 6 Variansanalys av alkoholkoncentration (reducerat medelvärde i mg/L luft). 
Data från Evidenzern 2007–2012. 

Källa Kvadrat-
summa 
typ III 

f.g. Medel-
kvadrat-
summa 

F-
värde 

P-
värde 

Intercept 20,984 1 20,984 363,282 0 

Polislän 0,227 3 0,076 1,31 0,269 

Kontroll 1,591 3 0,53 9,18 0 

Fordonstyp 0,43 4 0,107 1,859 0,115 

Ålder 0,155 3 0,052 0,895 0,443 

Dygnstid 0,443 2 0,222 3,836 0,022 

Polislän * Kontroll 0,357 9 0,04 0,687 0,721 

Polislän * Fordonstyp 0,559 12 0,047 0,806 0,645 

Polislän * Ålder 0,132 9 0,015 0,253 0,986 

Polislän * Dygnstid 0,271 6 0,045 0,783 0,583 

Kontroll * Fordonstyp 0,471 11 0,043 0,742 0,699 

Kontroll * Ålder 0,535 9 0,059 1,029 0,413 

Kontroll * Dygnstid 1,083 6 0,18 3,124 0,005 

Fordonstyp * Ålder 0,479 12 0,04 0,692 0,761 

Fordonstyp * Dygnstid 0,41 8 0,051 0,888 0,526 

Ålder * Dygnstid 0,487 6 0,081 1,405 0,208 

Polislän * Kontroll * Fordonstyp 1,068 27 0,04 0,685 0,888 

Polislän * Kontroll * Ålder 1,166 26 0,045 0,776 0,783 

Polislän * Kontroll * Dygnstid 0,905 17 0,053 0,922 0,547 

Polislän * Fordonstyp * Ålder 0,674 27 0,025 0,432 0,995 

Polislän * Fordonstyp * Dygnstid 1,007 18 0,056 0,968 0,494 

Polislän * Ålder * Dygnstid 0,506 18 0,028 0,486 0,965 

Kontroll * Fordonstyp * Ålder 0,97 25 0,039 0,672 0,889 

Kontroll * Fordonstyp * Dygnstid 1,249 17 0,073 1,272 0,2 

Kontroll * Ålder * Dygnstid 0,63 16 0,039 0,682 0,815 

Fordonstyp * Ålder * Dygnstid 0,979 20 0,049 0,847 0,656 

Polislän * Kontroll * Fordonstyp * Ålder 1,454 37 0,039 0,68 0,93 

Polislän * Kontroll * Fordonstyp * Dygnstid 1,806 33 0,055 0,947 0,554 

Polislän * Kontroll * Ålder * Dygnstid 1,19 36 0,033 0,572 0,981 

Polislän * Fordonstyp * Ålder * Dygnstid 2,197 36 0,061 1,056 0,377 

Kontroll * Fordonstyp * Ålder * Dygnstid 1,662 25 0,066 1,151 0,274 

Polislän * Kontroll * Fordonstyp * Ålder * Dygnstid 1,86 27 0,069 1,193 0,225 

Error 2330,387 40344 0,058   

Total 7343,548 40864    

Corrected Total 2753,579 40863    
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Figur 8 Justerade medelvärden av alkoholkoncentration (reducerat medelvärde i mg/L 
luft) vid olika typer av kontroller, alla tider på dygnet. Data från Evidenzern 2007–
2012. 

 

 

Figur 9 Justerade medelvärden av alkoholkoncentration (reducerat medelvärde i mg/L 
luft) vid olika typer av kontroller och tider på dygnet. Data från Evidenzern 2007–2012.  

 

För att kontrollera om de prov som tas vid färjelägen eventuellt har en längre tids-

differens mellan upptäckt och tid för Evidenzer-provet, vilket skulle kunna förklara den 

lägre alkoholkoncentrationen, gjordes ytterligare en variansanalys. Beroendevariabeln 

var tidsdifferens och som förklaringsvariabler används även här län, ålder, fordon, 

kontroll och tid på dygnet. Resultatet av analysen finns i Bilaga 2 och visar bland annat 

att man kan påvisa skillnader i tiden mellan upptäckten och provet i Evidenzern för 

olika typer av kontroller. Figur 10 visar tidsdifferensen för olika typer av kontroller och 

län. Man kan konstatera att differensen i regel är ganska kort för prov från färjelägen 
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jämfört med speciellt PIF-prov. Skillnaderna i tidsdifferenserna är också så små att de 

inte betyder så mycket när det gäller hur mycket alkohol man hinner förbränna. 

Sammantaget kan man således konstatera att den lägre alkoholkoncentrationen i proven 

från färjelägen inte beror på att det gått en längre tid mellan upptäckten och Evidenzer-

provet. 

 

 

Figur 10 Justerade medelvärden av tidsdifferens mellan upptäckten i sållningsprovet till 
tiden för Evidenzer-provet vid olika typer av kontroller och i olika län. Data från 
Evidenzern 2007–2012. 
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4 Diskussion och slutsatser 

Vi har i föreliggande projekt undersökt om alkoholutandningsprov som är tagna vid 

riktade LAU-kontroller vid färjelägen skiljer sig åt från alkoholutandningsprov tagna på 

andra upptäcktsplatser, vid slumpmässiga LAU-kontroller eller som polisinitierade 

förarkontroller. Data gällande bevisprov från instrumentet Evidenzer under åren 2007–

2012 har använts. Det är i fyra län, nämligen Stockholms, Blekinge, Skåne och Västra 

Götalands län, som det finns prover från färjelägen.  

Här följer de viktigaste resultaten utifrån de frågeställningar som vi ville besvara (se 

avsnitt 1.2). 

Utifrån studiens analyser kan vi konstatera att den genomsnittliga alkohol-

koncentrationen i prov tagna vid färjelägen är lägre jämfört med prover från övriga 

riktade LAU-kontroller, slumpmässiga LAU-kontroller och polisinitierade förar-

kontroller. Detta resultat kvarstår när man tar hänsyn till bakgrundsvariabler som till 

exempel ålder och fordonssammansättning. Orsaken till skillnaderna kan inte förklaras 

med skillnad i tid mellan upptäckt och bevisprovens genomförande. Det är nämligen i 

PIF-proven med högst alkoholkoncentration som tiden är längst mellan upptäckt i 

sållningsinstrumentet till tiden för Evidenzer-provet.  

Kön är okänt i majoriteten av proverna som tagits vid färjelägen och denna variabel går 

därför inte att analysera. När det gäller ålder kan vi i den deskriptiva analysen se att 

åldersgruppen 25–34 år i större utsträckning förekommer i prov från de riktade LAU-

kontrollerna vid färjelägen än i prov från andra typer av kontroller. I det här materialet 

är det också så att åldersgruppen 65 år eller äldre förekommer i lägre utsträckning i prov 

från färjelägen. 

Slutligen kan vi konstatera att i de deskriptiva jämförelserna utgör tung lastbil en större 

andel i prov från färjelägen. I Skåne utgör tung lastbil en lika stor andel i proven från 

färjelägen som personbil. I Stockholms län, Blekinge och Västra Götaland dominerar 

dock personbil i proven från färjelägen. Generellt i alla typer av prov i dessa fyra län är 

personbil den dominerande fordonstypen. 
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Antal av olika variabler som ingår i variansanalyserna där alkoholkoncentration är 

beroendevariabel.  

 

Variabel Värde Antal 

Polislän 1 Stockholms län 19 982 

 2 Blekinge 1 309 

 3 Skåne 8 568 

 4 Västra Götaland 11 005 

Kontroll 1 Riktade LAU-kontroller färjelägen 3 216 

 2 Övriga riktade LAU-kontroller 1 626 

 3 Slumpmässiga LAU-kontroller 13 714 

 4 PIF-kontroller 22 308 

Fordonstyp 1 Personbil 34 724 

 2 Lätt lastbil 2 229 

 3 Tung lastbil 1 173 

 4 Buss 72 

 5 Mc/Moped 2 666 

Ålder 1 <25 år 4 918 

 2 25-34 år 7 611 

 3 35-64 år 25 451 

 4 65+ år 2 884 

Dygnstid 1 Förmiddag kl 6-12 15 998 

 2 Eftermiddag kl 12-22 11 614 

 3 Natt kl 22-06 13 252 
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Variansanalys avseende tidsdifferens mellan upptäckten i sållningsprovet till tiden i 

Evidenzer-provet.  

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Diff_min   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 925933,343a 519 1784,072 1,807 ,000 

Intercept 247477,121 1 247477,121 250,602 ,000 

Polislän 11803,315 3 3934,438 3,984 ,008 

Kontroll 14263,839 3 4754,613 4,815 ,002 

Fordonstyp 3164,427 4 791,107 ,801 ,524 

Ålder 711,587 3 237,196 ,240 ,868 

Dygnstid 2300,975 2 1150,487 1,165 ,312 

Polislän * Kontroll 15358,476 9 1706,497 1,728 ,077 

Polislän * Fordonstyp 15672,150 12 1306,012 1,323 ,197 

Polislän * Ålder 3371,783 9 374,643 ,379 ,946 

Polislän * Dygnstid 11168,893 6 1861,482 1,885 ,079 

Kontroll * Fordonstyp 16447,693 11 1495,245 1,514 ,119 

Kontroll * Ålder 8626,515 9 958,502 ,971 ,462 

Kontroll * Dygnstid 20133,196 6 3355,533 3,398 ,002 

Fordonstyp * Ålder 15416,949 12 1284,746 1,301 ,210 

Fordonstyp * Dygnstid 8760,749 8 1095,094 1,109 ,353 

Ålder * Dygnstid 3964,625 6 660,771 ,669 ,675 

Polislän * Kontroll * 

Fordonstyp 

27804,621 27 1029,801 1,043 ,403 

Polislän * Kontroll * Ålder 15267,999 26 587,231 ,595 ,948 

Polislän * Kontroll * 

Dygnstid 

39756,135 17 2338,596 2,368 ,001 

Polislän * Fordonstyp * 

Ålder 

12888,958 27 477,369 ,483 ,989 

Polislän * Fordonstyp * 

Dygnstid 

21606,353 18 1200,353 1,216 ,237 

Polislän * Ålder * Dygnstid 15317,419 18 850,968 ,862 ,627 

Kontroll * Fordonstyp * 

Ålder 

14349,887 25 573,995 ,581 ,952 

Kontroll * Fordonstyp * 

Dygnstid 

26698,098 17 1570,476 1,590 ,058 

Kontroll * Ålder * Dygnstid 8643,742 16 540,234 ,547 ,923 

Fordonstyp * Ålder * 

Dygnstid 

21159,132 20 1057,957 1,071 ,372 

Polislän * Kontroll * 

Fordonstyp * Ålder 

36230,454 37 979,201 ,992 ,484 
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Polislän * Kontroll * 

Fordonstyp * Dygnstid 

34214,650 33 1036,808 1,050 ,389 

Polislän * Kontroll * Ålder * 

Dygnstid 

24360,898 36 676,692 ,685 ,923 

Polislän * Fordonstyp * 

Ålder * Dygnstid 

36236,550 36 1006,571 1,019 ,437 

Kontroll * Fordonstyp * 

Ålder * Dygnstid 

29473,558 25 1178,942 1,194 ,230 

Polislän * Kontroll * 

Fordonstyp * Ålder * 

Dygnstid 

29601,645 27 1096,357 1,110 ,315 

Error 39810329,483 40313 987,531   

Total 79115354,000 40833    

Corrected Total 40736262,826 40832    

a. R Squared = ,023 (Adjusted R Squared = ,010) 

 


