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överrepresenterade i olycksstatistiken för alkoholrelaterade 

olyckor. Syftet med studien var att undersöka unga vuxna 

högskolestuderandes (mellan 18-24 år) vanor och attityder till 

alkohol och bilkörning. Vi gjorde en enkätstudie på en högskola. 

Antalet informanter uppgick till 269 stycken. De valdes ut genom 

ett bekvämlighetsurval. Resultatet av studien visade att fanns 

skillnader mellan män och kvinnors vanor och attityder. Männen 

var mer riskbenägna än kvinnorna. Det gick att se tendenser att de 

unga vuxna på högskolan hade negativt avvikande vanor i 

jämförelse med unga vuxna i övriga landet. För att det ska vara 

möjligt att göra en jämförelse med andra studier, bör det göras en 
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antal informanter. 
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Introduktion 

Alkohol och bilkörning är förenat med livsfara. Varje dag beräknas minst 15 000 förare sätta 

sig bakom ratten alkoholpåverkade. Varje år dör 125 personer på grund av alkoholrelaterade 

trafikolyckor och ännu fler skadas. Cirka hälften av de singelolyckor 2007 som hade dödlig 

utgång orsakades av en alkoholpåverkad förare (Vägverket, 2009). Bland unga vuxna i åldern 

18-24 år har 27 % av de personbilsförare som omkommer alkohol i blodet 

(Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, 2010).  Alkohol har en stor negativ 

påverkan på en bilförares kör- och prestationsförmåga. Den försämrar förarens omdöme och 

minskar förarens självkritik vilket kan leda till att föraren kan besluta sig för att sätta sig 

bakom ratten efter att ha druckit alkohol även om han/hon vet att alkohol och bilkörning är en 

livsfarlig kombination (Vägverket, 2009). 

De fysiska effekterna på kroppen som alkoholen orsakar är försämrad syn och 

avståndsbedömning samt mörkerseende. Även reaktionsförmågan försämras och det centrala 

nervsystemet påverkas samt samarbetet mellan hjärnan och musklerna. Detta får effekter på 

körningen som kräver att alla sinnen är skärpta. Tunnelseende kan förkomma vilket leder till 

att bilföraren inte registrerar allt han/hon ser. Alkoholen gör även att föraren blir tröttare. Alla 

dessa effekter gör att det är livsfarligt att framföra en personbil alkoholpåverkad (Vägverket, 

2009). Alkohol förbränns olika snabbt från person till person. En person kan förbränna från 

0,1 till 0,3 promille per timme och det finns inga medel som kan skynda på förbränningen, 

utan bara få en att känna sig nyktrare. Dagen efter kan körförmågan vara nedsatt med cirka 20 

% om föraren druckit såpass att han/hon blivit kraftigt berusad kvällen innan, även om föraren 

vid själva körtillfället har 0 promille i blodet (Vägverket, 2009). 

Det finns ett stort mörkertal på hur många som kör alkoholpåverkade och hur många av de 

förare som dör i trafikolyckor som har alkohol i blodet. Officiellt sades 7 % av de förare som 

dog i en trafikolycka 2007 ha alkohol i blodet. Det gjordes dock obduktioner på cirka 80 % av 

alla förare som dog det året och då upptäcktes det att cirka 34 % hade alkohol i blodet. Under 

de senaste åren har andelen förolyckade förare som haft alkohol i blodet ökat något 

(Vägverket, 2009).  

Unga vuxna, i synnerhet män, mellan 18 och 24 år är idag överrepresenterade bland de som 

kör alkoholpåverkade (Vägverket, 2009). De är även överrepresenterade bland de förare som 

förolyckas och som har alkohol i blodet (Regeringen, 2010). Detta gör alkoholrelaterade 

trafikolyckor till ett folkhälsoproblem. Att minska antalet olyckor leder till en ekonomisk 
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besparing för samhället och minskat lidande för de som drabbas av olyckor (Wiklund, 2006). 

Det finns rikligt med data om detta problem på nationell nivå (Vägverket, 2009), men på lokal 

nivå och på den högskola som studien utförs på saknas dock data. Därför kräver detta problem 

ytterligare forskning. Alkoholrelaterade trafikolyckor kan kopplas till det fjärde, femte och 

elfte av de folkhälsopolitiska målen (Socialdepartementet, 2008). Alkoholpåverkade är 

speciellt utsatta för risker i trafiken. Risken att omkomma i en trafikolycka är 900 gånger 

större för en förare med berusningsgrad på 0,5 promille jämfört med en nykter förare (Polisen, 

2009).  

Enligt Vägverkets (2009) senaste uppgifter gjorde polisen 2,5 miljoner utandningstest, varav 

19 800 positiva och rapporteras som rattfylleribrott. Antalet rattfylleribrott har ökat något de 

senaste åren. Enligt Brottsförebyggande rådet, råder det ett samband mellan antalet 

poliskontroller och anmälda rattfylleribrott. Ju fler kontroller som görs, desto fler 

rattfylleribrott upptäcks (Sporre, 2008). Vid internationella jämförelser är andelen 

alkoholpåverkade bilförare i Sverige låg. Idag beräknad till två promille av den totala trafiken. 

Män är överrepresenterade bland rattfylleristerna i Sverige. Bland kvinnor finns den en trend 

som visar att andelen berusade förare ökar (Vägverket, 2009).  

Det finns ett samband mellan ökningen av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige och 

antalet trafikolyckor. En studie visar att om det sker en ökning av den totala 

alkoholkonsumtionen med 1 % ökar antalet förare som misstänks vara alkoholpåverkade när 

de varit inblandade i en trafikolycka med personskador som följd med 0,6 % 

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2010) Det finns könsskillnader när 

det gäller att köra rattfull, idag är det fler män än kvinnor som kör alkoholpåverkade. Nittio 

procent av dagens rattfyllerister är män (Vägverket, 2009). Andelen kvinnor som fälls för 

rattfylleribrott har dock ökat. (Sporre, 2008). Vägverket (2009) väljer att dela in gruppen 

rattfyllerister i två olika kategorier. Den ena kategorin är de som är alkoholister. Den andra är 

de som kör rattfulla vid enstaka tillfällen. Den sistnämnda gruppen är en grupp som från 

början tänkt transportera sig på annat sätt, men av olika anledningar till exempel en sämre 

kollektivtrafik eller brist på taxi, i sitt alkoholpåverkade tillstånd väljer att köra (Vägverket, 

2009). I USA försökte McCarthy, Pedersen, Thompsen och Leuty (2006) undersöka vad 

ungdomar ser för positivt med att köra berusad. De kom fram till att ungdomarna körde 

alkoholpåverkade av bekvämlighetsskäl och att konsekvenserna av att köra alkoholpåverkad 

inte hindrade de att köra. Ungdomars vanor av att åka med berusade förare är nära associerat 

med deras egna attityder till alkohol och bilkörning. De ungdomar som oftare åkte med 
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berusade förare hade en mer positiv attityd till alkohol och bilkörning (Leadbeater, Foran & 

Grove-White 2008). 

Det finns idag olika sätt att motarbeta antalet rattfyllerister. Sedan år 1999 har det funnits en 

försöksverksamhet där personer som gjort sig skyldiga till rattfylleri kan välja att ingå i ett 

rehabiliteringsprogram istället för att få sitt körkort indraget. De deltagande i programmet fick 

installera alkolås i sin bil. Alkolåset kopplas till bilens tändningssystem och kräver att föraren 

blåser i instrumentet och har en alkoholhalt i utandningsluften som är mindre än 0,2 promille 

för att få starta bilen. Programmet innebär att föraren måste ha en bil med alkolås i två år, 

endast köra med den bilen och endast köra i Sverige. Föraren måste genomgå regelbundna 

läkarbesök och alkoholkontroller samt stå för alla kostnaderna själv. Om föraren klarar 

villkorstiden och alla krav får han/hon tillbaka sitt körkort. Föraren får dock inget förmildrat 

straff för att han/hon väljer att ingå i programmet utan får samma straff påföljd som en förare 

som inte väljer att gå med i programmet (Vägverket, 2009). Under de tio åren som 

programmet har pågått har 2600 personer genomfört programmet och 1600 återfått sina 

körkort (Regeringen, 2010). Tack vare regeringens satsning på att öka användningen av 

alkolås bland företag och verksamheter, finns det idag över 50 000 fordon med alkolås i 

Sverige (Regeringen, 2010). 

Bjerre och Thorsson (2007) har gjort en studie på alkolåsprogrammet för att undersöka om 

programmet gav något resultat för de som deltog. Genom att jämföra en grupp som genomgått 

programmet mot två kontrollgrupper, den ena gruppen innehöll personer som inte haft 

möjlighet att delta i programmet och den andra gruppen innehöll personer som hade avböjt att 

vara med i programmet, kom Bjerre et. al. (2007) fram till att ett signifikant högre antal 

personer som hade deltagit i programmet, än de som inte deltagit, hade fått tillbaka sitt 

körkort efter två år. Bjerre et al. (2007) märkte även att de som genomfört programmet 

ändrade sina alkoholvanor och började dricka mindre mängder alkohol. 

Motormännens helnykterhetsförbund (MHF) arrangerar årligen ett seminarium med 

representanter från olika trafiksäkerhetsorganisationer i södra Sverige där ansvariga inom 

trafiksäkerhetsområdet samlas för att diskutera aktuella trafiksäkerhetsfrågor. Där antogs 

Tylösandsdeklarationen. 
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 Två av punkterna i denna deklaration kan ses beröra berusade förare i trafiken. Dessa punkter 

är: 

 Alla har rätt att använda gator och vägar utan att riskera liv och hälsa.  

 Alla har rätt till säker och hållbar mobilitet – säkerhet och hållbarhet ska 

komplettera varandra 

När en förare kör bil berusad bryter han/hon mot denna deklaration och utsätter andra för fara 

(Vägverket, 2007).  Unga vuxna är överrepresenterade i alkoholrelaterade trafikolyckor 

(Vägverket 2009). Det saknas dock studier om hur detta problem förhåller sig på högskolan. 

Därför gjordes denna studie på högskolan i samarbete med studenthälsan. 

 

Definitioner 

Med ordet alkoholpåverkad avses i föreliggande studie då man kan anta att alkoholhalten i 

blodet är 0,2 promille eller mer.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka unga vuxna högskolestuderandes (mellan 18-24 år) 

vanor och attityder till alkohol och bilkörning. Frågor som studien skulle ge svar på var:  

 Fanns det någon skillnad i vanor och attityder mellan könen. 

 Fanns det någon skillnad mellan de som har B-körkort och de som inte har B-körkort.  

 Fanns det skillnad i vanorna och attityderna mellan de som fått sin körkortsutbildning 

på körskola och de som tagit körkortet privat. 

 Fanns någon skillnad i attityder och vanor mellan de som är medvetna om att deras 

föräldrar någon gång kört alkoholpåverkade och de som vet med sig att deras föräldrar 

aldrig gjort det.  

 Fanns någon skillnad mellan de som varit med om, eller känner någon som varit 

iblandad i en trafikolycka orsakad av alkohol och de som inte varit med eller känner 

någon som varit med i en trafikolycka orsakad av alkohol.  
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Metod 

Studenthälsan på högskolan, Trafikverket, Länsstyrelsen, Polisen och NTF tillfrågades först 

för att undersöka om det gjorts några liknande studier i regionen och om det då fanns 

möjlighet att kunna ta del av den. De frågades även om det fanns något de ansåg vara viktigt 

att ta med i enkäten och som skulle kunna studeras.  

Fem huvudgrupper valdes sedan för vad som skulle studeras.  Den första huvudgruppen var 

kön. I studien undersöktes om män är mer benägna att köra/åka med någon berusad och om 

mäns attityder skiljer sig från kvinnors? Den andra var körkort, skiljer sig attityden hos de 

som har körkort till de som inte har det? Den tredje var erfarenhet från olycka, har dem som 

varit med i en bilolycka eller känner någon som varit med i en där alkohol varit inblandat en 

mer negativ syn till bilkörning i samband med alkohol? Den fjärde var föräldrar, skiljer sig 

svaren mellan de som vet med sig att föräldrarna kört berusade med de som vet med sig att 

föräldrarna inte kört berusade? Den femte var körkortstagande, finns det olika attityder mellan 

de som tagit sitt körkort privat mot de som tagit körkortet på en trafikskola?  

När huvudgrupperna valts utformades en enkät. Enkäten innehöll 31 frågor om vanor och 

attityder kring alkohol och bilkörning (Se bilaga II). De första 14 frågorna var 

bakgrundsfrågor gällande kön, ålder, körkortsinnehavande och vanor kring alkohol och 

bilkörning. Fråga 15-19 var flervals attitydfrågor kring alkohol och bilkörning och fråga 20-

31 var femskaliga attitydfrågor av Likert-typ (Ejlertsson, 2005) där 1= tar helt avstånd från 

och 5=instämmer helt. Fem av fleralternativsfrågorna gav informanten möjligheten att skriva 

ett eget svar ifall de ovanstående alternativen inte stämde in på vad informanten tyckte och 

tänkte. Fem frågor valdes ur Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät (Vägverket, 2009) för att 

kunna se på samband mellan denna studie och den gjord på hela landet.  

Efter detta samlades data in via en enkätstudie på 340 studenter på en högskola. Urvalet var 

ett bekvämlighetsurval där de största kurserna eller programmen valdes ur varje sektion på 

skolan. Detta gjordes för att få ett så stort antal informanter som möjligt på så få tillfällen som 

möjligt och samtidigt få en spridning på de olika informanterna var det gällde kön, bakgrund, 

personlighet med mera. Innan studien genomfördes tillfrågades berörda föreläsare först om 

godkännande att ta cirka 10 minuter från deras föreläsning för att genomföra enkätstudien. 

Sammanlagt gjordes studien under 10 olika föreläsningstillfällen på fyra av de fem 

sektionerna där enkäter delades ut och samlades in. Studenterna informerades muntligt innan 
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de började fylla i enkäten att det var frivilligt att svara på enkäten, detta klargjordes även i ett 

informationsbrev som medföljde enkäten. Studenterna tillbads även att endast fylla i ett 

alternativ per fråga innan enkäten delades ut. I informationsbrevet gavs information om att 

enkätsvaren skulle behandlas konfidentiellt. Sammanlagt samlades 340 enkäter in bland 

högskolestudenterna. Av dessa var det 269 målgruppen unga vuxna 18-24 år. Därför 

exkluderades 71 studenter på grund av att deras ålder översteg 24 år.  

Svaren som enkäterna gav matades sedan in i SPSS och analyserades där med hjälp av Chi2-

test och beskrivande statistik utefter de fem huvudgrupperna. Först sammanställdes svaren 

deskriptivt för att få en överblick på hur det såg ut sedan grupperades datan in i de olika 

huvudgrupperna för att jämföras mot varandra i de övriga frågorna. Till exempel jämfördes 

kvinnorna mot männen i frågan om de under de senaste 12 månaderna åkt med någon som 

kört berusad. Efter detta gjordes ett Chi2-test för att avgöra om det fanns en signifikant 

skillnad mellan de olika svaren. Alla svar som blivit redovisade som signifikanta i denna 

studie har haft ett P-värde på 0,05 eller mindre.  

Svaren på attitydfrågorna analyserades efter följande sätt. De informanter som uppgav en etta 

(1) eller tvåa (2) på skalan räknades som avståndstagande. De som svarade varken eller (3) 

exkluderades och de som svarade 4 eller 5 räknades som att de instämde. 

 

Resultat 

Resultatet av studien presenteras i fem stycken huvudområden. De fem huvudområdena är 

kön, körkort, föräldrar, körkortstagande och olycka. Av informanterna var 100 (37 %) stycken 

män och 169 (63 %) kvinnor. Totalt hade 85 % av studenterna på högskolan B-körkort (Se 

bilaga I, figur 1). Av de studenter som har B-körkort är det 88 % som har tagit sitt körkort via 

en trafikskola (Se bilaga I, figur 2). Resterande studenter har tagit sitt körkort i privat regi. 

Med privat regi avser författarna att informanterna inte fått sin körkortsutbildning via 

trafikskola. Av alla tillfrågade i enkäten var 4 % nykterister. Det totala antalet studenter i 

enkätstudien som hindrat någon från att köra berusad var 48 %. I enkäten svarade 13 % att 

deras föräldrar någon gång kört alkoholpåverkade (Se bilaga I, figur 3). I undersökningen på 

högskolan svarade 49 % av de tillfrågade varit inblandade eller känner någon som varit 

inblandad i en olycka orsakad av alkohol (Se bilaga I, figur 4).   
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Vanor 

I tabell 1 nedan presenteras svaren på några av frågorna som gällde vanor. Av de tillfrågade 

har 43 % kört bil förmiddagen efter en festkväll under de senaste 12 månaderna (Se tabell 1). 

Tabell 1. Vanor till alkohol och bilkörning bland studenterna på högskolan 

Fråga Ja  

% 

Nej  

% 

N 

    

”Har det hänt att du under de senaste 12 

månaderna kört bil efter att ha druckit alkohol 

utöver lättöl?” 

 

8 92 267 

”Har du under de senaste 12 månaderna åkt 

med en förare som varit påverkad av alkohol?” 

  

15 85 268 

”Har det hänt att du under de senaste 12 

månaderna varit berusad en kväll och kört bil 

förmiddagen därpå?” 

43 57 265 

    

 

Totalt har 15 % av deltagarna i enkäten åkt med en alkoholpåverkad förare (Se tabell 1). I en 

jämförelse mellan män och kvinnor var det, 23 % av männen som någon gång under de 

senaste 12 månaderna som åkt med en alkoholpåverkad förare och 10 % av kvinnorna som 

någon gång under det senaste året som åkt med en alkoholpåverkad förare (p=0,018) (Se 

bilaga I, figur 6). Skälen till att åka med en alkoholpåverkad förare var olika (Se bilaga I, 

figur 7). De svar som förekom flest gånger av de som svarade annat var: ” Fick veta efter 

körningen”, ”Visste ej att personen druckit alkohol” och ”Väldigt kort bit, kunde inte säga 

emot” 

Av alla svarande i enkäten var det 8 % som svarade att de under de senaste 12 månaderna kört 

bil efter att de druckit alkohol utöver lättöl (Se tabell 1). I jämförelse mellan män och kvinnor 

var det 13 % av männen som kört efter att de druckit alkohol utöver lättöl medan motsvarande 
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siffra var 5 % bland kvinnorna (p=0,024) (Se bilaga I, figur 9). Femtiofem procent av männen 

svarade att de kört bil förmiddagen efter att det festat i berusat tillstånd. Motsvarande siffra 

bland kvinnorna var 36 %. 

Attityder 

 I tabell 2 nedan presenteras fördelningen av svaren på några utav frågorna som gällde 

attityder. 

Tabell 2. Attityder till alkohol och bilkörning bland studenterna på högskolan 

Fråga Tar avstånd 

                % 

  Instämmer 

                % 

   N 

    

”Alla bilar borde utrustas med 

ett alkolås där ett utandningsprov 

krävs varje gång bilen skall startas” 

                21                 79 268 

    

”Straffet för rattfylleri borde vara hårdare”                 33                 67 266 

    

”Gränsen för rattfylleri borde gå vid 0 promille 

och inte som nu vid 0,2” 

                66                 34 267 

    

    

 

 

Männen svarade mer instämmande till att åka med en alkoholpåverkad förare (5 %) än 

kvinnorna (4 %). Männen instämmer också mer på att lite alkohol inte spelar någon större roll 

för en duktig förares prestationsförmåga (5 %) än kvinnorna (4 %). Bland kvinnorna instämde 

87 % på att alkolås ska införas i alla bilar, motsvarande bland männen var 63 %. Fyrtioen 

procent av kvinnor instämde på att sänka promillegränsen från dagens 0,2 promille till 0. 

Bland männen vet det 23 % som instämde till detta. Det var 80 % av männen som instämde 
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till att skärpa straffet för rattfylleri. Bland kvinnorna var det 96 % som instämde till ett 

hårdare straff för rattfylleri. Om det vore lagligt att köra med en alkohol i blodet instämde 15 

% av männen att de skulle köra. Bland kvinnorna instämde 4 % (p=0,001) (Se bilaga I, figur 

10).  

Studenter som inte har körkort ställer sig mer positiva till att åka med en alkoholpåverkad 

förare (5 %) än de studenter som har körkort (4 %). Av de studenter som har B–körkort 

instämmer 80 % till att införa alkolås i alla bilar. Bland de som inte har B–körkort instämmer 

68 % till att införa alkolås i alla. Nittiofyra procent av de som hade körkort instämmer till att 

fler personer skulle avstå från att köra berusade om antalet poliskontroller skulle öka. Bland 

de studenter som inte hade körkort instämde 85 % till detta påstående. Studien på högskolan 

visade att det fanns skillnader mellan de som har B-körkort och de som inte har B-körkort. De 

som inte har B-körkort skulle vänta längre med att köra bil dagen efter att de varit berusade 

kvällen innan i jämförelse med de som har körkort. Dock var det ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna. 

Av de som tog körkort privat var det 28 % som svarade att de någon gång under de senaste 12 

månaderna åkt med en alkoholpåverkad förare. Av de studenter som fått sin 

körkortsutbildning via trafikskola svarade 10 % att de någon gång under det senaste 12 

månaderna åkt med en alkoholpåverkad förare. Av de studenter som tagit körkort privat 

instämde 12 % att de skulle åka med en alkoholpåverkad förare. Bland de som fick sin 

körkortsutbildning av en trafikskola instämde 4 % att de skulle åka med en alkoholpåverkad 

förare.  Bland de som tog sitt körkort via trafikskola svarade 83 % att det borde införa alkolås 

i alla bilar. Bland de som tog sitt körkort privat instämde 60 % till detta påstående. Av de som 

tog sitt körkort i privat regi instämde 22 % till att sänka gränsen för rattfylleri från dagens 0,2 

promille till 0 promille. Av de som tog sitt körkort på trafikskola instämde 36 % till detta.  

Fler av de studenter på högskolan som var medvetna om att deras föräldrar någon gång kört 

alkoholpåverkade svarade att det är acceptabelt att dricka en större mängd alkohol innan de 

ska köra bil inom en timme, än de vars föräldrar inte har kört alkoholpåverkade (Se bilaga I, 

figur 11).  

Av alla informanter hade 49 % varit iblandade eller känner någon som varit inblandad i en 

trafikolycka orsakad av alkohol. Bland de informanter som varit inblandade i eller kände 

någon som varit inbladad i en olycka orsakad av alkohol var det 93 % som instämde att de vill 

ha ett hårdare straff för rattfylleri. Bland de som inte hade varit med eller kände någon som 
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varit inblandad i en trafikolycka orsakad av alkohol instämde 87 % att de ville införa ett 

hårdare straff för rattfylleri (Se bilaga I, figur 12).  

Av alla som svarade att de tycker att det är acceptabelt att dricka en lättöl eller mer innan de 

ska köra bil har 92 % svarat att det aldrig är acceptabelt att köra bil med alkohol i blodet (Se 

bilaga I, figur 13). Av de som tyckte att det var acceptabelt att dricka en folköl eller mer en 

timme innan de skulle köra bil svarade 91 % att det aldrig är acceptabelt att köra bil med 

alkohol i blodet.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Flera frågor i enkäten var formulerade på samma sätt som de i TS-enkäten (Vägverket, 2009). 

Därför görs en jämförelse mellan de resultat som studien på högskolan visade och de resultat 

som framkom i 2009 års TS-enkät. 

Vanor 

Totalt var det 8 % av studenterna på högskolan som någon gång under de senaste 12 

månaderna hade kört bil efter att de druckit alkohol utöver lättöl. Männen var mer 

riskbenägna än kvinnorna. Många män ansåg att risken att drabbas av en olycka var liten och 

därför valde de att köra efter att de hade druckit alkohol. Resultaten på denna fråga skiljer sig 

inte från en jämförelse med vägverkets studie.  

Resultatet av studien på högskolan skiljde sig inte nämnvärt från det resultat Trafikverket 

presenterade i sammanställning av sin TS-rapport rörande unga vuxna i åldern 20-24 

(Vägverket, 2009). Det var dock skillnader mellan könen, de manliga studenterna körde oftare 

efter att de druckit alkohol än vad kvinnorna gjorde. Detta är inget avvikande mot hur det ser 

ut i undersökningar som är gjorda för hela landet. Detta bekräftas även i andra studier. 

McCarthy et al. (2006) studie Development of a Measure of Drinking and Driving som 

utfördes bland Collagestudenter i USA kommer fram till samma slutsats. Vidare avspeglar sig 

detta i attityder, då kvinnor ställer sig mindre positiva till att köra bil efter att de har druckit i 

jämförelse med män (Harré, Brandt & Dawe 2000).   
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Andelen studenter på högskolan som under de senaste 12 månaderna åkt med en 

alkoholpåverkad förare var något större vid en jämförelse med unga vuxna i samma 

åldersgrupp i övriga landet. Där gick det att se att den största skillnaden var bland männen. På 

högskolan var det procentuellt sett drygt dubbelt så många män som hade åkt med en 

alkoholpåverkad förare än vad den nationella undersökningen visade. Det kan tänkas att detta 

är en lokal trend i staden men det kan inte säkerställas på grund av urvalsmetoden i 

enkätstudien.  

Kvinnorna på högskolan åkte inte lika ofta med en alkoholpåverkad förare. I landet var 

kvinnor mer benägna att åka med en alkoholpåverkad förare än män, i studien på högskolan är 

förhållandet tvärt om. Detta förhållande bekräftas av Harré et al. (2000). De undersökte 

ungdomars vanor och attityder till alkohol och bilkörning, de fann att män oftare hade åkt 

med en alkoholpåverkad förare än kvinnor. Totalt var det var 46 % i denna studie som svarade 

att de åkt med någon alkoholpåverkad förare under de tre senaste månaderna. Den som 

framkommer i ovanstående studie bekräftar att unga vuxna i Sverige har en mindre tillåtande 

attityd till att åka med en alkoholpåverkad förare än unga vuxna i andra länder.  

Studier visar att faktorer som utbildningsnivå och socioekonomisk status inverkar på 

ungdomars benägenhet att åka med an alkoholpåverkad förare. Likaså är platsen där du bor en 

riskfaktor. De som bor i glesbygd åker oftare med en alkoholpåverkad förare (Paulin, 

Boudreau & Asbridge, 2006). Utifrån detta borde utbildningsnivån hos studenterna vara en 

skyddsfaktor. Med detta som utgångspunkt finns det anledning till att anta att studenterna på 

högskolan skulle vara mindre benägna att åka med en alkoholpåverkad förare än unga vuxna i 

samma ålder i resten av landet. Resultatet visar ett förhållande som är tvärt om, det kan 

förklaras med att informanterna valdes med ett bekvämlighetsurval och att antalet informanter 

var litet. 

McCarthy och Pedersen (2009) utförde en studie där de undersökte ungdomars erfarenheter 

av alkohol och bilkörning och hur detta påverkar deras syn till detta över tid.  Resultaten 

visade att ungdomar som kört alkoholpåverkade eller åkt med någon som kört 

alkoholpåverkad i större utsträckning såg alkohol och bilkörning som något farligt jämfört 

med de som inte haft någon erfarenhet av det. Dock tyckte de som kört eller åkt med någon 

som druckit att det var mer acceptabelt att vänner körde eller åkte med någon som druckit. 

Även de som haft körkort under en längre tid tyckte att det var mer acceptabelt att vänner åkte 
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med eller körde alkoholpåverkade (McCarthy et al., 2009). Detta belyser vikten av att 

erfarenheter i sin tur påverkar attityder.  

Trafikverkets formulering på en av frågorna i TS–enkäten skiljer sig lite ifrån den 

frågeställning studenterna på högskolan fick. Skillnaden på frågan var dock så pass marginell 

att författarna bedömde att det går att yttra sig om likheter och skillnader bland 

informanternas svar. Bland de studerande på högskolan svarade 43 % att de någon gång under 

de senaste 12 månaderna hade kört bil förmiddagen efter att de druckit sig berusade kvällen 

innan.  Bland de studerade i Trafiksäkerhetsenkäten var motsvarande siffra nästan 40 %. På 

högskolan fanns det dock en signifikant skillnad i detta beteende mellan män och kvinnor. 

Männen körde oftare på förmiddagen efter att de varit berusade kvällen innan. Att män är 

större risktagare när det gäller alkohol och bilkörning bekräftas av Chou et al. (2006). Där 

deras studie visar att män är mer riskbenägna och kör i större utsträckning efter att de druckit 

alkohol. 

 I Bjerres och Kostelas studie (2008) på alkolås i yrkestrafik gick det att se en markant 

höjning på positiva blåsningar under lördagen klockan 10.00 - 18.00 och söndagen klockan 

06.00-10.00, vilket kan tyda på dagen efter -körning. 

Även svaren på frågorna som gällde attityder påminde i vissa avseenden om TS-enkäten 

(Vägverket, 2009). 

Attityder  

Införande av alkolås är en viktig fråga för att öka trafiksäkerheten (Bjerre et al. 2007). Därför 

studerades de unga vuxna på högskolan för att ta reda på deras attityd till införande av alkolås 

i alla bilar. På högskolan var det 79 % som instämde i detta.  Även här visade sig att det var 

en signifikant skillnad mellan männen och kvinnorna på högskolan. Männen var mindre 

positiva till ett införande av alkolås i alla bilar. Jämfört med unga vuxna i åldern 20- 24 år i 

hela landet var studenterna på högskolan mer positiva än de övriga ungdomarna i landet till att 

införa alkolås i alla bilar.  

Hårdare straff och regleringar mot att köra alkoholpåverkad har en positiv effekt på 

trafiksäkerheten. Dock är det inte enbart hårdare straff som hjälper till att minska antalet 

olyckor, andra interventioner så som uppmärksamhet i media och andra preventiva åtgärder 

har också stor effekt (Voas, Tippetts & Fell, 2000).  I Studien på högskolan undersöktes de 

unga vuxnas attityder till att införa hårdare straff för rattfylleri. Det fanns tydliga skillnader 
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mellan männen och kvinnorna i deras attityder till straffet för rattfylleri. Männen var mindre 

positiva till att straffet för rattfylleri ska bli hårdare. Attityden bland studenterna på högskolan 

skiljer sig också från andra unga vuxna i landet. Det går att se en tendens att de unga vuxna på 

högskolan är mindre positiva till att införa hårdare straff för rattfylleri än unga vuxna i hela 

landet.  

Studier visar att det är fler som kör alkoholpåverkade när promillegränsen är högre. Därför är 

en sänkning av promillegränsen för rattfylleri en skyddsfaktor (Steptoe et al., 2004). Steptoe 

et al. (2004) föreslår sänkta promillegränser och åtgärder för att ändra attityderna hos de som 

kör alkoholpåverkade för att minska rattfylleriet. En sänkt promillehalt har minskat antalet 

olyckor i Sverige (Mann et al., 2001).  När studenternas attityder till en sänkt promillehalt för 

rattfylleri jämfördes med unga vuxna i övriga landet skiljde sig inte deras attityder nämnvärt. 

Studenterna på högskolan är lika positiva till en sänkning av gränsen för rattfylleri från 

dagens 0,2 promille till 0 promille som unga vuxna i resten av landet. På högskolan är det 34 

% som säger sig vara positiv till en sänkning av promillegränsen. Bland de unga vuxna i 

Trafikverkets enkät var det 36 % som ställde sig positiva till en sänkning av promillegränsen 

för rattfylleri.  En undersökning som gjorts av Folkhälsoinstitutet (2009) angående studenters 

alkoholvanor jämfört med icke-studenters alkoholvanor visar att var tionde student har ett 

riskfyllt drickande. Men i jämförelse med icke-studenter i samma åldersgrupper finns ingen 

skillnad. Det kan därför inte vara alkoholkonsumtionen bland studenterna på högskolan som 

gör skillnad med de resultat som Trafikverket kommit fram till i sin Trafiksäkerhetsenkät. 

Dock finns det ett samband mellan den totala alkoholkonsumtionen i landet och antalet 

trafikolyckor. Andelen trafikolyckor ökar i takt med en högre alkoholkonsumtion. (Sporre, 

2004).  

I studien på högskolan framgår det tydligt att män är mer benägna ta risker i trafiken än 

kvinnor. Det avspeglas i de frågor som berör vanor i trafiken det vill säga åka med en berusad 

förare och köra berusad. Männen ansåg i större uträckning än kvinnorna att risken för att 

drabbas av en olycka när de körde efter att ha druckit alkohol var liten. Männens attityder 

skiljer sig även de från kvinnornas och det finns en signifikant skillnad. Om det skulle vara 

lagligt att köra alkoholpåverkad skulle männen göra det i större utsträckning än kvinnorna. 

Det finns även en signifikant skillnad mellan män och kvinnor när det gäller deras vanor att 

köra bil förmiddagen efter att de varit berusade kvällen innan.  
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Jämfört med internationella studier bland universitetsstudenter som genomförts ligger 

studenter på högskolan under snittet när det gäller att köra alkoholpåerkad. Bland männen i 

studien Drinking and driving in university students: an international study of 23 countries 

(Steptoe et al., 2004) är det 20 % som kört berusade, och 7 % av kvinnorna som kört 

berusade. De mest extrema förhållandena i den internationella studien kom från USA där 43 

% av männen och 28 % av kvinnorna rapporterade att de kört bil efter att ha druckit för 

mycket dvs. att de antog att de låg över den tillåtna promillegränsen för att köra bil. Utifrån 

detta perspektiv kan det tyckas att de resultat som studien på högskolan visade var positiva. 

För att få en mer rättvis jämförelse bör alla resultat jämföras med studier som är genomförda i 

Sverige. Även Chou et al. (2006) studie visar att yngre män är mer riskbenägna än kvinnor 

och oftare kör alkoholpåverkade. Detta bekräftar de resultat som framkom i studien som 

utfördes på högskolan.  

Det finns en signifikant skillnad i attityder mellan de som har körkort och de som inte har 

körkort. De som inte har körkort var mer positiva till att åka med en alkoholpåverkad förare 

än de som har körkort. Något givet svar på varför det förhåller sig på detta sätt finns inte. En 

av anledningarna kan vara att körkortsinnehavarna var mer medvetna om riskerna i trafiken än 

de som inte har körkort genom den riskutbildning de fått genom sitt körkortstagande 

(Transportstyrelsen 2010).  

I studien jämfördes de som tog körkort privat och de som tog körkort via trafikskola. En 

övervägande majoritet tog körkort via trafikskola. I jämförelse mellan de två grupperna fanns 

det skillnad i attityden till att åka med en alkoholpåverkad förare. Där de som tog körkort 

privat var mindre avståndstagande till att åka med en alkoholpåverkad förare, dock var det 

ingen signifikant skillnad.   

För att se om det fanns samband mellan föräldrarnas vanor och de vanor och attityder som de 

unga vuxna har i föreliggande studie, gjordes en jämförelse mellan de vars föräldrar kört 

alkoholpåverkade och de som inte har några föräldrar som kört alkoholpåverkade. Skillnad 

fanns på frågan som berörde hur mycket är acceptabelt att dricka innan du ska köra ett 

motordrivet fordon inom en timme. De unga vuxna som var medvetna om att deras föräldrar 

kört alkoholpåverkade ansåg att det var acceptabelt att dricka större mängder alkohol innan de 

skulle köra än den gruppen vars föräldrar inte kört alkoholpåverkade. Föräldrarna kan därför 

påverka sina barn i deras attityd till alkohol och bilkörning. Om de unga vuxna vet att deras 

föräldrar kört alkoholpåverkade, kan de få en bild av att det är acceptabelt att göra detta. Det 
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är därför viktigt att föräldrarna, som är förebilder för sina barn, föregår med att gott exempel. 

Innebörden av föräldrars påverkan hos unga vuxna fastslås i en amerikansk studie. Studien 

berör de mekanismer som är preventiva för att unga vuxna inte ska köra alkoholpåverkade. 

Studien visar att föräldrar genom sina åsikter påverkar sina barn till att bli medvetna om de 

risker rattfylleri innebär. Det fastslås också att föräldrarnas egna vanor när det gäller alkohol 

och bilkörning i stor grad påverkar de unga vuxnas vanor (Chen, Grube, Nygaard & Miller, 

2008). Beteende och attityder till alkohol och bilkörning hör ihop. Unga vuxna behöver 

förebilder som de kan se upp till och sen ta efter deras beteende (Leadbeater et al., 2008).  

Nästan hälften av alla tillfrågade i studien på högskolan har varit inblandad i eller känner 

någon som varit inblandad i en trafikolycka som varit orsakad av alkohol. När det gjordes en 

jämförelse mellan de individer som varit inblandade eller känner någon som varit iblandad i 

en trafikolycka orsakad av alkohol med de som inte varit det, finns en skillnad till deras 

attityd till hårdare straff för rattfylleri. De som har erfarenhet av en sådan olycka vill i större 

utsträckning att straffet för rattfylleri skall vara hårdare, dock var det ingen statistisk 

säkerställd skillnad. Det kan bero på att upplevelsen av själva olyckan och dess konsekvenser 

får en avskräckande effekt. Därför kan det tänkas att de som varit berörda vill ha ett hårdare 

straff för de som gör sig skyldiga till rattfylleri.   

Drygt 90 % av de som svarat att det är acceptabelt att dricka en lättöl eller mer en timme 

innan de ska köra bil anser att de aldrig är acceptabelt att köra bil med alkohol i blodet. En 

rimlig förklaring till detta kan vara att de tror att alkoholen skall ha hunnit förbrännas av 

kroppen under den tiden, eller att deltagarna ansåg att det är så låg alkoholhalt i lättöl att de 

inte skulle komma upp i 0,2 promille. Efter detta undersöktes hur många av informanterna 

som svarat att det aldrig är acceptabelt att köra bil med alkohol i blodet och som samtidigt 

kryssat i att det är acceptabelt att dricka en folköl eller mer en timme innan de skulle köra ett 

motordrivet fordon. Det visade sig att av de som tyckte att det var acceptabelt att dricka en 

folköl eller mer en timme innan de skulle köra bil svarade 91 % att det aldrig är acceptabelt 

att köra bil med alkohol i blodet.   

Resultatet av jämförelserna mellan de båda studierna visar att det finns skillnader mellan den 

nationella undersökningen och den studie som genomfördes på högskolan bland unga vuxna i 

åldern 18-24 år. Högskolestudenterna visar en mer tillåtande attityd till alkohol och bilkörning 

än vad den nationella undersökningen visar. Likaså är det med de frågor om vanor som gjorts.  
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Metoddiskussion 

Resultatet från enkätstudien på högskolan jämfördes med Trafikverkets Trafiksäkerhetsenkät 

från 2009. Trafikverkets enkät gjordes på unga vuxna i åldern 20-24 år. Den studie som 

genomfördes på högskolan gjordes med informanter i åldern 18-24 år. Åldersskillnaden på 

informanterna i de olika studierna gör att det inte gick att göra en exakt jämförelse. Dessutom 

är urvalet i enkätstudien på högskolan ett bekvämlighetsurval, därför blir det ingen statistisk 

exakt jämförelse. Frågorna är dock i fem av sex fall identiska och det går att se tendenser i 

jämförelse mellan resultaten. Skillnaderna i tendenser mellan studenterna på högskolan och 

unga vuxna i resten av landet kan bero på att de som deltog i studien på högskolan valdes ut 

genom ett bekvämlighetsurval. I analysen har de som inte kan ta ställning räknats bort, det vill 

säga, svarat vet ej på frågorna med sådant svarsalternativ.  

Frågorna utformades så det inte gick att säga i vilken ort, miljö eller vart deltagarna hade åkt 

med någon eller kört alkoholpåverkad. Studien på högskolan tar inte upp i vilket sammanhang 

studenterna åkte med en alkoholpåverkad förare. Därför går det inte att säga att det är 

högskolemiljön eller studentlivet som är den största faktorn till att de unga vuxna studenterna 

valde att åka med en alkoholpåverkad förare.  

I sammanställningen har de som svarat instämmer delvis och instämmer helt värderats som 

positiva i attitydfrågorna.  

I enkäten var det ett stort internt bortfall på fråga 19. ”Vad får dig att avstå från att köra när 

du druckit alkohol?”. Flertalet av deltagarna ringade in fler än ett svarsalternativ. Detta trots 

att det gavs både skriftlig och muntlig information om att endast ett svarsalternativ skulle 

anges. Frågan hade många möjliga svar, och det är en fråga som kanske berörde 

informanterna. Detta är de rimliga anledningarna till det stora interna bortfallet. I efterhand 

anser författarna att frågan kunde formulerats om och gjorts som en skattningsskala där 

informanterna skulle rangordnat svarsalternativen utifrån vad de tyckte var viktigast. För att 

förhindrat detta kunde frågan formulerats om så att det stod: Vad är det som mest får dig att 

avstå från att köra bil när du druckit alkohol? Resultatet på den frågan blev därför inte vad 

författarna räknade med. I fortsatta studier bör därför frågan formuleras om. På frågan 

”Känner du någon som varit med i en olycka där alkohol varit inblandat?” kan det vara så att 

om någon i klassen varit med i en sådan typ av olycka kan andelen som känner någon öka. 

Detta en faktor som inte tagits hänsyn till, men det ska tas i akt när svaren tolkas.  
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För att dra mer generella slutsatser kunde urvalsmetoden varit annorlunda, slumpässigt urval 

på högskolan, samt ett större antal informanter. Dock begränsades författarna av tid och 

resurser vilket försvårade detta. För fortsatta studier kan dock ett större urval av informanter 

rekommenderas. 

Enkäten utformades utifrån syftet med studien. Frågorna utformades för att vara jämförbara 

med andra studier, samt specifika för att få ny kunskap om unga vuxnas attityder till alkohol 

och bilkörning. Genom att utföra en förstudie på enkäten skapades en större validitet, då 

resultaten och den feedback som förstudien gav hjälpte till att utveckla enkäten. (Patel & 

Davidsson, 2003).  

Informanterna i studien är anonyma och detta gör att svaren i större utsträckning blir 

trovärdiga. Att studien utfördes i skolmiljö och i samband med förläsningar gjorde att 

svarsfrekvensen blev hög. Innan enkäten delades ut gavs en tydlig och objektiv beskrivning 

av syfte och informanterna instruerade tydligt om hur enkäten skulle fyllas i. Utifrån de svar 

som gavs bedömer författarna att informanterna svarade ärligt. Deltagandet var nästintill 

hundraprocentigt och det var endast på en fråga som det interna bortfallet kan ses som 

ovanligt stort. Detta på grund av frågans formulering (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Konklusion 

Det var 8 % av studenter som under det senaste året kört bil efter att de druckit alkohol utöver 

lättöl. Totalt var det 15 % av de tillfrågade som någon gång under de senaste 12 månaderna 

åkt med en berusad förare. Det fanns signifikanta skillnader i vanor och attityder mellan män 

och kvinnor. Männen var mer riskbenägna både vad det gäller vanor och attityder.  

 

Implikation 

För att skapa större förståelse för de unga vuxna högskolestudenternas vanor och attityder till 

alkohol och bilkörning föreslås att en kvalitativ studie görs. När denna är gjord föreslås en 

ytterligare kvantitativ studie utifrån ett större slumpmässigt urval studenter på högskolan. 

Detta för att det ska vara möjligt att göra statistisk säkerställd jämförelse med unga vuxna i 

övriga landet. Den nya studien bör även fokusera mer på de punkter som ska jämföras och 
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även innefatta frågor som berör vilket sammanhang studenterna körde efter att de druckit 

alkohol eller åkt med en alkoholpåverkad förare. Detta för att se om det är ett problem kopplat 

till högskolan eller inte. Efter detta kan en eventuell preventiv intervention införas om det 

finns ett problem. 
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  Bilaga I 

 

Figur 1 "Har du B-körkort?" Total fördelning 

 

N = 268 

Figur 2 "Hur tog du körkort?" En översiktsbild 

 

N = 211 

Figur 3 " Vet du med dig att dina föräldrar någon gång kört alkoholpåverkade?" Total 

fördelning 

 

  N = 224 



 
 

Figur 4 "Har du någon gång varit med i eller känner någon som varit inblandad i en 

trafikolycka där alkohol varit inbladat?" Fördelning bland de tillfrågade 

 

N = 266 

Figur 5 ”Har du under de senaste 12 månaderna åkt med någon förare som varit 

påverkad av alkohol?” Andelen tillfrågade som svarade ”Ja”,” Nej”, eller ”Vet ej” 

 

 

N = 268 

Figur 6 "Har du under de senaste 12 månaderna åkt med någon förare som varit 

påverkad av alkohol?" Fördelning mellan män och kvinnor 

Procent 

 

N=268, P = 0,018  



 
 

Figur 7 Fördelningen bland de som svarade ”Ja” på fråga 6, "Vad fick dig att åka med 

någon som kör alkoholpåverkad?" 

Antal 

 

N = 34 

Figur 8 Andelen som under de senaste 12 månaderna kört bil efter dem druckit alkohol 

utöver lättöl. 

 

N = 267 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figur 9, Fördelning av män och kvinnor som svarade på frågan ”Har det hänt någon 

gång under de senaste 12 månaderna kört bil efter du druckit alkohol utöver lättöl?” 

Procent 

 

N = 267, P = 0,024 

Figur 10 "Om det inte vore straffbart att köra med alkohol i blodet skulle jag kunna 

tänka mig att göra det" Män och kvinnor attityder 

Procent 

 

N = 265, P = 0,001  

 

 

 

 



 
 

Figur 11 "Hur mycket är det ok att dricka innan du ska köra ett motordrivet fordon 

inom 1 timme?" Jämförelse mellan de som svarat "Ja", "Nej" och "Vet ej" på frågan 

om deras föräldrar någon gång kört alkoholpåverkade 

Procent 

 

N = 213,P = 0,289  

Figur 12 "Straffet för rattfylleri borde vara hårdare" Jämförelse mellan de som varit 

inblandade i en olycka eller inte 

Procent 

 

N = 264 P = 0,09 



 
 

Figur 13 "När är det acceptabelt att köra bil med alkohol i blodet?" Översikt över de 

som svarat att det är okej att dricka en lättöl eller mer inom en timme innan de ska köra 

bil 

 

N = 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga II 

 

 Enkät angående vanor och attityder till alkohol och bilkörning  

I alla frågor där ordet ”alkoholpåverkad” förekommer avses: ”då man kan anta att alkoholhalten i 

blodet är 0,2 promille eller mer”.  

Ringa endast in ett svarsalternativ per fråga.  

1. Kön  

Man Kvinna  

2. Ålder  

18-24  25-35  35+  

3. Har du B- körkort?  

Ja  Nej  

4. Om ja på fråga 3, hur tog du ditt körkort?  

Trafikskola  Privat  

5. Är du helnykterist?  

Ja  Nej  Vill ej svara  

6. Har du under de senaste 12 månaderna åkt med någon förare som varit påverkad av alkohol?  

Nej  Ja, 1-3 ggr  Ja, 4-6 ggr  Ja, 7-10 ggr  Ja, 10< ggr  Vet ej  

7. Om Ja på fråga 6, vad fick dig att välja att åka med någon som kör alkoholpåverkad?  

Dålig kollektivtrafik  

Liten risk för olycka  

Brist på nyktra förare  

För dyrt med taxi  

Annat______________________________________________________________________  

8. Om Nej på fråga 6, vad får dig att avstå från att åka med någon som kör alkoholpåverkad?  

Aldrig hamnat i den situationen  

Risken att bli skadad  

Moraliskt fel  

Risken för att bli upptäckt  

Annat_____________________________________________________________________  



 
 

9. Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att du kört bil efter att du druckit 

alkohol utöver lättöl?  

Nej  Ja, 1-3 ggr  Ja, 4-6 ggr  Ja, 7-10 ggr  Ja, 10< ggr  

10. Om ja, vad var det som fick dig att köra  

Dålig kollektivtrafik  

Liten risk för olycka  

Brist på nyktra förare  

För dyrt med taxi  

Annat_____________________________________________________________________  

11. Har du någon gång hindrat någon från att köra alkoholpåverkad?  

Ja  Nej  Vet ej  

12. Vet du med dig att dina föräldrar någon gång kört alkoholpåverkade?  

Ja  Nej  Vet ej  

13. Har du någon gång varit med i en trafikolycka där alkohol varit inbladat?  

Ja  Nej  

14. Känner du någon som varit med i en trafikolycka där alkohol varit inblandat?  

Ja  Nej  

15. Om du varit ute och festat i berusat tillstånd till klockan 03.00, vilket tid skulle du då välja att 

köra bil dagen efter?  

Kl. 06-10  10-14  14-18  18-22  efter mer än ett dygn  

16. Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att du varit berusad en kväll och kört 

bil förmiddagen därpå?  

Ja  Nej  

17. Hur mycket tycker du det är ok att dricka innan du skall köra ett motordrivet fordon inom 1 

timme?  

Inget alls  En lättöl  En folköl  En starköl  Ett glas vin  Mer än ovanstående alternativ  



 
 

18. När är det acceptabelt att köra bil med alkohol i blodet?  

Aldrig  

När jag är på fest och det inte finns några andra sätt att ta sig hem på  

När jag är på väg till ett viktigt möte  

Det är alltid okej att köra alkoholpåverkad  

Annat_____________________________________________________________________  

19. Vad får dig att avstå från att köra då du har druckit alkohol?  

Rädslan för att orsaka en olycka och skada sig själv  

Rädslan för att orsaka en olycka och skada andra  

Rädslan för att förlora körkortet  

Rädsla för att hamna i fängelse  

Annat_____________________________________________________________________  

 

 

Härefter kommer frågor graderade från 1 till 5 där 1= Tar helt avstånd ifrån, 2= Tar delvis 

avstånd ifrån, 3= Varken eller, 4=Instämmer delvis och 5= instämmer helt.  

20. Jag skulle åka med någon som kör alkoholpåverkad.  

              Tar helt avstånd ifrån                      Instämmer helt.  

1  2  3  4  5  

21. För en duktig bilförare spelar inte lite alkohol någon roll för körprestationen.  

            Tar helt avstånd ifrån                      Instämmer helt.  

1  2  3  4  5  

22. Det finns tillfällen då det är ok att inte hindra någon från att köra rattfull.  

            Tar helt avstånd ifrån                      Instämmer helt.  

1  2  3  4  5  

23. Alla bilar borde utrustas med alkolås där ett utandningsprov krävs varje gång bilen skall startas.  

            Tar helt avstånd ifrån                      Instämmer helt.  

1  2  3  4  5  



 
 

24. Om kollektivtrafiken varit bättre så hade fler avstått från att köra bil dagen efter de varit 

alkoholpåverkade.  

             Tar helt avstånd ifrån                      Instämmer helt.  

1  2  3  4  5  

25. Gränsen för rattfylleri borde gå vid 0 promille och inte som nu vid 0,2.  

             Tar helt avstånd ifrån                      Instämmer helt.  

1  2  3  4  5  

26. Straffet för rattfylleri borde vara hårdare.  

              Tar helt avstånd ifrån                      Instämmer helt.  

1  2  3  4  5  

27. Jag anser att det skall vara lika hårt straff för att bli tagen dagen efter man druckit som att köra 

vid själva festtillfället.  

              Tar helt avstånd ifrån                      Instämmer helt.  

1  2  3  4  5  

28. Rädslan för att orsaka en olycka avskräcker mig från att köra alkoholpåverkad  

             Tar helt avstånd ifrån                      Instämmer helt.  

1  2  3  4  5  

29. Rädslan för att åka fast avskräcker mig från att köra alkoholpåverkad.  

             Tar helt avstånd ifrån                      Instämmer helt.  

1  2  3  4  5  

30. Om antalet poliskontroller skulle öka skulle fler dra sig från att köra dagen efter.  

             Tar helt avstånd ifrån                      Instämmer helt.  

1  2  3  4  5  

31. Om det inte vore straffbart att köra med alkohol i blodet skulle jag kunna tänka mig att göra 

det.  

              Tar helt avstånd ifrån                      Instämmer helt.  

1  2  3  4  5  

 

 


