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Sammanfattning

Intresset för ämnet alkohol och trafik uppkom med den intensiva debatt som förts i media den

senaste tiden när det gäller det ökande rattfylleriet i allmänhet och i synnerhet rattfylleriet

bland ungdomar. En vanlig dag kör omkring 16 000 personer påverkade på våra vägar.

Alkohol i samband med bilkörning är en vanlig orsak till dödsolyckor.

Syftet med denna studie är att undersöka vilka krav som finns från myndigheterna, på hur en

trafikskola ska bedriva sin utbildning, och hur trafikskolan anser att de utbildar sina elever i

ämnet alkohol och trafik.

Vi har använt oss av kvalitativ metod, för att få en bättre helhetssyn inom ämnet och en

djupare förståelse.

 Resultatet grundar sig på intervjuer med åtta trafiklärare vid åtta olika trafikskolor runt om i

landet.

Resultatet visar att trafikskolor i sin undervisning ska använda sig av en kursplan utgiven från

vägverket. Kursplanen ska ge trafikskolorna riktlinjer hur undervisningen ska bedrivas.

Kursplanen är inte liktydig med undervisningsplan vilket betyder att trafikskolorna och

lärarna själva har stora möjligheter att planera utbildningen.

I utbildningen använder sig körskolorna i stor utsträckning av STR:s utbildningsmateriel. Att

försöka påverka eleverna med hjälp av olika videofilmer är en vanlig metod. Det är även

vanligt att körskolorna bjuder in externa föreläsare som till exempel polis eller en person som

tidigare är dömd för rattfylleri.

Den allmänna uppfattningen bland trafiklärare är att mer tid skulle behöva avsättas åt alkohol

och drogmomentet. Eftersom att teoriutbildningen inte är obligatorisk finns farhågorna att

eleverna tappar intresset och uteblir från lektionerna om teorimomentet utökas.

Vi kan konstatera att det finns ett stort utbud av utbildningsmateriel men att svårigheterna

består i att väcka intresse och påverka attityder hos eleverna.
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Trafikmiljön är något som alla människor berörs av. Därför bör det vara i allas intresse att den

är så trygg och säker som möjligt. Den största delen av alla resor sker på vägen. De senaste

åren har antalet bilar ökat kontinuerligt. År 2000 fanns det ca 4 miljoner personbilar i den

svenska trafiken. Utöver det rullar det nästan 1 miljon övriga fordon på våra vägar. Med

antalet fordon ökar också antalet olyckor.

 Om alla följde trafikreglerna skulle de flesta av olyckorna kunna undvikas. Den vanligaste

brottstypen i Sverige är trafikbrottet. År 2000 rapporterades 380 000st trafikbrott. Av dessa

var 16 000 rattfylleribrott. Trots de ansträngningar som görs i Sverige dödas drygt 500 och

många fler skadas varje år i trafikrelaterade händelser.1

 Av de som satt bakom ratten och avled var 28 % rattfulla. Ser man till enbart till

åldersgruppen 15-24 år så är siffran 38 %. Enligt Vägverkets alkoholexpert Hans Laurell

verkar det dessvärre inte finnas några tecken på någon avmattning. Den genomsnittliga

promillehalten bland de förare som avled var 1,4 promille (grovt rattfylleri 1,0 promille).  Det

verkar som om det i huvudsak är två kategorier av människor som kör bil i berusat tillstånd,

ungdomar och personer med alkoholproblem.2 Av dessa är ca 10 % kvinnor men antalet

verkar öka år efter år. De flesta som kör har alkoholproblem men det finns också en del som

helt enkelt chansar att det skall gå bra.

Utöver detta så kör, enligt en beräkning från VTI, ca 16 000 personer rattfulla varje dag i

Sverige. 3 Trots detta så sägs det att det är ganska få i Sverige som kör rattfulla sett på en

årsperiod. 0,2% av alla som färdas på våra vägar är rattfulla. Det kan verka vara en behaglig

siffra, men om man räknar ut det totala antalet under ett år så innebär det att mer än 5 260 000

resor görs utav berusade förare (1996-97).

                                                            
1 Alkohol droger & trafik. Vägverket
2 www.str.se. 2003-11-18
3 www.mhf.se 2003-11-18
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1.2  Kalla fakta

• Man löper 13 gånger högre risk att dödas om man kör med 0,5-1,0 promille alkohol i

blodet.

• Risken ökar med 100 gånger om man kör med 1,0-1,5 promille. Över 1,5 promille ökar

risken 550 gånger.

• Är man mellan 18-24 år och har mer än 0,5 promille ökar risken att dödas hela 900

gånger. Detta beror på en kombination av bristande körvana och alkoholintaget.

• Av de berusade förarna som dör i trafiken är ungdomar överrepresenterade.

• Bland de fall av rattfylla som rapporteras är de flesta i samband med singelolyckor.

• Den totala alkoholkonsumtionen beräknas vara 10 liter per vuxen och år. Mellan 1996 och

2000 var det en ökning med 13%.  En ökning av den totala alkoholkonsumtionen ger

direkt utslag på trafiknykterheten.

• Cirka 30% av landets gymnasieelever har någon gång åkt med en rattfull förare.

• 60% av ungdomar mellan 18-24 år har någon gång åkt med en rattfull förare.

• Ungefär hälften av de som döms för rattfylleri i Sverige saknar körkort.

• Gränsen för rattfylleri i Sverige ligger på 0,2 promille (1,0 grovt rattfylleri). Det kan räcka

med en folköl för att överskrida rattfyllerigränsen.4

Det var med dessa dystra siffror som bakgrund som vi valde att skriva om rattonykterhet och

trafik. Eftersom riskerna för att förolyckas är störst för ungdomar beslutade vi oss för att

undersöka vad trafikskolorna har för utbildning att erbjuda sina elever med inriktning på

alkohol.

                                                            
4 www.rattfull.nu  2003-11-18
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 1.3  Lagen, vad säger den?

Med rattfylleri menas att en person som kör ett motordrivet fordon

• Har druckit så mycket alkohol att alkoholkoncentrationen i blodet är minst 0,2 promille

eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften.

• Har använt narkotika så att det finns något narkotiskt ämne kvar i kroppen. (detta gäller ej

om det är efter läkares ordination)

• Är så påverkad av alkohol eller något annat medel så att hon eller han inte kan köra på ett

betryggande sätt.

Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom återkallas

körkortet under en tid av 1-12 mån. Om brottet är grovt kan straffet bli fängelse upp till två år

och återkallat körkort under en tid av 12-36 mån.

Rattfylleri kan betraktas som grovt om föraren

• Hade en alkoholkoncentration i blodet på minst 1,0 promille eller 0,5 milligram per liter

utandningsluft.

• Annars var avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel.

• Körde på sådant sätt att det innebar påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Med motordrivet fordon avses även moped, motorcykel, snöskoter och andra terrängfordon.

Man kan alltså dömas till fängelse och få sitt körkort återkallat om man i berusat tillstånd kört

snöskoter eller till och med åkgräsklippare.

Lagbestämmelserna finns i lagen om straff för vissa trafikbrott (1951:649)5

                                                            
5 Alkohol droger och trafik. Vägverket



4

1.4  Förarprov

Efter avslutad teoretisk utbildning är det till slut dags för eleverna att göra vägverkets

teoretiska kunskapsprov. Vi var nyfikna på hur stor del av det provet som är inriktat på

alkoholkunskaper.

Förarprovet för behörighet (B) finns i tre olika versioner. Vilken version som eleven får till

uppgift att besvara beror helt på slumpen. Provet innehåller 70 frågor varav 5 stycken är

testfrågor vilka inte räknas in i resultatet. Maxpoängen är alltså 65 och för ett godkänt resultat

måste eleven minst ha 52. Av dessa 70 frågor är det bara 2-3 som behandlar alkohol och dess

verkningar.

Det teoretiska förarprovet skall spegla kursplanen och den största vikten ligger på rena

kunskapsfrågor angående trafik.

Detta innebär att det är möjligt att svara helt fel på de frågor som rör alkohol och ändå passera

med ett godkänt resultat.
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1.5  Kursplan – för förarutbildning i behörighet B

1.5.1  Utbildningens inriktning

I en del av arbetet med att minska antalet onyktra förare på våra vägar har makthavarna

bestämt att det i förarutbildningen ska finnas utbildning om alkohol och trafik. Utbildningens

inriktning och mål behandlas i en kursplan som talar om vad utbildningen skall leda till och

omfattar därför en beskrivning av de prestationer som eleven förväntas kunna utföra efter

genomgången utbildning.

I utbildningens upplägg står klart att kursplanen inte ska tolkas som densamma med en

undervisningsplan. Det ligger i lärarens uppgift att planera utbildningsmomentens

ordningsföljd, metodik, detaljinnehåll mm. Utbildningen ska anpassas efter elevens

förutsättningar och delas upp i lämpliga portioner.

Läraren ska se till att eleven har aktuella läromedel och uppmuntra eleven att läsa på egen

hand.

I kursplanen finns det tre kapitel som mer eller mindre tar upp vilka kunskaper eleven ska

inneha efter utbildningen i alkohol och trafik.

De tre kapitel som främst aktualiserar problemen  handlar om funktionsnedsättande faktorer,

attityder och olyckstyper.

1.5.2  Funktionsnedsättande faktorer

Efter utbildningen skall eleven kunna

• Beskriva hur människan reagerar på alkohol med avseende på:

- syn

– reaktionsförmåga

– omdöme

– självförtroende

– koordination

• Redogöra för olika aspekter på när en människa efter att ha konsumerat en angiven mängd

alkohol kan vara lämplig som fordonsförare

• Ange orsaker till varför människor kör trots att de druckit alkohol
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1.5.3  Attityder

Efter utbildningen skall eleven kunna:

• Visa gott omdöme och medverka till att olycka förebyggs genom att:

- inse att andra, även vana trafikanter handlar fel, alltifrån att strunta i stopplikt till att köra

påverkade av starka drycker eller andra stimulerande eller bedövande ämnen och anpassa

körningen till detta.

1.5.4  Olyckstyp

Efter utbildningen skall eleven kunna:

• Med hjälp av ett översiktligt diagram känna igen olyckstalen/olycksutvecklingen för det

totala antalet:

- alkoholrelaterade olyckor per år6

1.5.5  Trafikskolan bestämmer

Som tidigare nämnts så är kursplanen inte liktydig med en undervisningsplan. Det är

bilskolans och lärarens ansvar att med stöd och riktlinjer från kursplanen utforma hur man

bäst ska bedriva utbildningen. Körskolans uppgift är att i slutändan se till att eleven uppfyller

uppställda krav på kunskap.

                                                            
6 Kursplan för förarutbildning behörighet B, Trafikskolornas Service AB, 1993
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1.6  Ungdomars attityder

Enligt en undersökning gjord av Mats Haglund, doktor i trafikpsykologi vid Uppsala

universitet, kan var femte elev på gymnasiet tänka sig att köra rattfull. Lika många skulle

kunna tänka sig att sätta sig som passagerare i en bil som framförs av en rattfull förare.

Ungdomar som dricker alkohol en gång i veckan eller oftare har också en mer tillåtande

inställning till att köra bil i berusat tillstånd. Det är oftare killarna som har denna inställning,

tjejer har generellt en sundare inställning till alkohol och bilkörning.

Majoriteten av ungdomarna tror att risken för upptäckt och lagföring är liten. Killarna tror

också att risken för att råka ut för en trafikolycka med personskador är måttlig.

Enligt Tom Bjerver, vd för MHF, är det inte ungdomarna som det är fel på utan metoderna för

inlärningen. Om man skall förvänta sig ansvarstagande i vuxen ålder måste man starta

normbildning tidigt. Gärna redan i skolan.7

1.6.1  Ta bilnycklarna från en onykter kompis

Den som har färskt körkort och kör onykter utgör en ohyggligt stor fara i trafiken. En promille

i blodet ökar olycksrisken 900 gånger för ungdomar 18-25.

För att ta reda på unga människors åsikter om alkohol och bilkörning gjorde tidskriften

Trafiksäkerhet i norr en intervju med sex killar och tjejer som gick sista året på gymnasiet och

just skaffat sig körkort.

- tidigare, på högstadiet, fick vi mycket information om alkohol och narkotika. Lite väl

mycket kanske och det kunde kännas överdrivet, som att man skulle dö direkt eter att ha

tagit något, säger en av de intervjuade. Ofta var det lärare som utan egen erfarenhet som

informerade. Om det är någon med egna erfarenheter som berättare ger det mycket mer

effekt. Man får en känslomässig påverkan.

- Att bli tagen av polisen – det är ungdomar rädda för. Men ingen pratar om vilken dålig

bilförare man är med alkohol i kroppen. Vilka risker man skapar.

                                                            
7 www.mhf.se  2003-11-18
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Det säger Emma Asserud, 18 år och nybliven körkortsägare. Hon tycker att både

trafikskolorna och gymnasieskolorna skulle kunna göra mer för att visa hur farligt det är att

köra med alkohol i kroppen.

Vad gör man då om det är en fest och någon får idén att köra bil onykter? Alla intervju

personer hade varit med om händelsen – att killar på en fest har fått såna tankar, aldrig en tjej,

men vad gör man?

Att ringa polisen och ange en kompis ansågs var för svårt, men att det gick bra att hota med

att ringa föräldrarna menar flera vara bättre.

Varför skulle man inte kunna ringa polisen om man vet att det kan betyda att man räddar livet

på kompisen och på andra trafikanter?

- man sätter inte dit en kompis, det är en hedersgrej. Man kanske blir ovänner för livet.

1.6.2  Kan en film påverka

Ungdomarna i intervjun berättar att de under körkortsutbildningen hade en lektion om

riskerna med alkohol i trafiken. Den leddes av en polis och ”det var väl bra” sägen en av

ungdomarna.

- Men det var mycket siffror och statistik och sånt är svårt att minnas. Nu efteråt kommer

jag inte ihåg det. Man är så uppfylld av att klara av att ta körkort.

Ungdomarna är överrens om att det skulle vara med effektivt om man visade en film som

visar hur dåligt man kör med alkohol i kroppen och en intervju med nån som har gjort det.

Helt enkelt inslag som talar mer till känslan.

Det är lättare att ta till sig argument från direkta exempel, från folk med egen erfarenhet.

Under sina tre år på gymnasiet har de inte fått någon vidare alkoholinformation.

Vidare tror ungdomarna att det skulle behövas mer information i skolan. Inte allmänt om

alkohol, men om det görs med koppling till trafik och körkort. Vilket är aktuellt för personer i

körkorts ålder.8

                                                            
8 Trafiksäkerhet i norr. Vägverket 2001  sid 6-7
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1.6.3  Identifikation

I en rapport från vägverket har man låtit utvärdera kostnadsfria seminarium som har letts av

informatörer med självupplevd erfarenhet från rattfylleri och trafikolyckor. Seminarierna som

utförts i gymnasieskolor i Stockholms och  Gotlands län har visat att ungdomarna tycker att

föreläsarnas egen fysiska ålder verkat som en svaghet som bottnar i att åldern har fungerat

som ett hinder för identifikation. Elever vill kunna känna igen sig vilket är svårt när

föreläsarna är mer än dubbelt så gamla som åhörarna själva.

När känslan av identifikation infinner sig blir informationen intressantare, berörande och

tankeväckande. Det är viktigt att visa det bredare perspektivet för ungdomarna. Det är viktigt

att visa att det är okunskap att associera rattonykterhet, grovt uttryckt till medelåldersmän

med alkoholproblem, utan att förklara att verkligheten visar att rattonykterhet även berör

yngre, vanliga människor, människor utan alkoholproblem.

Att ge ungdomar insikten att de faktiskt själva kan hamna i rattonykterhets situationer då de

själva kör, åker med eller försöker hindra annan från att köra inte är otänkbart.

Många ungdomar saknar insikten om att man själv kan bli drabbad. Tankar av typen ” det

händer inte mig” är vanlig. För att skapa en närhet och känsla av identifikation fick ungdomar

som deltog i de kostnadsfria seminarierna se en film som handlade om ungdomar som festar

och har roligt på en midsommarafton. Ungdomarna som såg filmen kunde snabbt identifiera

sig med ungdomarna i filmen då situationen i hög grad känts verklig och att den låg nära

ungdomarna egen vardag.

Hur pass stark upplevelsen med filmen och övriga information vad gäller attityd till att vara

negativ till alkohol i trafiken är till stor del beroende på vilket tidigare attityder och

erfarenheter varit, många har olika utgångslägen och för dem som redan tidigare haft negativ

inställning till alkohol och bilkörning har efteråt haft ännu starkare negativ övertygelse att

alkohol inte hör hemma i trafiken.9

                                                            
9 Vägverket. Trafiknykterhetsinformation på gymnasieskolan, Rap 2002:0501
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1.7  Syfte

Syftet med denna studie var att undersöka vilka krav som finns från myndigheterna,  på hur

en trafikskola ska bedriva sin alkoholutbildning, och hur trafikskolan anser att de utbildar sina

elever i alkohol och trafik.

1.7.1 Frågeställningar

• Finns det krav från myndigheterna hur ni som trafikskola ska bedriva utbildning mot

rattonykterhet?

• Hur ingår det i teorikursen?

• Tycker ni att det borde finnas större krav på sådan utbildning i kursplanen?

• Hur upplever ni ungdomars attityder när det gäller alkohol och trafik?

• Utöver det som regleras i kursplanen, bedriver ni på trafikskolan andra insatser, på eget

initiativ?

• Samarbetar ni med några andra organisationer när det gäller utbildning om alkohol och

trafik?

• Har ni alkolås i era övningsbilar?

• Använder ni utbildningspärmen ”På tiondelen, STR”
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2  TEORETISK BAKGRUND

2.1  Nollvisionen

1997 tog riksdagen i Sverige ett beslut om att Nollvisionen ska gälla för all vägtrafik.

Nollvisionen innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i framtiden, den är i grunden

en fråga om etik. Dödsoffer i vägtrafiken är inte acceptabelt.

I Nollvisionen utgår man från att trafikolyckor inte alltid kan förhindras, eftersom människors

handlande alltid finns med som en faktor. Däremot går det att förebygga att olyckorna leder

till dödsfall och allvarliga skador. Det går att bygga säkrare fordon och vägar, och man kan

öka människors insikt om hur viktigt det är med ett trafiksäkert beteende.

Det är också viktigt att klargöra att alla har ett ansvar för en säker vägtrafik; politiker,

planerare, Vägverket och kommunerna, fordonstillverkare, transportföretag och alla som

använder våra gator och vägar. Det slås fast att ett människoliv måste få kosta och det är den

som löper störst risk att bli skadad, som bestämmer hur trafiken ska vara utformad. De skador

som trots allt uppstår ska kunna läkas på tre till fyra veckor. Trafikskadorna kostar samhället

idag minst 20 miljarder kronor om året.

Eftersom vård kostar, så skulle Nollvisionen kunna tänkas bli självfinansierande. Det finns

andra myndigheter som också lägger ner stora summor på trafiksäkerhetsåtgärder några av

dessa är: Vägverket, Polisen och Svensk Bilprovning. Det övergripande ansvaret för

samordning ligger på Vägverket. Det tar dock tid innan dessa åtgärder blir lönsamma.

Som systemet ser ut nu bygger detta på att trafikanterna följer gällande regler, lagar och

normer. Det är inte så det fungerar i verkligheten. Trafiksituationen måste vara sådan att

mänskliga misstag inte utlöser katastrofer. Individen ska inte behöva bära hela ansvaret.

Målsättningen är att ingen människa ska behöva dö eller invalidiseras i trafiken, och denna

målsättning måste accepteras av hela samhället. Varje individ får ta ansvaret att lyda våra

lagar. En viktig förändring är att  den mänskliga faktorn inte ska beskyllas för att ha orsakat

en olycka. I stället måste man ifrågasätta vad det är i trafiksystemet som totalt sett har brustit.

Om det görs förändringar av något slag så ska man noga tänka igenom vilka konsekvenser det

kan få. Nya risker i trafiken får aldrig komma som en överraskning. Risk ska alltid värderas

mot konsekvens. 10

                                                            
10 http://www.vv.se/traf_sak/ide_om_trafsak/texten.htm
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3  METOD

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. Undersökningen koncentrerades till några

frågeställningar varifrån intervjupersonerna fritt fick berätta.

Vi intervjuade åtta trafiklärare vid trafikskolor på olika orter i landet. Trafikskolorna valdes ut

slumpmässigt utan något speciellt mönster. Två trafikskolor i Norrbottens län, en trafikskola i

Stockholms län, fyra trafikskolor i Västerbottens län och en trafikskola i Örebro län.

Intervjuerna ägde rum på respektive trafikskola och varade i 20-45 minuter. Efter varje

intervju skrevs intervjun ner på konceptanteckningar.

För att begränsa omfattningen på denna undersökning valde vi att inte intervjua några elever.
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4  RESULTAT

4.1 Intervjuer

För att få klarhet i om hur det fungerar i verkligheten med information och utbildning till

blivande körkortsinnehavare besökte vi ett antal Trafikskolor för att diskutera en del

frågeställningar vi hade.

Alla visste vad det stod i vägverkets kursplan,  men de flesta sa att den mest fungerade som

”paraply”, dvs övergripande och generell. Intrycket vi fick var att det i kursplanen står vad

eleverna skall lära sig och slutligen kunna,  men att metoderna hur det skall gå till är upp till

trafikskolorna att utforma. Vi fick titta på en del kursplaner hos vissa skolor och studera deras

upplägg utifrån vägverkets direktiv.

Schemalagd tid för alkoholutbildning är 1-2 lektioner, därför har det stora flertalet av de

skolor som vi har pratat med på eget initiativ utvecklat undervisningen. Utav de åtta

trafikskolorna i undersökningen var det sex stycken som har någon slags temakväll där de

diskuterar aktuella händelser (gärna i närområdet), antingen med hjälp av tidningsurklipp eller

liknande. Det är också vanligt att de har någon som kommer och föreläser angående lagar och

alkoholens faror. Ett vanligt inslag är att de har något slags samarbete med polisen. Det var

inte ovanligt att en polis besökte dem och berättade vad som gäller och vad som kan hända

ute i trafiken. Det kan även vara andra personer som är där och berättar. På ett ställe hade de

lyckats att bjuda in en person som hade kört rattfull och förlorat sitt körkort. Sådana

föreläsningar ”tar” bättre på ungdomar men är svåra att åstadkomma eftersom det inte finns så

många som vill ställa upp och berätta om vad som har hänt. Vid sådana temakvällar visar de

också en del videofilmer som de senare diskuterar och där eleverna får berätta vad kände när

filmen visades. Sådana filmer upplever de att eleverna tar till sig eftersom det ofta är unga

människor som figurerar i filmerna. En nackdel med dessa filmer var att de endast visade det

absolut värsta scenariot. Det blir ren skrämselpropaganda. I längden kan det uppfattas som

påhittat trots att det oftast bygger på verkliga händelser. En trafikskola bjöd även in elevernas

föräldrar för att på så sätt få en bredare debatt och lita andra perspektiv.  Alla var överens om

att ett känslomässigt engagemang var grunden till en lyckad undervisning.
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Alla skolor som vi pratade med var överens om att det är alldeles för lite tid avsatt i

kursplanen för alkoholutbildning. Någon nämnde att det nog skulle vara svårt att behålla

eleverna om det blev alltför omfattande. Eleverna vill ha sitt körkort så snabbt som möjligt

och är oftast inte intresserade att studera mer än nödvändigt. Det befarades att det skulle

kunna bli en del vakanser på vissa lektioner om det blev allt för mycket. Det gäller att hitta en

medelväg som passar och berör.

Majoriteten svarade att det hade skett en attityd förändring under senare tid. De upplevde att

ungdomarna idag är mer liberala i sin syn på alkohol och bilkörning. På senare tid har också

andra droger smugit sig in. En del ansåg att eleverna visade tecken på lite dubbelmoral. Inne i

lektionssalen råder hög moral och ett sunt tänkande angående alkohol och bilkörning. Väl ute

i samhället svänger det och tänkandet blir lite mer liberalt och slappt. Tjejer upplevdes ofta ha

en sundare attityd än killar. Vad det beror på kunde de inte ge något bra svar på. Killarna vill

kanske vara lite mera ”macho” och tuffare inför andra. Skillnaden mellan könen upplevdes

inte ha förändrats med tiden.

De flesta har något slags samarbete med andra. Polisen är ett ganska vanligt inslag i

undervisningen. Det fanns också de som var ute i skolorna och föreläste. Sociala myndigheter

och NTF (nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) nämndes dock aldrig. Det

fanns också de som via egna kontakter hade tillgång till personer som kunde berätta om

alkoholmissbruk. Detta skedde dock inte genom någon organisation utan helt via egna

initiativ.

Av de trafikskolor som vi besökte var det bara en som inte hade STR:s utbildningspärm ”På

tiondelen”. Det varierade mellan de olika skolorna hur mycket de använde den. En skola

använde den fullt ut medan de andra hade den som komplement till den övriga utbildningen.

En åsikt var att den fungerade bra som bas i utbildningen eftersom det fanns mycket i den

som gick att lyfta fram och diskutera.

Alkolås var det bara en trafikskola som hade. De hade två stycken, ett satt i en Personbil (B)

och det andra satt i en lastbil (C). Förklaringen till det var att de var med från början då

vägverket genomförde försök med alkolås. De flesta andra hänvisade till ekonomiska

argument då alkolåset kom på tal.  Det är fortfarande för dyrt att installera. Skulle priset

sjunka skulle det genast bli mer intressant och aktuellt. De efterlyste ekonomiskt stöd från

STR eller vägverket. Eftersom trafikskolor byter bilar med ganska täta intervall blir det
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ekonomiskt kännbart att installera. De flesta har också flera bilar och då skenar kostnaderna

iväg. En skola hade sju stycken bilar och  ansåg att det skulle bli ekonomiskt ohållbart att

installera alkolås. De ville nämligen göra det fullt ut eller inte alls.

4.2  Utbildningsmateriel

4.2.1  ”På Tiondelen”

Ett utbildningsmaterial som används av flertalet trafikskolor är utbildningspaketet ”på

tiondelen”. Detta material har STR – Sveriges Trafikskolors Riksförbund tagit fram i

samarbete med Alkoholkommittén, MHF -  Motorförarnas Helnykterhets förbund, NTF -

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande samt frilansfilmaren Jan Linell.

”På tiondelen” är avsett att användas av trafikskolor under en temakväll om droger och trafik.

Tanken är att öka kunskaperna om rattfylleriet som samhällsproblem och att påverka

elevernas attityder så att de

• aldrig kör med alkohol (eller annan drog) i kroppen

• aldrig åker med någon som är påverkad av alkohol

• aldrig blir passiva åskådare till rattfylleri.

Temakvällen är avsedd att kombinera faktainformation med en diskussion om värderingar där

eleverna deltar aktivt och tvingas ta ställning i viktiga frågor. Erfarenheten visar att den

drogundervisning som har bäst effekt kombinerar faktainformationen med ett arbete kring

värderingar och ett mål att påverka förhållanden i skola eller i samhället för övrigt.

Utbildningspaketet består av en 15 minuters videofilm och 50 sidor utbildningsmaterial.

Videofilmen skildrar en figurerad trafikolycka utanför en gymnasieskola där de inblandade är

elever från denna skola. I olyckan dör flera personer och en av förarna, en elev på skolan, är

berusad. Där visas dramatiken kring olycksplatsen, men också de konsekvenser rattfylleri kan

föra med sig. För att ytterligare förstärka budskapet efter olyckan går en polis och en präst

runt i klasserna på gymnasieskolan för att berätta att en av eleverna har avlidit. Under tiden

kommer eleven in som ”levande död”. Dagen efter olyckan samlas hela skolan i en kyrka och

där läser elever upp avskedsbrev – ”Vad jag skulle vilja ha sagt till mina nära och kära om jag

avlider”. Filmen spelades in som en del av ett projekt i Trelleborg. Projektet, vars syfte var att
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förebygga rattfylla bland ungdomar startade hösten 1999 och ett år senare mynnade det ut i ett

stort rollspel där ca 100 personer deltog. Förutom gymnasieelever deltog personal från

polisen, räddningstjänsten, sjukhuset, kyrkan och kommunen.

Det övriga utbildningsmaterialet består av olika kapitel där det första ger förslag hur

materialet ska användas.

Sedan följer förslag till diskussionsfrågor som handlar om alkohol och bilkörning och om

konsekvenserna av rattfylleri. Eleverna ska förmås att tänka och reflektera. Det finns också

diskussionsfrågor om hur man hanterar döden och vad lagen säger. Där finns också ett

formulär som är tänkt att kopieras till eleverna där de ska ta ställning till 5 frågor.

Nästa kapitel handlar om alkohol och tar bland annat upp: Hur mycket alkohol det finns i

olika drycker och på vilka sätt som kroppen påverkas av alkohol, Varför människor dricker

alkohol, Hur alkoholkonsumtionen ser ut i Sverige och i övriga Europa samt Historik om

samhället och alkoholen.

Därefter följer ett kapitel om narkotika där drogerna delas upp i: Opiater, Centralstimulantia,

Cannabis, Hallucinogener och Narkotikaklassade läkemedel. Där beskrivs de olika preparaten

och hur de påverkar körförmågan.

De trafikfarliga läkemedlen har ett eget kapitel där det beskrivs vad det kan vara för preparat

och hur det kan påverka en förare, man går också igenom varningstexter och märkningar. Ett

kort avsnitt ägnas åt doping.

Lagstiftning beskrivs i nästa kapitel med lagtext ur ett flertal lagar. De lagar som berörs är:

Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, BrB 23 Kap 4§ om försök, förberedelse,

stämpling och medverkan till brott, Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om

vissa brott i trafiken, samt Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov. Efter att paragrafer ur

de olika presenterats så följer en kort kommentar till lagstiftningen.

Slutligen följer ett kapitel om rattfylleri där rattfylleriets omfattning beskrivs. Där går också

att läsa vad som händer vid en alkoholkontroll och vad som händer om kontrollen visar att

föraren druckit alkohol. Alkolås beskrivs också, samt försöksverksamhet med dömda

rattfyllerister.11

                                                            
11 Utbildningsmaterialet ”På tiondelen”, STR. Media AB, Maj 2002
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4.2.2 Körkortsboken

En utbildningsbok som används av trafikskolorna heter ”Körkortsboken” och ges ut av

Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Den består av 320 sidor uppdelat på 13 kapitel. Av dessa

sidor handlar 206-215 om alkohol och droger. Dessa tio sidor hittar man under kapitlet som

heter ”Människan”. Sidorna beskriver hur alkohol påverkar den mänskliga kroppen, och

uppmanar läsaren till att ta ställning. Därefter följer en sida om vad som står i lagtexten och

vad följderna kan bli om man döms för rattfylleri. Två sidor tar upp vanliga frågor gällande

alkohol. Läkemedel som kan vara trafikfarliga redovisas också på två sidor. Slutligen kommer

ett stycke om narkotika.12

Denna bok kan eleverna ofta köpa genom trafikskolan, och den kan också ingå som en del i

ett teoripaket.

4.2.3  Videofilmer

De videofilmer som trafikskolorna använder varierar hos de olika skolorna. Filmer används

ofta för att skapa grund för en diskussion och eftertanke hos eleverna, men också som

”skräckpropaganda”. Några filmer som används är:

• Några pilsner och livstids baksmälla, Vägverket, Producent Jan Linell

• Mathias, Vägverket

• På Tiondelen, Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Producent Jan Linell

• TV-spots från delstaten Victoria i Australien

                                                            
12 Körkortsboken, Trafikskolornas Service AB 2001, Tredje upplagan
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4.2.4  Polisen

Eftersom majoriteten av trafikskolorna i denna undersökning finns i Umeå, valde vi att

kontakta trafikpolisen i Umeå.

Trafikpolisen i Umeå bekräftar att de deltar i trafikskolornas temakvällar om alkohol och

droger. Det brukar vara en information som tar ungefär 40 minuter.

Detta är några av de saker som polisen ta upp:

• Vilka olika kategorier människor, som kör bil efter att ha druckit alkohol och vad som

kännetecknar dessa.

• I vilken utsträckning olika typer av fordon är inblandade i olyckor med alkoholpåverkade

förare, och att det under en dag, i Sverige, kan vara upp till 16000 personer som kör

berusade.

• Hur en alkometer (sållningsinstrument) fungerar, och berättar om tillförlitligheten hos

liknande instrument som finns att köpa på marknaden.

• Vad som händer om det, i en trafikkontroll, visar sig att någon har druckit alkohol.

• Att ett omhändertagande för fylla, kan påverka bedömningen om man är lämplig att

inneha körkort.

• Att det är nollgräns när det gäller narkotika

• Visar hur en ögonundersökning går till
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5  DISKUSSION

Vår utgångspunkt med denna studie var att undersöka vilka krav som finns från

myndigheterna, på hur en trafikskola ska bedriva sin alkoholutbildning och hur trafikskolan

anser att de utbildar sina elever.

Intresset runt syftet uppkom med den intensiva debatt som förts i media den senaste tiden när

det gäller det ökande rattfylleriet i allmänhet och i synnerhet rattfylleriet bland ungdomar.

Vi ställer oss frågan om det kan vara så att det finns brister i förarutbildningen. Får ungdomar

den utbildning i trafik och alkohol som krävs och påverkar deras attityd inlärningsprocessen.

Vårt resultat visar att alla undersökta trafikskolor har en utbildningsstrategi som på det stora

hela inte skiljer sig nämnvärt mellan skolorna. Samtliga åtta undersökta trafikskolor anser att

det är alldeles för lite tid avsatt i kursplanen för alkoholutbildningen.

 Majoriteten av trafikskolorna ordnar en temakväll om alkohol och droger. Under denna kväll

medverkar också någon form av extern föreläsare, vanligtvis en representant från polisen.

Studien har visat att utbildningens upplägg inte ska likställas med en undervisningsplan utan

att det ligger i trafiklärarens uppgift att planera de olika momenten som skall vara

individanpassat. Vi anser att det bör föras en diskussion om trafikskolors kvalitetssäkring av

utbildningen.

Vi har i våra intervjuer funnit att trafiklärarna anser att det är för lite tid till undervisningen i

alkohol och trafik. Vidare har våra intervjuer visat att trafiklärarna befarar att om

teorimomentet utökas så kan deltagandet sjunka eftersom att det inte är någon obligatorisk

närvaro. Vi anser att detta moment 22 gör att det är ett komplext problem att lösa och det enda

alternativet verkar vara att körkortselever villkorslöst oavsett om de går teorikurs eller valt att

läsa privat har denna del obligatorisk. Vi föreslår ett samarbete med gymnasieskolan vilket

gör att budskapet når fler elever under längre tid.

Vår uppfattning är att kurplanen till mycket liten del behandlar undervisning i

alkoholrelaterade problem. Vi föreslår att kursplanen bör omrevideras så att den här typen av

undervisning får mera tid. Det är dessutom viktigt att tydliggöra för trafiklärare att kursplanen
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inte utgör en undervisningsplan och tillåter därför att mer tid ägnas åt alkohol- och

drogundervisning.

För att får bättre genomslagskraft med budskapet att inte köra med alkohol i kroppen anser vi

att trafikskolor bör ha alkolås i sina bilar. Intervjuerna har bekräftat att det är den höga

kostnaden som får trafikskolor att avstå från detta. Vår uppfattning är  att ett led i nollvisionen

bör vara att staten subventionerar alkolås till trafikskolor. Ett alternativ kan vara  att lagstifta

om alkoholås i alla övningsbilar.  Detta  för att på bästa sätt få ut budskapet och också som ett

sätt från staten att visa att man ser allvarligt på problemet.
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