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Referat
Polisen i region Mitt har testat ett nytt sätt att organisera och genomföra rattfylleriövervakning och i
den här rapporten presenteras en utvärdering av försöket. Syftet med det nya arbetssättet var att
poliskontrollerna skulle bli mer synliga för att på så sätt öka den upplevda upptäcktsrisken.
Målet var att kontroller skulle genomföras under minst 20 timmar per 100 km2 per vecka och varje
kontroll skulle pågå i 20 minuter. Kontrollerna kombinerades med kommunikationsinsatser, främst
genom inlägg på polisens Facebookkonton. Försöket pågick under sex månader och resultaten från
utvärderingen visar att:
•

Polisen upplevde det förändrade arbetssättet som positivt och att metoden fungerade bra, efter
några inledande problem.

•

Inget av lokalpolisområdena som var med i försöket uppnådde målet om antal kontroller per
vecka, även om antal utandningsprov ökade från perioden före försöket.

•

Kommunikationen skedde främst via polisens Facebookkonton. Förare som svarat på en
Facebookenkät hade i hög grad lagt märke till detta, men det gällde inte förare i allmänhet.

•

Utvärderingen visade ingen ökning av den upplevda upptäcktsrisken.

•

Resultat från en enkätstudie visade att förare som själva blivit stoppade, som känner till någon
annan som blivit stoppad eller som ofta sett inlägg om rattfyllerikontroller i sociala media, har
en högre upplevd upptäcktsrisk än övriga svarande. Detta stöder den grundläggande teorin
bakom försöket och tyder på att metoden kan ge resultat om antal kontroller ökar och om
informationen når fler förare.
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Abstract
A new way of organizing drink driving enforcement was tested in a pilot study in a Swedish police
region. The aim of the pilot study was to enhance the visibility of drink driving controls, in order to
increase the drivers’ perceived risk of being stopped by the police to conduct a breath test. This report
presents results from an evaluation of the trial.
The goal was to carry out controls for at least 20 hours per 100 km2 per week and each control should
last for 20 minutes. The controls were combined with communication efforts, mainly through posts on
the police’s Facebook pages. The trial lasted for six months and the results of the evaluation show that:
•

The new way of organizing drink driving enforcement worked well according to the police,
after some initial problems.

•

None of the districts in the pilot study reached the prescribed number of controls per week,
although the number of breath tests increased compared to the period before the trial.

•

Communication mainly occurred through the police’s Facebook pages. Drivers who responded
to a Facebook survey had noticed the police's increased communication during the trial period,
but this did not apply to drivers in general.

•

The evaluation showed no increase in perceived risk of being stopped by the police.

•

Results from a web-panel survey showed that drivers who themselves had been stopped, who
knew someone else who had been stopped or who had seen posts about drink driving controls
in social media had a higher perceived risk of detection than other respondents. This supports
the theory behind the trial and suggests that the method can produce the desired results if the
number of controls increases and if the information reaches more drivers.
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Förord
Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter,
slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författarna och överensstämmer inte med
nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens
ämnesområde.
Fyra lokalpolisområden i polisregion Mitt har i ett pilotprojekt (Effekt) testat ett nytt sätt att organisera
nykterhetskontroller. Syftet med det nya arbetssättet är att öka synbarheten genom att genomföra
relativt korta kontroller (ca 20 minuter) och sprida dessa i tid och rum, samt att informera om
kontrollerna i media. Den här rapporten innehåller en utvärdering av metoden, dels med avseende på
polisens genomförande, dels med avseende på allmänhetens upplevda upptäcktsrisk.
Utvärderingen baseras på data från flera olika källor. Polisen har bidragit med data om kontroller,
utandningsprov och kommunikationsinsatser. VTI har genomfört intervjuer med sex poliser som på
olika sätt varit delaktiga i projektet och även tagit del av erfarenhetsberättelser från de fyra deltagande
lokalpolisområdena. Vi vill tacka Maida Klasson som varit projektledare för Effekt inom polisen,
Sabina Kuutti på kommunikationsavdelningen i polisregion Mitt, samt alla övriga inom polisen som
bidragit med information till utvärderingen.
Allmänhetens uppfattning om nykterhetskontrollerna har samlats in med hjälp av webbenkäter, dels
riktade till en webbpanel som handhas av Enkätfabriken, dels genom en länk som lagts ut på polisens
Facebooksidor. Ett stort tack till alla som besvarat dessa enkäter. Tack också till Per Henriksson, VTI,
som skapade webbenkäten till insamlingen via Facebook.
Lars Ekman och Per Hurtig på Trafikverket har bistått med kartor över vägtrafikolyckor och polisens
kontrollplatser vilka användes i planeringen av försöket. Maria Krafft och Liza Jakobsson, båda
Trafikverket, har i diskussioner före och under projektet bidragit med värdefulla synpunkter på såväl
studiens upplägg som genomförande och resultat.
Linköping, oktober 2019

Åsa Forsman
Projektledare

VTI rapport 1025

Kvalitetsgranskning
Intern peer review har genomförts 28 oktober 2019 av Sonja Forward. Åsa Forsman har genomfört
justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Astrid Linder har därefter granskat och godkänt
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Sammanfattning
Ett förändrat arbetssätt för rattfylleriövervakning i polisregion Mitt. Utvärdering av
pilotprojektet Effekt
av Åsa Forsman (VTI) och Anna Vadeby (VTI)
Polisen i region Mitt har testat ett nytt sätt att organisera och genomföra sin rattfylleriövervakning och
i den här rapporten presenteras en utvärdering av försöket. Syftet med det nya arbetssättet var att
poliskontrollerna skulle bli mer synliga för att på så sätt öka den upplevda upptäcktsrisken.
Kontrollerna har utförts i enlighet med följande principer:
•

kontroller ska genomföras under minst 20 timmar per 100 km2 per vecka och varje kontroll
ska pågå i 20 minuter

•

antal kontrollplatser bör vara minst dubbelt så många som antal kontroller per vecka

•

kontrollerna ska spridas i tid och rum och vara synliga

Kontrollerna har kombinerats med kommunikationsinsatser, främst genom inlägg på polisens
Facebookkonton, och i mindre utsträckning också via tidningar och radio. Försöket pågick under sex
månader och har utvärderats både med avseende på polisens genomförande och allmänhetens
upplevda upptäcktsrisk. Polisens genomförande har studerats med hjälp av erfarenhetsberättelser från
polisen och intervjuer, samt data från kontroller och utandningsprov. Allmänhetens uppfattning har
utvärderats genom en enkätstudie. Enkäterna har besvarats dels av en webbpanel (både i försöksområdet och i ett kontrollområde), dels via länkar från polisens Facebooksidor.
Resultaten från utvärderingen visar att:
•

Polisen upplevde det förändrade arbetssättet som positivt och att metoden fungerade bra,
efter några inledande problem. Speciellt uppskattades 20-minuterskontrollerna och att ha
fasta kontrollplatser att välja mellan.

•

Inget av lokalpolisområdena som var med i försöket uppnådde målet om antal kontroller
per vecka, även om antal utandningsprov ökade från perioden före försöket. Resultat från
enkätstudien visade också att andel svarande som angav att de fått utföra utandningsprov
inte ökade under försöksperioden.

•

Kommunikationen skedde främst via polisens Facebookkonton Polisen Uppsala län och
Polisen Västmanland. Förare som svarat på Facebookenkäten hade i hög grad lagt märke
till polisens ökade kommunikation under försöksperioden, men detta gällde inte förare i
allmänhet. Resultaten tyder på att kommunikationen bör nå ut till fler för att bidra till att
göra kontrollerna ännu mer synliga.

•

Utvärderingen visade ingen ökning av den upplevda upptäcktsrisken i försöksområdet.
Det kan ha berott på att polisen inte uppnådde målet om antal kontroller, att kommunikationen inte nådde ut till allmänheten i tillräcklig utsträckning eller att försöksperioden var
för kort. I kontrollområdet uppvisades ingen förändring under motsvarande tidsperiod.

•

Resultat från enkätstudien visade att förare som själva blivit stoppade, som känner till
någon annan som blivit stoppad eller som ofta sett inlägg om rattfyllerikontroller i sociala
media har en högre upplevd upptäcktsrisk än övriga svarande. Detta stöder den
grundläggande teorin bakom försöket och tyder på att metoden kan ge resultat om antal
kontroller ökar och om information når fler förare. För att kunna följa den framtida
utvecklingen är det önskvärt med fortsatt uppföljning.
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Summary
A new way of organizing drink driving enforcement in a Swedish Police region. Evaluation of
the project Effekt
by Åsa Forsman (VTI) and Anna Vadeby (VTI)
A new way of organizing drink driving enforcement was tested in a pilot study in a Swedish police
region. The aim of the pilot study was to enhance the visibility of drink driving controls, in order to
increase the drivers’ perceived risk of being stopped by the police to conduct a breath test. This report
presents results from an evaluation of the trial.
The controls were carried out in accordance with the following principles:
•

controls should be conducted for at least 20 hours per 100 km2 per week and each control
should last for 20 minutes

•

the number of control locations should be at least twice the number of controls per week

•

the controls should be spread in time and space.

The controls were combined with communication efforts, mainly through posts on the police’s
Facebook pages, but also to a lesser extent via newspapers and radio. The trial lasted for six months
and was evaluated both in terms of implementation and the public's perceived risk of being stopped by
the police. The implementation was studied through experience reports from the police and by
conducting interviews. Data from controls and breath tests were also analysed. The public’s perception
was evaluated through a questionnaire study. The questionnaires were answered partly by a web panel
(both in the pilot area and in a control area) and partly via links from the police’s Facebook pages.
The results of the evaluation show that:
•

The new way of organizing drink driving enforcement worked well according to the police,
after some initial problems. In particular, the 20-minute controls and having fixed control
locations to choose from were appreciated.

•

None of the districts in the pilot study reached the prescribed number of controls per week,
although the number of breath tests increased compared to the period before the trial. Results
from the survey also showed that the proportion of respondents who stated that they had
conducted breath tests did not increase during the trial period.

•

Communication mainly occurred through the police’s Facebook pages. Drivers who responded
to the Facebook survey had noticed the police's increased communication during the trial
period, but this did not apply to drivers in general. The results indicate that communication
should be widened in order to increase people’s awareness of the controls.

•

The evaluation showed no increase in perceived risk of being stopped by the police in the pilot
area. Possible reasons for this result may be that the police did not reach the prescribed
number of controls, that the communication did not reach drivers in general or that the trial
period was too short. In the control area, no change in perceived risk was shown during the
corresponding time period.

•

Results from the questionnaire survey showed that drivers who themselves had been stopped,
who knew someone else who had been stopped or who had seen posts about drink driving
controls in social media had a higher perceived risk of detection than other respondents. This
supports the theory behind the trial and suggests that the method can produce the desired
results if the number of controls increases and if the information reaches more drivers.
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1.

Inledning

Under den senaste femårsperioden (2014–2018) har i genomsnitt 58 personer per år omkommit i en
alkoholrelaterad trafikolycka (Amin m.fl., 2019). Det motsvarar 21 procent av alla omkomna och i de
allra flesta fall är det en motorfordonsförare som varit påverkad. Trots att regelefterlevnaden med
avseende på rattfylleri är god i Sverige jämfört med många andra länder (Achermann Stürmer, 2016),
tyder resultaten på att alkoholpåverkade förare alltjämt är ett av de stora trafiksäkerhetsproblemen. En
viktig åtgärd för att minska rattfylleriet är polisövervakning. Det finns stöd i litteraturen för att ökad
övervakning leder till en minskad omfattning av rattfylleri och färre alkoholrelaterade olyckor (Elder
m.fl., 2002; Erke, Goldenbeld och Vaa, 2009; Fell m.fl., 2015; Lenk, Nelson, Toomey, Jones-Webb
och Erickson, 2016). I Sverige skedde en kraftig ökning av rattfylleriövervakningen under 00-talet och
antal utandningsprov var över 2,5 miljoner per år under perioden 2008–2011. Efter det minskade antal
prov igen och ligger nu på samma nivå som i början på 2000-talet, drygt 1 miljon prov per år (Amin
m.fl., 2019).
Övervakningen kan syfta till antingen allmänprevention eller individualprevention. Allmänprevention
syftar till att straffet ska vara avskräckande för befolkningen i sin helhet medan individualprevention
syftar till att minska benägenheten för den straffade att begå nya brott (se t.ex. Svensson, 2005). I den
här rapporten är det allmänpreventionen som studeras.
Teorin bakom allmänprevention är att förare avstår att köra rattfulla om det finns en upplevd risk att
hamna i en poliskontroll och därmed bli upptäckt (så kallad deterrence theory, se t.ex. Cameron, u.å.;
Dionne, Fluet och Desjardins, 2007; Ross, 1984; Vingilis, 2016). Ju högre den upplevda upptäcktsrisken är desto större avskräckande effekt. Baserat på den här teorin bör övervakningen därmed
utformas så att den upplevda upptäcktsrisken blir stor. Det kan åstadkommas genom att ha många
kontroller, men också genom att kontrollerna är synliga och spridda i tid och rum. Effekten kan också
förstärkas av information i media om polisens kontroller.
Att en högre upplevd upptäcktsrisk leder till att förare i lägre grad kör alkoholpåverkade har visats av
Dionne m.fl. (2007) och Sloan, McCutchen och Eldred (2017). Båda dessa studier bygger på
självrapporterade uppgifter från enkätstudier. Resultaten i Dionne m.fl. (2007) baseras på 2 857
respondenter i Quebec och Sloan m.fl. (2017) har analyserat enkätsvar från 537 respondenter från fyra
olika delstater i USA.
Hur ökad övervakning påverkar den upplevda upptäcktsrisken har också studerats, bland annat i två
lite äldre studier från Sverige (Törnros, 1995 och Åberg, Engdahl och Nilsson, 1986). Båda dessa
studier har undersökt vad som händer när övervakningen intensifieras. Åberg m.fl. (1986) undersökte
vad som hände när antal utandningsprov ökade i Kalmar län och Hallands län från början av 1970-talet
till 1983. Törnros (1995) utvärderade en kampanj med ökad övervakning i södra Sverige som
genomfördes 1992. Avsikten var att de kontroller som gjordes skulle vara synliga och utmärkta med
skyltar och man genomförde presskonferenser och distribuerade pressklipp för att underlätta medias
rapportering. I vilken utsträckning kontrollerna var utmärkta och hur mycket publicitet som blev
följden av kampanjen framgår inte av rapporten. Resultaten från både Åberg m.fl. (1986) och Törnros
(1995) tyder dock på att den upplevda upptäcktsrisken ökar när övervakningen intensifieras.
År 2016 publicerade Polisen i Sverige en strategi för trafikområdet (Polisen, 2016) där trafiksäkerhet
är ett av fyra fokusområden. När det gäller allmänprevention av nykterhet i trafik skriver man att
utandningsprov ska utföras på platser som framförallt är utspridda i tid och rum och att en
kombination av övervakningsinsatser och informationskampanjer ger störst effekt på den upplevda
upptäcktsrisken. I strategin nämns också så kallade 20-minuterskontroller. Polisens bedömning är att
det räcker att genomföra en kontroll under 20 minuter för att få en bestående effekt (den bedömningen
har sin grund i bland annat Koper, 1995).
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Med hjälp av best practice inom rattfylleriövervakning från Australien (Cameron, u.å.; Cameron,
2013) utformade polisen, tillsammans med Trafikverket, ett nytt sätt att organisera övervakningen som
låg i linje med strategin. De principer som lyfts fram från Australien är tillämpliga för tätortsmiljöer
och innebär att övervakning ska bedrivas minst 20 timmar i veckan per 100 km2 och att man inte
behöver återkomma till samma plats inom en tvåveckorsperiod. Kontrollerna ska också vara synliga
och det ska inte vara för lätt att undvika en kontroll genom att välja en annan väg. Det nya arbetssättet
testades i ett försök som genomfördes 1 september 2018–28 februari 2019 i fyra lokalpolisområden i
polisregion Mitt 1.
Syftet med föreliggande studie har varit att utvärdera försöket i polisregion Mitt, både med avseende
på polisens genomförande och allmänhetens uppfattning. Speciellt studerades förändringar i
allmänhetens upplevda upptäcktsrisk.

1

Polisregion Mitt består av Uppsala län, Västmanlands län och Gävleborgs län.

14
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2.

Metod

Utvärderingen av det nya arbetssättet är upplagd som en före-/efterstudie med kontrollområde. Det
innebär att man jämför situationen före och efter försöksperioden i både försöksområdet och
kontrollområdet. Syftet med att ha ett kontrollområde är för att se om eventuella förändringar i
försöksområdet beror på polisens insatser, eller om det kan bero på andra, mer generella, faktorer. Om
samma förändring ses i både försöksområde och kontrollområde tyder det på att det finns andra
förklaringar till förändringen än polisens insatser.
Försöket är uppdelat i följande tidsperioder:
•

Föreperiod, 1 dec 2017–31 maj 2018: Denna period är sex månader och avslutades precis
innan föremätningen. Sex månader valdes eftersom det är samma längd som försöksperioden.
Under den här perioden gjorde polisen inga särskilda förändringar i sitt arbetssätt.

•

Föremätning, 30 maj 2018–29 juni 2018: Under den här perioden samlades data in från
webbpanel och via Facebookenkät.

•

Försöksperiod, 1 sep 2018–28 feb 2019: Under den här perioden genomförde polisen
kontroller i enlighet med det försöksupplägg som beskrivs i det här kapitlet.

•

Eftermätning, 1 mars 2019–9 april: Under den här perioden samlades data in från webbpanel
och via Facebookenkät. Samma enkäter som i föremätningen användes.

2.1.

Beskrivning av försöks- och kontrollområde

Försöket genomfördes i fyra delområden (Enköping/Håbo, Heby, Uppsala och Västerås) som
tillsammans kallas försöksområdet. De fyra delområdena tillhör olika lokalpolisområden men ingår
alla i polisregion Mitt. Som beskrivs i Tabell 1 har områdena lite olika karaktär. Områdena Uppsala
och Västerås är avgränsade till dessa två tätorter som är relativt stora. I Enköping/Håbo genomfördes
försöket i både större och mindre tätorter men inte på landsbygden mellan dessa tätorter. Heby består
endast av mindre tätorter och området har tydlig landsbygdskaraktär.
Tabell 1 Beskrivning av de fyra delområden som ingår i försöksområdet.
Beskrivning

Areal (km2)1

Enköping/Håbo

Området består av
huvudtätorterna
Enköping och Håbo samt
ett flertal mindre tätorter i
Enköpings och Håbo
kommun.

34,5 (alla
tätorter i de två
kommunerna)

48 054

Heby

Består av landsbygd med
mindre tätorter

11,6 (alla
tätorter i Heby
kommun)

8 441

Uppsala

Endast Uppsala tätort
ingår i delområdet.

43,7 (Uppsala
tätort)

152 617

Uppsala–Knivsta

Västerås

Endast Västerås tätort
ingår i delområdet.

48,1 (Västerås
tätort)

119 372

Västerås

1.Avser

Befolkning1

Ingår i
lokalpolisområde2

Delområde

Enköping/Håbo

Norduppland

2016, källa: SCB.

2 Observera att lokalpolisområdet i regel är större än det delområde där försöket genomförs. Lokalpolisområdet Västerås
innefattar t.ex. hela Västerås kommun, medan det bara är tätorten Västerås som ingår i försöket.
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Kontrollområdet består av fyra tätorter i region Bergslagen (Borlänge, Falun, Karlstad och Örebro).
Detta område valdes som kontrollområde eftersom det inte planerades några större förändringar i
övervakningsverksamheten här under tiden försöket pågick i polisregion Mitt.

2.2.

Upplägg av försöket

2.2.1.

Principer bakom upplägget och beräkning av antal kontroller

Försöket planerades i enlighet med följande principer:
1. Kontroller ska genomföras under minst 20 timmar per 100 km2 per vecka. Detta baseras på
Cameron (u.å.) och gäller främst för tätortsmiljöer.
2. Varje kontroll ska pågå i 20 minuter. Detta baseras på att polisen i sin trafikstrategi bedömer
att 20 minuter är en tillräckligt lång tid för att få effekt (Koper, 1995; Polisen, 2016).
3. Effekten av en kontroll kvarstår i ungefär två veckor så inom den tiden behöver man inte
återvända till samma plats (Cameron, u.å.). Det innebär att antal kontrollplatser bör vara minst
dubbelt så många som antal kontroller per vecka.
4. Kontrollerna ska vara synliga samtidigt som det inte ska vara för lätt att undvika dem.
5. Kontrollerna ska spridas i tid och rum vilket innebär att de blir mera ”oförutsägbara”.
6. Kontrollerna ska kombineras med kommunikationsinsatser.
Antal kontroller per vecka baserades på första principen ovan och arealen i Tabell 1. Arealen
multiplicerades med 20 (antal timmar) och dividerades sedan med 100. Det gav antal övervakningstimmar per vecka som i sin tur multiplicerades med 3 för att få antal 20-minuterskontroller. I
Enköping/Håbo motsvarar det 21 kontroller per vecka (34,5·20/100·3). På samma sätt beräknades
antal kontroller i de övriga områdena, se Tabell 2.
Tabell 2 Antal kontroller per vecka för de fyra delområdena i försöksområdet.
Delområde

Antal kontroller per
vecka

Enköping/Håbo

21

Heby

7

Uppsala

27

Västerås

30

2.2.2.

Val av kontrollplatser

För att man inte skulle behöva återvända till samma plats för ofta och därigenom få en bra geografisk
spridning av kontrollerna rekommenderades att antal kontrollplatser skulle vara ungefär dubbelt så
många som antal kontroller per vecka i varje delområde. Den som var lokalt genomförandeansvarig i
varje område fick i uppgift att ta fram förslag på kontrollplatser. Eftersom det var relativt ont om tid så
utfördes största delen av arbetet av de ansvariga poliserna själva. I olika grad tog de dock in
synpunkter även från kollegor.
När förslagen var klara sammanställde Trafikverket kartor där både kontrollplatserna och tidigare
trafikolyckor var inprickade. Därefter kontrollerade VTI om det fanns områden där det saknades
kontroller. Några mindre justeringar föreslogs men överlag hade de ursprungliga förslagen tillräckligt
bra spridning. Detta resulterade i följande antal kontrollplatser per område:
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•

Enköping/Håbo: 43

•

Heby: 14

•

Uppsala: 59

•

Västerås: 62

I Enköping/Håbo, Uppsala och Västerås var det sex turlag vardera som arbetade med kontrollerna.
Kontrollplatserna fördelades på dessa turlag så varje lag fick lika många platser. Varje turlag
genomförde sedan kontroller när de hade luckor mellan andra arbetsuppgifter. Kontrollerna skulle
även spridas över dygnet vilket åstadkoms genom att turlagen arbetade med kontroller oavsett om de
arbetade dagtid, kvällstid eller natt. I Heby var det ett turlag som jobbade med kontrollerna och det
fick därför täcka alla kontrollplatser. Även i Heby spreds kontrollerna ut över dygnet, vilket styrdes av
när turlaget arbetade. Planeringen av kontrollerna och fördelningen på olika turlag gjordes internt
inom polisen.

2.2.3.

Kommunikationsstrategi

Den huvudsakliga kanalen för kommunikationsspridning inom projektet var polisens Facebookkonton,
men man arbetade också med traditionella media som dagstidningar, nyhetssajter och radio. Syftet
med kommunikationsinsatserna var att sprida information om polisens arbete med nykterhetskontroller: att informera om att det sker kontroller och ge exempel på var och när de utförs. Däremot
skulle polisen inte informera om att det pågick ett projekt som utvärderar ett nytt arbetssätt.
Anledningen till detta var att man ville informera på ett sätt som även kan användas om metoden
implementeras i löpande verksamhet efter projektets slut. Polisen ansvarade för alla delar av
kommunikationsinsatserna så som planering, innehåll och genomförande, ingen extern aktör har varit
med i det arbetet.
En kommunikatör som varit knuten till projektet hjälpte till att lägga ut inlägg och planera så att
inläggen publicerades lagom ofta. Det har också funnits enskilda poliser i turlagen som har varit
ansvariga i sitt delområde och själva lagt ut inlägg på Facebook.

2.3.

Datamaterial om polisens kontroller och kommunikation

2.3.1.

Information om genomförda kontroller (TUVA)

Polisen rapporterade in information om kontrollerna i ett IT-baserat uppföljningsverktyg som kallas
TUVA. TUVA är ett nytt verktyg som användes för första gången i det här projektet. För varje enskild
kontroll rapporterades följande information:
•

Kontrollplats (inför försöket skapades listor över alla kontrollplatser för att underlätta
rapporteringen)

•

Tid på dygnet (dagtid, kväll eller natt)

•

Genomförandegrad (Genomförd, Pågick längre än 20 min, Avbruten p.g.a. beordrad prio 1
eller 22, Planerad ej genomförd/avbruten av övriga skäl)

•

Antal genomförda alkoholutandningsprov

Prio 1 larm innebär att ett ingripande måste ske omedelbart och prio 2 att ingripande skall ske så snart som
möjligt.

2
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•

Antal åtgärder med avseende på rapporterade alkoholrattfylleribrott, rapporterade
drograttfylleribrott, antal ordningsbot för hastighetsöverträdelser 6–9 km/tim, antal
ordningsbot för övriga hastighetsöverträdelser, antal ordningsbot övrigt, antal rapporterade
för olovlig körning respektive grov olovlig körning (vilka åtgärder som rapporteras skiljer sig
något mellan olika lokalpolisområden).

Ur systemet får man också datum och tidpunkt för när rapporteringen gjordes.
Varje kontroll skulle endast rapporteras in en gång men det förekom att kontroller dubbelregistrerades.
Det kunde till exempel hända om flera patruller var på samma kontroll och man inte hade bestämt vem
som skulle ansvara för rapporteringen. Eftersom rapporteringen inte alltid gjordes i direkt anslutning
till kontrollen gick det inte att helt särskilja vilka som är dubbletter. Följande regler användes därför.
Om samma kontrollplats rapporterades in två eller flera gånger i TUVA inom en timme och angavs
som Genomförd eller Pågick längre än 20 min (och avser samma tid på dygnet) så antogs att det var
dubbletter och alla utom en kontroll ströks. Om en av kontrollerna istället rapporterats som Planerad
ej genomförd/avbruten av övriga skäl eller Avbruten p.g.a beordrad prio 1 eller 2 antogs att kontrollen
först hade avbrutits och att man sedan hade återkommit för att slutföra kontrollen. Då räknades det
som två kontroller. Om kontrollerna rapporterats in i TUVA med mer än en timmes mellanrum
räknades det som unika kontroller.
Kontroller som rapporterats som Planerad ej genomförd/avbruten av övriga skäl kategoriserades som
Planerad ej genomförd om inget alkoholutandningsprov hade genomförts och Avbruten av övriga skäl
om minst ett prov genomförts. Kontroller i kategorin Planerad ej genomförd exkluderades från
datamaterialet eftersom det antogs att dessa inte ens hade påbörjats.
Det bearbetade datamaterialet användes för att bestämma antal genomförda kontroller i de olika
delområdena samt att beskriva kontrollerna med avseende på genomförandegrad, spridning på olika
kontrollplatser, fördelning över tid på dygnet, antal utandningsprov och genomförda åtgärder.

2.3.2.

Data från polisens sållningsinstrument

Registreringen i TUVA genomfördes bara under försöksperioden, så för att jämföra omfattningen av
övervakningen under försöksperioden med föreperioden användes data från de sållningsinstrument
som polisen använder för att göra utandningsprov.
I sållningsinstrumenten lagras tidpunkt när provet tas, resultat i form av alkoholkoncentration och en
kod som anger vilken typ av kontroll som avses (rörlig kontroll, fast kontroll tätort, fast kontroll
landsbygd, m.m.). När instrumenten töms lagras dessa data i en databas tillsammans med
instrumentets identitet och tillhörighet. Instrumenten kan vara registrerade på enskilda poliser eller på
andra nivåer, till exempel på polisområde (ett polisområde består av flera lokalpolisområden) eller på
trafiksektionen i regionen. I detta projekt var vi främst intresserade av lokalpolisområdesnivån
eftersom det ligger närmast de delområden som var med i projektet. Många av instrumenten, och
därigenom information om utandningsproven, kunde knytas till ett specifikt lokalpolisområde men en
hel del prov som genomfördes kunde bara knytas till nivåer högre upp i organisationen och man vet då
inte var proven genomförts. Detta leder till osäkerhet i hur många prov som genomförts i de
lokalpolisområden som är berörda i den här studien.
Det finns också en viss eftersläpning i tömningen av instrumenten vilket gör att alla prov från speciellt
försöksperioden troligen inte kommit in i databasen vid tiden för uttaget. För att minska detta problem
väntade vi med att göra det slutgiltiga uttaget till 29 maj 2019.
Data från sållningsinstrumenten användes främst för att jämföra antal prov som genomförts i
försöksområdet och kontrollområdet under föreperioden respektive försöksperioden. Utöver detta
användes dessa data också för att studera förändringar i provens fördelning över dygnet.
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2.3.3.

Data om Facebookinlägg och annan kommunikation

Polisen har två konton i försöksområdet: Polisen Västmanland där Västerås ingår och Polisen Uppsala
län där Enköping/Håbo, Heby och Uppsala ingår. Polisen har också tre konton i kontrollområdet:
Polisen Dalarna, Polisen i Värmland och Polisen i Örebro län.
En sammanställning av inlägg som rör nykterhet i försöksområdet under försöksperioden erhölls av
den kommunikatör hos polisen som var knuten till projektet. Förutom själva inlägget erhölls också
information om räckvidd, kommentarer, delningar och andra reaktioner (t. ex. gilla-markeringar).
Räckvidd är antal personer som fått en visning av ett sidinlägg på sin Facebooksida.
När det gäller inlägg under föreperioden gick vi själva igenom Facebookkontona för att hitta relevanta
inlägg, sedan kompletterade kommunikatören inläggen med samma uppgifter som ovan (räckvidd,
kommentarer, delningar och andra reaktioner). Kontona i kontrollområdet söktes också igenom för att
kunna jämföra aktiviteten på de kontona med aktiviteten på kontona i försöksområdet. För de inläggen
har vi endast uppgift om delningar, kommentarer och gilla-markeringar.
De inlägg som bedömdes som relevanta var sådana som handlade om nykter trafik på ett eller annat
sätt. Det var antingen inlägg som berättade när och var en kontroll hade genomförts men också mer
allmänna inlägg om nykterhet i trafik. Ibland handlade inläggenen om flera olika trafikbrott, men
nykterhet skulle nämnas på något sätt för att inlägget skulle bedömas som relevant.
Från polisen erhölls också en lista med artiklar och inslag i andra media (tidningar och radio) under
försöksperioden.

2.4.

Polisens erfarenheter

Var och en av de lokalt införandeansvariga poliserna skrev ner synpunkter och erfarenheter från det
ändrade arbetssättet som testades under försöksperioden. Dessa så kallade erfarenhetsberättelser
beskriver planeringsfas, genomförandefas och sammanfattnings/utvärderingsfas och innehåller både
positiva och negativa erfarenheter och förbättringsförslag.
Som komplement till erfarenhetsberättelserna genomfördes telefonintervjuer med sex poliser i tre
lokalpolisområden (Enköping/Håbo, Uppsala/Knivsta och Västmanland). Norduppland, där Heby
ingår, togs inte med eftersom metoden i första hand är anpassad för tätorter och inte landsbygd. För att
kunna använda erfarenheterna vid implementering i nya områden bedömdes därför att det var viktigast
att samla in dessa från områden med relativt stora tätorter. Intervjuerna gjordes med de tre poliser som
var lokalt införandeansvariga och tre medarbetare i turlag som själva var ute och gjorde kontroller.
Namn och kontaktuppgifter till medarbetarna erhölls av projektledaren för Effekt inom polisen.
Varje intervju tog cirka 30 minuter och frågorna var inriktade på vad som varit bra och dåligt med
metoden och införandet, om genomförandet bidrog till inskränkningar i övriga arbetsuppgifter, hur
informationen till medarbetare hade fungerat och vad som skulle kunna förbättras, se intervjuformulär
i bilaga 1. Under varje intervju fördes anteckningar som efter intervjun skrevs rent och förtydligades.
Intervjuerna spelades inte in och svaren är inte nedskrivna ordagrant utan speglar en sammanfattning
av samtalet.
Resultaten från erfarenhetsberättelserna och intervjuerna sammanställdes tillsammans (se avsnitt 3.4).

2.5.

Enkäter

Syftet med det nya arbetssättet var att öka allmänpreventionen genom att öka kontrollernas synbarhet
och spridning i tid och rum. På detta sätt önskade man påverka allmänhetens upplevda upptäcktsrisk.
Detta mättes genom webbenkäter som besvarades före och efter försöksperioden. Svar på enkäterna
samlades in på två sätt, dels via webbpaneler, dels via polisens Facebooksidor.
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2.5.1.

Webbpanel

Det huvudsakliga insamlingssättet var via webbpaneler och denna insamling genomfördes av
Enkätfabriken (www.enkatfabriken.se). Enkätfabriken har inte egna webpaneler utan använder sig av
underleverantörer. I den här undersökningen samlades ungefär hälften av svaren in via en panel som
var rekryterad med sannolikhetsurval 3 och hälften via mixade paneler 4. Panelen som rekryterats
genom sannolikhetsurval tillhandahölls av Norstat (www.norstat.se) och de mixade panelerna
tillhandahölls av Cint (www.cint.com). Anledningen till att inte alla svar samlades in via en panel
rekryterad genom sannolikhetsurval är att det då skulle ha blivit svårt att få in tillräckligt många svar
från de områden som ingick i försöket.
Svaren samlades in från personer som bodde i de områden där försöket genomfördes och från personer
som bodde i kontrollområdet. Målet var att samla in lika många svar från män och kvinnor samt lika
många per åldersgrupp (18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65–). Vidare var det ett krav att de
svarande hade körkort och att de hade kört ett motorfordon åtminstone någon gång de senaste 6
månaderna. Insamlingsperiod för föremätningen var 30 maj 2018–29 juni 2018 och för eftermätningen
1 mars 2019–9 april 2019. För- och eftermätningarna utfördes som separata insamlingar och det fanns
inte krav på att det skulle vara samma personer som svarade. Trots det kan det förekomma samma
deltagare i för- och eftermätningarna men det är okänt i vilken utsträckning detta skedde.
I Tabell 3 visas antal svar från webpanelen uppdelat på delområden. Antal svar per område varierar
mycket och har ungefär samma fördelning som antal invånare i dessa områden.
Tabell 3 Antal och andel svar av webbpanelen i före- och eftermätningen för försöks- respektive
kontrollområde.
FÖREMÄTNING

Kontrollområde

Försöksområde

Delområde

EFTERMÄTNING

Antal

Andel

Antal

Andel

Alla tätorter i Enköpings
eller Håbo kommun

103

16 %

86

Alla tätorter i Heby
kommun

15

2%

16

Uppsala tätort

307

47 %

309

47 %

Västerås tätort

235

36 %

243

37 %

Totalt

660

Borlänge tätort

92

15 %

80

13 %

Falu tätort

100

16 %

89

14 %

Karlstad tätort

195

32 %

204

33 %

Örebro tätort

221

36 %

247

40 %

Totalt

608

13 %
2%

654

620

Innebär att ett slumpmässigt urval av personer dragits ur ett befolkningsregister. Därefter har dessa personer
kontaktats och tillfrågats om de vill vara med i panelen.

3

Dessa paneler är rekryterade utifrån flera olika källor, det kan innebära såväl helt självrekryterade paneler som
paneler som rekryterats från en begränsad population och paneler som är rekryterade utifrån sannolikhetsurval.

4
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Könsfördelningen bland de svarande var i stort sett jämn. I försöksområdet var det 49 procent män
bland de svarande i föremätningen och 52 procent i eftermätningen. I kontrollområdet var det 48
procent män i föremätningen och 51 procent i eftermätningen.
Utgångspunkten var att få ungefär lika många svar per åldersgrupp men det visade sig vara svårt att få
tillräckligt många svar i den yngsta åldersgruppen, Tabell 4. Andel svar i den gruppen sjönk också till
eftermätningen, från 14 procent till 7 procent i försöksområdet och från 9 procent till 5 procent i
kontrollområdet. Störst andel svar erhölls från gruppen 65 år och äldre.
Tabell 4 Andel svar av webbpanelen per åldersgrupp i före- och eftermätningen för försöks- respektive
kontrollområde.
ANDEL SVAR
Försöksområde
Åldersgrupp

Föremätning

Kontrollområde

Eftermätning

Föremätning

Eftermätning

18–24

14 %

7%

9%

5%

25–34

18 %

16 %

17 %

15 %

35–44

14 %

13 %

17 %

13 %

45–54

17 %

16 %

17 %

19 %

55–64

15 %

19 %

18 %

20 %

65–

22 %

28 %

22 %

28 %

Enkäten bestod av 14 frågor (se Bilaga 2). Två av frågorna var kontrollfrågor om körkortsinnehav och
hur mycket man kör, dessa användes för att sortera ut de som inte tillhörde målgruppen. Ytterligare tre
frågor var bakgrundsfrågor om var man bor, kön och ålder. De resterande frågorna handlade om
rattfylleriövervakning, både egna erfarenheter och hur troligt man tror det är att bli stoppad i en
kontroll (upplevd upptäcktsrisk). Enkäten innehöll också frågor om man känner till att andra blivit
stoppade eller om man läst om rattfylleriövervakning i sociala eller traditionella medier. En fråga
handlade om riskmedvetenhet och normer och till slut fanns ett par frågor som handlar om eget
drickande och om man själv kört rattfull (resultat från dessa frågor redovisas inte i den här rapporten).
Som underlag till enkäten användes frågeformulär från tidigare studier. Främst ESRA (European
Survey of Road users’ safety Attitudes, se Torfs, Meesmann, Van den Berghe och Trotta, 2016),
SARTRE (Antov m.fl., 2012), Törnros (1995) och Gustafsson och Forsman (2016).

2.5.2.

Facebookenkät

Som ett komplement till webbpanelerna rekryterades respondenter även via polisens Facebooksidor.
Det skedde genom att polisen lade ut inlägg där man bad om hjälp att besvara enkäten. Den här, så
kallade Facebookenkäten, skapades av VTI i enkätverktyget Netigate och är en förkortad variant av
den enkät som besvarades av webbpanelen, se bilaga 3. Facebookenkäten innehöll 10 frågor, de frågor
som togs bort var de som handlade om riskmedvetenhet och normer, eget drickande och om man själv
kört rattfull. Syftet med den här enkäten var att nå en grupp förare som följer polisens arbete via
Facebook och som man därför kan förvänta sig märka av förändringar i högre grad än förare i
allmänhet. Den här enkäten vände sig endast till personer som bor i försöksområdet och inte till dem i
kontrollområdet.
Föremätningen gjordes i juni 2018. Länkar till enkäten lades ut på polisens Facebookkonton Polisen
Uppsala län och Polisen Västmanland den 5 juni 2018 med följande text: Polisen jobbar med att
utveckla sitt brottsförebyggande arbete med rattfylleri. Hjälp oss genom att svara på några frågor!
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Klicka på länken för att delta. En påminnelse lades sedan ut den 18 juni men enbart på en utav sidorna
(Polisen Uppsala län). Sista svaret registrerades den 22 juni.
Eftermätningen gjordes i mars 2019. Inlägg med länkar till enkäten lades ut den 1 mars på Polisen
Uppsala län och 5 mars på Polisen Västmanland. En påminnelse lades ut den 13 mars på vartdera
kontot och sista svaret kom in 21 mars.
I föremätningen inkom totalt 513 svar från personer som bodde i ett av delområdena, hade körkort och
hade kört motorfordon åtminstone någon gång de senaste sex månaderna, Tabell 5. Personerna angav
själva var de bodde och det är denna uppgift som ligger till grund för indelningen i delområden. Om
man jämför de två olika föremätningarna (webbpanel och Facebook) ser man att skillnaden i andel
svar mellan Uppsala och Västerås är större i Facebookenkäten (52 % mot 32 %, Tabell 5) än för
webbpanelen (47 % mot 36 %, Tabell 3). Det beror troligen på att påminnelsen i föremätningen endast
gick ut i Polisen Uppsala län och inte i Polisen Västmanland. I eftermätningen inkom betydligt fler
svar från boende i Västerås. Totalt inkom 887 svar på Facebookenkäten i eftermätningen.
Tabell 5 Antal och andel svar på Facebookenkäten i före- och eftermätningen.
Delområde

FÖREMÄTNING

EFTERMÄTNING

Antal

Andel

Antal

Andel

Alla tätorter i
Enköpings eller Håbo
kommun

62

12 %

96

10 %

Alla tätorter i Heby
kommun

22

4%

30

4%

Uppsala tätort

265

52 %

356

40 %

Västerås tätort

164

32 %

405

46 %

Totalt

513

887

Könsfördelningen var ungefär densamma i före- och eftermätningen, andel män var 45 procent i
föremätningen och 44 procent i eftermätningen. Åldersfördelningen visas i Tabell 6 och även den är
relativt lika i före- och eftermätningen. Jämfört med de svarande i webbpanelen är det dock lägre andel
svarande i åldersgruppen 65 år och äldre och högre andel i åldersgrupperna 35–44 och 45–54 år.
Tabell 6 Andel svar på Facebookenkäten per åldersgrupp i före- och eftermätningen.
ANDEL SVAR
Åldersgrupp

Föremätning

Eftermätning

18–24

9%

10 %

25–34

20 %

23 %

35–44

21 %

18 %

45–54

25 %

24 %

55–64

14 %

16 %

65–

11 %

10 %
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2.6.

Statistiska analyser

Data från kontroller (TUVA) och utandningsprov (LAU) redovisas deskriptivt i tabeller och diagram
som visar antal och andel kontroller och prov för olika indelningar av materialet.
Resultat från enkäterna redovisas som andel svar i olika svarsalternativ. Den huvudsakliga analysen är
att jämföra om det skett några förändringar mellan före- och eftermätningarna. Signifikanstest för
jämförelse av andelar görs med så kallade z-test för två oberoende stickprov. Det är dock oklart i
vilken utsträckning antagandet om oberoende är uppfyllt eftersom det kan förekomma att samma
person svarat i både före- och eftermätningen. Om det finns ett beroende mellan före- och eftermätningen på grund av att samma personer svarat betyder det att vi överskattar P-värdet. Det kan alltså
hända att det finns statistiskt signifikanta skillnader i materialet som inte upptäcks. Eftersom vi inte vet
i vilken omfattning samma personer svarar i både före- och eftermätningen vet vi inte hur stort detta
problem är, men det bör inte påverka studiens slutsatser.
Data från webpanelen analyseras också med hjälp av logistisk regression. Detta görs för att se om det
finns skillnad mellan före- och eftermätningen när man tar hänsyn till andra faktorer (förklaringsvariabler) som kan påverka den undersökta variabeln. De förklaringsvariabler som används i dessa
analyser är: område (försök/kontroll), mätperiod (före/efter), kön, åldersgrupp (18–24, 25–34, 35–44,
45–54, 55–64, 65–) och körmängd (kör ofta 5/mindre ofta). Även här finns samma problem med
antagande om oberoende som ovan.
Slutligen analyseras sambandet mellan upplevd upptäcktsrisk (hög/låg) och variabler som har med
antal kontroller och kommunikation att göra. Syftet med den analysen är att se om dessa faktorer har
betydelse för den upplevda upptäcktsrisken. Hur modellen är specificerad beskrivs närmare då
resultaten presenteras i kapitel 3.5.4.

5

Kör minst en typ av motorfordon (personbil, motorcykel, lastbil, buss och/eller moped) flera gånger i veckan.
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3.

Resultat

Det här kapitlet inleds med de resultat som beskriver själva implementeringen av försöket, dvs.
kontrollernas omfattning och genomförande, samt kommunikationsinsatser. Därefter redovisas
polisens erfarenheter. Slutligen presenteras hur allmänheten uppfattat försöket genom resultat från
enkätstudien.

3.1.

Genomförda kontroller (TUVA)

Antal kontroller som genomfördes under försöksperioden baseras på uppgifter som polisen rapporterat
in i det webbaserade verktyget TUVA. I Figur 1 visas totalt antal kontroller (både genomförda och
avbrutna) per försöksområde indelat i fyraveckorsperioder (staplar). Den redovisade perioden går från
10 september 2018 till 22 februari 2019. De första och sista dagarna i försöksperioden är därmed inte
med men perioden valdes för att få med hela fyraveckorsperioder. I diagrammet visas också varje
områdes målnivå (linjer) enligt beräkningar i 2.2.1.
Resultaten visar att inget av delområdena nådde upp till sin målnivå om man ser till perioden i sin
helhet. Det område som gjort flest antal kontroller i förhållande till målnivån är Enköping/Håbo med
86 procent. För övriga områden är antal faktiska kontroller i förhållande till målnivån 72 procent
(Västerås), 65 procent (Uppsala) och 34 procent (Heby). Antal genomförda kontroller varierar ganska
mycket mellan de olika fyraveckorsperioderna vilket kan bero på hur hög arbetsbelastningen är i
övrigt. I Uppsala var det svårt att komma igång med kontrollerna vilket medförde att antal kontroller
var relativt lågt under första halvan av försöksperioden.
Det bör också noteras att det i polisens erfarenhetsberättelser och i intervjuerna framkommit att man
ibland glömt att rapportera in kontroller i TUVA, speciellt i början av försöksperioden (se vidare i
kapitel 3.4). Det skulle i så fall medföra att faktiskt antal kontroller är något fler än vad som
rapporterats in.
140
120

Antal kontroller

100
80
60
40
20
0

Vecka 37-40 Vecka 41-44 Vecka 45-48 Vecka 49-52
Enköping/Håbo

Heby

Uppsala

Vecka 1-4

Vecka 5-8

Västerås

Figur 1 Antal kontroller (staplar) och målnivå (linjer) per fyraveckorsperiod från och med vecka 37–
40 år 2018 till och med vecka 5–8 år 2019. Både genomförda och avbrutna kontroller. Kontroller som
bedömts som ej påbörjade har exkluderats. Källa: TUVA.
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Resultaten i Figur 2 visar att andel kontroller som genomförts i 20 minuter eller mer (de gråa och gula
delarna av staplarna) är mellan 89 och 94 procent i de olika delområdena. De allra flesta kontroller har
därmed kunnat genomföras och endast en mindre del har avbrutits på grund av att mer prioriterade
ärenden kommit in. Det skulle dock kunna vara så att de avbrutna kontrollerna inte rapporterats in i
samma utsträckning som de genomförda vilket medför att andel avbrutna kontroller blir underskattade.
Hur stor underskattningen i så fall är har vi ingen kännedom om.

Andel av genomförda kontroller

100%

13%

90%

6%

4%

14%

80%
70%
60%
50%

81%

40%

84%

85%

77%

30%
20%
10%
0%

4%
2%
Enköping/Håbo

Heby

6%
3%

Uppsala

8%
1%

10%
Västerås

Avbruten av övriga skäl

Avbruten p.g.a beordrad prio 1 eller 2

Genomförd

Pågick längre än 20 min

2%

Figur 2 Fördelning av kontroller med avseende på genomförandegrad. Kontroller som bedömts som ej
påbörjade har exkluderats. Källa: TUVA.
I Tabell 7 visas genomsnittligt antal utandningsprov per kontroll och omfattningen av misstänkta
alkoholrattfylleribrott, baserat på inrapportering i TUVA. Hur många prov man hinner göra per
kontroll beror på flera faktorer som antal patruller som är på plats vid kontrollen, hur länge kontrollen
pågår, hur många bilar som passerar och om man i samband med kontrollen också utför annan
övervakning (till exempel hastighetskontroll). Genomsnittligt antal prov per kontroll var högst i
Enköping/Håbo (21) vilket också medförde att det där genomfördes flest utandningsprov totalt sett.
Antal prov per kontroll i övriga områden låg på 12–13 stycken. Andel misstänka för alkoholrattfylleribrott var ungefär lika i Enköping/Håbo (0,27 %), Uppsala (0,23 %) och Västerås (0,24 %).
Denna nivå ligger också i linje med tidigare resultat, både i observationsstudier (Forsman, Gustafsson
och Varedian, 2007; Forsman, Gustafsson, Hjälmdahl, Ceder och Kronstrand, 2011) och när polisens
kontroller använts för att uppskatta andel onyktra förare i trafiken (Amin m.fl, 2019). I Heby är
uppskattningen av andel misstänkta för rattfylleribrott mycket osäker på grund av att antal prov är
betydligt lägre där än i de andra områdena.
Utöver alkoholrattfylleribrotten misstänktes också 16 personer för drograttfylleribrott vid kontrollerna.
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Tabell 7 Uppgifter om antal utandningsprov och antal (andel) misstänkta alkoholrattfylleribrott under
försöksperioden. Källa: TUVA.
Genomsnittligt antal
utandningsprov per
kontroll

Total antal prov

Antal (andel) misstänkta
alkoholrattfylleribrott

Enköping/Håbo

21

9811

26 (0,27 %)

Heby

12

799

3 (0,38 %)

Uppsala

13

5541

13 (0,23 %)

Västerås

13

7840

19 (0,24 %)

Totalt

15

23 991

61 (0,25 %)

Delområde

Vid vissa kontroller kombinerades nykterhets- och hastighetsövervakning. För att få en uppfattning
om hur vanligt detta var beräknades andel kontroller där polisen skrivit ut minst en ordningsbot för
hastighetsbrott. Denna andel var 5,5 procent i Enköping/Håbo, 7,8 procent i Heby, 10,6 procent i
Uppsala och 2,2 procent i Västerås. Detta speglar dock bara andel kontroller där ordningsbot skrivits
ut, andel kombinerade kontroller bör vara högre eftersom det inte är säkert att ordningsböter skrivits ut
vid varje hastighetskontroll.
Kontrollernas fördelning över dygnet skiljer sig ganska mycket åt mellan de olika områdena (Figur 3).
I Heby utfördes en stor del (76 procent) av kontrollerna på dagtid. I Västerås var det ganska jämn
fördelning mellan de tre tidsperioderna och jämfört med de andra områdena gjordes här en stor andel
kontroller på kvällstid. Enköping/Håbo och Uppsala hade ungefär samma tidsmässiga fördelning av
kontroller.
100%
90%
80%

11%
30%

26%

13%

70%
60%

15%

17%

30%

50%
40%
30%
20%

32%

76%
59%

54%

39%

10%
0%

Enköping/Håbo

Heby
Dagtid

Uppsala
Kväll

Västerås

Natt

Figur 3 Fördelning av kontroller under dygnet. Både genomförda och avbrutna kontroller. Källa:
TUVA.
I Figur 4–Figur 7 visas hur kontrollerna fördelar sig på de olika kontrollplatserna i respektive område.
Eftersom dessa kontrollplatser fortfarande till viss del används av polisen har platsernas namn ersatts
av löpnummer. I alla områden finns en spridning av kontrollerna på olika platser men det skiljer i hur
jämn fördelningen är. I Heby till exempel är det en plats man återkommit till många gånger medan
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man i Enköping/Håbo har den jämnaste fördelningen (baserat på variationskoefficienten,
standardavvikelsen dividerat med medelvärdet).
20
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Figur 4 Antal kontroller fördelat på de 43 olika kontrollplatserna i Enköping/Håbo. Både genomförda
och avbrutna kontroller. Källa: TUVA.
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Figur 5 Antal kontroller fördelat på de 14 olika kontrollplatserna i Heby. Både genomförda och
avbrutna kontroller. Källa: TUVA.
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Figur 6 Antal kontroller fördelat på de 59 olika kontrollplatserna i Uppsala. Både genomförda och
avbrutna kontroller. Källa: TUVA.
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Figur 7 Antal kontroller fördelat på de 62 olika kontrollplatserna i Västerås. Både genomförda och
avbrutna kontroller. Källa: TUVA.

3.2.

Utandningsprov från polisens sållningsinstrument

3.2.1.

Antal prov

Inrapporteringen i TUVA har bara gjorts under försöksperioden och endast i försöksområdet. Så för att
jämföra övervakningens omfattning mellan före- och försöksperioden, samt i kontrollområdet
(Borlänge, Falun, Karlstad och Örebro), så har antal utandningsprov från polisens sållningsinstrument
använts. På detta sätt kan man bara mäta antal prov som gjorts och inte antal kontroller, men det ger
ändå ett mått på omfattningen.
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I Tabell 8 visas antal utandningsprov i olika delar av polisregion Mitt i före- och försöksperioden samt
den relativa förändringen. De olika delområdena i försöket representeras här av de fyra olika
lokalpolisområdena där de ingår (Enköping/Håbo, Norduppland, Uppsala/Knivsta och Västerås). Alla
prov i dessa lokalpolisområden är med, det går inte att särskilja just de som gjorts i försöksområdet.
Majoriteten av de utförda proven bör dock ha gjorts inom försöksområdet eftersom det täcker in de
större tätorterna. Totalt i de fyra lokalpolisområdena har antal utandningsprov ökat med 24 procent
mellan före- och försöksperioden. Antal prov har ökat i alla lokalpolisområden utom Norduppland där
det skett en minskning med 23 procent. Störst ökning har skett i lokalpolisområde Västerås med 57
procent.
Det är viktigt att notera att det finns en viss eftersläpning i registreringen av antal utförda sållningsprov. Det beror på att proven registreras först när instrumentet töms och data överförs till en databas
och den tömningen kan ibland dröja. Resultaten i det här kapitlet baseras på ett uttag som gjordes 29
maj, alltså 3 månader efter att försöksperioden avslutats. De allra flesta prov bör ha kommit in till dess
men det kan fortfarande finnas instrument som inte är tömda. Det skulle i så fall innebära att ökningen
av antal utandningsprov var större än 24 procent.
I Tabell 8 visas också prov från de instrument som är registrerade på polisområdesnivå och där det inte
går att säga inom vilket lokalpolisområde proven utförts. Det betyder att en del av dessa kan ha utförts
i försöksområdet. Dessa prov har ökat i polisområde Uppsala 6 men minskat i polisområde
Västmanland 7. Det finns också instrument som används i hela regionen, av aspiranter och av trafiksektionen. Båda dessa typer av prov har minskat från före- till försöksperioden. Trafiksektionen
genomför ganska många prov men de arbetar framförallt med kontroll och tillsyn av yrkestrafik samt
mot kriminella på väg. Deras fokus är på det statliga vägnätet.
Sammantaget är det svårt att få en korrekt bild av hur många prov som gjorts i just försöksområdet
men resultaten tyder på att antal prov har ökat.
Om man ser till hela polisregion Mitt (inkluderar polisområdena Gävleborg, Uppsala och
Västmanland) så har antal prov minskat med 9 procent mellan före- och försöksperioden (enligt det
uttag som gjordes 29 maj 2019).

6

Polisområde Uppsala består av lokalpolisområdena Enköping/Håbo, Norduppland och Uppsala/Knivsta.

7

Polisområde Västmanland består av lokalpolisområdena Sala/Fagersta, Västra Mälardalen och Västerås
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Tabell 8 Antal utandningsprov utförda av olika delar av polisorganisationen i region Mitt.
Datauttaget gjordes 2019-05-29 vid Polisens Gemensamma System, IT-avdelningen.
Antal prov i
föreperioden

Antal prov i
försöksperioden

Relativ
förändring

Enköping/Håbo

7 946

9 420

+ 19 %

Norduppland

3 058

2 346

- 23 %

Uppsala/Knivsta

5 430

7 245

+ 33 %

Västerås

4 359

6 856

+ 57 %

Total

20 793

25 867

+ 24 %

Uppsala

1 761

3 280

+ 86 %

1 760

1 057

- 40 %

Aspiranter region Mitt

1 603

1 009

- 37 %

Trafik region Mitt

10 019

6 818

- 32 %

61 451

56 155

-9%

Polisområdesnivå1

Lokalpolisområde

Område

Region
-nivå2

Västmanland

Totalt antal prov i hela region
Mitt3
1

Dessa prov går ej att fördela inom polisområdet

2

Dessa prov går ej att fördela inom regionen

Observera att detta inte är lika med summan av raderna ovan. I totalen ingår prov från alla delar av polisregion Mitt, t.ex.
även polisområde Gävleborg.
3

Antal prov i kontrollområdet (representerat av lokalpolisområdena Borlänge, Falun, Karlstad och
Örebro) var något färre i försöksperioden än under föreperioden. I polisregion Bergslagen finns endast
ett fåtal prov registrerade direkt på polisområdesnivå så dessa presenteras inte här. Även här görs dock
ett relativt stort antal prov av trafiksektionen som ligger direkt under polisregion Bergslagen, dessa har
också minskat från före- till försöksperioden.
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Regionnivå1

Lokalpolisområde

Tabell 9 Antal sållningsprov utförda av olika delar av polisorganisationen i polisregion Bergslagen.
Datauttaget gjordes 2019-05-29 vid Polisens Gemensamma System, IT-avdelningen.

1

Område

Antal prov i
föreperioden

Antal prov i
försöksperioden

Relativ
förändring

Borlänge

3 873

2 806

- 28 %

Falun

1 641

913

- 44 %

Karlstad

4 498

5 185

+ 15 %

Örebro

3 970

3 059

- 23 %

Total

13 982

11 963

- 14 %

Trafik region
Bergslagen

11 264

7 459

- 34 %

Dessa prov går ej att fördela inom regionen

3.2.2.

Tidsmässig fördelning av prov

I Figur 8 visas hur utandningsproven som genomfördes i försöksområdet fördelas över dygnet. Flest
prov i föreperioden utfördes timme 8 (08:00-08:59) och 10 (10:00-10:59). En viss förändring skedde
under försöksperioden då andelen minskade något under dessa timmar samtidigt som andelen ökade
under timme 9 samt under eftermiddag/kväll. Andel prov per timme uppdelat på de fyra lokalpolisområdena, samt i kontrollområdet, redovisas i Bilaga 4.
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Figur 8 Andel utandningsprov per timme i försöksområdet (lokalpolisområdena Enköping/Håbo,
Heby, Uppsala och Västerås). Datauttaget gjordes 2019-05-29 vid Polisens Gemensamma System, ITavdelningen.
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3.3.

Facebookinlägg och annan kommunikation

Som komplement till 20-minuterskontrollerna har kommunikation varit en viktig del i den
övervakningsstrategi som testats under försöket. Syftet har varit att sprida information om
nykterhetskontrollerna så att även de som inte sett kontrollerna ska bli medvetna om att de görs, allt
för att öka den preventiva effekten. Kommunikationen har i första hand skett via polisens
Facebookkonton, men det har även funnits inslag i radio och i tidningar.

3.3.1.

Facebookinlägg

Inläggen på Facebook har sett lite olika ut men den vanligaste typen av inlägg har varit att man talat
om var och när man har genomfört en kontroll och vad resultatet blivit, till exempel att ”alla förare
som kontrollerades var nyktra” eller ”tyvärr blåste en av förarna positivt i vårt sållningsinstrument”.
Det förekommer också inlägg om att polisen stoppat förare efter tips om misstänkt rattfylleri och
inlägg där polisen förklarar hur en rattfyllerikontroll går till. En del inlägg har handlat om trafik
generellt och då har nykterhet funnits med som ett av flera ämnen. Oftast är inläggen kopplade till en
viss plats, det gäller speciellt de inlägg där man talar om att man utfört kontroller, men ibland är
inläggen mer allmänt hållna.
Inläggen är publicerade i två olika konton: Polisen Uppsala län (hit hör Enköping/Håbo, Heby och
Uppsala) och Polisen Västmanland (hit hör Västerås). I Figur 9 visas när i tiden inläggen publicerades,
uppdelade efter det område inläggen handlade om. Allmänna inlägg som inte kan kopplas till en viss
ort är inte med här. Inläggen som rör Västerås har varit väl utspridda i tiden förutom ett uppehåll under
perioden 25 november 2018–1 januari 2019. När det gäller de inlägg som hör till kontot ’Polisen
Uppsala län’ så är de huvudsakligen publicerade från 6 november 2018 och framåt (innan dess
publicerades endast två inlägg). Efter det är inläggen väl utspridda om man ser till kontot som helhet,
men lite mer ojämnt om man ser till enskilda delområden. Alla inlägg som kan kopplas till Uppsala är
till exempel publicerade 26 november 2018 – 29 januari 2019.

Enköping/Håbo

Heby

Uppsala

Västerås

Figur 9 Tidpunkt för publicering av Facebookinlägg om nykterhetskontroller under försöksperioden.
Områdena Enköping/Håbo, Heby och Uppsala tillhör Facebookkontot Polisen Uppsala län och
Västerås tillhör Polisen Västmanland.
Totalt publicerades 25 inlägg på kontot Polisen Uppsala län under försöksperioden, varav 22 kunde
kopplas till något av försöksområdena Enköping/Håbo, Heby eller Uppsala (Tabell 10). På kontot
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Polisen Västmanland publicerades 29 inlägg under samma period av vilka 22 kunde kopplas till
Västerås och övriga var av allmän karaktär eller kunde kopplas till andra delar av länet. Den
genomsnittliga räckvidden (antal personer som fått en visning av ett sidinlägg på sin Facebooksida)
varierade från 9 700 för inlägg kopplade till Heby till 15 700 till inlägg kopplade till Uppsala. För
enskilda inlägg varierar räckvidden från 8 500 till 23 300. Inlägget med störst räckvidd var ett längre
inlägg som inleddes med uppmaningen ”Snälla, chansa inte” och innehöll en berättelse om hur det kan
komma sig att en person hamnar i en situation där hen kör bil onykter. Generellt kan man säga att
inlägg som endast handlar om att en eller flera kontroller genomförts har lägre räckvidd än inlägg som
innehåller flera delar.
I Tabell 10 visas också hur många kommenterar, delningar och reaktioner (de reaktioner som finns är
gilla, kärlek, haha, wow, ledsen och arg) ett inlägg fått. Flest kommentarer och reaktioner har inläggen
som rör Uppsala fått medan inläggen från Västerås har flest delningar.
Tabell 10 Antal Facebookinlägg på de två kontona Polisen Uppsala län och Polisen Västmanland
samt inläggens räckvidd, kommentarer, delningar och reaktioner.
Genomsnittligt antal per inlägg
Område
Alla inlägg på kontot
Polisen Uppsala län

Antal
inlägg

Räckvidd

Kommentarer

Delningar

Reaktioner

25

13 500

30

6

358

-

varav kopplade
till
Enköping/Håbo

6

13 600

16

2

229

-

varav kopplade
till Heby

6

9 700

14

3

319

-

varav kopplade
till Uppsala

10

15 700

46

9

505

29

15 000

36

15

451

22

15 000

34

14

438

Alla inlägg på kontot
Polisen Västmanland
-

varav kopplade
till Västerås

Under föreperioden (här har perioden 1 januari–31 maj 2018 studerats) publicerades tre inlägg om
nykterhetskontroller på kontot Polisen Västmanland men inget på kontot Polisen Uppsala län. Inget
av de tre inläggen var kopplade till Västerås.
I kontrollområdet har polisen inte jobbat aktivt med Facebookinlägg från nykterhetskontroller. En
genomgång av de tre Facebookkonton som kan kopplas till kontrollområdet visar att det på kontot
Polisen Dalarna publicerades 0 inlägg i föreperioden och 1 inlägg i försöksperioden om nykter trafik.
Motsvarande för Polisen i Värmland var 1 inlägg i föreperioden och 1 i försöksperioden och för
Polisen i Örebro län 2 inlägg i föreperioden och 3 i försöksperioden.

3.3.2.

Övrig media

Det har också förekommit inslag och artiklar om polisens arbete i radio och tidningar under
försöksperioden, även om omfattningen inte varit så stor. En sammanställning av de inslag och artiklar
som rör nykterhet i trafik finns i Tabell 11. Den 21 december 2018 uppmärksammades rattfylleriövervakningen i tre relaterade inslag i P4 Västmanland. Inslagen handlar om 20-minutersmetoden men
det framförs också kritik mot att polisen gör färre utandningsprov än tidigare. Den 8 januari
publicerades en kortare text om hur man jobbar med 20-minutersmetoden och spridning av
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kontrollerna i Enköping, Tierp, Uppsala och Östhammar. Texten publicerades i Enköpingsposten och
UNT och här nämns också att metoden kallas Effekt.
Den händelse som fick mest uppmärksamhet i media var när barn på en förskola skrev till polisen för
att berätta att de tyckte att bilarna och bussarna som passerade förskolan körde för fort. De bad polisen
komma och göra en kontroll vilket också skedde. Händelsen publicerades först på polisens
Facebooksida (Polisen Uppsala län, 26 november 2018) och plockades upp av flera tidningar. Dessa
artiklar handlar dock i första hand om hastighetsövervakning men det nämns också att polisen
kontrollerat nykterhet hos de passerande förarna.
Tabell 11 Sammanfattning av inslag och artiklar om polisens arbete mot rattfylleri under
försöksperioden. Grå bakgrund markerar att händelsen inte i första hand handlar om nykterhet, även
om det nämns.
Datum

Beskrivning

Media

2018-11-26 och
2018-11-27

Flera artiklar som handlar om förskolebarn
som skrev till polisen eftersom de tyckte att
bilarna körde för fort utanför deras förskola.
Publicerades först på polisens
Facebooksida 26 november. Handlar mest
om hastigheter men nykterhet nämns
också.

UNT, UNT på Facebook, 24 Uppsala.se,
Metro.se, Expressen motor, Expressen
Story på Facebook, Bilnyckeln.se (länk till
artikeln i Expressen).

2018–12 (v. 50)

SR Uppland var med på en trafikkontroll.

SR Uppland. Inslaget publicerades inte på
webben.

2018–12–21

Tre relaterade inslag. Handlar om 20minutersmetoden men riktar också kritik
mot att polisen gör färre kontroller än
tidigare. Kritiken framförs av en
representant för Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet, NBV. En gruppchef
vid polisen i Västmanland bemöter kritiken.

P4 Västmanland. Inslag i radio + text på
webben.

2018–12–22 och
2018–12–23

Artikel om vad man ska tänka på inför
jultrafiken. Nykterhet nämns som ett av
flera områden.

Unt.se och UNT tidning

2019–01–08

En kort text om hur polisen jobbar med 20minutersmetoden i Enköping, Tierp,
Uppsala och Östhammar.

Enköpingsposten och UNT

2019–01–13

En notis om tre nykterhetskontroller som
ägt rum i Uppsala och söder om Tierp.

UNT

3.4.

Polisens erfarenheter

Polisens erfarenheter har hämtats både från erfarenhetsberättelser och intervjuer med sex poliser (tre
lokalt införandeansvariga och tre medarbetare i turlag). Här sammanfattas erfarenheterna från båda
källorna.

3.4.1.

Val av platser

Det första steget var att välja platser där kontrollerna skulle utföras. Till stor del var det de lokalt
införandeansvariga som gjorde detta, med mer eller mindre inblandning av övriga medarbetare. Här
har det framkommit åsikter att det blev lite toppstyrt, att medarbetarna skulle ha haft större inflytande
på val av platser. Som det blev nu var det vissa platser som inte var så lämpliga ur arbetsmiljösynpunkt. Efterhand, efter samtal med de införandeansvariga flyttade man vissa platser eller hittade
andra lösningar, som att bara stå vissa tider på dygnet på vissa platser.
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De allra flesta tyckte dock att systemet med ett begränsat antal platser per turlag var bra. En stor fördel
med metoden var att man hade fasta platser så att det var lätt att välja plats när man hade tid att
genomföra en kontroll. Så var det inte tidigare och då kunde det hända att kontroller blev försenade
eller inte blev av alls eftersom man inte visste var man skulle ställa upp kontrollen.
En del platser blev också ifrågasatta eftersom man inte förväntade sig några rattfyllerister där. En
medarbetare uttryckte dock att man blev förvånad eftersom man träffade på rattfyllerister på vissa
platser där man inte trodde att det skulle finnas några.

3.4.2.

Uppstart av försöket

Informationen till turlagen om projektet förmedlades på lite olika sätt, till exempel på arbetsplatsmöten, ledningsmöten och vid utsättningar (när turlagen går på sina arbetspass). I ett område skedde
informationen främst via mejl. En del var negativa till en början, undrade varför någon annan skulle
bestämma var kontrollerna skulle genomföras och vad som egentligen var nytt med detta arbetssätt.
Det fanns också en farhåga att det skulle leda till mer rapportering. En sak som lyftes fram som
positivt av de intervjuade var att projektet skulle utvärderas, det tyckte man var bra och något som ofta
saknades inom polisen.
Ett av områdena förberedde sig genom att påbörja arbetssättet redan i maj (startdatum för projektet var
1 september), de fick därmed en ganska lång inkörningsperiod under sommaren. Ett par av de andra
områdena konstaterade i efterhand att det hade varit värdefullt med en sådan förberedelseperiod så att
man varit bättre förberedd när projektet körde igång. Det framkom dock att just sommaren inte är
idealisk som förberedelseperiod på grund av semestrar och att polisen har många andra typer av
uppgifter då.
Det var speciellt ett område som hade svårt att komma igång med det nya arbetssättet. Det blev bättre
efter ett möte med gruppchefer och efter att ett par nya turlag kom in i projektet. I detta område fick
man inledningsvis höra att man skulle arbeta på som vanligt och fick först senare klart för sig att det
krävdes en viss mängd kontroller. Det kan ha bidragit till den tröga starten.

3.4.3.

Genomförande

Under projekttiden har det skett månadsvis återkoppling (eller oftare vid behov) till gruppchefer om
antal genomförda kontroller. Man har då kunnat göra justeringar om det behövts. Inom ett område
hjälpte turlagen varandra om något låg dåligt till.
Generellt verkar arbetet ha flutit på bra efter den inledande uppstartsfasen, även om man ibland har
haft svårt att hinna genomföra tillräckligt många kontroller. Till största delen har man genomfört
”rena” nykterhetskontroller men ibland har man kombinerat dessa med hastighetskontroller.
Vid en intervju framkom att det hänt att poliser fokuserat på en viss plats där man upptäckt en
rattfyllerist och då återkommit flera gånger.
Kommunikationen via Facebook har främst skötts av enskilda poliser, men det har också funnits
möjlighet att få hjälp och stöd från kommunikationsavdelningen. Överlag tycks Facebookpubliceringen har fungerat bra även om engagemanget varit olika stort inom olika turlag. I ett av
områdena fungerade det mindre bra. Det ”rann ut i sanden” men blev lite bättre i slutet av perioden.

3.4.4.

Rapportering i TUVA

Information om de genomförda kontrollerna gjordes i en webbapplikation som kallas TUVA. Detta
system var nytt när man började använda det i Effekt, men framöver ska det även användas inom
andra verksamhetsområden.
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Det var lite problem i början med att komma igång med rapporteringen vilket gjorde att en del
kontroller inte registrerades. Eftersom det var ett nytt system hade man ingen rutin för när och hur man
skulle rapportera. Det fanns också ett visst motstånd till mer rapportering.
När man väl kommit in i det har TUVA fungerat smidigt och bra och inga tekniska problem har
rapporterats. Det har dock varit lite oklart hur man ska rapportera om det varit mer än en polispatrull
vid kontrollen. Ska varje patrull rapportera in eller bara en? Och i så fall vilken?
I TUVA kan man också, om man har behörighet, se sammanställningar över tidigare kontroller, till
exempel vid vilka kontrollplatser man har varit. Detta kan dock inte poliserna i turlagen göra, de ser
sammanställningen först efter att de har rapporterat in en kontroll. Detta vill man ändra så att de
poliser som ska utföra kontrollerna kan gå in och titta på sammanställningen innan man beslutar om
var man ska göra nästa kontroll, då skulle det bli lättare att planera.

3.4.5.

Generellt om metoden

Den övergripande bilden som förmedlas både i erfarenhetsberättelserna och i intervjuerna är att
polisen är mycket positivt inställd till metoden och att de kommer att fortsätta jobba på det här sättet
även efter projektets slut.
Det är främst två saker som lyfts fram: 20-minuterskontrollerna och de fasta kontrollplatserna. Det
positiva med 20-minuterskontrollerna är att de är tillräckligt korta för att man ska hinna med att
genomföra en kontroll. Om man ska stå längre är det inte säkert att det blir av. Eftersom det går så
snabbt att både sätta upp och avveckla en nykterhetskontroll så är 20 minuter också tillräckligt lång
tid.
De fasta kontrollplatserna och att man har ett begränsat antal platser per turlag gör det också enkelt att
genomföra en kontroll. Tidigare har man ibland fastnat i: var ska vi stå? Det framkommer dock att
man som medarbetare vill ha visst inflytande vid val av kontrollplatser och att det ska gå att byta ut en
plats om den inte fungerar ur till exempel arbetsmiljösynpunkt.
Polisen tycker att de fått bra gensvar från allmänheten. Många stoppade förare har uttryckt att de sett
polisen oftare än förut och på nya platser. Nästan alla förare är positiva till nykterhetskontroller, men
enligt polisen har det varit så tidigare också, det har troligen inte blivit någon skillnad i och med det
här projektet.
En annan aspekt som nämns som positiv är man ertappat flera tidigare okända rattfyllerister, genom att
kontrollerna varit spridda i tid och rum.
Det är svårt att få reda på om det är så att det nya arbetssättet har inneburit att övrig verksamhet
minskat. Den allmänna bilden från polisen är att det inte är så, utan att det nya arbetssättet är
effektivare än tidigare. Några uppger dock att övrig trafikövervakning (t.ex. hastighetskontroller)
skulle kunna ha påverkats negativt, men det är inget som följts upp systematiskt.

3.5.

Enkäter

Här presenteras resultat om hur allmänheten uppfattat polisens nya arbetssätt. Resultaten baseras på
enkätsvar, dels från webbpanelen och dels från personer som besvarat enkäten via en länk från
polisens Facebooksidor.
Alla respondenter har som ingår i undersökningen har körkort och har kört åtminstone någon gång de
senaste sex månaderna (självrapporterade uppgifter). De flesta kör dock betydligt oftare än så. Andel
som uppgett att de kör personbil flera gånger i veckan är 70 procent eller högre (varierar något mellan
före- och eftermätningarna och mellan försöks- och kontrollområde).
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3.5.1.

Faktiskt upptäcktsrisk

I Figur 10 visas hur många gånger de svarande uppger att de blivit stoppade och fått utföra ett
utandningsprov under de senaste 6 månaderna; ingen gång, en gång eller två eller flera gånger. Den
vänstra figuren visar svar från webbpanelen och den högra resultat från de som svarat via länk från
polisens Facebooksidor. Resultaten för webbpanelen är uppdelade på försöks- och kontrollområde,
Facebookenkäten användes däremot bara i försöksområdet. Enkäterna besvarades före och efter
försöksperioden och resultaten skiljer sig inte så mycket mellan dessa tidpunkter. Under föreperioden
var det 17 procent av de svarande från webpanelen i försöksområdet som blev stoppade minst en gång,
att jämföra med 16 procent under försöksperioden (eftermätningen). Inte heller i kontrollområdet eller
bland de som svarade på Facebookenkäten var det någon större skillnad.
Svaren från webbpanelen har analyserats mer i detalj med hjälp av binär logistisk regression.
Responsvariabeln som användes var om personen blivit stoppad eller inte och som förklaringsvariabler
användes område (försök/kontroll), mätperiod (före/efter), kön, åldersgrupp och körmängd
(ofta/mindre ofta). För den intresserade finns resultat från analysen i Bilaga 5 (Tabell 18 och Figur
24). Det huvudsakliga resultatet från den analysen är att man inte kan påvisa någon statistiskt
signifikant skillnad mellan före- och eftermätningen i hur stor andel som blivit stoppade och fått utföra
utandningsprov.
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Figur 10 Antal gånger de svarande har blivit stoppade av polis och fått utföra ett utandningsprov
under de senaste 6 månaderna. Resultat för webbpanel (vänstra diagrammet) och Facebookenkät
(högra diagrammet), före och efter försöksperioden.
I Tabell 12 visas resultat uppdelade efter delområden inom försöksområdet (undantaget Heby där antal
svar är för få för att särredovisas). Det enda resultat som är statistiskt signifikant är för boende i
Enköping/Håbo som svarat på Facebookenkäten. Där är det 21 procent som anger att de blivit
stoppade under föreperioden och 38 procent under försöksperioden.
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Tabell 12 Andel svarande som har blivit stoppade av polis och fått utföra ett utandningsprov minst en
gång under de senaste 6 månaderna.
Webbpanel
Område1

Facebookenkät

Andel före

Andel efter

P-värde2

Andel före

Andel efter

P-värde2

Enköping/Håbo

24 %

23 %

0,965

21 %

38 %

0,021

Uppsala

15 %

13 %

0,642

9%

12 %

0,287

Västerås

18 %

14 %

0,290

15 %

14 %

0,744

1 Heby

redovisas inte på grund av för få svar.

2 P-värdet avser test av differensen mellan före- och eftermätningen. Statistiskt signifikant förändring om P-värdet är under
0,05.

I enkäten som besvarades av webbpanelen ingick också en fråga om man kände till någon annan som
har blivit stoppad av polisen och fått göra ett utandningsprov under de senaste sex månaderna (Känner
du någon som du vet har blivit stoppad av polisen och fått göra ett utandningsprov under de senaste
sex månaderna?). Resultaten visar att det var 26 procent bland de svarande i försöksområdet som
kände någon som blivit stoppad under föreperioden och 24 procent under försöksperioden (Tabell 13).
Motsvarande andelar för kontrollområdet är 24 och 22 procent. Inga resultat är statistiskt signifikanta.
Tabell 13 Andel svarande som känner någon som de vet har blivit stoppade av polisen och fått utföra
ett utandningsprov under de senaste 6 månaderna. Frågan ställdes endast till webbpanelen.
Webbpanel
Område1

Andel före

Andel efter

P-värde2

Hela försöksområdet

26 %

24 %

0,482

Enköping/Håbo

30 %

33 %

0,717

Uppsala

25 %

25 %

0,798

Västerås

23 %

20 %

0,440

Hela kontrollområdet

24 %

22 %

0,309

1

Heby särredovisas inte på grund av för få svar.

2

P-värdet avser test av differensen mellan före- och eftermätningen.

3.5.2.

Kommunikation

När det gäller frågor om kommunikation skiljer sig svaren en del mellan webbpanelen och de som
svarat på Facebookenkäten (Figur 11). Bland svarande från webbpanelen var det 67–68 procent som
angav att de aldrig eller nästan aldrig sett inlägg om rattfylleriövervakning i sociala medier (Hur ofta
har du, under de sex senaste månaderna, sett artiklar och/eller inlägg om polisövervakning av alkohol
i trafiken i tidningar eller andra media? …I sociala media (t.ex. Facebook, Twitter eller Instagram)).
För svarande på Facebokenkäten var denna andel endast 24 procent i föremätningen och 13 procent i
eftermätningen. Skillnaden mellan webbpanel och Facebookenkät var väntad eftersom en stor del av
de som svarat på Facebookenkäten troligen följer polisens Facebooksidor och därmed tar del av
polisens kommunikation.
Resultaten från webbpanelen visar att det är mycket små skillnader mellan före- och eftermätningarna
(Figur 11, vänstra diagrammet). Det är också endast marginella skillnader mellan försöks- och
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kontrollområdet. Analys med hjälp av logistisk regression (Bilaga 5, Tabell 19 och Figur 25) visar
också att det inte är någon statistiskt signifikant skillnad mellan före- och eftermätningarna om man
ser till andelen som sett inlägg oftare än en gång per månad.
Resultaten från Facebookenkäten är däremot signifikanta. Under föreperioden var det 38 procent
(7+10+21) som angav att de sett inlägg oftare än en gång per månad, jämfört med 63 procent
(11+20+32) under försöksperioden (P<0,001).
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Figur 11 Hur ofta de svarande sett inlägg om polisövervakning av alkohol i sociala media under de
senaste sex månaderna. Resultat för webbpanel (vänstra diagrammet) och Facebookenkät (högra
diagrammet). Svarande i webbpanelen som angett att de inte följer sociala medier har exkluderats.
När man delar upp svaren efter delområde blir resultaten mer osäkra. Men även här är skillnaden
mellan före- och eftermätningarna statistiskt signifikant för Facebookenkäten, det gäller alla
delområden (Tabell 14). Ingen signifikant skillnad ses för webbpanelen.
Tabell 14 Andel svarande som sett inlägg i sociala medier oftare än en gång i månaden under de
senaste 6 månaderna. Svarande i webbpanelen som angett att de inte följer sociala medier har
exkluderats.
Webbpanel
Område1

Facebookenkät

Andel före

Andel efter

P-värde2

Andel före

Andel efter

P-värde2

Enköping/Håbo

33 %

21 %

0,107

50 %

73 %

0,003

Uppsala

17 %

21 %

0,240

34 %

62 %

< 0,001

Västerås

19 %

17 %

0,479

39 %

63 %

< 0,001

1

Heby redovisas inte på grund av för få svar.

2

P-värdet avser test av differensen mellan före- och eftermätningen.

När frågan gäller dagstidningar/nyhetssajter istället för sociala medier blir det inte lika stor skillnad
mellan webbpanelen och Facebookenkäten (Figur 12). I försöksområdet var det 55 procent av de
svarande från webbpanelen som uppgav att de aldrig eller nästan aldrig hade sett artiklar om
rattfylleriövervakning i dagstidningar eller på nyhetssajter under försöksperioden. I Facebookenkäten
var det något färre, 39 procent. I webbpanelen ökade sedan andelen som svarat att de aldrig eller
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nästan aldrig sett artiklar till 59 procent (ej signifikant skillnad). I Facebookenkäten minskade andelen
istället, till 34 procent (ej signifikant skillnad). Ser man istället på hur många som sett inlägg oftare än
en gång per månad är skillnaden i Facebookenkäten signifikant (P<0,001). I kontrollområdet skedde i
stort sett ingen förändring mellan före- och eftermätningarna.
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Figur 12 Hur ofta de svarande sett inlägg om polisövervakning av alkohol i dagstidningar eller på
nyhetssajter under de senaste sex månaderna. Resultat för webbpanel (vänstra diagrammet) och
Facebookenkät (högra diagrammet). Svarande i webbpanelen som angett att de inte följer sådana
medier har exkluderats.
Uppdelat på delområden ser man inga signifikanta skillnader mellan före- och eftermätningarna i
webbpanelen, med avseende på andel som sett inlägg oftare än en gång i månaden (Tabell 15). Bland
de som svarat på Facebookenkäten ser man däremot en ökning av andel som sett inlägg oftare än en
gång i månaden, det gäller alla delområden (signifikanta skillnader mellan före- och eftermätningen).
Tabell 15 Andel svarande som sett inlägg i dagstidningar eller på nyhetssajter oftare än en gång i
månaden under de senaste 6 månaderna. Svarande i webbpanelen som angett att de inte följer dessa
medier har exkluderats.
Webbpanel
Område1

Facebookenkät

Andel före

Andel efter

P-värde2

Andel före

Andel efter

P-värde2

Enköping/Håbo

40 %

33 %

0,335

34 %

50 %

0,041

Uppsala

23 %

22 %

0,821

22 %

32 %

0,005

Västerås

24 %

24 %

0,979

27 %

40 %

0,002

1

Heby redovisas inte på grund av för få svar.

2

P-värdet avser test av differensen mellan före- och eftermätningen.

3.5.3.

Upplevd upptäcktsrisk

Ett viktigt mål med det nya sättet att utföra rattfyllerikontroller var att öka den upplevda
upptäcktsrisken. För att utvärdera detta ställdes följande fråga i enkäten: På en typisk resa, hur
sannolikt är det att du (som förare) blir stoppad av polisen och får göra ett utandningsprov (blåsa i en
alkomätare)? Svaren angavs på en femgradig skala som gick från Mycket liten sannolikhet till Mycket
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stor sannolikhet 8. Resultaten redovisas i Figur 13. De flesta som svarat på enkäten angav att det var
mycket liten sannolikhet att bli stoppad, det gäller både i webbpanelen och i Facebookenkäten. Det är
inga stora skillnader mellan före- och eftermätningarna, vilket tyder på att den upplevda upptäcktsrisken inte har påverkats under försöket. Bland svarande i webbpanelen som bor i försöksområdet är
det fler som angivit att sannolikheten är mycket liten i eftermätningen än i föremätningen. Bland de
som bor i kontrollområdet var det i stort sett ingen förändring.
I Bilaga 5 (Tabell 20 och Figur 26) redovisas resultat från en logistisk regression där svaren delats upp
i de två kategorierna stor sannolikhet att bli stoppad (svarsalternativ 3, 4 eller 5) och liten sannolikhet
(svarsalternativ 1 eller 2). Resultaten visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan föreoch eftermätningen.
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Figur 13 De svarandes uppskattning av hur sannolikt det är att bli stoppad av polisen och få göra ett
utandningsprov, på en typisk resa. Resultat för webbpanel (vänstra diagrammet) och Facebookenkät
(högra diagrammet).
I Tabell 16 visas andel som svarat att det är stor sannolikhet att bli stoppad av polisen, uppdelat på
delområden. Resultaten skiljer sig något mellan webbpanelen och Facebookenkäten. I webbpanelen
har andel som svarat stor sannolikhet minskat från 16 procent till 9 procent i Uppsala och resultaten
från Facebookenkäten visar att andelen minskat från 15 procent till 8 procent i Västerås. Inga andra
skillnader är statistiskt signifikanta. Detta innebär att den upplevda sannolikheten att bli stoppad
minskat snarare än ökat.

I frågan som webbpanelen svarade på fanns ingen benämning på de tre svarsalternativen i mitten av skalan. I
Facebookenkäten användes benämningarna Liten sannolikhet, Varken liten eller stor sannolikhet och stor
sannolikhet för dessa alternativ. Skillnaden berodde på att Facebookenkäten hade en annan layout och vi
bedömde att det skulle vara svårt att förstå skalan om benämningar inte användes.
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Tabell 16 Andel svarande som uppskattar att sannolikheten att bli stoppad av polisen och få göra ett
utandningsprov är stor (svarsalternativ 3, 4 eller 5 på en 5-gradig skala).
Webbpanel
Område1

Facebookenkät

Andel före

Andel efter

P-värde2

Andel före

Andel efter

P-värde2

Enköping/Håbo

13 %

20 %

0,195

5%

10 %

0,178

Uppsala

16 %

9%

0,009

8%

8%

0,879

Västerås

14 %

12 %

0,569

15 %

8%

0,023

1

Heby redovisas inte på grund av för få svar.

2

P-värdet avser test av differensen mellan före- och eftermätningen.

Andel (%) i webbpanelen som angett
stor sannolikhet att bli stoppad

I Figur 14–Figur 16 visas resultat för upplevd upptäcktsrisk i fem olika situationer, staplarna anger hur
stor andel som angett stor sannolikhet att bli stoppad (svarsalternativ 3, 4 eller 5). Resultaten för
webbpanelen i försöksområdet visar att de flesta tror att det är stor sannolikhet att bli stoppad när man
kör hem från ett krogbesök vid tvåtiden en helgnatt (Figur 14). Den situation där lägst andel tror att det
är hög upptäcktsrisk är när man kör på en mindre väg en bit utanför närmaste tätort en vardagskväll
vid tiotiden. Samma mönster ser man i svaren från kontrollområdet (Figur 15) och i Facebookenkäten
(Figur 16). Generellt är det mycket små skillnader mellan före- och eftermätningen som dessutom går i
fel riktning. Detta bekräftar resultaten från den mer övergripande frågan, att man inte ser någon
påverkan på upplevd upptäcktsrisk till följd av försöket (Figur 13).
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Figur 14 De svarandes uppskattning av hur sannolikt det är att bli blir stoppad av polisen och få göra
ett utandningsprov, i fem olika situationer. Resultat för webbpanel i försöksområdet.
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Andel (%) i webbenkäten som angett
stor sannolikhet att bli stoppad
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Figur 15 De svarandes uppskattning av hur sannolikt det är att bli blir stoppad av polisen och få göra
ett utandningsprov, i fem olika situationer. Resultat för webbpanel i kontrollområdet.
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Figur 16 De svarandes uppskattning av hur sannolikt det är att bli blir stoppad av polisen och få göra
ett utandningsprov, i fem olika situationer. Resultat för svarande på Facebookenkäten.
Som ett komplement till ovanstående frågor om upplevd upptäcktsrisk fick de svarande ange om de
tyckte att sannolikheten att bli stoppad hade förändrats under det senaste året (Figur 17). De flesta
svarade att det var oförändrat, det gäller både för försöks- och kontrollområdet, samt för Facebookenkäten. Bland de som svarat på Facebookenkäten är det i eftermätningen något fler som svarat att
sannolikheten ökat än att den har minskat. Skillnaden är inte speciellt stor (14 % jämfört med 11 %)
men det är en förbättring mot föremätningen då 17 procent svarade att sannolikheten att blir stoppad
hade minskat och 7 procent att den ökat.
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Figur 17 Svar på frågan: Om man jämför med samma tid förra året, har sannolikheten att bli stoppad
av polisen och få göra ett utandningsprov förändrats i din hemtrakt? Resultat för webbpanel (vänstra
diagrammet) och Facebookenkät (högra diagrammet).

3.5.4.

Samband mellan upplevd upptäcktsrisk och andra variabler

För att analysera sambandet mellan upplevd upptäcktsrisk och andra variabler anpassades data från
webbpanelen till en logistisk regressionsmodell. Den upplevda upptäcktsrisken delades in i stor
sannolikhet för att bli stoppad och liten sannolikhet. Som förklaringsvariabler användes uppgiften om
man själv blivit stoppad under de senaste sex månaderna eller inte, om man sett inlägg i sociala medier
ofta (några gånger i månaden eller oftare) eller sällan (högst en gång i månaden) och om man känner
till någon annan som blivit stoppad de senaste sex månaderna eller inte. I den tidigare analysen visade
sig åldersgrupp ha betydelse för upplevd upptäcktsrisk, men inte kön och inte hur ofta man kör (Bilaga
5, Tabell 20). Därför inkluderades även åldersgrupp som förklaringsvariabel i regressionsmodellen.
Resultaten i Tabell 17 visar att det finns ett samband mellan upplevd upptäcktsrisk och alla variabler
utom åldersgrupp (P<0,001 för de tre variablerna stoppad, annan och smedia). Däremot finns inga
signifikanta tvåvägsinteraktioner mellan dessa variabler. En tvåvägsinteraktion innebär en samspelseffekt mellan två variabler, att effekten av den ena variabeln påverkas av värdet på den andra
variabeln.
I Figur 18 visas oddskvoterna för de tre signifikanta variablerna. Resultaten visar att de som själva
blivit stoppade tror att upptäcktsrisken är högre än de som inte blivit stoppade (oddskvoten = 3,9 vilket
betyder att oddset är nästan fyra gånger så högt för stoppade jämfört med de som inte blivit stoppade).
De som känner till någon annan som blivit stoppad tror också att upptäcktsrisken är högre än de som
inte känner till det, här är oddskvoten dock lite lägre (2,1). Vidare visar resultaten att de som sett
inlägg i sociala medier ofta tror att upptäcktsrisken är högre än de som sett inlägg sällan
(oddskvot = 2,0). Dessa resultat tyder på att man kan påverka den upplevda upptäcktsrisken genom att
genomföra kontroller på olika ställen så man når flera personer och att berätta att man gör kontroller,
alltså det som är grunden för det nya arbetssättet.
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Tabell 17 Resultat från binär logistisk regression där responsvariabeln anger om den svarande
uppskattar att sannolikheten för att bli stoppad av polisen och få göra ett utandningsprov är stor
(svarsalternativ 3, 4 eller 5) eller liten (svarsalternativ 1 eller 2). Baserat på svar från webbpanelen.
Variabel

Frihetsgrader

P-värde

χ2- statistika (Wald)

Stoppad själv (stoppad)

1

69,46

< 0,001

Känner någon som blivit stoppad
(annan)

1

14,06

< 0,001

Sociala media några gånger i
månaden eller oftare (smedia)

1

21,86

< 0,001

Stoppad*annan

1

0,19

0,664

Stoppad*smedia

1

2,24

0,134

Annan*smedia

1

2,05

0,153

Åldersgrupp

5

10,97

0,052

Stoppad jämfört med ej stoppad

Känner till någon som blivit stoppad jämfört
med känner ej till
Sett inlägg i sociala media ofta jämfört
med sällan

0

2

4

6

Oddskvot

Figur 18 Oddskvoter avseende upplevd upptäcktsrisk beräknade med logistisk regression. En oddskvot
större än ett betyder att det är högre sannolikhet att förarna i den aktuella gruppen (t.ex. förare som
blivit stoppade) upplever hög upptäcktsrisk, jämfört med förarna i referensgruppen (t.ex. förare som ej
blivit stoppade). Baserat på svar från webbpanelen.
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4.

Diskussion och slutsatser

4.1.

Resultatdiskussion

Polisen i region Mitt har testat ett nytt sätt att organisera sin rattfylleriövervakning och i den här
rapporten presenteras en utvärdering av försöket. Syftet med det nya arbetssättet har varit att
poliskontrollerna ska bli mer synliga för att på så sätt öka den upplevda upptäcktsrisken. Synligheten
ska uppnås genom att man gör en viss mängd kontroller, att kontrollerna sprids i tid och rum samt att
man informerar om kontrollerna i media. Varje kontroll är relativt kort, 20 minuter, på så sätt hinner
man göra fler kontroller och kan få bättre spridning.
Det är fyra lokalpolisområden i polisregion Mitt som har deltagit i försöket och för varje område har
ett mål om ett visst antal 20-minuterskontroller per vecka beräknats. Beräkningen baseras på en
tumregel från Australien som säger att övervakningen bör pågå minst 20 timmar i veckan per 100 km2
(Cameron, u.å.)

4.1.1.

Polisens erfarenheter av försöket

Utvärderingen visar att man inom polisen är mycket nöjd med det nya arbetssättet. Det fanns vissa
tveksamheter till att börja med men efter den inledande perioden tyckte man att det fungerade bra.
Något man uppskattade var att varje turlag hade ett antal bestämda kontrollplatser att välja mellan,
som hade bedömts som viktiga ur ett brottsförebyggande perspektiv. Det innebar att man inte längre
behövde fundera så mycket på var man skulle stå utan det var lätt att välja plats när man hade tid att
göra en kontroll. Även 20-minuterskontrollerna tyckte man fungerade bra, det var lätt att hinna med en
sådan kontroll mellan andra arbetsuppgifter. Det upplevdes också som en tillräckligt lång tid eftersom
det går snabbt att starta och avsluta en rattfyllerikontroll.
Tveksamheterna i början handlade om att försöket kändes lite toppstyrt, till exempel när det gäller val
av platser. Man ansåg att turlagen själva borde ha mer inflytande över kontrollplatsernas placering.
Det framkom också att man ibland blev förvånad över att det förekom rattfyllerister på platser där man
inte hade förväntade sig några. Det är därför viktig att inte bara välja platser utifrån tidigare
erfarenheter utan att få en bra rumslig spridning.
Det fanns också invändningar i början mot att alla kontroller skulle rapporteras in i det IT-baserade
uppföljningsverktyg som kallas TUVA. Det såg man som ytterligare en administrativ börda. Det
verkar dock ha fungerat bra, men det finns oklarheter när det gäller vem som ska rapportera in när
flera patruller varit på samma kontroll. Systemet behöver även förbättras så att alla poliser kan se
sammanställning över vilka platser man redan har besökt, detta kan man idag bara se efter att man
rapporterat en ny kontroll. Denna förändring skulle underlätta planeringen och förbättra spridningen på
olika platser.

4.1.2.

Allmänhetens uppfattning

Teorin som ligger till grund för det nya arbetssättet är att ökad synlighet av poliskontroller leder till
höjd upplevd upptäcktsrisk hos förarna (Cameron, u.å.; Dionne m.fl., 2007; Ross, 1984; Vingilis,
2016). Resultat från enkätstudien visar också att förare som själva blivit stoppade, som känner till
någon annan som blivit stoppad eller som ofta sett inlägg om rattfyllerikontroller i sociala media också
har en högre upplevd upptäcktsrisk än övriga svarande (Figur 18). Även om detta bara täcker några
aspekter på synlighet så stöder resultat den grundläggande teorin bakom försöket.
Det finns alltså förutsättningar för att metoden ska fungera men resultaten från enkätstudien kan inte
påvisa några förbättringar i upplevd upptäcktsrisk mellan före- och eftermätningen (Figur 13). Detta
gällde oavsett om man svarat på enkäten som ingick i webbpanelen eller den som spreds via
Facebook. Bland de som svarat från webbpanelen i kontrollområdet är det 68 procent som svarat att
det är mycket liten sannolikhet att bli stoppad av polisen i föremätningen och 73 procent i
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eftermätningen. I Facebookenkäten är andelen 73 procent i föremätningen och 75 procent i
eftermätningen.
Det kan finnas flera orsaker till att den upplevda upptäcktsrisken inte ökat under försöket. En orsak är
att man inte i något lokalpolisområde lyckades uppnå målet för antal kontroller per vecka (Figur 1).
Det område som kom närmast var Enköping/Håbo som kom upp i 87 procent, följt av Västerås och
Uppsala med 72 respektive 65 procent. I Heby, som har speciella förutsättningar på grund av långa
avstånd, uppnådde man 34 procent av önskat antal kontroller. Trots att inte målet för antal kontroller
uppnåtts så utfördes fler utandningsprov under försöket än under föreperioden. Totalt i de fyra
lokalpolisområdena som deltog i försöket ökade antal utandningsprov med drygt 20 procent (Tabell 8).
Bland de som svarade på enkäterna kunde man dock inte se någon statistiskt signifikant förändring i
andel som uppgav att de hade blivit stoppade av polisen (Figur 10). Det skedde inte heller någon
förändring i andel som känner till någon annan som blivit stoppad (Tabell 13). En möjlig förklaring till
dessa resultat skulle kunna vara att man inte bara kör i de områden som deltog i försöket utan även
utanför, och i polisregion Mitt som helhet minskade antal utandningsprov.
En annan bidragande orsak till att den upplevda upptäcktsrisken inte ökade kan vara att kommunikationen inte har nått ut till tillräckligt många. Kommunikationen har huvudsakligen skett via inlägg på
polisens Facebooksidor i Västmanland och Uppsala län. Resultaten visar att de som svarat på
Facebookenkäten har sett inlägg i sociala medier oftare under försöksperioden än under föreperioden
(Figur 11). Dessa förare verkar alltså ha lagt märke till polisens ökade kommunikation. Detta gäller
dock inte förare i allmänhet eftersom ingen förändring skett bland de som svarat från webbpanelen.
Sammantaget tyder dessa resultat på att kommunikationen bör nå ut till fler för att kunna bidra till att
göra kontrollerna synliga.
En viss kommunikation har också skett via dagstidningar, nyhetssajter och radio. Denna kommunikation har dock rört sig om enstaka inlägg och artiklar (Tabell 11).
Försöksperiodens längd kan också vara en förklaring till uteblivna resultat. Sex månader kan ha varit
en för kort period för att allmänheten ska ha hunnit uppfatta förändringarna, speciellt med tanke på att
ett lokalpolisområde (Uppsala) hade svårt att komma igång med det nya arbetssättet.

4.1.3.

Spridning av kontroller i tid och rum

Ett mål med försöket har också varit att öka spridningen i tid och rum och syftet med detta är att
kontrollerna ska ses av en större del av förarna. Om man begränsar sig till vissa platser och tider kan
det vara en del av förarna som aldrig ser kontrollerna, om de huvudsakligen rör sig i andra områden
och på andra tider.
När det gäller spridningen på olika kontrollplatser finns inga data från föreperioden, innan försöket
började, så det går inte att studera förändringar. Under försöksperioden kan man dock konstatera att
spridningen på olika platser varit stor. Inför försöket valde man ut dubbelt så många kontrollplatser
som målet för antal 20-minuterskontroller per vecka, för att man i genomsnitt inte skulle behöva
återvända till samma plats mer än var fjortonde dag. I efterhand kan man också se att polisen i alla
områden har haft kontroller på alla dessa platser (Figur 4–Figur 7). I Enköping/Håbo har man haft en
mycket jämn spridning mellan de olika platserna, och utfört ungefär lika många kontroller per plats. I
övriga områden kan man bli ännu bättre på att sprida ut kontrollerna på de olika platserna.
Spridning i tiden har studerats genom data från polisens sållningsinstrument som vi har för både föreoch försöksperioden. En viss förskjutning av tiderna kan ses, så att det görs något färre utandningsprov
på förmiddagen (7.00–9.59) och något fler på eftermiddag/kväll (16.00–21.59). Fortfarande utförs
dock betydligt fler prov under de tre timmarna 8.00–8.59, 9.00–9.59 och 10.00–10.59, än under resten
av dygnet (Figur 8).
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4.2.

Metoddiskussion

Det nya arbetssättet som testats i försöket bygger delvis på rekommendationer från Australien
(Cameron, u.å.; Cameron, 2013). Dessa rekommendationer baseras på samlad erfarenhet från den
forskning som bedrivits under många år men bör ses som tumregler snarare än fastslagna gränser för
till exempel hur många timmar per vecka som övervakning ska ske. När det gäller tumregeln att
effekten av en kontroll finns kvar i minst två veckor verkar den baseras på en studie från 1980 av
Cameron, Strand och Vulcan men det är inte tydligt vilka analyser som gjorts för att komma fram till
detta. Det kan också finnas olikheter mellan Sverige och Australien vad gäller lagstiftning, polisens
arbetssätt, synen på rattfylleri, m.m. som gör att forskningsresultat från Australien inte direkt kan
översättas till svenska förhållanden. Det kan därför vara nödvändigt att modifiera metoden efterhand,
baserat både på den här utvärderingen och polisens egna erfarenheter.
Ett syfte med den här studien har varit att undersöka allmänhetens upplevda upptäcktsrisk. Enligt
statistisk urvalsteori kan man göra det genom att undersöka ett slumpmässigt urval av målpopulationen (här förare av motorfordon i försöksområdet). Utifrån det kan man dra slutsatser om
målpopulationen och beräkna hur stor osäkerheten är i dessa slutsatser. Problemet är att urvalsteorin
baseras på att man inte har något bortfall i det urval man undersöker. Erfarenhet från tidigare
urvalsundersökningar visar dock att bortfallet ofta är stort och att man får räkna med att andelen som
svarar är klart under hälften. Det innebär att man inte vet hur väl svaren i urvalet representerar
målpopulationen.
Eftersom det ofta är få som svarar på enkäter har vi istället valt att använda två andra insamlingssätt,
webbpanel och självrekrytering via polisens Facebooksidor. Dessa insamlingssätt ger liknande
problem som när man har stora bortfall i statistiska urvalsundersökningar, alltså att man inte vet hur
representativa svaren är för den population man önskar undersöka. En följd av det är att man inte kan
tolka resultaten som att nivåerna på till exempel upplevd upptäcktsrisk speglar faktiska nivåer hos
förare i allmänhet. Vi bedömer dock att eventuella förändringar mellan före- och eftermätningarna i
webbpanelen speglar förändringarna hos förare i allmänhet. När det gäller Facebookenkäten gör vi
antagandet att resultaten speglar förändringar i den population som följer polisens arbete via dess
Facebooksidor.
Enkätstudien är dimensionerad för att utvärdera metoden med avseende på förändringar i hela
försöksområdet. Det innebär att antal svar blir ganska litet om man delar upp resultaten på de fyra
delområdena. I diskussionen har vi därför valt att fokusera på försöksområdet som helhet men i
resultatkapitlet särredovisar vi resultat för all delområden utom för Heby. Enskilda signifikanta
resultat bland dessa bör dock tolkas försiktigt eftersom det totalt sett utförs många test och det därför
är stor sannolikhet att något eller några blir signifikanta bara på grund av slumpen. Vi ser inga tydliga
mönster i resultaten från delområdena, som att det är något område som alltid utmärker sig.
Det finns också osäkerheter i data om kontrollerna, både med avseende på det poliserna själva
rapporterat in i TUVA, och data från de sållningsinstrument polisen använder till utandningsproven.
När det gäller TUVA har det framkommit i intervjuerna att turlagen ibland glömt att rapportera in,
speciellt i början av försöksperioden. Det skulle i så fall innebär att antal kontroller som redovisats är
något underskattade. Det har också funnits oklarheter i vem som ska rapportera in kontrollen om mer
än en patrull varit på plats, vilket har lett till dubbletter. Vi har försökt rensa materialet men det är inte
alltid tydligt om det rör sig om en dubblett eller inte, vilket kan leda till både under- och
överskattningar av faktiskt antal kontroller.
Data från polisens sållningsinstrument är osäkra på grund av i huvudsak två olika typer av fel. Dels är
inte alla sållningsinstrument knutet till ett visst lokalpolisområde, utan det kan vara registrerat högre
upp i organisation. Det medför att man inte vet var instrumentet har använts. Dels finns det
fördröjningar som beror på att det kan gå lång tid mellan att instrumenten töms. Sammantaget kan

48

VTI rapport 1025

detta ha haft en viss påverkan när det gäller hur antal utandningsprov förändrats mellan före- och
försöksperioden. Det mest troliga är att ökningen av antal utandningsprov underskattats något.
Den bild vi har fått av polisens erfarenheter är att det förändrade arbetssättet upplevts som väldigt
positivt och att metoden fungerar bra, efter några mindre problem i början av försöksperioden. Den
bilden baseras på polisens egna erfarenhetsberättelser samt sex intervjuer. Tre av intervjuerna gjordes
med de poliser som var lokalt införandeansvariga och det är också de som ansvarar för erfarenhetsberättelserna. De tre resterande intervjuerna gjordes med medarbetare i turlag, vars namn vi fått från
försöktes projektledare. Vi vet därför inte i vilken utsträckning dessa erfarenheter och åsikter är
representativa för alla inom polisen.

4.3.

Rekommendationer

De lokalpolisområden som testat det nya arbetssättet under försöket upplever att det har fungerat bra
och man kommer att fortsätta arbeta enligt de nya principerna. Baserat på utvärderingen följer här ett
antal rekommendationer för framtiden med syfte att uppnå målet med det nya arbetssättet, det vill säga
att öka den upplevda upptäcktsrisken.
•

Öka antal kontroller så att målet om 20 timmars övervakning per vecka och 100 km2 uppnås.

•

Se över kommunikationsstrategin så att information om kontrollerna når fler än idag. Fler
kanaler än Facebook bör användas.

•

Byt ut kontrollplatser efterhand och låt turlagen bli mer delaktiga i val av platser så att de
känner delaktighet och engagemang. Det är dock viktigt att platserna är väl spridda
geografiskt och att man inte bara väljer punkter där man på förhand tror att man hittar många
rattfyllerister.

•

Förbättra webbverktyget TUVA så att alla poliser kan se sammanställningar av tidigare
kontroller. Det skulle underlätta för turlagen när de väljer kontrollplats.

•

Fortsätt att följa upp såväl antal kontroller och kommunikationsinsatser som den upplevda
upptäcktsrisken.

•

Metoden som används lämpar sig för tätorter. Se över hur rattfylleriövervakningen ska
bedrivas utanför större tätorter och i områden som till stor del består av landsbygd (liknande
Heby som var med i föreliggande försök)

För den fortsatta uppföljningen rekommenderas också följande för att förbättra dataunderlagen:
•

tydliggör vem som ska rapportera in kontrollen i TUVA, för att undvika att samma kontroll
rapporteras flera gånger

•

skapa rutiner för att tömma sållningsinstrumenten regelbundet, för att minska eftersläpning i
statistiken över antal utandningsprov

•

koppla varje sållningsinstrument till rätt organisatorisk enhet inom polisen.

4.4.

Slutsatser

Sammanfattningsvis visar resultaten från utvärderingen att:
•

Polisen upplevde det förändrade arbetssättet som positivt och att metoden fungerade bra, efter
några inledande problem. Speciellt uppskattades 20-minuterskontrollerna och att ha fasta
kontrollplatser att välja mellan.
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•

Inget av lokalpolisområdena som var med i försöket uppnådde målet om antal kontroller per
vecka, även om antal utandningsprov ökade från perioden före försöket. Resultat från
enkätstudien visade också att andel svarande som angav att de fått utföra utandningsprov inte
ökade under försöksperioden.

•

Kommunikationen skedde främst via polisens Facebookkonton Polisen Uppsala län och
Polisen Västmanland. Förare som svarat på Facebookenkäten hade i hög grad lagt märke till
polisens ökade kommunikation under försöksperioden, men detta gällde inte förare i
allmänhet. Resultaten tyder på att kommunikationen bör nå ut till fler för att bidra till att göra
kontrollerna ännu mer synliga.

•

Utvärderingen visade ingen ökning av den upplevda upptäcktsrisken. Möjliga förklaringar till
det är att polisen inte uppnådde målet om antal kontroller samt att kommunikationen inte
nådde ut till allmänheten i tillräcklig utsträckning. Det kan också ha berott på att försöksperioden var ganska kort, speciellt med tanke på att alla lokalpolisområden inte kom igång
direkt.

•

Resultat från enkätstudien visade att förare som själva blivit stoppade, som känner till någon
annan som blivit stoppad eller som ofta sett inlägg om rattfyllerikontroller i sociala media har
en högre upplevd upptäcktsrisk än övriga svarande. Detta stöder den grundläggande teorin
bakom försöket och tyder på att metoden kan ge resultat om antal kontroller ökar och om
information når fler förare. För att kunna följa den framtida utvecklingen är det önskvärt med
fortsatt uppföljning.
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Bilaga 1: Intervjufrågor
Nedan följer frågorna som användes i de telefonintervjuer som genomfördes med tre lokalt
införandeansvariga poliser och tre medarbetare i turlag.

Frågeformulär till lokalt införandeansvariga
1. Du har ju varit projektansvarig för Effekt i Uppsala/Västerås/Enköping_Håbo, vad har den
rollen inneburit?
2. Har du också varit med ute och genomfört kontroller?
3. Vad tyckte du om projektet när du först fick höra talas om det?
4. Hur fungerade planeringen inför projektstart, med att ta fram kontrollplatser t.ex.?
5. Hur har informationen skett till de medarbetare som ska utföra kontrollerna (turlagen)? Har
det varit svårt eller lätt att informera och motivera medarbetarna?
6. Hur har kontrollerna gått till, har det varit ”rena” nykterhetskontroller eller ha ni kombinerat
med annat, t.ex. hastighetskontroll?
7. Har arbetet med Effekt påverkat andra delar i verksamheten, t.ex. övrig
trafikövervakning/hastighetskontroller?
8. Som helhet, tycker du arbetssättet är bra eller dåligt? Vilka delar är bra? Dåliga? (20minuterkontroller, antal kontroller per vecka, de valda platserna, kommunikation till
allmänheten via facebook).
9. Vilka är de största fördelarna med det arbetssätt som testats i Effekt?
10. Vilka är de största nackdelarna med det arbetssätt som testats i Effekt?
11. Tycker du att man ska fortsätta jobba på det här sättet?
12. Hur har det funkat att rapportera in i TUVA?
13. Upplever du att ni jobbat mer eller mindre med nykterhetskontroller under Effekt än strax
innan?
14. Hur har responsen varit från allmänheten?
15. Vad skulle man ha gjort annorlunda när effekt startades?
16. Vad ska man tänka på om man vill införa arbetsmetoden i ett annat polisområde?

Frågeformulär till medarbetare
1. Vilken roll har du inom polisen och på vilket sätt har du jobbat med Effekt?
2. På vilket sätt och när fick du först information om projektet?
3. Vad tyckte du om projektet när du först fick höra talas om det?
4. Har informationen till er medarbetare fungerat bra eller dåligt, hur har du fått information
under projektets gång? Vad har du fått information om? Är det någon information du saknar?
5. Hur har kontrollerna gått till, har det varit ”rena” nykterhetskontroller eller ha ni kombinerat
med annat, t.ex. hastighetskontroll?
6. Har arbetet med Effekt påverkat andra delar i verksamheten, t.ex. övrig
trafikövervakning/hastighetskontroller?
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7. Som helhet, tycker du arbetssättet är bra eller dåligt? Vilka delar är bra? Dåliga? (20minuterkontroller, antal kontroller per vecka, de valda platserna, kommunikation till
allmänheten via facebook).
8. Har du jobbat med kommunikation via Facebook? Hur hr det fungerat tycker du?
9. Vilka är de största fördelarna med det arbetssätt som testats i Effekt?
10. Vilka är de största nackdelarna med det arbetssätt som testats i Effekt?
11. Tycker du att man ska fortsätta jobba på det här sättet?
12. Hur har det funkat att rapportera in i TUVA?
13. Upplever du att ni jobbat mer eller mindre med nykterhetskontroller under Effekt än strax
innan?
14. Hur har responsen varit från allmänheten?
15. Vad skulle man ha gjort annorlunda när effekt startades?
16. Vad ska man tänka på om man vill införa arbetsmetoden i ett annat polisområde?
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Bilaga 2: Enkät till Webbpanel

VTI rapport 1025

55

VTI – utvärdering av rattfylleriövervakning

A1.

Var bor du?
I Uppsala tätort
I Västerås tätort
I en tätort i Enköpings kommun
I en tätort i Håbo kommun
I en tätort i Heby kommun
I Örebro tätort
I Karlstad tätort
I Borlänge tätort
I Falun tätort
Annat ställe

A2.

Har du körkort för något av följande fordon?
Ja

Nej

Personbil
Motorcykel
Lastbil
Buss
Moped (körkort eller förarbevis)
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VTI – utvärdering av rattfylleriövervakning

B1.

Hur ofta har du kört något av följande fordon de senaste 6
månaderna?
Flera
gånger i
veckan

Ungefär en
gång i
veckan

Några gånger
i månaden
(men inte
varje vecka)

Ungefär en
gång i
månaden

Mer
sällan

Aldrig

Personbil
Motorcykel
Lastbil
Buss
Moped

B2.

Är du man eller kvinna?
Man
Kvinna

VTI – utvärdering av rattfylleriövervakningNedan följer två frågor om hur sannolikt det är att, som förare av motorfordon, bli
stoppad av polisen för att genomgå en alkoholkontroll. Vi väntar oss inga precisa svar utan är intresserade av din uppfattning
om hur vanligt det är.

C1.

På en typisk resa, hur sannolikt är det att du (som förare) blir
stoppad av polisen och får göra ett utandningsprov (blåsa i en
alkomätare)?
Mycket
liten
sannolikhet

C2.

Mycket stor
sannolikhet

I följande situation, hur sannolikt är det att du (som förare) blir
stoppad av polisen och får göra ett utandningsprov (blåsa i en
alkomätare)?
Mycket
liten
sannolikhet

Mycket stor
sannolikhet

Du kör inne i en stor eller medelstor tätort vid åttatiden en
vardagsmorgon.
Du kör inne i en stor eller medelstor tätort en helgmorgon.
Du kör hem från ett restaurangbesök vid tiotiden en vardagkväll.
Du kör hem från ett krogbesök vid tvåtiden en helgnatt.
Du kör på en mindre väg en bit utanför närmaste tätort en
vardagkväll vid tiotiden.
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VTI – utvärdering av rattfylleriövervakning

D1.

Om du jämför med samma tid förra året, har sannolikheten att bli
stoppad av polisen och få göra ett utandningsprov förändrats i din
hemtrakt?
Ja, ökat
Ja, minskat
Nej, har inte förändrats

D2.

Under de senaste 6 månaderna, hur många gånger har du stoppats av
polisen och fått göra ett utandningsprov (blåsa i en alkomätare)?
Ingen gång
En gång
Två eller flera gånger

D3.

Känner du någon som du vet har blivit stoppad av polisens och fått
göra ett utandningsprov under de senaste sex månaderna?
Ja
Nej

VTI – utvärdering av rattfylleriövervakning

E1.

Hur ofta har du, under de senaste sex månaderna, sett artiklar
och/eller inlägg om polisövervakning av alkohol i trafiken i tidningar
eller andra media?
Flera
gånger i
veckan

Ungefär en
gång i
veckan

Några gånger
i månaden
(men inte
varje vecka)

Ungefär en
gång i
månaden

Följer
Aldrig
eller nästan inte dessa
media
aldrig

I dagstidningen eller på nyhetssajter
I sociala media (t.ex. Facebook, Twitter eller Instagram)

E2.

I vilken utsträckning håller du med om vart och ett av följande
påståenden?
Håller
inte med

Håller
helt med

Körning under påverkan av alkohol ökar risken för en olycka
avsevärt
Om du kör under påverkan av alkohol är det svårt för dig att
reagera i tid om något farligt inträffar
De flesta av mina vänner anser att det är oacceptabelt att köra
under påverkan av alkohol.
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E3.
Håller
inte med

Håller
helt med

Ej aktuellt

Min närmaste familj anser att det är oacceptabelt att köra
under påverkan av alkohol.
VTI – utvärdering av rattfylleriövervakning

F1.

Hur ofta har du, under de senaste 6 månaderna, druckit alkohol?
Aldrig
1 gång i månaden eller mer sällan
2–4 gånger i månaden
2–3 gånger i veckan
4 gånger per vecka eller mer

F2.

Hur många gånger under de senaste sex månaderna har du kört bil
eller annat motorfordon när du misstänker att du har haft en för hög
alkoholnivå i kroppen (0,2 promille eller mer)?
Ingen gång
En gång
2–5 gånger
mer än 5 gånger

F3.

Är du man eller kvinna?
Man
Kvinna

F4.

Vilket år är du född? Ange fyra siffror, t.ex. 1970
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Bilaga 3: Facebookenkät
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VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har fått i uppdrag att utvärdera polisens
rattfylleriövervakning. Vi hoppas att du vill hjälpa oss med den utvärderingen genom att svara
på följande frågor.
De uppgifter som samlas in i frågeformuläret kommer inte att ha någon koppling till dig som
person och svaren på frågorna redovisas endast på gruppnivå.
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1.
Hur ofta har du kört något av följande fordon de senaste 6 månaderna?
Några
gånger i
Flera
Ungefär en månaden Ungefär en
gånger i
gång i
(men inte
gång i
veckan
veckan
varje vecka) månaden Mer sällan
Personbil
Motorcykel
Lastbil
Buss
Moped

Aldrig

2.
På en typisk resa, hur sannolikt är det att du (som förare) blir stoppad av polisen och
får göra ett utandningsprov (blåsa i en alkomätare)?
Mycket liten sannolikhet
Liten sannolikhet
Varken liten eller stor sannolikhet
Stor sannolikhet
Mycket stor sannolikhet
3.
Tack för din medverkan, du behöver inte svara på fler frågor.
4.
I följande situation, hur sannolikt är det att du (som förare) blir stoppad av polisen
och får göra ett utandningsprov (blåsa i en alkomätare)?
Varken stor
Mycket liten
Liten
eller liten
Stor
Mycket stor
sannolikhet
sannolikhet
sannolikhet
sannolikhet sannolikhet
a. Du kör inne i
en stor eller
medelstor tätort
vid åttatiden en
vardagsmorgon.
b. Du kör inne i
en stor eller
medelstor tätort
en helgmorgon.
c. Du kör hem
från ett
restaurangbesök
vid tiotiden en
vardagkväll.
d. Du kör hem
från ett
krogbesök vid
tvåtiden en
helgnatt.
e. Du kör på en
mindre väg en
bit utanför
närmaste tätort
en vardagkväll
vid tiotiden.
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5.
Om man jämför med samma tid förra året, har sannolikheten att bli stoppad av
polisen och få göra ett utandningsprov förändrats i din hemtrakt?
Ja, ökat
Ja, minskat
Nej, har inte förändrats
Under de senaste 6 månaderna, hur många gånger har du stoppats av polisen och
fått göra ett utandningsprov (blåsa i en alkomätare)?
Ingen gång
En gång
Två eller flera gånger
6.
Hur ofta har du, under de senaste sex månaderna, sett artiklar och/eller inlägg om
polisövervakning av alkohol i trafiken i tidningar eller andra media?
Flera gånger i Ungefär en Några gånger i Högst en gång Aldrig eller
veckan
gång i veckan
månaden
i månaden nästan aldrig
I sociala media
(t.ex.
Facebook,
Twitter eller
Instagram)
I dagstidningen
eller på
nyhetssajter
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7. Några bakgrundsfrågor
Är du man eller kvinna?
Man
Kvinna
Vilket år är du född? Ange fyra siffror, t.ex. 1970
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Var bor du?
I Uppsala tätort
I Uppsala kommun men inte i Uppsala tätort
I Västerås tätort
I Västerås kommun men inte i Västerås tätort
I en tätort i Enköpings kommun
På landsbygd i Enköpings kommun
I en tätort i Håbo kommun
På landsbygd i Håbo kommun
I en tätort i Heby kommun
På landsbygd i Heby kommun
Annat ställe
I vilket postnummerområde bor du? Skriv de fem siffrorna utan mellanrum
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Här kan du lämna eventuella kommentarer som rör polisens rattfylleriövervakning:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

64

VTI rapport 1025

Tack för din medverkan!
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Bilaga 4: Andel utandningsprov per timme

Andel (%) utandningsprov

Här redovisas andel utandningsprov per timme för var och ett av områdena som ingår i
försöksområdet, både för föreperioden och försöksperioden. Som sista figur visas även andel prov per
timme i kontrollområdet.
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Figur 19 Andel utandningsprov per timme i lokalpolisområde Enköping/Håbo. Datauttaget gjordes
2019-05-29 vid Polisens Gemensamma System, IT-avdelningen.
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Figur 20 Andel utandningsprov per timme i lokalpolisområde Heby. Datauttaget gjordes 2019-05-29
vid Polisens Gemensamma System, IT-avdelningen.
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Figur 21 Andel utandningsprov per timme i lokalpolisområde Uppsala. Datauttaget gjordes 2019-0529 vid Polisens Gemensamma System, IT-avdelningen.
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Figur 22 Andel utandningsprov per timme i lokalpolisområde Västerås. Datauttaget gjordes 2019-0529 vid Polisens Gemensamma System, IT-avdelningen.
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Andel (%) utandningsprov
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Figur 23 Andel utandningsprov per timme i kontrollområdet (lokalpolisområdena Borlänge, Falun,
Karlstad och Örebro). Datauttaget gjordes 2019-05-29 vid Polisens Gemensamma System, ITavdelningen.
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Bilaga 5: Resultat från logistisk regression
Några av svaren från webbpanelen har analyserats mer i detalj med hjälp av binär logistisk regression.
Syftet med analysen är att se om det finns skillnad mellan före- och eftermätningen när man tar hänsyn
till andra faktorer (förklaringsvariabler) som kan påverka den undersökta variabeln. De
förklaringsvariabler som används i dessa analyser är: område (försök/kontroll), mätperiod (före/efter),
kön, åldersgrupp (18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65–) och körmängd (kör ofta 9/mindre ofta).

Faktisk upptäcktsrisk
I Tabell 18 visas resultat från logistisk regression när förklaringsvariabeln är faktisk upptäcktsrisk
(anger om föraren blivit stoppad av polis minst en gång under de senaste sex månaderna eller inte).
Resultaten visar att man kan påvisa ett samband mellan faktisk upptäcktsrisk och område, kön,
åldersgrupp och körmängd. Däremot kan man inte påvisa något samband mellan faktisk upptäcktsrisk
och mätperiod, alltså ingen förändring mellan före- och eftermätningen.
Tabell 18 Resultat från binär logistisk regression där responsvariabeln anger om föraren blivit
stoppad av polis och fått utföra utandningsprov minst en gång under de senaste sex månaderna eller
inte. Baserat på svar från webbpanelen.
Variabel

Frihetsgrader

χ2- statistika (Wald)

P-värde

Område (försök/ kontroll)

1

7,42

0,007

Mätperiod (före/efter)

1

0,60

0,440

Område*mätperiod

1

0,03

0,873

Kön

1

9,65

0,002

Åldersgrupp

1

70,38

Körmängd (ofta/mindre ofta)

5

27,74

< 0,001
< 0,001

Oddskvoter baserade på regressionsmodellen visas i Figur 24. Resultaten visar bland annat att de som
kör ofta har högre odds att bli stoppade i en kontroll än de som kör sällan, och män blir stoppade i
högre utsträckning än kvinnor. När det gäller ålder blir yngre stoppade oftare än äldre.

9

Kör minst en typ av motorfordon (personbil, motorcykel, lastbil, buss och/eller moped) flera gånger i veckan.
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Försöksomr. jmf. med kontrollomr. i föremätn.
Försöksomr. jmf. med kontrollomr. i eftermätn.
Eftermätn. jmf. med föremätn. i försöksomr.
Eftermätn. jmf. med föremätn. i kontrollomr.
Män jmf. med kvinnor
18-24 år jmf. med 65- år
25-34 år jmf. med 65- år
35-44 år jmf. med 65- år
45-54 år jmf. med 65-år
55-64 år jmf med 65- år

Kör ofta jmf. med kör mindre ofta

0
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4
Oddskvot

6

8

Figur 24 Oddskvoter avseende faktisk upptäcktsrisk beräknade med logistisk regression. En oddskvot
större än ett betyder att det är högre sannolikhet att förarna i den aktuella gruppen (t.ex. förare i
åldersgruppen 18–24 år) blivit stoppade av polisen och fått utföra ett utandningsprov under de
senaste sex månaderna, jämfört med referensgruppen (t.ex. åldersgruppen 65–). Baserat på svar från
webbpanelen.

Kommunikation
Resultat från den logistiska regressionsanalysen visar att det finns ett samband mellan hur ofta man ser
inlägg i sociala medier och variablerna kön, åldersgrupp och körmängd (Tabell 19). Oddskvoterna
visar att det är högre sannolikhet att män ofta har sett inlägg i sociala medier jämfört med kvinnor, att
det är högre sannolikhet att se inlägg ofta om man kör mycket och att yngre sett inlägg oftare än äldre
(Figur 25).
Tabell 19 Resultat från binär logistisk regression där responsvariabeln anger om den svarande sett
inlägg i sociala medier oftare än eller högst en gång i månaden under de senaste sex månaderna.
Baserat på svar från webbpanelen. Svarande som angett att de inte följer sociala medier har
exkluderats.
Variabel

Frihetsgrader

χ2- statistika (Wald)

P-värde

Område (försök/ kontroll)

1

1,31

0,252

Mätperiod (före/efter)

1

0,09

0,762

Område*mätperiod

1

0,03

0,855

Kön

1

8,15

0,004

Åldersgrupp

1

63,62

Körmängd (ofta/mindre ofta)

5

7,20
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Försöksomr. jmf. med kontrollomr. i föremätn.
Försöksomr. jmf. med kontrollomr. i eftermätn.

Eftermätn. jmf. med föremätn. i försöksomr.
Eftermätn. jmf. med föremätn. i kontrollomr.
Män jmf. med kvinnor
18-24 år jmf. med 65- år
25-34 år jmf. med 65- år
35-44 år jmf. med 65- år
45-54 år jmf. med 65-år
55-64 år jmf med 65- år
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Figur 25 Oddskvoter beräknade med logistisk regression. En oddskvot större än ett betyder att det är
högre sannolikhet att förarna i den aktuella gruppen (t.ex. förare i åldersgruppen 18–24 år) sett
inlägg i sociala medier oftare än en gång i månaden under de senaste sex månaderna, jämfört med
referensgruppen (t.ex. åldersgruppen 65–). Baserat på svar från webbpanelen. Svarande som angett
att de inte följer sociala medier har exkluderats.

Upplevd upptäcktsrisk
För upplevd upptäcktsrisk kan man endast påvisa samband med åldersgrupp (Tabell 20).
Oddskvoterna visar att det är högre sannolikhet att man upplever en hög risk att bli stoppad av polisen
om man är yngre än 65 år än om man är äldre (Figur 26). Bland de som är yngre än 65 år kan man inte
se något tydligt mönster.
Tabell 20 Resultat från binär logistisk regression där responsvariabeln anger om den svarande
uppskattar att sannolikheten för att bli stoppad av polisen och få göra ett utandningsprov är stor
(svarsalternativ 3, 4 eller 5) eller liten (svarsalternativ 1 eller 2). Baserat på svar från webbpanelen.
Variabel

Frihetsgrader

χ2- statistika (Wald)

P-värde

Område (försök/ kontroll)

1

0,88

0,349

Mätperiod (före/efter)

1

1,32

0,251

Område*mätperiod

1

1,28

0,258

Kön

1

0,07

0,795

Åldersgrupp

1

40,12

< 0,001

Körmängd (ofta/mindre ofta)

5

0,16

0,689
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Försöksomr. jmf. med kontrollomr. i föremätn.
Försöksomr. jmf. med kontrollomr. i eftermätn. 14
Eftermätn. jmf. med föremätn. i försöksomr.
Eftermätn. jmf. med föremätn. i kontrollomr.
Män jmf. med kvinnor
18-24 år jmf. med 65- år
25-34 år jmf. med 65- år
35-44 år jmf. med 65- år
45-54 år jmf. med 65-år
55-64 år jmf med 65- år
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Figur 26 Oddskvoter avseende upplevd upptäcktsrisk beräknade med logistisk regression. En oddskvot
större än ett betyder att det är högre sannolikhet att förarna i den aktuella gruppen (t.ex. förare i
åldersgruppen 18–24 år) upplever hög sannolikhet att bli stoppade av polisen och få göra ett
utandningsprov, jämfört med referensgruppen (t.ex. åldersgruppen 65–). Baserat på svar från
webbpanelen.
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