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SAMMANFATTNING 
 

Denna D-uppsats handlar om alkohol och dess följder i trafiken. Ämnet har valts 

på grund av alla de olyckor som har skett under de senaste åren, där det har kommit fram att 

förarna har varit alkoholpåverkade. Vid många av dessa olyckor har skadorna varit stora och i 

värsta fall med dödlig utgång. Författaren har intervjuat medlemmar inom Sällskapet 

Länkarna, vilken är en ideell organisation som ägnar sig åt att hjälpa människor att komma ur 

sitt alkoholberoende.  

Syftet med att skriva denna uppsats var att få reda på varför en del alkoholister 

kör bil när de har druckit alkohol. Finns det ett skäl till att man kör påverkad? Detta är viktigt 

att ta reda på, eftersom en alkoholpåverkad bilförare är livsfarlig för sig själv och sina 

medtrafikanter. Det är även viktigt att ta fram hur rattfylleristerna mår efter att de har kört 

påverkade. Undersökningen är gjord för att ge en bild av alkoholisternas egen syn på 

rattfylleri. 

Respondenterna i undersökningen som är nyktra alkoholister menar att 

beteendet rattfylleri till stor del handlar om att bilkörning blivit en så integrerad del i 

samhället att det inte finns några spärrar som hindrar körning när man är alkoholpåverkad. 

Respondenterna sade att bilkörningen var en del av deras vardag. Respondenterna berättar 

även om en avtrubbning av omdömet vilket gör att de inte reflekterar över det egna beteendet. 

De menade även att skälet till att de fortsatte att köra bil påverkade av alkohol handlade om 

att de inte åkte fast i ett tidigt skede. Vidare berättade respondenterna att det man såg som det 

största problemet med möjligheten att åka fast var ovissheten om vad som skulle hända sedan. 

De hade en känsla av att olyckor inte kunde hända dem och att de blev nästan arga på polisen 

som hindrade dem från att köra. Slutligen menar respondenterna att de påföljder som finns i 

dag rörande rattfylleri är alldeles för milda. De ville ha en möjlighet till en kraftig 

konfrontation med det de har gjort. Detta krävs för att få rattfyllerister att inse riskerna för sig 

själva och andra. 

 Slutsatsen man kan dra med hjälp av denna undersökning är att den största delen 

av rattfulla alkoholister kör bil för att de inte reflekterar över att de är alkoholpåverkade, och 

att de inte riskerar att åka fast i tillräckligt hög grad. Det finns inget överliggande resonemang 

som rättfärdigar denna handling. Som alkoholpåverkad förare tänker man helt enkelt inte. 

 



ABSTRACT 
 

This essay is about the consequences of alcohol and driving. The topic was 

chosen because of all the accidents that have taken place during the last couple of years, 

where the drivers have been under the influence of alcohol. A number of these accidents have 

had severe consequences, and in some cases the outcome has been deadly. The author has 

interviewed members of Länkarna; a non-profit organisation that helps people with alcohol 

related problems.  

The purpose of writing this essay was to find a reason why alcoholics drive 

while being intoxicated. Is there really a reason?  It is important to look at this because a 

drunk driver is hazardous to himself and to other drivers. It is also very important to look at 

how the drunk drivers feel after driving under the influence of alcohol. This research is meant 

to give a picture of the drunken drivers´ own views on driving under the influence of alcohol.  

The respondents of this research say that the phenomenon drunk driving is 

largely about the fact that driving is now such an integrated part of our society that you just 

don’t think about it when you drive while being drunk. They say that driving is part of their 

everyday life. The respondents also say that you get desensitised of the alcohol and that you 

don’t reflect about what you are doing. They also say that some of the reasons for continuing 

to drive under the influence could largely be contributed to not being stopped by the police.  

The respondents felt almost invincible, as if accidents could not happen to them and about 

being angry with the police for hindering them in their driving. Finally they talked about 

feeling as if the punishments for driving drunk are not severe enough. They sought 

confrontations with what they had done to get them to see the risks of driving under the 

influence.  

The result of this essay is that alcoholics largely drink and drive because they 

don’t reflect over the fact that they have been drinking, and that the risk of getting caught is 

minimal. According to the alcoholics themselves there is nothing that justifies the action. As a 

drunk driver you just don’t think about what you are doing. 
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FÖRORD 

Syftet med denna uppsats är att få reda på varför alkoholister kör bil när de har 

druckit alkohol, dvs. vad som ligger bakom handlandet mer än enbart tanklöshet orsakad av 

alkoholkonsumtion. Bakgrunden till valet av ämne är de olyckor som har skett under de 

senaste åren och som ofta berott på att någon av de inblandade förarna druckit alkohol. Av 

denna anledning tog jag kontakt med Sällskapet Länkarna vilka var mycket positiva till mitt 

projekt. 

 

Jag vill framföra ett stort tack till de personer som ställde upp på mina 

intervjuer, dvs. de personer som inom Sällskapet Länkarna tog sig tid att berätta om sina 

erfarenheter av alkohol i trafiken. Jag skulle även vilja tacka min sambo och min mor för 

deras hjälp med textredigering och goda råd, samt även min handledare Gunilla Lönnbring för 

hennes hjälp och vägledning. 

 

Karlstad September 2006 

Gabriella Lindahl 
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INLEDNING 

Rattfylleri är ett stort trafikproblem. Uppskattningsvis kör varje dag mer än 

14 000 bilister påverkade av alkohol eller droger och mörkertalet är troligen mycket högre. 

Varje år dör ca 150 människor och omkring 1000 skadas allvarligt, på grund av rattfylleri 

(www.vv.se). Under de senaste fem åren har ca 15 200 personer blivit anmälda för rattfyller i 

Sverige (www.bra.se). En studie uppskattar att mörkertalet inom rattfylleri är så stort att den 

faktiska brottsligheten här rör sig om ca 200 gånger fler brott per år. Detta, om 

uppskattningen är riktig, skulle innebära ca fyra miljoner rattfylleribrott per år (Sporre 2004). 

För varje år ökar anmälningarna för rattfylleri och man har ännu ingen lösning på problemet.  

När vi idag ger oss ut i trafiken, måste vi vara beredda på att nästan vad som 

helst kan hända, utöver möjligheten för egna misstag. Vi kan bli påkörda när vi går över 

vägen vid ett övergångsställe av förare som anser att de har rätt att köra, trots att lagen säger 

att fotgängare har företräde. Vi kan bli påkörda, när vi själva kör bil, av andra förare som inte 

kör enligt de regler som finns, t.ex. i en rondell. Men vi kan även råka ut för förare som är 

påverkade av antingen alkohol eller andra droger. Detta är sådant som vi får leva med. Lagen 

säger att man inte ska köra bil påverkad och har man mer än 0,2 promille alkohol i blodet så 

är det straffbart. Men många sätter sig ändå i sin bil och kör. Oftast går det bra, men ibland 

händer det en olycka och en eller flera oskyldiga människor råkar illa ut pga. att de kom i 

vägen för en påverkad förare. 

Denna D-uppsats handlar om alkohol och dess följder i trafiken. Detta ämne har 

valts på grund av alla de olyckor som har hänt under de senaste åren, där det har kommit fram 

att förarna har varit alkoholpåverkade. Vid många av dessa olyckor har skadorna varit stora 

och i värsta fall med dödlig utgång. Författaren har, efter intervjuer gjorda med medlemmar 

inom Sällskapet Länkarna, vilken är en ideell organisation som ägnar sig åt att hjälpa 

människor att komma ur sitt alkoholberoende, kommit fram till att det inte ligger någon tanke 

bakom beslutet att köra bil påverkad. Det finns inget överlagt resonemang som rättfärdigar 

handlingen. Man tänker helt enkelt inte.  

För att skriva en uppsats med den här inriktningen behöver man ha en viss 

förförståelse för hur en alkoholist fungerar. Denna förförståelse inkluderar en förståelse för 

vad beroende är, vad som framkallar beroende, vad som klassas som alkohol samt en 

definition på vad alkoholism är. Nedan kommer ett försök att definiera dessa delar för att ge 

den nödvändiga förförståelsen. 
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Några begrepp till att börja med 

Beroende 
Ett beroende kan vara fysiskt, psykiskt och/eller socialt. Det fysiska beroendet 

innebär att personen måste fortsätta att tillföra doser av det beroendeframkallande medlet för 

att undgå abstinenssymtom (Hoppe Jakobsson 1992). Ett psykiskt beroende kan man 

karaktärisera som en oemotståndlig längtan, ett sug, efter medlet som skapar den önskade 

känslan. När man har ett socialt beroende är drogerna och den sociala gemenskapen 

oskiljaktiga, dvs. personen drivs av en önskan att vara delaktig i en grupp, en grupp vars 

viktigaste sammanhållande faktor är konsumtionen av berusningsmedel (Rosengren 2001).  

Ett beroende kan komma av tidig inlärning av det som man är beroende av, vare sig det är 

alkohol, narkotika, nikotin eller något annat.  

Det som bäst definierar en person med ett beroende är att personen drivs, eller 

driver sig själv, in i en situation där han eller hon fortsätter med sitt missbruk trots att 

personen själv och samhället kommer till skada (Johansson & Wirbing 2003, Rosengren 

2001). 

Beroendeframkallande medel 
Dessa är medel som ger upphov till beroenden, t.ex. alkohol och narkotika. De 

olika preparaten påverkar människans psyke genom att framkalla en känsla av eufori, 

lustkänsla, eller ångestlindring. Dessa ämnen påverkar även kroppen fysiskt. Effekterna kan 

leda till fortsatt användning av produkten för att uppnå samma känsla om och om igen, vilket 

kan ge upphov till ett beroende och vidare till ett missbruk. Missbrukarens hela liv och mål 

med sin tillvaro handlar om tillförseln av den drog som producerar den önskade effekten. 

Skadorna på den egna personen och på omgivningen negligeras fullständigt (Johansson & 

Wirbing 2003, Rosengren 2001). 

Alkohol 
Enligt lagen om alkohol (Sveriges Rikes Lag 2006, Lag (1994:1738)) är alkohol 

den etylalkohol som vi kan köpa på Systembolaget. Tredje paragrafen i samma lag säger att 

en alkoholdryck är en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och 

alkoholdryckerna delas in i underkategorierna spritdrycker, vin, starköl och öl (Sveriges Rikes 

Lag 2006, Lag (1994:1738)). Spritdryckerna skiljer sig från de övriga genom att de är 

destillerade, medan alkoholen i öl och vin uppnås via jäsningsprocesser  
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Alkoholism 
Alkoholism definieras som ett sjukligt beroende av alkohol. Det är ett beroende 

som är både psykiskt och fysiskt. Karaktäristiken av alkoholism är ökat förfall, både psykiskt, 

fysiskt, socialt och själsligt. Efter ett tag är alkoholen det enda viktiga för alkoholisten 

(www.internetmedicin.se, www.can.se). Det är mycket vanligt att en alkoholist som inte 

kommer ur sitt beroende dör i förtid, oftast efter ett antal år i ensamhet och misär. Men en 

alkoholist skulle troligen förneka alkoholens roll i den uppkomna situationen (Egidius 2005, 

www.emedicinehealth.com). 

Vid alkoholkonsumtion i den omfattning som en alkoholist har, påverkas hela 

kroppen. Alla kroppens organ tar skada och cellerna bryts ner. Vissa organ visar snabbt 

symtom på skada, medan andra tar lite längre tid. Organ som snabbt tar skada är bland annat 

hjärnan med nervsystemet, slemhinnan i magen samt cellerna i levern. Hjärnskadorna märks 

framför allt som skador på tankeförmågan, t.ex. störning av förmågan att tänka konsekvent 

och logiskt, emotionella rubbningar som misstänksamhet och förföljelsemani samt psykiska 

skador som sänkt självkänsla. Dessutom drabbas minnet och då framför allt närminnet 

(Lundberg 2005).  

Nästan alla alkoholister får även skador på det perifera nervsystemet, de nerver 

som leder impulser till och från hjärnan och ryggmärgen och olika delar av kroppen. Vanliga 

symptom är domningar, stickningar och så kallade myrkrypningar i armar och ben. Gradvis 

uppkommer även muskelkramper i vader och lår, som ofta övergår i en form av förlamning. 

Man kan ofta se att en alkoholist, även i nyktert tillstånd, rör sig fumligt och ryckigt. Detta 

beror på alkoholskador i nervsystemet (Lundberg 2005). 

Det finns två typer av alkoholism, typ 1–alkoholism och typ 2–alkoholism. Typ-

1 definieras som missbrukare vars alkoholproblem uppkommer efter 25-årsåldern och som 

påbörjar behandlig mot sitt beroende efter 30-årsåldern samt som inte har svåra sociala 

problem som följd av sitt missbruk. Typ-2 däremot, har alkoholproblem före 25-årsåldern och 

behandlig innan 30-års ålder. Människor med typ 2-alkoholism uppvisar ofta våldsamhet vid 

berusning, är ofta borta från sitt arbete och drabbas på grund av sin frånvaro på arbetsplatsen 

ofta av arbetslöshet. Typ 2–alkoholism anses även vara genetiskt betingat, vilket inte typ-1 

verkar vara. Påfrestande livssituationer, psykiska eller sociala kriser samt psykisk sjukdom, är 

faktorer som kan leda till, eller åtminstone öka risken för, alkoholberoende 

(Nationalencyklopedin, sökord = alkoholism).  

 7

http://www.internetmedicin.se/


Det har i flera år pågått en debatt om huruvida alkoholism är en sjukdom eller 

ett svar på olika sociala problem som finns i samhället. Denna undersökning utgår ifrån bilden 

att alkoholism är en sjukdom. Men en sjukdom som uppkommer pga. sociala problem. 

Känsligheten för alkohol varierar från person till person. En del klarar av ganska 

mycket alkohol utan att få synliga skador eller att utveckla ett beroende. Var skadorna som 

alkoholen orsakar uppstår, är även det individuellt. Hos vissa personer är det levern som får 

de största skadorna, medan andra får problem med magen, osv. När det gäller alkoholtolerans, 

har unga människor inte hunnit med att utveckla någon sådan, varför de lättare påverkas av 

alkoholens effekter än vuxna, som har vant sin kropp vid alkoholen. Kvinnor tål dessutom 

alkohol sämre än män. Detta kan bero på att kvinnor har lägre kroppsvikt (www.can.se).  

Utvecklingen från normalkonsumtion av alkohol till alkoholbetingade 

sjukdomar brukar ses som en utvecklig i 4 stadier. Stadium 1 är så kallad normalkonsumtion, 

normalt socialt drickande. Stadium 2 är alkoholmissbruk, stadium 3, alkoholberoende. Dessa 

tre stadier följs av det sista och slutgiltiga steget, alkoholbetingade sjukdomar. Övergången 

mellan dessa stadier är flytande och kan vara osynliga för omvärlden. Många som dricker 

stora mängder alkohol kan oftast visa upp en oklanderlig social fasad och även fungera på 

arbetsplatsen. Dessa kan man kalla för dolda alkoholister, eftersom de inte framstår som 

alkoholister för omgivningen och inte heller för sjukvård och socialtjänst. Andra stora 

konsumenter av alkohol kan få alkoholbetingade sjukdomar, men kan ändå klara av att leva 

ett socialt sett bra liv. Det finns även de som pga. alkoholen förlorar arbete och bostad men 

som inte får några svårare alkoholbetingade sjukdomar. Detta betyder att man inte kan säga 

att det finns någon absolut koppling mellan medicinska och sociala alkoholskador 

(Nationalencyklopedin, sökord = alkoholism). 

Alkoholberoende och alkoholskador behandlas med avgiftning, dvs. 

avhållsamhet och behandling av abstinensenssymtom samt en utredning av kroppsliga, 

psykiska och sociala problem. Därefter kommer rehabilitering och eftervård för att försöka 

förhindra ytterligare återfall. Terapi med stödsamtal kan vara till stor hjälp för en  alkoholist 

som försöker hålla sig nykter. Olika former av psykologiskt stöd finns inom t.ex. Anonyma 

Alkoholister (AA) och Länkarna (www.internetmedicin.se). 

Syfte och frågeställning 
Min primära frågeställning är: Varför kör alkoholister rattfulla? Ett självklart 

svar på frågan är att de är alkoholister och de har konsumerat alkohol, men jag vill gå lite 

djupare och ta reda på om det ligger något mer bakom handlandet. Sekundära frågeställningar 
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är: Finns det något speciellt skäl för alkoholister att ta bilen när de är onyktra? Samt: Hur ser 

alkoholisterna själva på straffen för rattfylleri? 

Syftet med att skriva denna uppsats är att få reda på varför alkoholister kör bil 

när de har druckit alkohol. Finns det ett skäl till att man kör påverkad? Detta är viktigt att ta 

reda på, eftersom en alkoholpåverkad bilförare är livsfarlig för sig själv och sina 

medtrafikanter. Det är även viktigt att ta fram hur rattfylleristerna mår efter att de har kört 

påverkade, samt om det förekommer ofta att de kör med alkohol i kroppen. Undersökningen 

är gjord för att ge en bild av alkoholisternas egen syn på rattfylleri. 

Man kan ställa sig frågan om det inte är redundant att göra en studie på vad som 

får en alkoholist att köra bil i påverkat tillstånd. Skälet till att denna undersökning riktar in sig 

på just alkoholister är dubbelt; det är relativt sett lättare att hitta alkoholister som har kört 

påverkade än att få tag på tillfällighetsrattfyllerister. Detta för att alkoholister kan höra till 

grupper som Anonyma Alkoholister eller Länkarna, medan den tillfällige rattfylleristen oftast 

är svår att finna. Det andra skälet är, som frågeställningen visar, att se hur alkoholister tänker 

och förhåller sig till att köra bil alkoholpåverkade. 
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BAKGRUND 
Detta kapitel syftar till att ge en översikt av trafiklagstiftningen i förhållande till 

alkohol, samt ge en bild av problemet rattfylleri i stort. 

Vad säger lagen om rattfylleri? 
Enligt §4 Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, bör man dömas för 

rattfylleri om man kör ett motordrivet fordon efter att ha druckit alkoholhaltiga drycker i den 

mängd att alkoholkoncentrationen under resan eller efter den uppgår till 0,2 promille i blodet 

eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften. Straffskalan enligt lagen är böter eller 

fängelse i upp till sex månader. Utöver detta säger lagen att körkortet ska dras in i mellan 1-12 

månader. Lagen hävdar även att samma straff bör ges när föraren är så påverkad av alkohol 

eller andra narkotikaklassade medel att han eller hon inte kan framföra sin bil på ett säkert sätt 

(Sveriges Rikes Lag 2006). 

Grovt rattfylleri döms man för när föraren har en alkoholkoncentration på minst 

1,0 promille i blodet eller 0,5 milligram per liter i utandningsluften, samt kör på ett sådant sätt 

att det innebär påtaglig fara för trafiksäkerheten och de andra trafikanterna. Straffet för grovt 

rattfylleri kan bli fängelse i högst två år och körkortet kan dras in i 13-36 månader (Sveriges 

Rikes Lag 2006). 

Med motordrivet fordon menar lagboken förutom personbil, lastbil och buss 

även moped, motorcykel, snöskoter och andra terrängfordon. Detta betyder att man kan 

dömas till fängelse och få sitt körkort indraget efter att ha kört snöskoter berusad (Sveriges 

Rikes Lag 2006). 

Vad vet vi om problemet? 
Vi vet att alkohol i trafiken dödar fler och fler varje år. Det gäller både de 

bilförare som själva omkommer i singelolyckor och de medtrafikanter som råkar ut för en 

påverkad billist. Enligt Vägverkets expert i alkoholfrågor, Hans Laurell, begås varje år i 

Sverige mer än 5 miljoner trafikonykterhetsbrott. Detta betyder att det varje dag görs nästan 

14 000 onyktra resor. Men med de begränsade polisresurserna som finns idag upptäcks bara 

en bråkdel av dessa. Laurell säger att kontrollerna på våra vägar är för få och eftersom det är 

allmänt känt att övervakningen av våra vägar har blivit mindre, har inte stickproverna längre 

någon avskräckande effekt. 2003 hade hela 28 % av de bilförare som omkom i trafiken 

alkohol eller andra droger i blodet. Bara ett år tidigare (2002) var andelen hela 10 % mindre 

(www.vv.se (1)). 
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Att vi har en ökad mängd rattfylleri tror Laurell handlar om att vi idag har en 

ökad alkoholkonsumtion. På fem år har alkoholkonsumtionen ökat med 25 %, idag dricker vi 

ca 10 liter alkohol per person och år. Man kan tydligt se ett samband mellan konsumtionen av 

alkohol och rattfylleri (www.vv.se (2)). Ett annat skäl kan vara att straffen för rattfylleri inte 

upplevs som hårda nog, oftast blir straffet villkorlig dom istället för fängelse. Även i de fall 

där rattfylleriet har lett till döden för någon medtrafikant är straffet relativt lågt. En man som 

körde ihjäl en elva månader gammal flicka och hennes farmor fick fängelse i ett och ett halvt 

år (www.dn.se).  
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TIDIGARE FORSKNING 

Detta avsnitt syftar till att ge en övergripande bild av hur forskningsfältet kring 

rattfylleri ser ut. Det har under de senare årens lopp forskats mycket om alkohol och dess 

effekter. Men det finns inte mycket forskning kring varför någon som konsumerat alkohol, 

mot bättre vetande, kör bil.  Vidare presenteras forskning om alkoholens påverkan på den 

mänskliga kroppen, vad man betraktar som normalt beteende, vad man ser som avvikande 

beteende samt begreppen skam, stolthet och moral. 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har publicerat en 

rapport som klart visar att alkohol i många fall är skadligt för människor. De hävdar att det 

inte finns någon helt riskfri alkoholkonsumtion, men att 7 gram alkohol per dag, cirka en 

lättöl, ligger inom säkerhetsmarginalen. Går man upp till 20 gram alkohol per dag, vilket 

ungefär motsvarar en burk starköl, ökar risken för leverskador. CAN har även tagit fram en 

definition på alkoholberoende. Denna säger att om man dricker stora mängder alkohol under 

en längre tid utvecklar man ett beroende som gör att man får problem att kontrollera 

konsumtionen. Med stora mängder menas mer än 70 gram alkohol per dygn, dvs. ungefär en 

flaska vin eller 20 cl starksprit (www.can.se). 

Vägverket har gjort en stor undersökning om alkohol och droger i trafiken där 

de negativa effekterna detaljerat beskrivs. Med hjälp av statistik, utfrågningar av trafikanter 

samt med referenser till lagtexten, tas nackdelarna med alkohol och dess påverkan på trafiken 

och trafikanterna upp. Undersökningen påvisar även vilka i trafiken det är som kör påverkade. 

Det finns två kategorier av rattfyllerister, dels den alkoholberoende/alkoholmissbrukaren samt 

tillfällighetsrattfylleristen. För att hindra en alkoholberoende person att köra krävs antigen 

behandling för att komma ur beroendet eller alkolås på bilen. Vill man komma ur beroendet 

och börja en behandling måste denna vara frivillig, eftersom man i Sverige inte kan dömas till 

tvångsvård pga. av missbruk (Sveriges Rikes Lag 2006, Lag (1988:970)). För 

tillfällighetsrattfylleristen finns det inget hinder (www.vv.se (1)). 

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, genomförde 2001 en 

serie rattfylleriseminarier på de olika gymnasieskolorna i Stockholm. Detta för att öka 

medvetenheten kring rattfylleri. Efter dessa seminarier fick alla elever svara på en enkät 

avseende det som de hade hört på seminarierna. Resultatet av dessa enkäter visade att 93 % av 

de deltagande eleverna ansåg att seminariet var meningsfullt, 99 % ansåg att seminariet var 

trovärdigt samt slutligen, att 88 % av eleverna ansåg att seminariet hade gjort dem mer 

negativa till att köra bil i berusat tillstånd (www.ntf.se). 
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NTF har även dragit igång en kampanj mot rattfylleri, en nollvisionskampanj, i 

vilken de tar upp en del forskningsresultat. De visar att 60 % av alla som kör påverkade har 

alkoholproblem och att 14 000 personer kör påverkade varje dag trots medvetenhet om att 

man inte bör köra bil efter intag av alkohol eller andra droger (www.ntf.se/nollvision). 

I USA gjordes 1995 en studie som handlade om alkoholkonsumtion och 

bilkörning, samt om att fatta beslut i förändrad sinnesstatus. Man studerade dels hur nyktra 

respektive alkoholpåverkade personer såg på rattfylleri, dels om alkoholpåverkade personer 

har en mindre negativ syn på rattfylleri än nyktra personer. Resultatet man fick fram stödde 

deras antagande att både nyktra och alkoholpåverkade har en negativ syn på rattfylleri. De 

fann dock att alkoholpåverkade har en mindre negativ syn på rattfylleri, och en större avsikt 

att köra onykter, än nyktra personer har (Passer & Smith 2003).  

Maria Abrahamsson vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning, SoRAD, har intervjuat män och kvinnor i åldern 19-29 år om deras synpunkter 

på  alkohol och berusning. Att just denna åldersgrupp valdes ut beror på att detta är en period i 

livet där det ofta sker stora förändringar och det är även i många fall den period i livet man 

dricker mest alkohol. I sina intervjuer har Abrahamsson kommit fram till att många av dessa 

unga människor dricker alkohol för att de upplever att det stärker deras identitet, dvs. de 

känner sig mer självsäkra och mindre blyga och får genom detta en ny sorts bekräftelse 

(Heldmark 2005).  

Ulla Hoppe Jakobsson har i sin undersökning om hur man kan förstå 

alkoholisters handlande, konstaterat att alkoholism är en sjukdom. Hoppe Jakobsson anser att 

i och med att alkoholism är en sjukdom borde alkoholister inse att det inte är personliga 

egenskaper, som t.ex. dålig karaktär eller svag vilja, som är orsaken till att de lider av 

sjukdomen. Men deltagarna i Hoppe Jakobssons studie håller dock inte med. Deltagarna kan 

hålla med om att alkoholism är en sjukdom, men inte att denna sjukdom i sig är anledning till 

de problem som de har. De ansåg ändå att alkoholism orsakades av negativa personliga 

egenskaper (Hoppe Jakobsson 1992). 

Vid Drug Policy Research Center i Pittsburgh har man gjort en studie om 

korrelationen mellan rattfylleri och människors tankar kring risktagande. För att se om det 

finns ett samband gjordes det upprepade intervjuer med 182 rattfyllerister. Resultatet man fick 

fram var att det var omoraliskt att köra efter att ha druckit alkohol och att slumpmässiga 

nykterhetstester borde vara en bra idé. De något motstridiga slutsatser som man drog av detta 

var att personlig intern kontroll, dvs. den egna moralen, borde kunna begränsa 

rattfylleribeteendet (Greenberg & Morral 2005).  
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I Kanada publicerades 2005 en studie om sambandet mellan halten av 

stresshormonet cortisol i saliven och frekvensen av bilkörning under påverkan av alkohol. För 

att se om det fanns något samband testades saliven på 104 män dömda för upprepad körning i 

onyktert tillstånd. Under en period av 6 timmar togs salivprov var 30:e minut för att bedöma 

cortisolhaltens förändringar. Det resultat man fick fram var att höga halter av cortisol kunde 

kopplas samman med höga frekvenser av rattfylleri. Av detta drog man slutsatsen att 

cortisolnivån kan vara till hjälp för att förstå underliggande faktorer hos personer med 

upprepad rattfylleri samt för att förklara varför det är svårt att hindra rattfylleribeteendet.  

(Brown 2005). 

En annan studie syftade till att karaktärisera värdet av socioekonomiska data, 

alkoholkonsumtion, rökning, trafikbeteende samt det impulsiva i rattfylleriet. Undersökningen 

gjordes genom att man samlade in frågeformulär och blodprov från två grupper av män, den 

ena gruppen bestående av 203 rattfyllerister och den andra av 211 kontrollpersoner. Resultatet 

man fick fram var att det fanns en ca 80-procentig överensstämmelse av de olika variablerna 

hos de båda grupperna. Av detta drog man slutsatsen att rattfylleri är ett resultat av en 

kombination av beteende, biologiska faktorer och personlighetsfaktorer, där framförallt 

förhållandet till riskfaktorer är utslagsgivande (Eensoo & Harro 2005).  

Alkoholens påverkan på människokroppen 
Alkohol har många olika effekter på människokroppen. Men några av de 

allvarligare är alkoholens dämpande effekt på våra hämningar, dess påverkan på vårt 

omdöme, samt minskningen av vår självkritik och vår förmåga att göra realistiska 

bedömningar. I vissa lägen kan alkohol även ha direkt negativa effekter på vår 

prestationsförmåga. När det gäller vår syn inverkar alkoholen på våra ögons förmåga att 

koordinera, vilket i sin tur leder till en nedsatt förmåga till avståndsbedömning. Redan efter 

förtäring av en liten mängd alkohol förändras även våra ögons bländningskänslighet och det 

kan ta mycket längre tid än normalt att återfå mörkerseendet. Vår reaktionsförmåga försämras 

efter intag av alkohol och detta märks särskilt när situationerna är komplexa och man snabbt 

måste välja mellan olika handlingsalternativ. Detta kan kopplas ihop med att vår koordination 

blir försämrad. Det centrala nervsystemet blir bedövat av alkoholen vilket leder till ett 

försämrat samspel mellan muskler och nerver (Johansson & Wirbing 2003).  

Även uppmärksamheten blir märkbart försämrad. När vi dricker alkohol förlorar 

hjärnan sin förmåga att hantera samma mängd information som den annars klarar. Effekten 

kallas för tunnelseende (www.vv.se), vilket, som namnet indikerar, innebär att man missar 
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väsentlig information. Alkoholen dämpar även intrycken man får från sin egen kropp, man 

märker t.ex. inte att man börjar bli trött. Effekten blir att alkoholen stimulerar kroppen 

samtidigt som den tröttar ut den (Johansson & Wirbing 2003). Denna uttröttning är ett av 

skälen till att många dricker, eftersom tröttheten fungerar som en sorts bedövning på vårt 

känsloliv. Alkohol kan användas för att döva, trycka undan eller dölja känslor som upplevs 

som farliga eller otillåtna. Man dricker tills berusningen blir så kraftig att man somnar ifrån de 

känslor man vill undvika (Goldberg 2005). 

Jag fortsätter nu med en beskrivning av begreppen avvikelse, normer, skam och 

stolthet samt begreppet moral. Syftet med att ta med dessa begrepp under rubriken tidigare 

forskning beror på den rikliga forskningen runt dessa begrepp och dess relevans för 

undersökningen. 

Normer och normalitet 
För att bli en så kallad fullvärdig samhällsmedborgare måste man som individ 

tillägna sig vissa grundläggande regler och förhållningssätt. Dessa regler kallas för normer. 

Alla sociala situationer med en viss varaktighet präglas av formella eller informella normer. 

Inom sociologin finns det tre huvudsakliga typer av normer som dessutom alla tre är 

övergående i varandra. Konstruktiva normer fastställer hur interaktion ska äga rum, som t.ex. 

lagsportsregler och språkliga regler. Kompetensnormer handlar om och fastställer t.ex. vem 

som ska vara den som fattar beslut, eller ta ansvaret för olika resultat. Handlingsnormer 

slutligen, beskriver hur personer bör handla (Brante (red.) 2003). Man kan exemplifiera dessa 

normer i stora drag på detta sätt: 

1) Man ska sköta sitt jobb, så att man kan försörja sig. 

2) Man ska ha en familj, för att säkerställa produktionen av fler medlemmar till 

samhället. 

3) Man ska följa samhällets grundläggande regler som finns i form av lagar och andra 

normer, vissa av dem oskrivna. 

4) Man ska tillägna sig det självklara, omedvetna och kulturspecifika sättet att uppfatta 

och konstruera den sociala världen.  

När man bryter mot normer leder detta till förlust av socialt anseende och social 

respekt. Begreppet normalitet handlar om att följa i samhället föreskrivna normer till en 

acceptabel grad (Brante (red.) 2003). Inom sociologin kallas detta anpassande till de sociala 

reglerna för socialisation. Vilket betyder att vi uppfostras till att utöva en roll för på så sätt 

passa in i samhället (Olofsson & Sjöström 1993).  
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Avvikelse 
För att ett samhälle ska anses fungera bra behöver plats finnas även för dem som 

avviker från sin grundläggande samhällsroll. Samhället har olika typer av avvikare, tillåtna 

och otillåtna. När det gäller tillåtna avvikelser har vi t.ex. de som är sjuka och handikappade. 

Andra tillåtna avvikelser är att studera eller att vara arbetslös. Otillåtna avvikelser är t.ex. 

olika former av kriminalitet, arbetsvägran hos dem som förutom sin arbetsvägran framstår 

som fullt normala i samhällets ögon, samt att inte följa de sociala normerna i samhället. Det 

kan t.ex. röra sig om att inte sköta sin bostad så att den fungerar för andra familjemedlemmar. 

De bryter inte mot lagen, men mot de regler som fungerar som kittet i vårt samhälle och som 

reglerar umgänget mellan människor. Dessa människor klassas som avvikare och kan 

definieras som psykiskt sjuka. Den sista kategorin av avvikare kallar vi för socialfall. Ett 

”socialfall” definieras som en person som inte kan arbeta och/eller sköta sitt jobb samt/eller 

underordna sig de övergripande normer och kulturella regler som finns i samhället. Ett 

“socialfall” är alltså en avvikare som varken passar in som brottsling eller som psykisk sjuk 

(Olofsson & Sjöström 1993). 

Avvikande beteende 
Detta är en sociologisk term för att beskriva ett beteende som bryter mot 

gruppens eller samhällets normer. Att definiera något som avvikande beteende förutsätter en 

definition på vad som är normalt och socialt rätt. Vad vi identifierar som avvikande hänger 

även ihop med den samhällstyp eller grundläggande struktur som bedömningen utgår ifrån. I 

sociologin har man märkt att speciella egenskaper hos gruppen eller i samhället är avgörande 

för vad och vem som räknas som avvikande. Ju mer sluten och hierarkisk en grupp är, och om 

den dessutom känner sig utsatt för yttre hot, desto mer energi läggs på att identifiera, fördöma 

och utesluta avvikare. Man kan även se att personer som förkastar normsystemet i samhället 

ofta bildar substrukturer. Dessa substrukturer skapar i sin tur olika regler för att kunna 

fördöma sina avvikare (Brante (red.) 2003). 

Inom avvikelsesociologin finns en teori som kallas för stämplingsteori. Enligt 

denna teori skapas avvikelse inte genom arv eller personlighet utan som en produkt av social 

kontroll. Att något framstår som avvikande beror kanske inte direkt på själva normbrottet, 

utan på att beteendet definieras, dvs. stämplas, som avvikande. Detta betyder att avvikelsen 

alltså inte är kopplad till ett agerande, utan ligger i den reaktion den framkallar hos andra 

personer (Brante (red.) 2003).  
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Skam och stolthet 
En viktig känsla i våra liv är skam. Alla har vi någon gång upplevt situationer då 

vi har känt oss bortkomna, rodnat och helst av allt önskat att vi skulle sjunka genom golvet. 

Det är skam vi känner. Det är uppenbart att skam inte kan klassas som en positiv känsla, men 

den kan inte jämställas med de negativa känslorna sorg och ilska. Skam känner vi när vi har 

blivit förödmjukade och bortgjorda. Känslan uppkommer när vi tar någon annans värderingar 

och tillämpar dem på oss själva. Skam handlar om att vi tror/känner att någon har en 

nedvärderande bild av oss själva. Samtidigt har vi lätt för att skämmas inför den person eller 

de personer som vi upplever har den samhälleliga makten bakom sig. Detta är inget som vi 

gör medvetet; det är snarare en reaktion på de regler vi har lärt oss i vår uppfostran (Olofsson 

& Sjöström 1993). 

Kopplat till skammen finns dess motsats stoltheten. När vi har tillägnat 

samhällets normer, så vi passar in i systemet, kan vi få känna oss stolta. Vi känner också 

stolthet när vi har anledning att tro att andra beundrar oss eller det som vi har åstadkommit 

(Olofsson & Sjöström 1993).  

Moral 
Moral klassas som en uppfattning om vad som är rätt eller fel, dåliga eller bra 

handlingssätt. Man kan bedöma en persons, eller grupps, moral efter deras handlingar samt 

genom vad de inte gör. Många blandar ihop moral med etik, men etik är den egna reflektionen 

över utförda eller inte utförda handlingar. Inom sociologisk forskning studerar man moral i 

samband med normbegreppet, social integration, legitimitet, social ordning och förhållandet 

mellan individ och kollektiv (Brante (red.) 2003). 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Detta avsnitt handlar om att ge en övergripande bild av de olika teorier som 

författaren bygger sitt resultat på. För att förklara hur rattfylleri kan uppstå, har tre olika 

bakgrundsförhållanden som tillsammans bör ge en förklaring till detta fenomen, slagits 

samman. Dessa tre är socialisationsteorin, dvs. lärandet av samhällets normer och regler, 

effekten av alkoholens hämmande verkan på omdömet samt den förändrande självbild som 

alkoholkonsumtion ger. 

Socialisationsteorin innebär att man i dagens samhälle genom socialisation ser 

bilen som det naturliga sättet för att förflytta sig från punkt A till punkt B. Det är därför 

försvarligt att, enligt socialisationskolningen, använda sig av bilen även i situationer när man 

vet med sig att man borde låta den vara (Angelöw & Jonsson 2000). Det är även 

socialisationen som ger människan dess syn på alkoholkonsumtion genom att man tar till sig 

samhällets syn på fenomenet alkohol (Goldberg 2000). 

Den andra teorin är den att alkohol, liksom andra droger, har en hämmande 

verkan på omdöme och på individernas förmåga att tänka rationellt. Detta gör att även om 

man vet att det är fel att köra bil alkoholpåverkad, påverkar alkoholen omdömet till den grad 

att man kör trots att man inte borde. Som förklaring till detta kan man se parentesbeteendet, 

dvs. att allt som sker under alkoholpåverkan sker under en form av time out och föraren har 

därför inte, enligt sig själv, gjort något fel (Leissner red. 1997). 

Den tredje teorin går ut på att när man dricker alkohol ändras ens självbild och 

om man t.ex. känner sig lite blyg med dåligt självförtroende, får man en känsla av att man 

klarar mycket mer än vanligt med alkohol i kroppen. Alkoholen ger förstärkt självförtroende 

och man känner sig oslagbar (Gustafson 1991). 

Ingen av dessa teorier kan ensam framhållas som en förklaring till varför man 

kör alkoholpåverkad, men tillsammans kan de ge en bild av varför detta är ett bestående 

fenomen i vårt samhälle. Författaren ska nu gå in på en mer ingående förklaring på teoriernas 

innebörd och även göra en sammankoppling av dem för att tydliggöra hur teorierna passar 

ihop. 

Socialisationsprocessen 
Socialisation handlar om att man genom sin omgivning lär sig samhällets 

normer och regler. Denna socialisation sker i tre steg. Det första är den primära 

socialisationen vilken handlar om att barnet får motoriska, kognitiva, känslomässiga och 
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sociala färdigheter under de första levnadsåren. Dessa färdigheter får barnen i första hand från 

sina föräldrar, men även från dagmammor, dagispersonal samt övriga vuxna i omgivningen. 

Denna primära process är inget som slutar vid en bestämd tidpunkt utan fortsätter genom hela 

livet. Vi människor kommer alltid i kontakt med nya personer som påverkar våra liv 

(Angelöw & Jonsson 2000). 

Det andra steget är den sekundära socialisationen i vilken personen tar till sig, 

och övar in, speciella färdigheter, så att man fungerar väl och i enlighet med de allmänna 

normer och målsättningar som finns i samhället. Här är den största källan till socialisationen 

utbildningssystemet med sina olika nivåer. Den tredje socialisationen, hänvisar till hur vi som 

människor systematiskt påverkas att införliva speciella värderingar. Dessa värderingar 

kommer ofta från olika politiska partier, massmedia och från reklam (Angelöw & Jonsson 

2000). 

Det är i socialisationsprocesserna som människan hur samhället förhåller sig till 

alkohol och berusning. Genom att man accepterar detta beteende, och handlar utifrån denna 

förståelse, blir man i sig själv en levande bekräftelse på att samhällets syn på alkohol och 

berusning är rätta (Goldberg 2000). Inom denna socialisation ger dagens samhälle även 

alkoholen beteckningen säkerhetsventil, vilket betyder att man under påverkan av alkohol 

tillåts uttrycka saker som man annars inte tillåts uttrycka (Goldberg 2000). 

Alkoholens hämmande verkan på omdöme 
Om man tittar på den effekt som alkohol har på det mänskliga beteendet, kan 

man se att alkohol i sig kan ha en ångestdämpande förmåga, den befriar från stress och kan 

lossa hämningar, men kan även ha motsatt verkan. Alkoholen ökar känslor av aggressivitet 

samtidigt som den hämmar självmedvetenheten och minskar förmågan att förutse 

konsekvenser (Myers 2002). Alkoholens påverkan varierar från person till person och det 

finns inte något sätt att förutsäga hur denna effekt kommer att te sig (Molin 1983). En annan 

teori säger att människan i grunden är aggressiv och våldsam, men att hon undertrycker dessa 

känslor och beteenden. När vi sedan dricker alkohol släpper de hämningar som vi har byggt 

upp och vår rätta natur kommer fram (Löfgren & Nelson-Löfgren 1992). Det hämningslösa 

beteende som vi har under inflytandet av alkohol, verkar också delvis komma ifrån de inlärda 

förväntningar som vi har på oss genom socialisationen (Löfgren & Nelson-Löfgren 1992). 

Detta återknyter till de ovan nämnda teorier om socialisation och alkohol. 

Med alkohol kommer en frigörelse från hämningar och även ett beteende som 

kallas för alkoholmyopi. Detta är en form av skygglappsbeteende som kommer av förlusten 
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av förmågan att hantera en stor mängd information på samma gång. I samband med 

alkoholkonsumtion klarar man enbart att fokusera på aspekter av situationen som är lätta att 

uppfatta. Det betyder att man behöver starka signaler, som t.ex. ordentliga och omedelbara 

varningar, för att förhindra riskbeteende. Uppmärksammas inte dessa signaler, på samma sätt 

som om man varit nykter, bortfaller insikterna av de långsiktiga konsekvenser som kan uppstå 

på grund av ens beteende.  (Passer & Smith 2003).  

Med alkohol följer förnekelse av vad man gör när man inte riktigt har kontroll 

över sig själv och sitt handlande. Detta beteende kallas för parentesbeteende; man ser 

alkoholruset som en ”time out” från våra ordinarie livsvillkor. Det blir som om vi sätter en 

parantes kring ruset. Då kan man, för sig själv, skylla allt som sker under berusningen på 

själva ruset och behöver på så sätt inte ta ansvar för sitt agerande (Leissner red. 1997). 

En viktig socialpsykologisk funktion hos ruset är att det till viss del ger 

ansvarsbefrielse för hur man beter sig i samband med alkoholintag. Hur människor agerar 

under inflytande av alkohol kan ofta direkt relateras till sidor av individen som är förnekade 

och undertryckta hos den normala och nyktra identiteten. Man kan därför relatera den 

beteendeförändring som alkoholruset medför, med ett ofta destruktivt och även till stor del 

självdestruktivt beteende, till den psykologiska försvarsmekanismen splitting (Leissner red. 

1997). Splitting betyder att individen försvarar sig mot den ångest som uppkommer av att man 

känner att det finns både goda och onda sidor hos den egna personligheten (Egidius 2005).  

Ytterligare en förnekelse- och förvarsstrategi är att lägga ansvaret och kontrollen 

på vad som sker utanför den egna personen. Man kan se att alkoholister har en tendens att 

lägga ansvaret för sitt alkoholintag, och sitt behov av rus, på först och främst alkoholen, men 

även på personer i omgivningen och på olika omständigheter (Cullberg 2003). 

Förändrad självbild 
När man dricker alkohol förändras inte enbart ens beteende, utan även den syn 

man har på sig själv, dvs. självbilden. Detta kan vara ett direkt skäl till att man dricker 

alkohol, man vill förändra sin syn på sig själv. Social fobi innebär att man har en uttalad 

rädsla för att delta i sociala situationer i vilka man riskerar att fånga andra människors 

uppmärksamhet eller utsättas för granskning, t.ex. i bussen, prata framför en grupp, prata med 

en grupp eller att umgås socialt. En person med social fobi är ofta rädd för att bete sig på ett 

sätt som kan ses som pinsamt eller att visa för sin omgivning att de mår dåligt. Alkohol 

används ofta som självmedicinering för att klara av denna typ av sociala situationer 
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(Johansson & Wirbing 2003). Man kan säga att alkoholen stärker självförtroendet och 

alkoholistens självbild blir bättre och man känner sig mer självsäker (Gustafson 1991).  

En förändring i hjärnans dopaminsystem ger, i de fall det är en ökning, känslor 

av välbefinnande. Alkohol verkar tillhöra de droger som på kemisk väg kan aktivera 

dopaminsystemet och på så sätt åstadkomma en genväg till positiva tankar, välbefinnande och 

avspänning. Att känna välbehag och tillfredställelse är en positiv förstärkning som kan hjälpa 

till att döva den sociala fobin (Johansson & Wirbing 2003). Människor med svår ångest under 

en längre period använder ofta alkohol som en ständig ångestdämpare, för att t.ex. orka med 

att utsätta sig för de situationer som den med social fobi annars ofta undviker (Goldberg 

2000).  

Dessa tre grupper av teorier förklarar tillsammans till stor del varför rattfylleri 

existerar. Socialisationen lär oss om de alkoholvanor som finns i vårt samhälle; när det är 

tillåtet att dricka, när det inte är tillåtet och hur mycket som ses som accepterat. Men det 

händer att socialisationen inte är tillräcklig när det gäller dessa normer och regler vilket kan 

leda till en felaktig konsumtion av alkohol. Om man dricker alkohol vid fel tillfälle, t.ex. 

innan man ska köra bil eller båt, riskerar man att gå över i den andra delen av den 

presenterade teorin, den om hämning av omdöme och parentesbeteende. Detta kan naturligtvis 

även förekomma när socialisationen anger en acceptabel alkoholkonsumtion. Man sätter sig i 

bilen och kör efter att ha druckit alkohol eftersom man inte reflekterar över att det man gör är 

fel, eller helt enkelt inte bryr sig om att det är fel. Den tredje teorin slutligen, passar in i 

uppkomsten av rattfylleri pga. att alkohol ger ett ökat självförtroende. Det kan handla om att 

man söker ett ökat självförtroende i trafiken och vet om att man med alkoholens hjälp 

upplever sig prestera bättre.  

Även om dessa tre grupper av teorier sammankopplat ger en förklaring till 

rattfylleriets existens, dvs. varför man kör rattfull, håller de till viss del också var för sig. En 

felaktig socialisation kan ge en bild av att köra bil med alkohol i kroppen är tillåtet, och om 

det är mönstret man har lärt sig följer man det. Parentesbeteendet är lika tillåtande, liksom 

teorin om ökat självförtroende.  
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METOD 

Detta avsnitt förklarar hur undersökningen utfördes och hur författaren sedan 

analyserar de data som intervjuerna gav. Avsnittet visar även på undersökningens validitet, 

reliabilitet samt de etiska aspekter som författaren har tagit hänsyn till. 

Urval 
Detta är en kvalitativ undersökning vilket betyder att författaren har intervjuat 

ett antal personer och genom dessa intervjuer fått fram de resultat som undersökningen visar. 

Författaren ville intervjua minst fem och maximalt tio personer som har kört rattfulla vid ett 

eller flera tillfällen. Efter att ha försökt få hjälp av ett flertal institutioner fick författaren hjälp 

via organisationen Länkarna. Urvalet som gjordes var selektivt och byggde på tillgänglighet. 

Personer närvarande på Länkarnas möteslokal blev tillfrågade och de som tackade ja 

intervjuades av författaren. Det var dock inte författaren själv som frågade om de var villiga 

att ställa upp, utan ledaren för Länkarna. Det slutgiltiga antalet intervjuer som utfördes var sju 

stycken och respondenterna var nyktra alkoholister. 

Forskningsdesign 
Författaren har använt sig av en kvalitativ design genom att göra en kvalitativ 

analys. Detta syftar på att man problematiserar något och sedan skapar sig en helhetsförståelse 

av detta specifika något (Kvale 1997). Denna typ av kvalitativ metod är inriktad på att gå på 

djupet, med en betoning på innehåll och olika betydelser. Detta analystillvägagångssätt har 

inte någon skarp gräns mellan datainsamlingsprocessen och den analys som sker av det 

insamlade materialet. De båda delarna hänger ihop och analysen börjar ofta redan i 

insamlingsprocessen. Denna analysmetod bygger inte heller på några speciella och 

standardiserade metoder eller tekniker. Resultatet förmedlas ofta genom att författaren återger 

samtal som förts och illustrerar med citat (Befring 1994).  

Datainsamlingsmetod  
Som datainsamlingsmetod har författaren valt att använda sig av intervjuer. En 

intervjuguide har använts. Denna guide har varit halvstrukturerad med ett antal 

ursprungsfrågor som under intervjuernas gång antingen användes, omformulerades eller 

utelämnades, med utgångspunkt från vad respondenterna riktade in sig på. Frågorna i 

intervjuguiden formulerades kring temat alkohol och körning, samt hur respondenterna 

resonerar kring rattfylleri.  
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Bortfall 
I denna undersökning finns det bortfall, trots det selektiva urvalet. Av sju 

respondenter använde författaren sig av enbart sex stycken. Detta p.g.a. att en av 

respondenterna gav författaren en stark känsla av att fabulera eller i alla fall överdriva kraftigt. 

De svar som denna respondent gav har därför uteslutits för att de överdrivna svaren inte ska 

medföra en snedvridning av resultatet. 

Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om giltigheten hos det resultat som författaren har fått fram. 

Validiteten handlar om det övergripande problemet huruvida man har fått fram ett resultat på 

det man vill mäta, eller om det resultat som har framkommit påverkas av utomstående 

faktorer. Det finns två typer av validitet: teoretisk och empirisk. Teoretisk validitet handlar 

om att man testar det mätresultat man har fått fram mot en specifik teori. Hur hög validiteten 

är bestäms av hur mycket resultatet stämmer överens med teorin. Empirisk validitet handlar 

om att man gör en jämförelse med andra mätresultat (Befring 1994).  

Reliabilitet handlar om graden av precision inom mätningen och den 

tillförlitlighet som denna precision ger. Man strävar efter att reducera de fel som kan uppstå 

under undersökningens gång till ett minimum, eftersom få fel ger stabila och precisa 

mätresultat. För att höja reliabiliteten kan det vara en bra idé att genomföra samma mätning 

två eller flera gånger (Befring 1994). 

Validiteten i detta arbete är troligen relativt hög. Syftet med undersökningen var 

att studera varför alkoholister kör bil efter att de har druckit alkohol och det är även det som 

studerades. Det som kan minska validiteten är det faktum att respondenterna kan ha överdrivit 

eller svarat som de tror att författaren vill höra. Om så inte är fallet, är validiteten hög 

eftersom resultatet stämmer relativt bra överens med den teori som författaren har tagit fram. 

Reliabiliteten i denna undersökning är även denna relativt hög, eftersom undersökningen har 

utförts efter de regler som finns kring denna typ av undersökning. Detta betyder att man 

skulle kunna upprepa undersökningen och troligen få ett liknande resultat. Det som kan dra 

ner reliabiliteten är att författaren till denna undersökning använde sig av en halvstrukturerad 

intervjuguide, vilket innebär att man inte ställer exakt samma frågor till samtliga 

respondenter. 

Etiska aspekter 
När det gäller etiska aspekter har författaren garanterat att alla respondenterna 

har full anonymitet och har även lovat att det respondenterna sagt ska behandlas med full 
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konfidentialitet. Den enda begränsningen på anonymiteten är att det inom organisationen 

Länkarna kan vara känt vem som talade med författaren. För att detta inte skulle bli ett 

problem har författaren försökt att göra citaten så språkligt neutrala som möjligt, dvs. 

innehållet i det som har sagt har inte ändrats utan endast hur de sa det. Detta betyder dock inte 

att man inte skulle kunna koppla ihop citaten med personen som har sagt det, om man känner 

personen väl. 

Författaren har även, enligt rekommendation från Vetenskapsrådet, informerat 

sina respondenter om syftet med undersökningen. Samtyckekravet uppfylls av att 

respondenterna själva har valt att ställa upp på författarens intervjuer. Konfidentialitetskravet 

täcktes tidigare. Nyttjandekravet som Vetenskapsrådet rekommenderar täcks av att författaren 

informerade om att det enbart skulle vara författaren själv och författarens handledare som 

främst skulle ha tillgång till det insamlande materialet, samt i den mån de kräver det, 

författarens opponenter. När undersökningen är klar och uppsatsen publicerad ska materialet 

sedan förstöras för att ingen annan ska få tillgång till det som sagts. 

Genomförande 
Efter att ha bestämt sig för detta uppsatsämne ringde författaren runt för att få 

tag på personer som kunde tänka sig att ställa upp på intervjuer relaterade till ämnet. Så 

småningom kom författaren i kontakt med organisationen Länkarna, som gärna hjälpte till. 

När respondenterna bekräftat att de ville delta i undersökningen skrevs en halvstrukturerad 

intervjuguide. När denna var klar kontaktade författaren Länkarna igen och fick tider under 

vilka intervjuerna skulle kunna ske. 

Intervjuerna utfördes på Länkarnas eget hus i Karlstad. De sju respondenterna 

var män och kvinnor i åldern 30 till 70 år. De informerades om syftet med undersökningen 

samt om anonymiteten och den konfidentialitet som gällde. Intervjuerna varade mellan 10 – 

30 minuter. Efter att intervjuerna vara klara tackades respondenten för sin medverkan. 

Författaren meddelade samtidigt respondenterna att när uppsatsen var publicerad skulle 

kopior skickas till Länkarna.  

Databearbetning 
För att bearbeta det insamlade datamaterialet har författaren använt sig av 

tematisering, dvs. har läst igenom transkriptionerna av intervjuerna och plockat ut citat (Kvale 

1997).  

Den databearbetning som utfördes består av transkription av intervjuerna och 

därefter en grundlig genomläsning. Efter att det transkriberade datamaterialet lästs igenom ett 
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antal gånger för att ge en kännedom om vad som sagts, har ett antal väsentliga citat plockats 

ut. Dessa citat placerades för sig själva på post-it lappar. Därefter arrangerades dessa lappar i 

högar med liknande citat. Citaten från lapparna i dessa högar skrevs ner på papper. Dessa 

papper gavs sedan namn som var början på de teman som blev resultatet på undersökningen. 

Det skulle dock visa sig att alla dessa kluster av citat inte var relevanta för undersökningens 

syfte. En del passade inte ihop med det undersökningen hade som mål att få fram. Vissa citat 

fördes samman med andra kluster för att skapa en mer sammanhängande bild. Därefter fanns 

fem kluster av citat kvar och dessa blev undersökningens resulterande teman, dvs. de blev 

undersökningens analys. Efter detta gjordes en överblick av alla transkriptionerna för att se 

om de teman som tagit fram verkligen gick att se i transkriptionerna. Slutligen har de fem 

temana beskrivits, utifrån de citat som finns i nämnda kluster och intervjuer, samt illustrerats 

med ett par belysande citat. 
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RESULTAT 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på varför alkoholister kör bil efter att ha 

druckit alkohol. Efter att ha utfört ett antal intervjuer har författaren, med detta syfte och de 

tre nämnda frågeformuleringarna som utgångspunkt, använt sig av tematisering för att få fram 

fem teman utifrån transkriptionerna av sagda intervjuer. Dessa teman är:  

1) Anledningar att köra bil 

2) Varför fortsätter alkoholister att köra alkoholpåverkade trots medvetenhet om att 

det är fel?  

3) Alkoholisters tankar kring konsekvenser av onykter körning 

4) Alkoholisters känslor efter att ha kört rattfulla  

5) Vad anser alkoholister om de straff som rattfull körning ger? 

Anledningar att köra bil 

Enligt flera respondenter finns det många olika skäl till att köra trots alkohol i 

kroppen. Det vanligaste var dock att de helt enkelt inte tänkte på att de hade druckit och att de 

hade möjligheten att köra. Men även att de inte tänkte överhuvudtaget och att alkoholen hade 

gjort dem så avtrubbade att de inte märkte vad de höll på med. Respondenterna menade att de 

inte reflekterade över att de var påverkade och att de i detta tillstånd körde bil. ”Skäl till att 

köra? Dumhet… Möjlighet…”, ”Men man blir väl så avtrubbad utav alkoholen så att man 

tänker liksom inte”, ”Jag tänkte inte så mycket på just grejen att vara full och köra bil”. 

Svar från respondenterna visar även att de ansåg att bilen och körningen var så 

integrerad i vardagslivet att de såg det som naturligt att använda bilen även i påverkat 

tillstånd. Med detta menade respondenterna att de skulle fortsätta i sin vardag, köra till 

arbetet, åka och handla och gå vidare med sin vanliga rutin. Det tänkte alltså inte på att 

eftersom de hade konsumerat alkohol borde deras rutiner ändras. ”Ja jag skulle ju till jobbet”, 

” Men att ta bilen var en del av min vardag”. 

Det kunde handla om att åka till arbetet, eller att bara ge sig ut utan speciellt 

mål. Trots att det kanske fanns en medvetenhet om att det var fel, kunde de inte låta bli. 

Respondenterna sa att det inte hade någon betydelse för dem att de hade druckit när de 

behövde förflytta sig från den plats de befann sig på till en annan. ”Man kanske fick för sig att 

man skulle iväg hit eller dit, man är ju inte direkt klar vid ett sådant tillfälle”, ”Jag behövde 

komma ifrån plats A till B och då spelade det ingen roll att man hade druckit eller inte”. 
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Varför fortsätter alkoholister att köra alkoholpåverkade trots medvetenhet om att det är fel? 

Respondenterna ansåg att det största skälet till att de fortsatte att köra bil, trots 

att de visste att de bröt mot lagen, var att de inte åkte fast första gången de körde påverkade. 

Beteendet fortsatte eftersom det inte avbröts vid det första tillfälle det inträffade. Hade de åkt 

fast menade de att de inte hade fortsatt att köra. Eftersom de klarade sig såg de beteendet som 

relativt acceptabelt och fortsatte därmed med beteendet. ” I slutet på 80-talet där som jag 

började köra, och i och med att det gick bra en gång så körde man ju flera gånger”, ” I och 

med att man inte åkte fast tror jag var det som gjorde att man fortsatte”, ”Det gick ju bra 

förra gången så ska det väl gå bra idag också”, ”Men det gick ju bra första gången och då 

gick det ju bra sedan”, ”Ska man åka för rattfylla eller rattonykterhet, då ska man åka dit 

första gången, sedan är det kört”, ”Åker man inte dit direkt så accelererar det”.  

Vid frågan, om de tänkte på att det var olagligt att köra rattfull, blev svaret att de 

var medvetna om att det var olagligt, men att man vid körhändelsen inte reflekterade speciellt 

mycket över detta. Eftersom de efter en tid tyckte att det var ett acceptabelt beteende. En del 

respondenter menade att de kanske i början var medveten om att det som de gjorde var 

olagligt, men att de senare inte tänkte på det. Men ett par andra respondenter menade att de 

var medvetna om att beteendet var olagligt. ”Nej, då liksom reflekterade man inte över det 

något vidare”, ” Man var ju väldigt medveten om att det är olagligt”, ” Olagligt? Aldrig! 

Kanske första gången, men inte sen”, ”När man är uppe i det så tänker man inte i de 

banorna”, ” Så länge som jag inte åkte fast så tyckte man ju att det mer eller mindre var 

okej”. 

Ett par av respondenterna ansåg att de med alkohol i kroppen körde bättre än när 

de är nyktra samt att polisen inte var ett hot mot dem ute på vägarna. Respondenterna menade 

att de kände sig trygga när de satte sig i bilen efter att ha druckit alkohol. Denna trygghet 

manifesterade sig i en känsla av att polisen inte hade någon möjlighet att hindra dem från att 

köra. ”Jag var aldrig så säker som när jag stängde bildörren om mig”, ”Det finns inte en 

polis i hela världen som kunde ta mig”. 

Andra respondenter menade att de mentalt sett inte reflekterade över att de hade 

druckit. De menar även att de inte tänkte alls. ”Jag vet inte hur eller vad jag tänkte på”, ”Jag 

tänkte inte alls”, ”Jag reflekterade inte så mycket över det”.  
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Alkoholisters tankar kring konsekvenser av onykter körning 

Att ge sig ut i trafiken rattfull innebär bland annat att utsätta sig för risken att bli 

tagen av polisen. Det respondenterna såg som det största problemet med detta var hur de 

skulle hantera de påföljder det innebär att åka fast. Det var just påföljderna som skrämde 

respondenterna mest. Ovissheten om vad som kan komma som en konsekvens av deras eget 

agerande. Med detta kom ovissheten om att de kanske inte skulle klara av straffet som 

lagbrottet resulterade i, därför blev det viktigt att komma undan. ”Jag visste ju att åker jag dit 

så åker jag stenhårt”, ”Det första jag tänkte egentligen var… det var ju ungefär hur jag 

skulle hantera påföljderna”, ”Det var väl den biten som jag såg som den viktigaste, att klara 

sig undan”. 

De respondenter som faktiskt åkt fast berättade att de först upplevde en känsla 

av ilska över att ha åkt fast, en känsla som i vissa fall övergick i lättnad. Denna ilska handlade 

mycket om att det var orättvist att just de åkte fast. Efter ett tag övergick dock denna ilska i en 

känsla av lättnad över att det nu var över. ”Då när jag var aktiv så tänkte jag att det var otur 

va, att jag blev av med körkortet, näst intill orättvist va…”, ”Först var det ilska och sedan var 

det lättnad”. 

Andra åkte aldrig fast och såg detta som något negativt. Respondenterna talar 

om en retrospektiv känsla av att det kanske hade varit bra om de hade åkt fast. ”Tyvärr åkte 

jag aldrig fast”, ”Jag har aldrig åkt fast och det tycker jag är lite synd egentligen”. 

En annan sak som kom fram var hur stora skygglappar man får av ett missbruk. 

Respondenterna talade om att rädslan för att åka fast inte riktigt existerade när de var ute på 

vägarna. Uttalanden som ”Det händer aldrig mig” förekom vid flera tillfällen. 

Respondenterna menar att man under sitt missbruk blir avtrubbad så  till den grad att man inte 

riktigt reflekterar över att det man gör klassas som felaktigt i samhällets ögon. ”Man blir 

avstängd liksom, när man är mitt uppe i missbruket”. 

Alkoholisters känslor efter att ha kört rattfulla 

I efterhand, efter att ha kört alkoholpåverkade, sa respondenterna att den främsta 

känslan var lättnad över att inte ha skadat någon och tacksamhet för att inget allvarligt 

inträffat. De framhävde även att skada sig själv var en sak, men att de kunde ha skadat någon 

annan var värre. Respondenterna uppvisade även känslor av skuld över vad de hade gjort. 

Men främst var det tacksamhet och lättnad över att ingen blev skadad som ett resultat av deras 

kombination av alkoholkonsumtion och bilkörning. ”Det var väl främst det där att om jag 

skadat mig själv är ju en sak men jag kunde ha kört ihjäl någon annan”, ”Nästan en 
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tacksamhet för att jag inte hade skadat någon”, ”Det var mest på om man skulle skada 

någon”, ”Både skuldkänslor och en känsla av lättnad”.  

Under själva körningen menade respondenterna att de faktiskt inte reflekterade 

över att den möjligheten fanns att de kunde ha skadat någon. Respondenterna menade att 

själva tanken att skada någon inte var närvarande i deras tankar. ”Jag tänkte aldrig så långt 

att jag kunde ha skadat någon”, ”Jag tänkte väl inte att det kunde ske en olycka”. 

Efter körningen ersattes denna känsla av oövervinnerlighet med glädje och 

tacksamhet över att inget hände. En känsla av att de hade tur som inte orsakade någon olycka. 

”Som nykter tänkte man ju att jag hade en jäkla tur”, ”Jag är himla glad att det inte hände 

något”. 

Nu i efterhand pratar nästan alla respondenterna om att de aldrig mer skulle 

kunna tänkta sig att köra alkoholpåverkade. I deras ögon ses nu detta beteende som ytterst 

oansvarigt. ”Jag skulle aldrig sätta mig i bilen idag och vara påverkad”, ”Jag kommer aldrig 

mer att köra full”, ”Som jag ser på det idag så var det oansvarigt”.  

Vad anser alkoholister om de straff som rattfull körning ger 

Den generella uppfattningen hos respondenterna är att de påföljder som kommer 

efter rattfylleri är alldeles för milda. Respondenterna söker andra påföljder än en fotboja och 

regelbundna kontroller för att se om de har druckit alkohol. ”Jag tycker att det är alldeles för 

dåliga straff på rattfylleri”, ”För det är alldeles för lätt idag och ja, påföljderna är för lätt de 

är inte milda men de är för tandlösa”, ”Att inte bara administrera med en boja och låta folk 

gå och kolla om de har druckit alkohol”.  

Respondenterna anser att man skulle bli tvingad att tänka efter och konfronteras 

med vad man håller på med och de konsekvenser som kommer av att köra rattfull. De 

efterlyser att rattfulla bör konfronteras med personer som på ett eller annat sätt har drabbats av 

rattfull körning. ”Man skulle bli tvingad till att tänka efter va…”, ”Konfronteras med vad 

man har ställt till med och vilka risker det finns”, ”Konfronteras med folk som har blivit 

drabbade på något vis”.  

Respondenterna kom även med förslag på straff för rattfull körning. De menar 

t.ex. att man ska få besöka sjukhus och själva se exempel på skador efter olyckor pga. denna 

typ av körning. I mildare form av rattfylleri ser respondenterna gärna att påföljden skulle vara 

upplysning kring vad som kan hända under en olycka där alkohol är inblandad. Men 

respondenterna anser dock att när rattfyllan orsakar personskador eller död skall påföljden bli 

fängelse. ”De ska få besöka sjukhus och så vidare för att se vad som kan hända och så vidare. 
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Och så de förstår vidden av det, vilka risker man utsätter andra för”, ”Det skulle man kunna 

ha genom olika studiematerial, att de skulle få sätta sig på skolbänken öh… och studera 

problemet med alkoholism”, ”Påföljden skulle vara mer upplysning”, ”En lång behandling 

och verkligen visa upp konsekvenserna av rattfylleri som avskräckande exempel”, ”När det 

handlar om vållande till kroppsskada och sådana här saker då är det givet att det måste vara 

ett fängelsestraff”. 

Sammanfattning av resultat 
Respondenterna i undersökningen menar alltså att beteendet rattfylleri till stor 

del handlar om att bilkörning blivit en så integrerad del i samhället att det inte finns några 

spärrar som hindrar körning när man är alkoholpåverkad. Respondenterna sade att 

bilkörningen var en del av deras vardag. Respondenterna berättar även om en avtrubbning av 

omdömet vilket gör att de inte reflekterar över det egna beteendet. De menade även att skälet 

till att de fortsatte att köra bil påverkade av alkohol handlade om att de inte åkte fast i ett tidigt 

skede. Vidare berättade respondenterna att det man såg som det största problemet med 

möjligheten att åka fast var ovissheten om vad som skulle hända sedan. De hade en känsla av 

att olyckor inte kunde hända dem och att de blev nästan arga på polisen som hindrade dem 

från att köra. Slutligen menar respondenterna att de påföljder som finns i dag rörande 

rattfylleri är alldeles för milda. De ville ha en möjlighet till en kraftig konfrontation med det 

de har gjort. Detta krävs för att få rattfyllerister att inse riskerna för sig själva och andra. 
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DISKUSSION OCH ANALYS 

Kan man skylla på en dryck när man medvetet bryter mot lagen? Man kan 

diskutera om olika lösningar, till exempel tvångsmässig eller frivillig behandling, medicinen 

Antabus, alkolås, olika former av terapi och/eller konfrontation med trafikoffer kan lösa 

problemet. Som slutsats kommer man oftast fram till att de flesta tycker att rattfylleri är fel 

och oacceptabelt samt att ingen vet hur problemet ska elimineras. 

Det resultat som har framkommit av intervjuerna passar relativt väl ihop med de 

teorier som har tagits fram och även med de resultat som andra rattfyllerisstudier har kommit 

fram till. Resultatet säger, precis som teorin, att beteendet rattfylleri till stor del handlar om att 

bilkörning blivit en så integrerad del i samhället att det inte finns några spärrar som hindrar 

körning när man är påverkad av alkohol. Respondenterna säger att bilkörningen var en del av 

deras vardag. Vidare berättar respondenterna om en avtrubbning av omdömet vilket också tas 

upp som ett delskäl till detta beteende. Detta gör att respondenternas syn på det egna 

rattfylleriet och de skäl som de plockar fram överensstämmer ganska bra med den 

presenterade teorin.  

Att de resultat som denna undersökning har fått fram skiljer sig delvis från det 

resultat som andra likartade undersökningar om rattfylleri har fått fram, kan bero på det 

perspektiv som finns i undersökningen, dvs. att man har utgått från att alkoholister faktiskt 

kör påverkade av alkohol men denna undersökning syftar även till att ta reda på om det finns 

något mer än den avtrubbning som stor alkoholkonsumtion ger, som leder till beteendet 

rattfylleri. Den aktuella undersökningsgruppen är medlemmar i en förening för nyktra 

alkoholister (Länkarna), vilket gör att gruppens kunskaper om alkoholism är stor, samtidigt 

som deras insikt är mer formad av socialiseringsprinciper än aktiva alkoholister. 

Man måste vara medveten om att alkoholen är så viktig för en aktiv alkoholist 

att allt annat faller undan. Alkoholen ger en trygghet, ett stöd och en hjälp att glömma 

vardagens tristess. Alkoholister ser även alkohol som ett medel att skjuta bort tankar på att 

deras beteende att köra bil efter att ha druckit alkohol i samhällets och lagens ögon är helt 

felaktigt. De kan i efterhand visa stor tacksamhet och vara mycket glada över att inte ha 

skadat någon i samband med rattfylleri, men risken för att skada någon oskyldig hindrade inte 

beteendet från att upprepas.   

Alkoholism är ett komplicerat ämne och lösningen på problemet är långt borta. 

Eftersom alkoholism klassas som sjukdom, kan man säga att sjukdomen kan förklara vissa 

förändringar i beteende och förlust av kontroll av omdömet, men majoriteten inklusive nyktra 
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alkoholister har svårt att acceptera att ett mer eller mindre medvetet lagbrott som förorsakar 

trafikolyckor bortförklaras med att föraren pga. sjukdom inte hade tillräckligt med kontroll 

över fordonet och därför orsakar en olycka. Det som ytterligare förstärker denna värdering är 

att det ofta inte är den påverkade föraren som blir mest skadad vid olyckor utan en annan 

människa, som bara råkar befinna sig på fel plats vid fel tid. Denna ödets ironi gör att man 

som påverkad förare måste leva med det man har gjort, samtidigt som andra måste leva 

skadade för livet, eller som anhöriga leva med förlusten av ett barn eller en förälder. Som 

utomstående kan man reflektera över om inte detta skulle avskräcka eller fungera som en 

påminnelse om ett beteende som man inte bör ha, men det kanske inte räcker eller alls finns. 

När alkoholister med parentesbeteende säger att de kör för att de behövde förflytta sig från 

plats A till B, och det faktum att de hade alkohol i kroppen inte ens togs med i beräkningen, 

inser man att hotet mot ens eget eller någon annans liv, inte räcker för att hindra denna typ av 

brott. Man kan då undra om det finns något som faktiskt hindrar? 

Rattfylleri verkar hamna i en gråzon när det gäller avvikelser från den normala 

samhällsstrukturen. När man ser på alkoholberoende som en sjukdom faller den under tillåten 

avvikelse, men bryter man mot lagen övergår det till en otillåten avvikelse. En fråga som 

uppstår när man funderar över lagöverträdelser är om det på något sätt kan uppfattas som 

rationellt eller moraliskt rätt att skylla på en dryck när man bryter mot lagen? Är det rimligt 

att använda de skygglappar som alkoholmissbruket ger? Den analyserade gruppen kan 

acceptera att drycken används som ursäkt för den bristande kontrollen då individen är 

påverkad, men när individen har nyktrat är det svårare att förstå och acceptera även för denna 

grupp.  

Men varför kör då alkoholister bil påverkade av alkohol? Till att börja med hör 

bilkörandet till deras vardagliga rutiner och intagandet av en dryck som hämmar förmågan till 

kontroll ses inte som relevant vid beslutet att köra. Många hävdar att de inte tänkte på vad de 

gjorde och andra att de visste att det var fel, men att de inte brydde sig. Men de svar som 

indikerar ren tanklöshet samt att de körde för att de hade möjligheten att göra det, tyder på att 

det inte finns någon direkt överlagd tanke på att de gjorde något som samhället säger är fel. 

Detta leder till slutsatsen att alkoholister kör alkoholpåverkade för att de har möjligheten. 

Varför de sedan fortsätter köra rattfulla, dvs. kör i detta tillstånd upprepade 

gånger, kan besvaras med att de inte såg något hot i att fortsätta. De klarade sig, blev inte 

tagna av polisen första gången de gav sig ut, och tappade därmed rädslan och respekten för 

vad de gjorde och fortsatte därför. Efter ett tag övergick känslan att beteendet var fel i en 

känsla av oövervinnerlighet och i vissa fall en tro på att alkoholen gör dem till en bättre 
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förare. I vissa fall gör alkoholens dämpande effekt att en spänd förare, under inflytande av 

alkohol bli lugnare och kanske därtill blir en bättre bilförare än annars. Pga. de negativa 

effekterna av alkohol på uppmärksamhet och reaktionsförmåga är detta inte ett acceptabelt 

skäl att dricka och köra ur samhällets synpunkt.  

Att dricka alkohol kan bero på en vilja att må bättre och fly från tristessen i sitt 

vardagliga liv. I och med att alkoholism och rattfylleri är en urartad form av alkoholbruk kan 

det kopplas samman med att socialisationen även pekar på de tillfällen som alkohol kan 

användas. Men när alkoholkonsumtionen används som en flykt från verklighetens gråa liv, så 

lämnar man socialisationsteorierna, som handlar om hur man bör bete sig, och går in i 

Leissners teorier om skygglappar och Gustafsons teorier om ökat självförtroende. Alkoholism 

är grunden för rattfylleri och eftersom alkoholen påverkar omdömet släpper de regler som vi 

genom socialisationen har lärt oss respektera och följa. Man skapar sig skygglappar och 

bortförklarar sitt beteende för att stå ut med det.  

Hur kommer man då tillrätta med problemet med rattfylleri? Samhället har tagit 

fram ett par alternativ för att åtminstone minska på mängden av dagliga onyktra körningar.  

Ett av de enklare alternativen är medicinering med Antabus, vilket om man tar 

medlet och sedan dricker alkohol ger ångestreaktioner, huvudvärk, yrsel och illamående 

(Egidius 2005). Detta medel är till för att associera alkoholintag med illamående. Men en 

kronisk alkoholist som har missbrukat alkohol länge kommer troligen att fortsätta att dricka 

sprit trots detta medel. Symtomen blir då överkomliga bland annat i relation till individens 

ångest.  

Ett annat alternativ skulle tänkas vara alkolås på bilarna för att ta bort 

möjligheten till att kunna köra påverkad. Men för att detta ska vara effektivt behöver det 

finnas alkolås på alla bilar. Ett första steg på vägen mot färre olyckor skulle vara att alla 

bussar, lastbilar, taxi och tjänstebilar utrustades med detta lås. Men inte heller detta är helt 

säkert. Man kan koppla ur alkolåset, antingen för att man kanske tycker att det är onödigt eller 

då alkolåset betyder ett extra moment att gå igenom innan man kan köra. Andra förhållanden 

som talar mot alkolås är priset att installera det, samt hur man gör med de turister som 

kommer hit till Sverige.  

En lösning på problemet som är billigare för den enskilda individen är fler 

poliser ute på vägarna. Detta betyder en ökad möjlighet att åka fast samt ger en tydlig signal 

om att man vill göra något åt problemet. Problemet är att detta är mycket dyrt för samhället 

och att det krävs ett stort antal nyanställningar inom polisen. Ett annat alternativ skulle kunna 

vara att polisen beslagtar bilen vid rattfull körning. Men även detta orsakar problem. Är det 
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rimligt att ta ifrån en person egendom pga. ett sjukdomsbeteende? En möjlighet att komma 

runt det skulle vara att ta nycklarna till bilen och låta personen lösa ut dem hos polisen mot ett 

alkotest. Men vid upprepad körning trots beslagtagen nyckel, dvs. genom tjuvkopplad bil, 

eller med andra bilar, kanske beslagtagning av hela bilen kan vara ett alternativ.  

Respondenternas svar talar dock för att den ökade risken för att åka fast, 

framförallt tidigt i förloppet, skulle kunna minska beteendet. En bristande tillgänglighet till bil 

pga. alkolås skulle verka i samma riktning enligt svaren. Samhällets totalkostand 

(kontrollkostad vs. skador) skulle kanske kunna minskas, men framförallt skulle det 

individuella lidandet kunna minska. 

Det stora problemet med rattfylleri är att alla inklusive nyktra alkoholister tycker 

att det är fel, men att ingen riktigt vet hur man ska få bukt med det i ett samhälle som 

accepterar alkoholbruk i någon form, i av socialisationen acceptabel nivå. I denna uppsats har 

jag fått fram att man kör berusad för att det inte finns något som hindrar det dvs. de har 

möjligheten. Där till finns en bristfällig socialisation som inte förhindrar vissa beteenden efter 

alkoholförtäring. Sjukdoms begreppet kan vara ett ytterligare problem.  

Resultatet i denna studie hade kanske kunnat bli annorlunda med att större urval, 

men de sex respondenter som slutligen utgör studien var ganska representativa för 

populationen, vilken var alkoholister som medgett att de kört rattfulla en eller flera gånger. En 

annan sak som kanske skulle ha kunnat påverka resultatet var de intervjuer som utfördes. 

Intervjuerna kunde ha varit längre och kanske även mer strukturerade. Men jag valde att göra 

korta, mer spontana, intervjuer, eftersom det ger möjligheten att utveckla delar utefter 

respondenternas svar. Ytterligare en aspekt är att man kanske inte skulle ha haft intervjuerna 

på länkarnas eget hus. Det hade varit bättre att utföra intervjuerna i en neutral miljö. Det blev 

även tydligare vilka som ställde upp och vilka som inte ville. Men det positiva med länkarnas 

egna lokaler var att där kände respondenterna sig trygga och det ger en större öppenhet i deras 

svar.  

Resultatet i denna studie kan man möjligen generalisera om man är medveten 

om den totala populationens bredd. Det kan finnas alkoholister som är mycket medvetna om 

vad de gör och har en självdestruktiv bild. De vill skada sig själva och bryr sig inte om att det 

kan innebära att andra också råkar illa ut. Denna grupp fanns ej med i den analyserade 

gruppen av nyktra alkoholister som jag studerade. Sedan finns även individer som anser att de 

är bäst i varje läge (omnipotens), och att det aldrig kommer att ske något dåligt så länge de är 

med i bilden. De kan inte göra något fel, vilket betyder att i deras syn är det inte fel att dricka 

och köra bil.  
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Med detta i åtanke kan man göra en sammanfattande generalisering och säga att 

den största delen av rattfulla alkoholister kör bil för att de inte reflekterar över att de är 

alkoholpåverkade, och att de inte riskerar att åka fast i tillräckligt hög grad. 
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BILAGA 1 
 
Frågeguide 
 

1) Hur gammal är du? 

2) Hur gammal var du när du började dricka alkohol? 

3) När ungefär kom du på att du kanske var alkoholist? 

4) Hur mycket drack du på ett ungefär då? 

5) Hur ofta drack du? 

6) Fanns det någon speciell anledning till att du började dricka? 

7) Fanns det någon speciell anledning till att du ökade din konsumtion? 

8) När började du köra onykter? 

9) Körde du ofta rattfull? 

10) Vad var skälet till att du körde påverkad? 

11) Tänkte du att det kanske kunde finnas något annat sätt att förflytta sig på? 

12) Hur kände du dig efteråt?  

13) Åkte du fast? 

14) Hur kände du dig efter att du åkt fast? 

15) Vad anser du själv idag om rattfylleri? 

16) Vad anser du om straffen på rattfylleri? 

17) Hur länge har du varit nykter? 
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