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Förord 

På uppdrag av Transportstyrelsen har VTI utvärderat systemet med alkolås efter rattfylleri, som trädde 

i kraft år 2012. Utvärderingen omfattar olika delar: statistisk uppföljning, enkätstudie och 

intervjustudie. Våra kontaktpersoner vid Transportstyrelsen har varit Elisabet Kandell-Eriksson och 

Pär-Ola Skarviken. 

I detta notat redovisas enkätstudien där frågeformulär har besvarats av personer som har alkolås och 

personer som inte har alkolås, men som alla har ett rattfylleribrott bakom sig. 

Vi vill härmed rikta vårt stora och varma tack till alla som besvarade frågeformulären och därmed 

gjorde studien möjlig. Tack också till Gunilla Sörensen, VTI som kodade de inkomna enkäterna.  

 

Linköping, oktober 2016 

 

Susanne Gustafsson 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Utvärdering av alkolås efter rattfylleri – Enkätstudie 

av Susanne Gustafsson (VTI) och Åsa Forsman (VTI) 

 

Ett permanent system för alkolås efter rattfylleri trädde i kraft den 1 januari 2012. Transportstyrelsen 

ansvarar för systemet som gäller samtliga körkortsbehörigheter. De som har gjort sig skyldiga till 

grovt rattfylleri, till upprepade fall av rattfylleri till följd av alkoholförtäring de senaste fem åren, eller 

har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk får två års villkorstid. Övriga får ett års 

villkorstid. 

Vid VTI utvärderas systemet med alkolås efter rattfylleri på olika sätt. Här presenteras resultat från en 

enkätstudie där cirka 1 100 frågeformulär har besvarats av de som har alkolås efter rattfylleri under ett 

år respektive två år, samt de som inte har alkolås men som fått körkortet återkallat med anledning av 

rattfylleri eller grovt rattfylleri. Svarsfrekvensen var relativt låg, 45 procent av de som hade alkolås 

besvarade enkäten och 28 procent av de som inte hade alkolås. Medelåldern bland de svarande var 

strax över 50 år och det var mycket små skillnader mellan dem med och utan alkolås. Andelen kvinnor 

bland de svarande med alkolås var 13 procent och bland dem utan alkolås 20 procent.  

Ansökan om körkort med alkolåsvillkor kan ske direkt efter rattfyllerihändelsen och det indragna 

körkortet. I genomsnitt tog det drygt 3 månader från rattfyllerihändelsen tills respondenten fick 

körkortet med villkor för de som hade alkolås i 1 år, och drygt 5 månader i genomsnitt för 

respondenter med alkolås i 2 år. Denna tid är beroende av hur lång tid efter rattfyllerihändelsen som 

respondenterna gjorde sin ansökan, men det finns också önskemål om en snabbare handläggningstid 

hos Transportstyrelsen.  

Respondenterna efterfrågar också en förtydligad och förenklad information om ansökningsproceduren 

och upplever brister i informationen om läkare, provtagningar, kostnader och alkolåsinstallation.   

Bland de som har alkolås och arbetar var behovet att kunna köra i arbetet och kunna ta sig till/från 

arbetet de viktigaste skälen till att välja alkolås. Bland de som inte arbetar var de viktigaste skälen att 

körkortet behövs för att kunna ha ett socialt liv och en meningsfull fritid, samt för inköp. För dem utan 

alkolås var de viktigaste skälen till att inte ansöka att det kostar för mycket att ha alkolås efter 

rattfylleri (64 %), att de inte har något alkoholberoende/-missbruk, och inte vill bli "stämplade" med 

ett alkolås (37 %), eller att de klarar sig bra utan körkort (26 %).  

En tredjedel av respondenterna har upplevt det som svårt eller ganska svårt att nå sin handläggare på 

Transportstyrelsen respektive att få tag i en läkare. Cirka 10 procent har upplevt det som svårt eller 

ganska svårt att hitta ett serviceställe för alkolåset. 

Av de som besvarat enkäten upplever de flesta en förbättrad hälsosituation ett tag efter rattfylleri-

händelsen. När vi jämför förändringar i alkoholkonsumtion från tiden strax före rattfyllerihändelsen 

med tiden med alkolås respektive utan körkort, kan vi också konstatera att respondenterna uppger att 

de dricker mer sällan eller aldrig, och när de dricker är det mindre mängd än tidigare.  
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Summary 

Evaluation of a Swedish alcohol interlock program for drink driving offenders – Questionnaire 

study  

by Susanne Gustafsson (VTI) and Åsa Forsman (VTI) 

 

A permanent alcohol interlock program for drink drivers came into force on 1 January 2012. The 

Swedish Transport Agency is responsible for the program that applies to all types of driver's licenses. 

The program includes both a one-year and a two-year alternative. The two-year program applies to 

offenders that have committed a severe drink driving offence (BAC > 1 g/L, the legal limit in Sweden 

is 0.2 g/L), have an earlier offence within the previous five years, or have the diagnosis alcohol use 

disorder or alcohol dependence. All others are assigned to the one-year program.  

Several aspects of the alcohol interlock program are evaluated at VTI. This report presents the results 

of a survey in which 1,100 questionnaires were answered by both participants and non-participants. 

The response rate was 45 percent of the participants in the interlock program and 28 percent of the 

non-participants. The average age of the respondents was just over 50 years, with marginal differences 

between participants and non-participants. The proportion of women among the respondents in the 

program was 13 percent, compared to 20 percent of the respondents without alcolock. 

It is possible to apply for a license with the alcolock condition directly after the drink driving offence 

and the withdrawal of the driver’s license. On average, it took little more than three months from the 

drink driving offence until the respondent received his or her conditioned license in the one-year 

program, and little more than five months for respondents in the two-year program. This time depends 

on how long after the drink driving offence the participants made their application, but there is also a 

request for faster processing times at the Transport Agency. 

Moreover, the respondents wish for clearer and simplified information about the application 

procedure, including information about doctors, alcohol and drug testing, costs, and alcolock 

installation.  

Among the participants in the interlock program who are employed or have their own business, the 

main reason for participating were the need to operate a vehicle at work or to get to / from work. 

Among those not working the main reasons for participating were that the driver’s license was 

required in their social life and to have a meaningful leisure time, as well as for purchases. For those 

without alcohol interlocks the main reasons for not applying were the costs of the program (64%), that 

they were afraid of being regarded as alcoholics (37%), or that they did well without a license (26%). 

A third of the respondents have experienced it as difficult or very difficult to contact officers at the 

Swedish Transport Agency and get hold of a doctor. About 10 percent have experienced it as difficult 

or very difficult to find a service center for the alcolock. 

Most of the respondents experienced improved health after a while, counting from just before the 

drink driving offence. When comparing changes in alcohol consumption from the period just before 

the drink driving offence and during the time in the program or without a license, we can also 

conclude that the respondents reported that they drank more rarely, or never, and when drinking they 

drank less than before. 
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1. Bakgrund 

I detta kapitel ges en kort inledning till den svenska försöksverksamheten och det permanenta system 

för alkolås efter rattfylleri som trädde i kraft år 2012. Mer information om systemet med alkolås efter 

rattfylleri finns i inledande faktarutor i de olika resultatavsnitten. Här nedan presenteras också vad som 

ingår i utvärderingen av alkolås efter rattfylleri.  

1.1. Försöksverksamhet 

Mellan åren 1999 och 2011 har det i Sverige pågått en försöksverksamhet med alkolås för dem som 

dömts för rattfylleri, först begränsat till tre län men från och med oktober 2003 omfattande hela landet 

och samtliga fordonskategorier utom motorcyklar och mopeder. Statistiska Centralbyrån (SCB), 

Transportstyrelsen och TransportØkonomisk Institutt, TØI, i Norge har utvärderat verksamheten (SCB, 

2005; Bjerre m.fl., 2006; Nordbakke m.fl., 2007; Bjerre m.fl., 2007; Bjerre & Thorsson, 2008; SCB, 

2009). Utvärderingarna visade att 11 procent av dem som dömts för rattfylleri och som fått körkortet 

indraget i minst 12 månader valde att delta i den frivilliga försöksverksamheten. Bland dessa fullföljde 

59 procent av deltagarna det tvååriga försöket. Personerna stod själva för kostnaden att delta i försöket, 

drygt 50 000 kr för tvåårsperioden. 

1.2. Permanent system för alkolås efter rattfylleri 

I december 2007 tillsattes Alkolåsutredningen där en deluppgift var att föreslå ett permanent system 

med alkolås för dem som dömts för rattfylleri. I december 2010 biföll riksdagen proposition 

2010/11:26 Alkolås efter rattfylleri, och ett permanent system för alkolås efter rattfylleri trädde i kraft 

den 1 januari 2012.  

Förändringarna, jämfört med försöksverksamheten, är att samtliga körkortsbehörigheter ingår i det 

permanenta systemet, att det blivit en längre spärrtid av körkortet efter rattfylleri och att det blivit lägre 

kostnader för individen att delta i systemet med alkolås efter rattfylleri. En annan viktig skillnad är att 

det nu också är möjligt att få 1 års villkorstid, inte bara 2 år som tidigare. Det finns också mer 

utpekade krav på leverantörerna av alkolås (Åkerlund & Werkström, 2011). 

Villkorstiden är 2 år för de som: har gjort sig skyldiga till grovt rattfylleri, har gjort sig skyldiga till 

upprepade fall av rattfylleri till följd av alkoholförtäring de senaste 5 åren, eller har diagnosen 

alkoholberoende eller alkoholmissbruk. Övriga får 1 års villkorstid. 

För att sänka individens kostnader togs den administrativa avgiften (ansökningsavgift och 

deltagaravgift) bort. Jämfört med försöksverksamheten är det glesare service och tömning av alkolåsen 

samt färre läkarbesök under villkorsperioden, vilket också bidragit till att sänka kostnaderna. Enligt 

Åkerlund och Werkström (2011) uppskattas alkolås efter rattfylleri kosta 21 500–27 000 kronor om 

man har villkorstid 1 år och 28 500–41 500 kronor om man har villkorstid 2 år, att jämföra med 

51 300–65 300 kronor under 2 år i försöksverksamheten.   

De alkolås som används efter rattfylleri måste vara godkända och ha genomgått en teknisk prövning, 

vilken endast får utföras av godkända provorgan. Provorgan ska godkännas genom ackreditering enligt 

lagen (1992:1119) om teknisk kontroll eller motsvarande förfarande. Dessa bestämmelser trädde i 

kraft 1 oktober 2011. De krav som finns på alkolåsleverantörer, samt hur ansökan och godkännande 

går till är beskrivna på Transportstyrelsens webbplats (Transportstyrelsen, 2016a). 

I samband med att alkolås efter rattfylleri blev ett permanent system formulerades tre effektmål 

(Stenlund, 2010): 

 Ökad trafiknykterhet 

 Färre återfall i rattfylleri 

 Fler användare av alkolås 
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1.3. Utvärdering av alkolås efter rattfylleri – syfte och frågeställningar 

Transportstyrelsen har givit VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, i uppgift att utvärdera 

alkolås efter rattfylleri.  

Utvärderingen innehåller flera delar varav en del, som baseras på en enkätstudie, presenteras i det här 

notatet. Det övergripande syftet är att följa uppfyllelsen av det tredje effektmålet som gäller fler 

användare av alkolås. Detta tolkas som att en högre andel av dem som gjort sig skyldiga till rattfylleri 

ska välja alkolås, jämfört med i försöksverksamheten. I detta ingår också att förstå varför man väljer 

eller inte väljer alkolås efter rattfylleri och individernas upplevelse av systemet. Syftet är att närmare 

förstå individens perspektiv när det gäller till exempel ansökan, läkarbesök, provtagningar och 

alkolåsutrustningen.  

Det övergripande syftet besvaras genom en statistisk uppföljning av olika typer av data som samlas 

inom systemet för alkolås efter rattfylleri. 

Övriga frågeställningar besvaras genom intervjuer med och frågeformulär till de som har alkolås efter 

rattfylleri under 1 år och 2 år, samt de som inte har alkolås men som fått körkortet återkallat med 

anledning av rattfylleri eller grovt rattfylleri. 

De frågeställningar som främst besvaras genom intervjustudien och enkätstudien är följande:  

 Är utformningen av systemet med alkolås efter rattfylleri bra eller bör något i utformningen 

ändras?  

 Om en ändrad utformning behövs, vad är det då som behöver förändras? Gäller det till 

exempel villkorstiden, läkarbesöken, provtagningarna eller kostnaderna? 

 Hur har alkolåsen fungerat? 

 Hur har alkolåset respektive avsaknaden av körkort påverkat personers hälsa, arbetsliv, 

familjeliv och sociala liv?  

I det här notatet redovisas resultat från enkätstudien. Den statistiska uppföljningen och intervjustudien 

redovisas i separata notat.  
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2. Metod 

2.1. Population och urval 

För att genomföra enkätstudien önskades ett urval av cirka 1 500 personer med alkolås och 1 500 utan 

alkolås. Fördelningen mellan dem med alkolås 1 år och 2 år fick bestämmas utifrån den faktiska 

fördelningen av förare med alkolås efter rattfylleri. Transportstyrelsen tillhandahöll ett urval av de som 

registrerats för körkortsåterkallelse under tidsperioden 2013-07-01—2014-06-30 med anledning av 

rattfylleri eller grovt rattfylleri gällande alkohol. Själva rattfyllerihändelsen kan dock ha varit tidigare.  

Urvalet togs fram i Transportstyrelsens ärendehanteringssystem W3D3. I ärendehanteringssystemet 

gjordes en sökning på körkortsåterkallelse punkt 1 som omfattar rattfylleri och grovt rattfylleri 

gällande både alkohol och droger, samt vårdslöshet i trafik. En manuell hantering skedde därefter för 

att rensa bort alla som inte hade återkallelse på grund av alkoholrattfylleri inklusive grovt 

alkoholrattfylleri. Transportstyrelsen identifierade slutligen i W3D3 dem som hade villkorskod alkolås 

under ett eller två år.  

För att undvika säsongseffekter gjordes urvalet så att fördelningen under året blev den samma som 

fördelningen av registrerade ärenden totalt. VTI erhöll sedan en fil med 502 personnummer med 

alkolås i 1 år, 1 086 med alkolås i 2 år och 2 032 utan alkolås. Detta utgjorde ett grundmaterial för hela 

utvärderingen. För enkätstudien gjordes ytterligare ett urval av de som inte hade alkolås för att få 

önskad storlek om 1 500 personer. Eftersom materialet innehöll relativt få kvinnor gjordes urvalet så 

att alla kvinnor bland de 2 032 togs med och sedan gjordes ett urval av männen. Namn och adresser 

erhölls från SPAR (Statens Personadressregister) och några personer utan komplett adress fick tas 

bort. Samma urval användes både i enkätstudien och i intervjustudien och därför gjordes även följande 

justering: postreturer från intervjuutskicket, de som intervjuats och personer som meddelat att de inte 

vill vara med på intervju togs bort. Denna procedur resulterade i ett urval av 485 personer med alkolås 

1 år (varav 51 kvinnor), 1 065 personer med alkolås 2 år (varav 155 kvinnor) och 1 492 personer utan 

alkolås (varav 332 kvinnor). Totalt 3 042 personer varav 1 550 hade alkolås. 

2.2. Enkät och utskick 

Två frågeformulär togs fram, ett var riktat till dem som hade alkolås efter rattfylleri (bilaga 1) och ett 

till dem som inte hade alkolås (bilaga 2). Samtliga hade begått ett rattfylleribrott och fått körkortet 

återkallat. 

Frågeformuläret till dem med alkolås täcker områden som information om alkolås efter rattfylleri, skäl 

till att ansöka om alkolås, typ av alkolås, fordon där det är placerat, eventuella problem med alkolåset, 

finansiering, påverkan på sysselsättning, påverkan på hälsa och alkoholkonsumtion, samt erfarenheter 

och förbättringsförslag. Frågeformuläret till dem utan alkolås berör också information om alkolås, skäl 

till att inte ansöka om alkolås, påverkan på sysselsättning, påverkan på hälsa och alkoholkonsumtion, 

samt erfarenheter och förbättringsförslag. I båda frågeformulären finns också flera bakgrundsfrågor, 

bland annat om körkortsbehörigheter, fordon vid rattfyllerihändelsen och straffpåföljd.  

Utskicket skedde 2015-04-14 tillsammans med följebrev (se bilaga 3 och 4) och svarskuvert. En 

påminnelse med nytt följebrev, enkät och svarskuvert skickades 2015-05-11. I detta utskick hade 

postreturer (57 st.), de som var avlidna (4 st.) samt de som tidigare fått inbjudan till intervju men inte 

svarat (156 st.) tagits bort. Även personer som ringt och sagt att de inte ville besvara enkäten togs bort 

(3 st.). Utskicket med påminnelse gick till 308 personer med alkolås 1 år, 680 personer med alkolås 2 

år och 1 095 personer utan alkolås, totalt 2 083 personer.  
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2.3. Etikprövning 

Studien är etikprövad och godkänd vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 2012-09-11 

(Etikprövningsnämndens diarienummer 2012/280-31).  
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3. Svarsfrekvens och bortfall 

De besvarade frågeformulären kodades när de kommit in och analysarbetet påbörjades i december 

2015.  

3.1. Svarsfrekvens 

I Tabell 1 redovisas antal utskickade enkäter och antalet svar som kom in efter det första utskicket och 

efter påminnelsen som skickades cirka tre veckor senare. Efter det första utskicket hade 26 procent 

besvarat enkäterna. Påminnelseenkäterna gav ett tillskott på ytterligare 12 procent svarande.   

Andelen svarande var högst bland dem som hade alkolås i 2 år, 47 procent. Bland dem som hade 

alkolås i 1 år var andelen svarande 42 procent. Totalt gav detta att 45 procent av de som hade alkolås 

besvarade enkäten. Av de som inte hade alkolås var det 28 procent som besvarade enkäten.  

Det är en större andel kvinnor som besvarat enkäterna, utom bland respondenter med alkolås i 2 år. I 

2-årsgruppen har 46 procent av de tillfrågade männen och 43 procent av de tillfrågade kvinnorna 

besvarat enkäten. Bland dem med alkolås i 1 år besvarade 40 procent av männen och 51 procent av 

kvinnorna enkäten. Det var 26 procent av männen och 33 procent av kvinnorna som besvarade enkäten 

som var ställd till dem utan alkolås.  

Tabell 1. Utskick av enkät, antal och andel svarande. 

 Utskick  Postretur 
eller avliden 

Kvar att beräkna 
svarsandel på 

Totalt antal svar  

(efter första utskick + 
påminnelse) 

Andel svarande 

(efter första utskick + 
påminnelse) 

Alkolås 1 år 485  5 480 200 (138 + 62) 42 % (29 % + 13 %) 

Alkolås 2 år 1065  18 1047 4891)  (350 + 139) 47 % (33 % + 13 %) 

Inte alkolås 1492  60 1432 4082 ) (267 + 141) 28 % (19 % + 10 %) 

Totalt 3042 83 2959 1097 (755 + 342) 37 % (26 % + 12 %) 

1) Därutöver finns två inkomna svar där enkäten inte är ifylld. En respondent anger att den redan skickat in, en att den inte har 

alkolås så att hen fått enkäten måste vara ett missförstånd.  

2) Därutöver finns tre inkomna svar där respondenten angett att de inte velat svara och enkäten inte är ifylld.  

 

3.2. Representativitet 

Någon regelrätt bortfallsanalys har inte genomförts. Däremot har en jämförelse gjorts av de svarande 

med urvalet som erhållits från Transportstyrelsen när det gäller kön och ålder, se Tabell 2 och Tabell 

3. När det gäller könsfördelning kan konstateras att det inte är några stora skillnader mellan urvalet 

och de svarande. När det gäller medelålder är det främst bland män som inte har alkolås som det 

skiljer sig åt mellan urvalet och de svarande. Både svarande män och kvinnor har varit något äldre än i 

urvalet. 

Med anledning av det stora bortfallet går det inte att veta i vilken utsträckning de svarande är 

representativa för urvalet. Detta diskuteras i kapitel 7.2. 
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Tabell 2. Jämförelse av könsfördelning mellan de svarande och urvalet från Transportstyrelsen. 

Viktat1 resultat när det gäller andel svarande som inte har alkolås.  

 Män Kvinnor 

 Svarande antal Svarande Urval Svarande antal Svarande Urval 

Alkolås 1 år 174 87 % 90 % 26 13 % 10 % 

Alkolås 2 år 423 87 % 85 % 66 13 % 15 % 

Inte alkolås 300  80 % 83 % 108 20 % 17 % 

1 Viktningen beskrivs i kapitel 3.3. 

 

Tabell 3. Jämförelse av de svarandes ålder (min, max, medel och standardavvikelse) med urvalet från 

Transportstyrelsen.  

 Ålder män Ålder kvinnor 

 Svarande Urval Svarande Urval 

 Min Max Medel 
(sd) 

Min Max Medel 
(sd) 

Min Max Medel 
(sd) 

Min Max Medel 
(sd) 

Alkolås     
1 år 

22 76 53 (12) 21 79 51 (13) 20 72 49 (15) 20 77 48 (14) 

Alkolås     
2 år 

21 78 51 (14) 21 85 48 (14) 20 75 52 (13) 20 82 51 (12) 

Inte alkolås 19 85 53 (16) 17 87 47 (17) 18 73 50 (14) 17 79 47 (15) 

3.3. Viktning 

Bland dem som inte hade alkolås gjordes ett slumpmässigt urval av de män som skulle få enkäten, 

medan alla kvinnor fick den. Det betyder att kvinnorna har en annan urvalsannolikhet än männen i den 

gruppen och därför har det i analyserna varit nödvändigt att införa en vikt när båda könen analyseras 

tillsammans. Vikten är beräknad som antalet i urvalet när det kompletterats med namn och adresser 

(dvs. filen från SPAR) dividerat med antalet utvalda för enkät för respektive kön. Ingen viktning har 

gjorts för att kompensera för eventuell skevhet med avseende på ålder och kön i bortfallet. Det gäller 

både de med och utan alkolås. Det har inte heller vidtagits någon annan åtgärd för att försöka 

kompensera det stora bortfallet, vilket innebär att resultaten som presenteras är giltiga endast för de 

svarande. 

3.4. Partiellt bortfall 

Det partiella bortfallet, dvs. enstaka frågor som inte besvarats, var på de flesta frågor en eller ett par 

procent och på nästan alla frågor under fem procent. Detta gäller både respondenter med och utan 

alkolås. Det största bortfallet finns på frågan om andras kännedom om rattfyllerihändelsen, det är cirka 

20–25 procent av de utan alkolås och cirka 10–15 procent av de med alkolås som inte besvarat 

delfrågorna om andra släktingar och bekanta. De tillhör egentligen svarsgrupperna: ”vet ej” eller ”ej 

relevant”. För dem med alkolås är det också en del som inte besvarat alla anledningar till att eventuellt 

inte få igång alkolåset, vilket kan bero på att frågan inte känns relevant (exempelvis att de inte röker).   
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från respondenternas svar på enkäternas frågor. Inledningsvis 

finns lite fakta om respondenternas bakgrund. 

4.1. Respondenternas bakgrund 

Andelen kvinnor är 13 procent bland respondenterna med alkolås och 20 procent bland dem utan 

alkolås, se Tabell 2 ovan. Att andelen är högre bland dem utan alkolås beror på den större andelen 

kvinnor i urvalet samt att kvinnor i högre grad än männen besvarat enkäten. De svarandes medelålder 

är strax över 50 år, se Tabell 3 ovan. Inga stora skillnader finns mellan kön eller alkolåsgrupp när det 

gäller åldersstruktur.  

Nästan hälften (46 %) av de som inte har alkolås är ensamstående. I alkolåsgrupperna är en lägre andel 

ensamstående, framför allt i 1-årsgruppen (28 %). Det kan jämföras med 22 procent ensamboende 

personer i befolkningen i stort (beräknat från uppgifter i SCB, 2015a). Hemmavarande barn finns i 

störst utsträckning hos gruppen med alkolås i 1 år (20 %). För detaljerade resultat, se Tabell 4.1.A i 

Bilaga 5. 

Utbildningsnivån bland de svarande skiljer sig från hur det ser ut i befolkningen i stort. Uppgifter för 

år 2014 och åldersgruppen 16–74 år i befolkningen visar att 19 procent hade grundskola som högsta 

utbildning, 44 procent hade gymnasium och 35 procent hade en eftergymnasial utbildning (SCB, 

2015a). Sett till svarandegruppen har ungefär en fjärdedel enbart grundskola (inkl. folkskola, realskola 

eller liknande) som högsta utbildning, hälften har en gymnasieutbildning och en fjärdedel har 

universitets- eller högskoleutbildning. Respondenterna utan alkolås har i något större utsträckning än 

de andra grupperna enbart grundskola (29 %). De med alkolås i 1 år har i högre utsträckning än de 

andra grupperna gymnasieutbildning som högsta utbildning (53 %). För detaljerade resultat, se Tabell 

4.1.B i Bilaga 5. 

Figur 1 visar att det finns vissa skillnader i respondenternas boendesituation. De med alkolås 2 år bor i 

större utsträckning i mindre tätorter (<25 000 invånare) eller på landsbygden (drygt hälften av de 

svarande i gruppen). En möjlig anledning skulle kunna vara att de som får två års spärrtid på sitt 

körkort och bor i mindre tätorter eller på landsbygden har sämre tillgång till kollektivtrafik eller 

möjlighet att cykla. Därför behöver de i högre utsträckning köra bil och väljer alkolås, vilket får ett 

genomslag vid analyser om bostadsort. Ungefär en fjärdedel av respondenter utan alkolås eller med 

alkolås 1 år bor i tätort med mer än 150 000 invånare. 
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Figur 1. Respondenternas boendesituation (tätort med olika antal invånare eller landsbygd). 

  

4.2. Rattfyllerihändelsen och dess konsekvenser  

I detta kapitel beskrivs vilka fordon som användes vid rattfyllerihändelsen och om man tidigare fått 

sitt körkort återkallat för rattfylleri. Respondenternas öppenhet med rattfyllerihändelsen presenteras, 

och de rättsliga konsekvenser den fått i form av straffpåföljder. 

Majoriteten har kört personbil vid rattfyllerihändelsen, detta gäller både respondenter med och utan 

alkolås. En del män har dock kört andra fordon, till exempel snöskoter, fyrhjuling eller motorcykel. 

Fordonen var företrädesvis privatägda, men tjänste- eller leasingfordon förekommer i något större 

utsträckning bland männen än bland kvinnorna. De flesta har också kört privat vid rattfyllerihändelsen. 

Högst andel som kört i tjänsten vid rattfyllerihändelsen, 13 procent, är män med alkolås 1 år. De flesta 

av dessa har dock inte kört som yrkesförare.  

För 21 procent av respondenterna med alkolås i 2 år är den aktuella körkortsåterkallelsen för rattfylleri 

inte den första. Bland dem med alkolås i 1 år har 8 procent tidigare fått körkortet återkallat för 

rattfylleri och bland dem utan alkolås är det 13 procent. För de allra flesta (83–87 %) av de som haft 

körkortet återkallat tidigare finns enbart 1 tidigare återkallelse för rattfylleri, (se även Tabell 4.2.A i 

Bilaga 5). Respondenten fick ange vilket år den senaste körkortsåterkallelsen för rattfylleri ägt rum. 

För dem med alkolås 2 år eller dem utan alkolås har ganska många haft den förra händelsen åren 

2009/2010, dvs. mindre än 5 år bakåt i tiden.  

En fråga i enkäten handlande om vilka i respondentens närhet som känner till rattfyllerihändelsen. De 

som inte svarat på frågan eller som kryssat i ”ej relevant” är inte med i underlaget. Det kan konstateras 

att respondenterna har valt att vara öppna med rattfyllerihändelsen mot sin närmaste familj (95–97 % 

känner till) och vänner som står dem nära (86–88 % känner till). Det är en lägre andel av andra 

släktingar (cirka 60 %) och bekanta (cirka 57 %) som känner till händelsen.  

Av dem som arbetade som anställd anger 83 procent av dem med alkolås och 70 procent av dem utan 

alkolås att arbetsgivaren känner till rattfyllerihändelsen. Bland både anställda och egna företagare 

anger 71 procent respektive 67 procent att kollegorna känner till. Antalet egna företagare är få, 

speciellt i gruppen utan alkolås. Av resultaten framgår att 67 respektive 71 procent anger att de 

anställda känner till rattfyllerihändelsen.  
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Tiden från själva rattfyllerihändelsen till den fastställda domen varierade mellan de olika grupperna, se 

Figur 2. Kortast tid mellan rattfyllerihändelsen och fastställd dom har de med alkolås i 1 år angett. 

Drygt 70 procent av dessa har fått sin dom inom två månader. Bland personer med alkolås i 2 år hade 

17 procent fått sin dom inom två månader. När det gäller personer utan alkolås var det 50 procent av 

dem med spärrtid i högst 1 år som fått sin dom inom två månader, medan bara 16 procent av dem med 

spärrtid över 1 år fått sin dom inom samma tidsperiod. Det verkar således som att tiden från 

rattfyllerihändelse till fastställd dom är längre ju grövre brottet - och därmed spärrtiden av körkortet - 

är. En möjlig förklaring kan vara att grövre brott är mer komplicerade att utreda och att 

handläggningstiden av ett sådant ärende därmed blir längre hos polisen, åklagarmyndigheten och 

domstolsväsendet.  

 

Figur 2. Fördelning på antalet månader som förflutit mellan rattfyllerihändelsen och domens 

fastställande. Det är en till två procentenheter ytterligare i varje grupp som har angett längre tider än 

tolv månader. 

 

Den vanligaste straffpåföljden bland dem som inte har alkolås är böter, vilket 76 procent fick. Av dem 

som fått böter har 4 procent även angett samhällstjänst och 2 procent villkorlig dom. En koppling kan 

göras till att 64 procent av dem utan alkolås har en körkortsåterkallelse som omfattar 12 månader eller 

kortare. Detta innebär att deras dom är rattfylleri (inte grovt rattfylleri), där böter oftast är påföljd. Det 

är 30 procent av dem utan alkolås som har en körkortsåterkallelse på 24 månader eller mer, vilket 

tyder på grovt rattfylleri och därmed oftast ett högre straff än böter.  

Bland dem som har alkolås 1 år är fick 99 procent böter. Även samhällstjänst och villkorlig dom 

nämndes. Bland personer som har alkolås 2 år och därmed gjort sig skyldiga till grovt rattfylleri, 

återfall i rattfylleri eller har en alkoholdiagnos, har 35 procent av männen och 26 procent av kvinnorna 

fått böter. Andra straffpåföljder i denna grupp är fängelse, som för majoriteten omvandlats till fotboja 

(dvs. intensivövervakning med elektronisk kontroll). Det var 29 procent av männen (varav 4 procent 

avtjänade straffet på anstalt) och 18 procent av kvinnorna som angav detta. Av svaren framgår att 11 

procent av männen och 24 procent av kvinnorna hade skyddstillsyn, 10 respektive 17 procent hade 

kontraktsvård, och 14 respektive 17 procent hade fått en villkorlig dom. En dryg tredjedel hade också 

fått göra samhällstjänst. 

Utöver ovanstående påföljder framgår det av kommentarer skrivna i enkäten att även körkorts-

återkallelsen betraktas som ett straff av ganska många personer. Av dem utan alkolås har 27 personer 

skrivit kommentarer om detta, samt 10 av dem med alkolås. 
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Det är möjligt att ansöka om körkort med alkolåsvillkor direkt efter rattfyllerihändelsen och det 

indragna körkortet. Ansökan måste senast vara inne inom fyra veckor efter att domen vunnit laga kraft. 

Tiden med alkolåset och det villkorade körkortet börjar gälla det datum som Transportstyrelsen, efter 

komplett ansökan, fattat beslut om att personen kan få alkolås. I Figur 3 visas den tid som gått från 

rattfyllerihändelsen till att respondenten fått körkortet med villkor om alkolås. Perioden är kortare för 

respondenter med alkolås 1 år (3,2 månader i genomsnitt) än för respondenter med alkolås i 2 år (5,3 

månader i genomsnitt).  

 

Figur 3. Fördelning på antalet månader som förflutit från rattfyllerihändelsen tills respondenten fått 

ett körkort med villkor alkolås. Det är två till tre procentenheter ytterligare i varje grupp som har 

angett längre tider än tolv månader. 

 

Efter att det villkorade körkortet erhållits har alkolåset installerats inom kort, för de flesta inom samma 

månad.   

Majoriteten av respondenterna har inte tidigare ansökt om alkolås, det svaret gavs av 97 procent av 

dem med alkolås 1 år, 95 procent av dem med alkolås 2 år och 99 procent av dem utan alkolås. 

Alkolås efter rattfylleri har faktiskt tidigare använts av 3 procent av dem med alkolås 1 år (6 personer) 

och 5 procent av dem med alkolås 2 år (24 personer). En större andel anger att de använt ”vanligt” 

alkolås i privat fordon eller tjänstefordon, det är 9 procent respektive 14 procent som gjort det. Bland 

respondenter utan alkolås har 9 procent tidigare använt ”vanligt” alkolås, men bara 1 person har 

använt alkolås efter rattfylleri.  

4.3. Alkolås efter rattfylleri – ansökan eller inte?  

Inledningsvis i detta kapitel finns lite fakta om spärrtider av körkortet, möjligheten att ansöka om 

alkolås och vad som gäller inför och under villkorstiden om man ansöker om ett körkort med villkor 

alkolås. Resultaten från enkätsvaren som presenteras handlar om varför eller varför inte de 

rattfyllerimisstänkta förarna ansökte om körkort med alkolåsvillkor.  
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Både till dem med alkolås och till dem utan ställdes i enkäten frågor om skäl till att ansöka respektive 

inte ansöka om alkolås.  

En fråga till dem som har alkolås löd: ”Under hur lång tid har/hade du körkort med villkor om 

alkolås?”. Svarsalternativen var 1 år eller 2 år. Svaren stämmer inte alltid överens med uppgiften från 

Transportstyrelsen. Det är mellan 85 och 96 procent som angett överensstämmande svar. Flest 

överensstämmande svar finns bland dem med alkolås 2 år. En anledning till att svaren inte stämmer 

överens skulle kunna vara, att man tänker på den tid som varit med alkolås, alternativt den tid som är 

kvar, eller också har en förändring faktiskt skett. Respondenterna fick specificera eventuella 

förändringar från det första beslutet från Transportstyrelsen. Det gäller förlängd villkorstid från 1 till 2 

år (angett av 35 personer), att man fått körkortet med villkor indraget av Transportstyrelsen (angett av 

37 personer, flest med alkolås 2 år) eller att man själv valt att avbryta i förtid och inte ha alkolås 

(angett av 5 personer). Den huvudsakliga anledningen till förlängd villkorstid är förhöjda CDT-

värden1. Anledning till indraget körkort med villkor är framför allt att man använt narkotikaklassat 

läkemedel. 

                                                      

1 CDT står för Carbohydrate-Deficient Transferrin och mäts i ett vanligt blodprov. Ett förhöjt CDT-värde kan 

utnyttjas som en tillförlitlig biokemisk indikator på ”riskkonsumtion” av alkohol.  

Spärrtiden av körkortet efter rattfylleri, det vill säga den tid man är utan körkort, är minst 12 

månader. För de som har begått grovt rattfylleri eller har återfallit i rattfylleri inom de senaste 

fem åren eller har begått ett rattfylleribrott och har diagnosen alkoholberoende eller missbruk av 

alkohol är spärrtiden minst 24 månader. En spärrtid längre än 12 månader kräver att nytt 

förarprov görs för att man ska få tillbaka sitt körkort. Transportstyrelsen kan även ställa krav på 

provtagningar och läkarintyg för att verifiera nykterhet i samband med ansökan om 

körkortstillstånd. (Trafikverket, 2016; Körkortsportalen, 2016a). 

Den som fått sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri eller riskerar att få 

det, kan ansöka om körkort med villkor om alkolås i stället för att vara utan körkort. 

Förutsättningen är att sökanden är permanent bosatt i Sverige och har ett körkort utfärdat inom 

EES samt att det handlar om rattfylleri på grund av alkohol, inte andra droger. En straffpåföljd 

(exempelvis böter eller fängelse) utdöms även om man får villkor om alkolås. (Körkortsportalen, 

2016b). 

Villkorstiden är 1 eller 2 år och räknas från att Transportstyrelsen delgivit den sökande sitt beslut. 

Den tid som körkortet varit omhändertaget/återkallat före beslutet kan alltså inte tillgodoräknas. 

För en så kallade högriskgrupp är villkorstiden är 2 år om: 

 det gäller grovt rattfylleri eller 

 personen under de fem senaste åren gjort sig skyldig till upprepade fall av rattfylleri till 

följd av alkoholförtäring eller 

 personen har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk. 

I övriga fall är villkorstiden 1 år. 

Under villkorstiden får personen endast köra fordon som är utrustat med ett alkolås som 

 är personligt,  

 godkänt av Transportstyrelsen och  

 tillhandahålls av en av de leverantörer Transportstyrelsen har godkänt. 
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Den indelning som görs i rapporten gällande tid med alkolås grundas på uppgifterna i 

Transportstyrelsens register.  

Vid rattfyllerihändelsen var ca 80 procent av dem som valde alkolås i sysselsättning i form av 

anställning, som egen företagare eller studerande, se Tabell 4. Bland dem utan alkolås var en lägre 

andel, ca 65 procent, i sysselsättning. Detta innebär att en ganska stor andel (30 %) av respondenterna 

utan alkolås var pensionärer eller arbetssökande.    

 

Tabell 4. Typ av sysselsättning vi tiden för rattfyllerihändelsen. 

 Alkolås Inte alkolås 

Arbetade som anställd 59 % 51 % 

Egen företagare 18 % 9 % 

Studerande 2 %  4 % 

Pensionär 13 % 21 % 

Långtidssjukskriven 2 % 3 % 

Arbetssökande 4 % 9 % 

Annan sysselsättning 2 % 3 % 

 

Respondenterna fick ange de viktigaste skälen till att de ansökte om alkolås. Flera svar kunde anges. 

Här är materialet uppdelat efter om man arbetar eller inte eftersom det påverkar vilka resbehov man 

har. Bland de som arbetar är de viktigaste skälen till ansökan att man behöver kunna köra i arbetet och 

att kunna ta sig till/från arbetet, se Figur 4. Bland de som inte arbetar är de viktigaste skälen att 

körkortet behövs för att kunna ha ett socialt liv och en meningsfull fritid, samt för inköp.   

 

Figur 4. De viktigaste skälen till att ansöka om alkolås. Svaren bygger på rangordning eller kryss av 

flera svarsalternativ. Arbetar = anställd eller egen företagare. Alkolås 1 år och 2 år. 

Även de utan alkolås fick frågan om de ansökt om att få alkolås. Det var 77 procent som svarade att de 

inte ansökt och inte heller ångrade detta beslut. Ytterligare 15 procent hade inte ansökt, men ångrade 

att de inte gjort det. Av de kommentarer som anges bland dem som svarat att de ångrade sig är det bara 
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ett par som visar att respondenten ångrade sig, övervägande delen av de 16 kommentarerna handlar 

om att man saknade pengar till alkolåset och därför inte hade möjlighet att ansöka. Cirka 2 procent (7 

personer) hade ansökt och fått alkolås beviljat, men sedan inte installerat, bland annat på grund av 

kostnaden. Drygt 6 procent (23 personer) hade ansökt men fått avslag. Flera av respondenterna 

kommenterar att de kom in med ansökan för sent.  

Respondenterna fick också möjlighet att ange de viktigaste skälen till att de inte ansökte. Flera svar 

kunde anges. Bland dessa som alltså inte har alkolås svarade  

 64 procent: Det kostar för mycket att ha alkolås efter rattfylleri  

 37 procent: Har inget alkoholberoende/-missbruk, och vill inte bli "stämplad" med ett alkolås 

 26 procent: Klarar mig bra utan körkort 

4.4. Information i systemet med alkolås efter rattfylleri 

I detta kapitel presenteras hur respondenterna fått information om alkolås efter rattfylleri och vad de 

anser om den information de fått. I faktarutan presenteras bland annat vad som ingår i systemet med 

alkolås efter rattfylleri. 

 

 

En fråga i enkäten handlade om hur man fått information om möjligheten till alkolås. Flera alternativ 

gavs och i Figur 5 visas andelen som kryssat i de olika alternativen, det vill säga svarat att de fått 

information på detta sätt (fler svar kunde anges). Den skriftliga informationen från polisen består 

troligen av den broschyr som Transportstyrelsen tagit fram för ändamålet och som heter ”Alkolås efter 

rattfylleri” (Transportstyrelsen, 2016d). Den skriftliga informationen från Transportstyrelsen är 

information om möjligheten att söka om alkolås. Under den tidsperiod som respondenterna hade sin 

rattfyllerihändelse skickade Transportstyrelsen en flersidig information samt papper för Ansökan om 

körkort med villkor om alkolås, viljeförklaring och läkarintyg” till alla som fått (eller skulle få) sitt 

körkort återkallat för rattfylleri eller grovt rattfylleri på grund av alkoholförtäring.   

Det är en mycket större andel bland dem som inte har alkolås, än bland dem som har alkolås som 

uppger att de fått den skriftliga informationen från Transportstyrelsen, cirka 75 procent jämfört med 40 

procent. Detta diskuteras i avsnitt 0. Bland dem som har alkolås har en fjärdedel själva tagit kontakt 

med Transportstyrelsen och de har också själva sökt information om alkolås på Internet.   

Bland dem som inte har alkolås är det även åtta procent som angett att de inte fått någon information 

om möjligheten till alkolås (ett av svarsalternativen i enkäten till dem utan alkolås).  

Det förekom också att respondenterna fick information om alkolås via vänner/bekanta/släktingar, 

advokat eller kriminalvården.  

I samband med misstanke om rattfylleribrott återkallar Transportstyrelsen körkortet, vilket oftast 

omhändertagits av polisen, och skickar information om återkallelsen och möjligheten att ansöka 

om alkolås. Även polisen kan ge information om möjligheten till alkolås, muntligt eller via en 

broschyr från Transportstyrelsen. I den informationen som Transportstyrelsen skickar presenteras 

vad som gäller i systemet med alkolås efter rattfylleri.    

Alkolås efter rattfylleri är ett system med flera delar och allt bekostas av användaren. Det som 

kostar är själva alkolåset inklusive installation, service och datatömningar en gång var sjätte 

månad. Därutöver finns kostnader för läkarbesök (specialistläkare) och provtagningar (alkohol- 

och narkotikaprover). Transportstyrelsen (2016c) uppger att det kostar cirka 20 000 – 40 000 kr 

att ha alkolås efter rattfylleri. 
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Figur 5. De sätt på vilket respondenterna fått information om möjligheten till alkolås efter rattfylleri. 

Flera svar kunde anges och i figuren visas de som fyllt i ”ja”.  

 

Omkring 15 procent av respondenterna anser att Transportstyrelsens information om möjligheten att 

ha alkolås efter rattfylleri varit otillräcklig, se Figur 6. Ytterligare cirka 20–30 procent anser att 

informationen varit delvis tillräcklig. När det gäller information om hur man ansöker om alkolås är 

resultatet av liknande storleksordning. Transportstyrelsens information om kostnaden anses i något 

högre utsträckning vara otillräcklig eller delvis tillräcklig. Speciellt gäller detta bland dem med alkolås 

2 år, där cirka 30 procent ansåg informationen vara otillräcklig och ytterligare knappt 30 procent 

delvis tillräcklig.  

    

Figur 6. Respondenternas synpunkter på Transportstyrelsens inledande information om möjligheten 

att ha alkolås efter rattfylleri, Transportstyrelsens information om hur man ansöker respektive 

Transportstyrelsens informatiom om kosntaden.  

 

Av naturliga skäl är det en ganska stor andel av dem utan alkolås som inte kan ge några synpunkter på 

Transportstyrelsens information om alkolåsinstallation, läkare och provtagningar, se Figur 7. Bland 

dem med alkolås är det omkring en fjärdedel som anser informationen vara otillräcklig om hur man 
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väljer alkolås och var man får det installerat. När det gäller information om till vilka läkare man ska 

vända sig, är det drygt 40 procent av dem med alkolås som anser informationen vara otillräcklig. 

Knappt 30 procent av dem med alkolås anser att informationen om vilka provtagningar som är 

nödvändiga varit otillräcklig.  

    

Figur 7. Respondenternas synpunkter på Transportstyrelsens informatiom om hur man väljer alkolås 

och var man får det installerat, Transportstyrelsens information om till vilka läkare man kan vända 

sig samt Transportstyrelsens information om vilka provtagningar som är nödvändiga. 

 

Många kommentarer har lämnats och av dem framgår bland annat att informationen från Transport-

styrelsen upplevs som krånglig, byråkratisk och svår att förstå. Det är speciellt information omkring 

provtagningar och de tidpunkter som gäller för dessa som är otydliga, och upplevs så även av de läkare 

respondenten har kontakt med. Man framför också svårigheten att hitta läkare med rätt kompetens. 

Syftet med narkotikaprover har man svårt att förstå. En ”lathund” med samlad information om villkor 

och rutiner för alkolås efterlyses, samt information om vad som gäller och när, för den enskilde 

individen. Även nyttan av att ha ett informationsmöte nämns. Det finns både positiva och negativa 

erfarenheter av kontakter med Transportstyrelsens handläggare.  

Respondenterna med alkolås efter rattfylleri fick ange sina erfarenheter av procedurer och kontakter 

när det gäller systemet. Av Figur 8 framgår att en tredjedel av respondenterna upplevt det som svårt 

eller ganska svårt att nå sin handläggare på Transportstyrelsen respektive att få tag i en läkare. Lite 

färre än 30 procent har upplevt proceduren att ansöka om alkolås som svår eller ganska svår. Att hitta 

ett serviceställe för alkolåset har bara cirka 10 procent upplevt som svårt eller ganska svårt.    

Många av kommentarerna som skrivits i enkäten handlar om svårigheten med att få tag i den 

specialistläkare som krävs. Transportstyrelsen ger inga förslag på läkare eller företag att vända sig till. 

En respondent skriver så här: ”Lite svårt att veta vilken typ av läkare som var kvalificerad/godkänd att 

utföra läkarundersökningen. Dessutom lite rörigt med när man tidigast/senast skulle göra 

undersökningen inför ansökan om icke villkorat körkort.”. De flesta kommentarerna rör dock 

Transportstyrelsens handläggare. Alla som har ett körkort med villkor om alkolås ska ha blivit 

tilldelade en handläggare, men många upplever att hen varit svår att nå, bland annat med anledning av 

sjukdom och semester, eller att handläggaren slutat. En respondent uttrycker: ”Nya handläggare vid 

varje nytt brev från Transportstyrelsen”. Respondenter uttrycker också att det finns en okunskap om 

systemet med alkolås efter rattfylleri hos handläggarna: ”… det känns som om ingen riktigt visste vad 

som gällde. Vill minnas att jag hade tre olika handläggare på Transportstyrelsen!”.  Det finns även 
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respondenter som anser sig ha blivit dåligt eller otrevligt bemötta. Enbart ett par kommentarer 

uttryckte nöjdhet med Transportstyrelsen och dess handläggare.   

  

Figur 8. Respondenternas erfarenheter av: proceduren att ansöka om alkolås, att nå sin handläggare 

på Transportstyrelsen, att få tag i serviceställe för alkolåset, samt att få tag i läkare. 

 

Information om alkolås efter rattfylleri finns på Transportstyrelsens webbplats och på 

körkortsportalens2 webbplats. Vi frågade om respondenternas synpunkter på dessa båda webbplatser 

när det gäller information om alkolås efter rattfylleri. Som framgår av Figur 9 är det en ganska stor 

andel, speciellt bland dem utan alkolås (ca 50 %) som inte kan lämna några synpunkter. Av 

respondenter med alkolås anser omkring 10 procent informationen om alkolås på webbplatserna vara 

otillräcklig och ytterligare ca 30 procent anser att den är delvis tillräcklig. Information anses i högre 

utsträckning som tillräcklig bland dem med alkolås 1 år.  

 

Figur 9. Respondenternas synpunkter på informationen på Transportstyrelsens respektiv 

Körkortsportalens webbplatser om alkolås efter rattfylleri. 

                                                      

2 www.korkortsportalen.se är ett samarbete mellan Transportstyrelsen och Trafikverket.  
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4.5. Att använda alkolås efter rattfylleri 

I detta kapitel redovisar vi vilka alkolås som används och i vilka fordon, hur alkolåset finansieras samt 

hur alkolåset fungerat att använda för respondenterna. Inledningsvis finns en faktaruta om vad alkolås 

är. 

 

 

Det fanns vid enkätens ifyllnad tre alkolås som Transportstyrelsen godkänt för användning efter 

rattfylleri. Deras användning av respondenterna framgår av Tabell 5. Dräger är det alkolås som 

används av majoriteten av respondenterna. Malux används av ungefär en fjärdedel och ACS har några 

få andelar.  

 

Tabell 5. Vilket alkolås respondenterna har.  

 Alkolås 1 år Alkolås 2 år 

Dräger Interlock XT från Dräger Safety Sverige AB 70,5 % 64,0 % 

SmartStart SSI 20/20 från Malux Sweden AB 24,5 % 28,0 % 

ACS LR från ALCOLOCK Sverige AB 5,0 % 8,0 % 

 

Det framkommer att en del personer har alkolås i flera fordon. Det är 35 fler fordon än antal 

respondenter som anges. Framför allt är alkolåset monterat i personbil, 92 procent av respondenterna 

har angett det. Ungefär 8 procent har det monterat i lätt lastbil, 2 procent i tung lastbil, och 1 procent 

(7 personer) på motorcykel. Buss har angetts av totalt 2 personer. Bland andra fordon där alkolåset är 

placerat nämns husbil (3 personer) men också lastmaskin, traktor och väghyvel nämns. 

Alkolåset består av en liten låda med ett munstycke. Lådan monteras under instrumentpanelen, 

och spärrar bilen från vanlig start. För att kunna starta fordonet måste föraren ge ett godkänt 

utandningsprov i munstycket. Utandningsprovet måste understiga 0,1 mg alkohol per liter i 

utandningsluften, vilket motsvarar cirka 0,2 promille alkohol i blodet. Dessutom måste föraren 

blåsa vid slumpmässiga tillfällen under färden. Ett återkommande utandningsprov måste lämnas 

inom 6 minuter efter begäran, enligt Transportstyrelsen föreskrifter om godkännande av alkolås 

(TSFS 2011:70). Har inte detta skett registreras ett larm i låset. Om inte bilen har stängts av eller 

ett nytt prov lämnats inom 15 minuter från larmet anser Transportstyrelsen att personen har 

misskött sig på så sätt att meddelande om misskötsamhet kan skickas och i förlängningen leda till 

undanröjande av det villkorade körkortet. För alkolås som är monterat på moped klass I eller 

motorcykel där användande av skyddshjälm krävs, ska föraren vid återblås istället stanna och 

lämna provet inom 15 minuter efter begäran. Varje blåsning registreras i alkolåsets 

minnesfunktion, och överförs till Transportstyrelsen vid servicetillfällen en gång i halvåret. Vid 

denna studies genomförande fanns tre godkända alkolås:  

 ACS LR från ALCOLOCK Sverige AB, 

 Dräger Interlock XT från Dräger Safety Sverige AB,  

 SmartStart SSI 20/20 från Malux Sweden AB. 

De olika alkolåsen har olika blåsningsteknik. För Dräger gäller att man blåser ut i munstycket så 

länge en svag signal ljuder. När signalen tystnat och alkolåset klickat till tre gånger ska man 

vända luftströmmen och suga i munstycket ett kort ögonblick tills man hör ett kort pip från 

handenheten. När det gäller Malux krävs att man låter under tiden man blåser för att inte kunna 

manipulera låset. Man blåser tills alkolåset piper tre gånger. 
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Det är 73 procent av fordonen bland dem som har alkolås 1 år som är privatägda, att jämföra med 83 

procent bland dem som har alkolås 2 år. Några har som sagt alkolås i flera fordon och då kan de ha 

både privatägda fordon och tjänstefordon/leasingfordon med alkolås.  

Ungefär en tredjedel av fordonen med alkolås används både privat och i tjänsten, se Tabell 6. Det är 

ett fåtal som angett att de är yrkesförare och kör taxi, buss eller godstransport. De flesta av de som 

använder fordonet i tjänsten har angett att de inte är yrkesförare, utan är exempelvis säljare, 

servicetekniker, eller gör kund- eller leverantörsbesök eller kör mellan olika arbetsplatser. 

 

Tabell 6. Användning av fordon med alkolås. 

 Alkolås 1 år Alkolås 2 år 

Privat 54 % 63 % 

I tjänsten 12 % 6 % 

Privat och i tjänsten 35 % 31 % 

 

I enkäten fanns frågor om hur de som har alkolås efter rattfylleri har betalat sitt deltagande. Flera svar 

kunde anges, och resultatet visas i Tabell 7. Ungefär 80 procent har betalat direkt med egna pengar, 

men det förekommer också att respondenten lånat pengar för att kunna bekosta systemet med alkolås 

efter rattfylleri. De som har alkolås 2 år har i större utsträckning än de med alkolås 1 år utarbetat en 

avbetalningsplan på alkolåset. Av kommentarer framgår att en del hyr alkolåset och ett par har också 

kunnat köpa alkolåset billigare på Blocket. Majoriteten (62 %) av de som har en avbetalningsplan på 

alkolåset har Malux. Av dem som angett att de hyr alkolåset (under Annat sätt att betala) har 11 

personer Malux och 3 personer har ACS, ingen har angett Dräger.   

 

Tabell 7. Hur respondenterna betalat sitt deltagande i systemet med alkolås efter rattfylleri. Flera svar 

kunde anges.  

 Alkolås 1 år Alkolås 2 år 

Betalar direkt med egna pengar 80,4 % 77,3 % 

Lånar pengar för att betala 9,5 % 11,7 % 

Har avbetalningsplan på alkolåset 5,0 % 14,3 % 

Har eget företag som betalar 6,0 % 4,5 % 

Min arbetsgivare betalar 5,0 % 2,9 % 

Annat sätt att betala 2,0 % 3,1 % 

 

Respondenterna tillfrågades om deras erfarenheter när det gäller instruktion om hur man använder 

alkolåset. Instruktionen bör ha erhållits skriftligt eller muntligt från leverantör eller installatör av 

alkolåset. Av Figur 10 framgår att 70 procent av Dräger-användarna och 60 procent av de med Malux 

anser att instruktionen varit tillräcklig. Nästan 30 procent av Malux-användarna anser att användar-

instruktionen varit delvis tillräcklig. Det är få användare av ACS varför dessa resultat är mycket 

osäkra.   
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Figur 10. Synpunkter på hur instruktion om hur man använder alkolåset varit. Resultaten gällande 

ACS är mycket osäkra på grund av få användare.  

 

Tre fjärdedelar har någon gång eller flera gånger haft problem med att blåsa på rätt sätt i alkolåset och 

därmed haft svårt att få igång fordonet, se Figur 11. Detta kan bero på de olika blåsningstekniker som 

alkolåsen har, se faktarutan ovan.  

Mer än hälften av deltagarna har någon gång eller flera gånger haft problem med alkolåset vid kallt 

väder. I lägre utsträckning har låg batterispänning, spolarvätska, intag av mat eller dryck eller 

munsköljningsmedel utgjort ett problem.  

  

Figur 11. Upplevelse av problem med att få igång alkolåset av olika anledningar. 

 

För att se om det är skillnad i problem beroende på vilket alkolås respondenten har, gjordes en 

uppdelning på Dräger och Malux, de alkolås som används av de flesta, se Figur 12. Det kan 

konstateras att. Malux-användarna i större omfattning än Dräger-användarna haft problem när det 

gäller att blåsa på rätt sätt eller vid kallt väder. Totalt sett är det en större andel av Malux-användarna 

än av Dräger-användarna som har rapporterat att de haft problem åtminstone någon gång av någon typ 

(statistiskt signifikant skillnad på 5-procentsnivån; chi2-test). 
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En stor andel av framför allt Malux-användarna (72 %) anger att det är något annat som de haft 

problem med en eller flera gånger. Bland det som nämns är att det varit fel på enheten eller glapp i 

sladd. Annat som anges är exempelvis halstabletter, hostmedicin, parfym, rakvatten. Flera nämner att 

det hos Dräger finns en backventil som kärvar eller hänger sig. Det är 7 personer som har alkolås på 

motorcykel och alla har haft problem att blåsa på rätt sätt. Fyra personer med motorcykel har också 

angett att de haft problem med batterispänningen (varav 3 flera gånger). 

   

Figur 12. Upplevelse av problem med att få igång alkolåset av olika anledningar redovisat för de 

båda alkolåsen Dräger och Malux.  

 

I de alkolås som används efter rattfylleri ska föraren utöver att blåsa vid start även göra återblås under 

färd. Dessa uppmaningar kommer med oregelbundenhet och vi frågade hur respondenten upplever att 

det är att blåsa när de kör. Det är 70 procent som anger att det inte är några problem att blåsa när de 

kör. Dock anger 30 procent att det tar uppmärksamhet från bilkörningen. Det är 7 procent som anger 

att de alltid försöker stanna. En jämförelse mellan de alkolås som används mest, det vill säga Dräger 

och Malux, visar inte på några skillnader i hur man upplever det att blåsa när man kör. 

De kommentarer som lämnats handlar om att det är stressande att blåsa under färd. Denna stress var 

högre i början när alkolåset var nytt, sedan har det blivit en vana att blåsa även under färd. Några 

nämner en rädsla för att inte höra pipet, om till exempel radio/musik är på, eller man utför något arbete 

(kör väghyvel, kran). Stressen är också beroende av trafiksituationen, och det upplevs som värre att 

blåsa i stadstrafik och tät trafik. Ett par respondenter uttrycker också att det är oerhört pinsamt att blåsa 

när det finns passagerare i bilen.  

Det är ett par av de sju motorcyklisterna som uppgett kommentarer om hur det är att blåsa under färd, 

en skriver att det är krångligt och en att man är tvungen att stanna.   

4.6. Förändrad sysselsättning?  

Respondenterna fick i enkäten ange sin huvudsakliga sysselsättning vid rattfyllerihändelsen och under 

perioden med alkolås respektive perioden utan körkort. Utifrån Tabell 8 kan konstateras att 

respondenter utan alkolås i högre utsträckning än de med alkolås var pensionärer vid 

rattfyllerihändelsen, 21 procent jämfört med 13 procent. En något större andel var också 

arbetssökande.  
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Tabell 8. Sysselsättning vid rattfyllerihändelsen och under perioden med alkolås respektive perioden 

utan körkort. Redovisning på dem med alkolås 1 år, alkolås 2 år och dem utan alkolås. 

 Alkolås 1 år Alkolås 2 år Inget alkolås 

 Vid 
rattfylleri-
händelse 

Under 
Alkolås-
perioden 

Vid 
rattfylleri-
händelse 

Under 
Alkolås-
perioden 

Vid 
rattfylleri-
händelse 

Under 
period utan 

körkort 

Anställd 57 % 53 % 59 % 43 % 51 % 40 % 

Nya arb.uppg.    2 %  3 % 

Anställd ny arb.giv.  2 %  11 %  4 % 

Eget företag  23 % 21 % 17 % 15 % 9 % 7 % 

Nytt eget  2 %  2 %  1 % 

Långtidssjukskriven  2 % 1 % 2 % 2 % 3 % 7 % 

Arbetssökande 1 % 3 % 5 % 5 % 9 % 10 % 

Pensionär 13 % 15 % 13 % 14 % 21 % 22 % 

 

Att vara egen företagare är mest vanligt bland de svarande med alkolås 1 år. Det är 23 procent som var 

det jämfört med 17 procent av de med alkolås 2 år och cirka 9 procent av dem utan alkolås. Detta har 

inte förändrats under tiden, även om en del har startat nya företag. En jämförelse kan göras med Figur 

4 som visar att den viktigaste anledningen till att ansöka om alkolås för gruppen med alkolås 1 år var 

behovet av bil i arbetet (68 % angav det). En analys av dem som har behov av bil i arbetet och 

huvudsysselsättning vid rattfyllerihändelsen visar att bland respondenter med alkolås 1 år är en något 

högre andel (32 %) egna företagare än bland respondenter med alkolås 2 år (27 %).    

I Tabell 9 visas hur respondenternas sysselsättning förändrats från tiden vid rattfyllerihändelsen till när 

de svarade på enkäten. De som återfinns i de gråa rutorna har samma typ av sysselsättning vid de två 

tillfällena även om man till exempel kan ha bytt arbetsgivare.  

Bland respondenter med alkolås 1 år har inga stora förändringar skett när det gäller sysselsättning. 

Ungefär en tiondel (12 st.) av dem som arbetade som anställda har gjort någon förändring (t.ex. ny 

arbetsgivare, arbetssökande, pensionär).   

Den mest markanta förändringen när det gäller att vara anställd har skett bland dem med alkolås 2 år 

(Tabell 9). En förändring har skett för 18 procent (74 st.) av respondenterna. Det är bland annat 33 

personer som är anställda hos en ny arbetsgivare, och 9 har bytt arbetsuppgifter hos samma 

arbetsgivare. Utöver det som visas i tabellen finns 11 personer som tidigare var anställda men nu 

uppger sig vara hemarbetande. 

Bland respondenter utan alkolås har en knapp fjärdedel (41 st.) av de som vid rattfyllerihändelsen 

arbetade som anställda angett en förändrad sysselsättning i form av ändrade arbetsuppgifter hos 

samma arbetsgivare (9 st.) anställning hos en ny arbetsgivare (6 st.), långtidssjukskrivning (12 st.) eller 

att bli arbetssökande (10 st.) m.m. (Tabell 9).  
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Tabell 9. Förändring av respondenternas sysselsättning från tiden vid rattfyllerihändelsen till 

”nuläget”, antal. Obs. att tidsperioden är olika lång för olika personer. Oviktat material. Visar ej 

studerande, tjänstledig/föräldraledig, hemarbetande eller annan sysselsättning. 

Alkolås  Under perioden med alkolås respektive utan körkort 

   An-ställd 
Nya 
arb.upp-
gifter 

Anställd 
ny 
arb.giv. 

Eget 
företag 

Annat 
eget 
företag 

Långtids
sjuk-
skriven 

Arbets-
sökande 

Pensio-
när 

1 
år 

Vid 
ratt-
fylleri-
händel-
sen 

Anställd 99  3  1  3 2 

Egen 
företagare 

1  1 40 2    

Långtids-
sjukskriven 

1     2   

Arbets-
sökande 

      1  

Pensionär        26 

2 
år 

Vid 
ratt-
fylleri-
händel-
sen 

Anställd 191 9 33 2 5 1 6 3 

Egen 
företagare 

  2 64  1 1 2 

Långtids-
sjukskriven 

  1  1 3 2  

Arbets-
sökande 

 1 1  1 1 12  

Pensionär 1       58 

Ej 

Vid 
ratt-
fylleri-
händel-
sen 

Anställd 138 9 6   12 10 4 

Egen 
företagare 

1   24 1 2 1 1 

Långtids-
sjukskriven 

1  1  1 7 1  

Arbets-
sökande 

  5   2 22  

Pensionär 1   1    71 
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4.7. Förändrad hälsa och alkoholkonsumtion? 

I det här kapitlet redovisar vi hur respondenternas hälsotillstånd och alkoholkonsumtion har förändrats 

i samband med rattfyllerihändelsen och dess konsekvenser. Inledningsvis ges fakta om de läkarbesök 

och provtagningar som ingår i systemet med alkolås efter rattfylleri. 

 

 

 

Frågorna om hälsotillstånd och alkoholkonsumtion berörde både tidpunkten strax före 

rattfyllerihändelsen och när enkäten fylldes i (”nuläge”). Det bör observeras att denna tidsperiod är 

olika lång för olika personer. De utan alkolås har också grupperats beroende på om körkortets spärrtid 

är 12 månader eller mindre, respektive om spärrtiden är längre än 12 månader. Det är 305 av 314 i den 

första gruppen som fyllt i 12 månader. I den sistnämnda gruppen har 16 stycken fyllt i en spärrtid 

mellan 13 och 23 månader, 133 en spärrtid på 24 månader och 12 stycken en längre spärrtid (upp till 

36 månader).  

Respondenterna bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som sämre vid tidpunkten strax före 

rattfyllerihändelsen, se Figur 13 (statistiskt signifikant resultat, data har delats in i två kategorier 

mycket bra/bra och någorlunda/dåligt/mycket dåligt). Detta gäller i alla grupperna, men av svaren 

framgår också att det var personer i gruppen med alkolås 2 år eller gruppen utan alkolås med spärrtid 

längre än 12 månader som mådde sämst vid tiden för rattfyllerihändelsen. Det var ungefär hälften som 

då mådde mycket bra eller bra, att jämföra med 70–80 procent av dem med alkolås 1 år och utan 

alkolås med spärrtid 12 månader eller kortare tid. I nuläget, det vill säga när enkäten fylldes i, uppger 

79–94 procent av respondenterna att de mår mycket bra eller bra, den lägsta andelen i gruppen utan 

alkolås med spärrtid längre än 12 månader. I en undersökning av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 

som genomförs av SCB uppger 78,5 procent av befolkningen 16–84 år att de mår bra och 5,2 procent 

Under tiden med det villkorade körkortet får personen inte använda någon typ av illegal drog 

eller narkotikaklassat läkemedel. Detta kontrolleras genom provtagningar inför ansökan om 

villkorat körkort, under villkorstiden och inför ansökan om körkortstillstånd. Även nykterheten 

kontrolleras genom provtagningar. Beroende på villkorstid och eventuell diagnos finns olika krav 

för när provtagningar ska ske och när läkarintyg ska lämnas, se information till läkare hos 

Transportstyrelsen (2016b). Om provtagningar och läkarintyg för den med en villkorstid på 1 år 

visar på alkoholmissbruk eller alkoholberoende förlängs villkorstiden till 2 år. Om man under 

villkorstiden begår ett annat trafikbrott som gör att körkortet återkallas kan man återfå det 

villkorade körkortet efter spärrtiden och då förskjuts villkorstiden med motsvarande tid 

(Transportstyrelsen 2016c). Vid vissa brott undanröjs dock det villkorade körkortet helt, det 

gäller om körkortsinnehavaren framfört körkortspliktigt fordon utan alkolås, kört körkortspliktigt 

fordon utanför Sverige, försökt manipulera alkolåset, brutit mot föreskrifter gällande service av 

alkolåset, använt narkotika, gjort sig skyldig till trafikbrott som mosvarare en spärrtid på längre 

en ett år eller gjort sig skyldig till nytt rattfylleribrott (Åkerlund & Werkström, 2010).   

Den som har alkolås efter rattfylleri får tillbaka körkortet utan villkor efter ansökan om 

körkortstillstånd med tillhörande hälsodeklaration och synintyg. Startförsök under 

alkoholpåverkan eller annan misskötsamhet under villkorstiden ingår i den 

lämplighetsbedömning som görs i samband med ansökan om körkortstillstånd.  

För den som tillhör högriskgruppen sker även uppföljande läkarkontroller under en 

observationstid på 18 månader efter den tvååriga villkorsperiodens slut. Prövningen om fortsatt 

körkortsinnehav görs sex månader efter att ansökan om körkortstillstånd utan villkor om alkolås 

har meddelats och därefter efter ytterligare 12 månader. Detta motsvaras av tidigare regler om 

prövning av fortsatt körkortstillstånd efter grovt rattfylleri. (Åkerlund & Werkström, 2010). 
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att de mår dåligt (SCB, 2015b). Av de som besvarat enkäten upplever de flesta således en förbättrad 

hälsosituation, men det stora bortfallet bör has i åtanke – det kan vara så att de som fortfarande mår 

dåligt inte har svarat på enkäten.    

 

 

Figur 13. Bedömning av det allmänna hälsotillståndet vid tiden strax före rattfyllerihändelsen (Vid rf) 

och i nuläget (Nu=vid enkätens ifyllnad). Det bör observeras att det gått olika lång tidsperiod för 

olika personer.  

 

I Tabell 10 finns en redovisning av de förändringar som skett. De flesta mår lika bra eller bättre i 

nuläget med det finns också de som mår sämre. Totalt sett är det 4 procent av dem med alkolås 1 år 

som uppger att de mår sämre i nuläget, 5 procent av dem med alkolås 2 år och 9 respektive 15 procent 

av dem utan alkolås.   
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Tabell 10. Förändring av respondenternas allmänna hälsotillstånd från tiden vid rattfyllerihändelsen 

till ”nuläget”, antal. Obs. att tidsperioden är olika lång för olika personer. Oviktat material. 

Alkolås   I nuläget 

   Mycket bra Bra Någorlunda Dåligt Mycket 
dåligt 

1 år 
Vid 
rattfylleri-
händelsen 

Mycket bra 82 4 1 0 0 

Bra 18 51 1 1 0 

Någorlunda 7 9 5 1 0 

Dåligt 4 6 1 0 0 

Mycket 
dåligt 

4 1 1 0 0 

2 år 
Vid 
rattfylleri-
händelsen 

Mycket bra 92 9 4 0 1 

Bra 56 79 7 0 0 

Någorlunda 48 28 8 1 0 

Dåligt 53 36 8 4 0 

Mycket 
dåligt 

13 17 6 1 0 

Inte 

 
(spärrtid 
≤ 12 
mån) 

Vid 
rattfylleri-
händelsen 

Mycket bra 78 12 2 1 0 

Bra 19 48 4 0 0 

Någorlunda 6 11 10 0 1 

Dåligt 9 15 0 2 0 

Mycket 
dåligt 

4 2 5 0 0 

Inte 

 
(spärrtid 
>12 
mån) 

Vid 
rattfylleri-
händelsen 

Mycket bra 31 11 0 2 0 

Bra 12 26 4 2 2 

Någorlunda 4 10 5 2 1 

Dåligt 8 13 9 2 0 

Mycket 
dåligt 

5 10 4 0 2 

 

Av kommentarer som skrivits i enkäterna framkommer att flera var stressade, deprimerade, led av 

utmattning/utbrändhet, eller var psykiskt eller fysiskt sjuka vid tillfället för rattfyllerihändelsen. Det 

förekom också kriser av olika slag, som skilsmässa och andra relationsproblem, ekonomiska 

svårigheter, närståendes sjukdom eller dödsfall. Några nämner att de i samband med de nämnda 

problemen druckit mer alkohol än vanligt, exempelvis fått ett återfall, och i samband med detta har 

rattfyllerihändelsen uppstått. I kommentarer som speglar nuläget, anger respondenterna att de slutat 

med alkohol eller minskat konsumtionen, och också förändrat andra hälsopåverkande livssätt. Men 

vissa sjukdomar kan finnas kvar och några nämner också oro och problem som kan kopplas till 

systemet med alkolås, eller att vara utan körkort. Några nämner också den skam och ångest de känner 

över rattfyllerihändelsen.   

Vid tiden strax före rattfyllerihändelsen drack respondenterna oftare alkohol än under perioden med 

alkolås, respektive perioden utan körkort, se Figur 14. Det är 27–38 procent (lägst andel bland dem 

utan alkolås och spärrtid max 1 år, högst bland dem med alkolås 2 år) som drack 2–3 gånger per vecka 

eller oftare. Respondenternas uppskattning av hur de druckit under perioden med alkolås respektive 

perioden utan körkort visar att det är 5–17 procent (lägst andel bland dem med alkolås 2 år, högst 

bland dem utan alkolås och spärrtid över 1 år) som drack 2–3 gånger per vecka eller oftare. Av 
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respondenterna med alkolås 2 år har 34 procent inte druckit alls under alkolås-perioden, 17 procent av 

dem med alkolås 1 år och 10 respektive 20 procent av dem utan körkort har inte druckit alls under 

alkolåsperioden.    

 

Figur 14. Hur ofta respondenterna drack alkohol vid tiden strax före rattfyllerihändelsen (Vid rf) samt 

under perioden med alkolås (Alkolås-tid) respektive perioden utan körkort (Tid utan kk). Observera 

att dessa tidsperioder är olika långa för olika personer.  

 

I Tabell 11 visas hur respondenterna antalsmässigt förändrat sitt sätt när det gäller hur ofta de druckit 

alkohol. Bland dem med alkolås 1 år är det 55 procent som dricker mer sällan och 44 procent som 

dricker oförändrat antal gånger. Motsvarande bland dem med alkolås 2 år är 69 respektive 30 procent. 

Bland personer utan alkolås är det 31 procent av dem med kortare spärrtid och 43 procent av dem med 

längre spärrtid som under perioden utan alkolås dricker vid färre tillfällen. Det är 66 procent 

respektive 51 procent som inte ändrat hur ofta de dricker. Bland dem utan alkolås med spärrtid över 12 

månader är det 6 procent (9 personer) som uppger att de dricker oftare.  
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Tabell 11. Jämförelse av hur ofta respondenten drack alkohol vid tiden strax före rattfyllerihändelsen 

och under perioden med alkolås respektive utan körkort. Oviktat material.  

Alkolås   Under perioden med alkolås respektive utan 
körkort 

   Aldrig 1 gång i 
månaden 
el mer 
sällan 

2-4 
gånger i 
månaden 

2-3 
gånger i 
veckan 

4 
gånger 
per 
vecka 
eller 
mer 

1 år 
Strax före 
rattfylleri-
händelsen 

Aldrig 1 0 0 0 0 

1 gång i månaden el mer 
sällan 

10 16 1 0 0 

2-4 gånger i månaden 14 33 54 0 0 

2-3 gånger i veckan 8 11 24 11 0 

4 gånger per vecka eller 
mer 

 2 2 2 3 

2 år 
Strax före 
rattfylleri-
händelsen 

Aldrig 10 1 0 0 0 

1 gång i månaden el mer 
sällan 

40 44 3 0 0 

2-4 gånger i månaden 42 80 64 0 0 

2-3 gånger i veckan 33 25 48 17 0 

4 gånger per vecka eller 
mer 

29 4 11 6 2 

Inte 

 
(spärrtid 
≤ 12 
mån) 

Strax före 
rattfylleri-
händelsen 

Aldrig 3 0 1 0 0 

1 gång i månaden el mer 
sällan 

6 29 3 0 0 

2-4 gånger i månaden 4 24 85 2 0 

2-3 gånger i veckan 7 7 10 26 1 

4 gånger per vecka eller 
mer 

3 1 4 2 3 

Inte 

 
(spärrtid 
>12 
mån) 

Strax före 
rattfylleri-
händelsen 

Aldrig 3 2 0 0 1 

1 gång i månaden el mer 
sällan 

12 33 2 0 0 

2-4 gånger i månaden 6 23 28 4 0 

2-3 gånger i veckan 5 2 9 15 0 

4 gånger per vecka eller 
mer 

5 4 0 4 3 

 

En högkonsument utan körkort som dricker 2–3 gånger per vecka kommenterar så här: ”Det finns ju 

ingen anledning att vara nykter längre! Utan jobb, körkort, bil och hopp!”. Medan en annan person 

utan körkort som inte dricker alls skriver: ”Fick mig en rejäl läxa och kommer aldrig mer att dricka. 

Det för bara med sig ett helvete.” 

Några utan körkort nämner att de håller uppe med alkohol i samband med läkarkontroller och 

provtagningar inför att få tillbaka körkortet.  

En person med alkolås 2 år kommenterar alkoholintaget under perioden med alkolås: ”Absolutist! = 

Prima liv, längre liv m m. Viktminskning, bättre samliv.”  
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Av Figur. 15 framgår att respondenten också minskat den mängd alkohol som dricks under en typisk 

dag när man druckit alkohol. Skillnaden mot tiden strax före rattfyllerihändelsen är särskilt markant 

för dem med alkolås 2 år. Vid rattfyllerihändelsen drack över hälften av dessa respondenter (53 %) 5-6 

standardglas eller fler. Under alkolåsperioden är det knappt 20 procent som druckit 5–6 standardglas 

eller fler en typisk dag då de druckit. I gruppen utan alkolås var alkoholkonsumtionen en typisk dag 

när man drack alkohol högre i gruppen med en spärrtid över 1 år. Alkoholkonsumtionen har inte 

minskat i lika stor utsträckning som i alkolåsgrupperna, se även Tabell 12.  

 

Figur. 15 Antal standardglas (exempelvis 50 cl folköl, 33 cl starköl, 1 glas vin eller 4 cl sprit) som 

respondenten druckit en typisk dag när de druckit alkohol vid tiden strax före rattfyllerihändelsen (Vid 

rf) samt under perioden med alkolås (Alkolås-tid) respektive perioden utan körkort (Tid utan kk). 

Observera att dessa tidsperioder är olika långa för olika personer. 

 

I Tabell 12 visas hur respondenterna förändrat sitt sätt när det gäller hur mycket alkohol de druckit en 

typisk dag när de druckit. Bland dem med alkolås 1 år har 41 procent minskat sitt drickande och för 57 

procent är det oförändrat. Motsvarande bland dem med alkolås 2 år är 55 procent som minskat 

konsumtionen och 43 procent som har en oförändrad konsumtion. Bland dem utan alkolås och med en 

spärrtid på maximalt 12 månader har 20 procent minskat sin alkoholkonsumtion och 76 procent har en 

oförändrad konsumtion. Bland dem med en längre spärrtid har 31 procent minskat konsumtionen och 

den är lika för 65 procent.  
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Tabell 12. Jämförelse av antal standardglas respondenten drack en typisk dag när hen drack alkohol 

vid tiden strax före rattfyllerihändelsen och under perioden med alkolås respektive utan körkort. Med 

standardglas menas exempelvis 50 cl folköl, 33 cl starköl, 1 glas vin eller 4 cl sprit. Oviktat material.  

Alkolås   Under perioden med alkolås respektive utan körkort 

   1-2 glas 3-4 glas 5-6 glas 7-9 glas 10 el fler 
glas 

1 år 
Strax före 
rattfylleri-
händelsen 

1-2 glas 35 1 1 0 0 

3-4 glas 20 35 0 0 0 

5-6 glas 12 17 14 0 0 

7-9 glas 1 3 6 3 0 

10 eller fler 
glas 

1 2 0 1  

2 år 
Strax före 
rattfylleri-
händelsen 

1-2 glas 47 3 2 0 0 

3-4 glas 50 54 0 2 0 

5-6 glas 30 41 21 1 0 

7-9 glas 10 11 15 9 0 

10 eller fler 
glas 

4 4 6 1 4 

Inte 

 
(spärrtid 
≤ 12 
mån) 

Strax före 
rattfylleri-
händelsen 

1-2 glas 36 1 0 0 1 

3-4 glas 14 70 2 0 0 

5-6 glas 1 12 26 2 1 

7-9 glas 1 1 8 7 0 

10 eller fler 
glas 

0 0 1 0 2 

Inte 

 
(spärrtid 
>12 
mån) 

Strax före 
rattfylleri-
händelsen 

1-2 glas 22 1 0 0 0 

3-4 glas 14 33 1 0 0 

5-6 glas 5 5 9 3 0 

7-9 glas 0 2 5 8 0 

10 eller fler 
glas 

2 0 2 2 5 

 

Diagnosen alkoholmissbruk eller alkoholberoende fanns vid tiden för rattfyllerihändelsen främst hos 

gruppen med alkolås 2 år (ca 15 %), se Figur 16. De som har en diagnos vid rattfyllerihändelsen och 

ansöker om alkolås får regelmässigt 2 års villkorstid. Efter rattfyllerihändelsen är det 24 procent i 

2-årsgruppen som haft en diagnos. I gruppen utan alkolås är det 8 procent som har en diagnos både 

före och efter rattfyllerihändelsen. Antabus äts av en större andel under perioden med alkolås 

respektive utan körkort jämfört med vid tiden för rattfyllerihändelsen. I gruppen med alkolås 2 år har 

29 procent deltagit i något behandlingsprogram rörande alkohol under tiden med alkolås, vid 

rattfyllerihändelsen var det 8 procent. I gruppen utan körkort är det 16 procent som under tiden utan 

körkort deltagit i något behandlingsprogram (10 % bland dem med spärrtid ≤ 12 månader, 26 % bland 

dem med längre spärrtid), vid rattfyllerihändelsen var det 6 procent. (3 % resp. 11 %) Det finns också 

möjligheter till annan stödverksamhet rörande alkohol, till exempel. AA (Anonyma Alkoholister), och 

drygt 20 procent i 2-årsgruppen har under perioden med alkolås deltagit i sådan verksamhet och 12 

procent av respondenterna utan körkort (5 % bland dem med kortare spärrtid, 22 % bland dem med 

längre).  
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Figur 16. Andelen som svarat ja på frågor som rör diagnos vid tiden för rattfyllerihändelsen (Vid rf) 

samt under perioden med alkolås (Alkolås-tid) respektive perioden utan körkort (Tid utan kk). 

Frågorna gäller diagnos för alkoholmissbruk eller alkoholberoende, medicinering med antabus, 

deltagande i behandlingsprogram rörande alkohol, deltagande i annan form av stödverksamhet 

rörande alkohol.  

 

I Tabellerna 4.7.A-D i Bilaga 5 visas hur respondenterna antalsmässigt förändrat sin situation när det 

gäller diagnos, medicinering med Antabus, deltagande i behandlingsprogram eller annan 

stödverksamhet.  

 Bör systemet med alkolås kombineras med behandlingsprogram eller 
annat stöd? 

Respondenterna fick svara på om de tycker att det borde finnas möjlighet till behandlingsprogram eller 

annat stöd i samband med alkolåssystemet. En något större andel av dem med alkolås i 2 år ansåg 

detta, 35 procent jämfört med 22–23 procent, se Tabell 13. Majoriteten var dock osäker på hur de 

skulle ställa sig till denna fråga.  

 

Tabell 13. Andelar som tagit ställning till om det borde finnas möjlighet till behandlingsprogram eller 

annat stöd i samband med alkolåsprogrammet. 

 Ja Nej Vet ej 

Alkolås 1 år 22 % 18 % 60 % 

Alkolås 2 år 35 % 15 % 51 % 

Inget alkolås 23 % 13 % 65 % 

 

Vi frågade de som har alkolås om de själva skulle velat delta i ett behandlingsprogram eller annat stöd. 

Bland de som har alkolås 1 år svarade 6 procent ja och 78 procent nej. Bland dem med alkolås 2 år 

svarade 18 procent ja och 53 procent nej. En stor andel, 16 respektive 29 procent svarade vet ej.  

Av kommentarer från dem med alkolås 1 år framgår att behandlingsprogram kan behövas för dem som 

har problem med alkohol. Många av dessa respondenter påpekar att de själva inte har några problem 
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med alkohol. Bland dem med alkolås 2 år är det flera som skriver kommentarer om att de deltagit i 

behandlingsprogram eller annat stöd. Vi tolkar kommentarerna som att det finns kännedom om 

möjlighet till behandlingsprogram eller annat stöd för dem som behöver, men att något krav eller 

obligatorium om sådant deltagande inte behövs. Bland dem utan alkolås är det en del som tolkar ordet 

stöd, som behov av ekonomiskt stöd för alkolåset. Det framkommer också att behandling eller 

professionell vård kan behövas för den som vill bli nykter.  

4.8. Mest betydelsefullt med alkolås efter rattfylleri  

I kapitlet redovisas vad respondenterna som har alkolås efter rattfylleri anser som mest betydelsefullt 

med systemet.  

Ungefär två tredjedelar av respondenterna med alkolås svarar att de är nöjda med systemet med 

alkolås efter rattfylleri i sin helhet. Ytterligare en fjärdedel är delvis nöjda, så sammanfattningsvis är 

det cirka 6–7 procent som inte alls är nöjda. Detta gäller både dem med alkolås 1 år och med alkolås 2 

år. I skrivna kommentarer är det flera som uttrycker en tacksamhet över alkolåset. De negativa 

kommentarerna handlar framför allt om att det är alldeles för dyrt med alkolås efter rattfylleri, men 

också att alkolåset ibland strulat och att återblåsen under färd kommer för ofta och upplevs som 

jobbiga.  

Respondenterna är alltså överlag nöjda med alkolås efter rattfylleri. Det är 88–90 procent som anger 

att de inte ångrar att de deltagit i systemet. Däremot nämner flera att de ångrar händelsen som ledde till 

behovet av alkolås. Några av kommentarerna från dem med alkolås 1 år uttrycker att om de inte hade 

valt alkolås och hade klarat sig några månader till, hade de fått tillbaka sitt vanliga körkort tidigare. 

Detta beror på att villkorstiden börjar vid Transportstyrelsens beslut och att det då redan har gått en tid 

av spärrtiden. Några, både bland dem med alkolås 1 år och 2 år, nämner de stora kostnader de haft 

med alkolås efter rattfylleri, medan andra framhåller att alkolåset varit nödvändigt för att kunna 

behålla jobbet och bo kvar där man bor.   

Efter villkorstidens slut planerar ungefär en fjärdedel att behålla alkolåset, se Tabell 14. Osäkerheten 

om man ska behålla alkolåset eller inte är högre bland dem som har alkolås i 2 år. En anledning till 

detta är att många av de med alkolås 2 år är inne i sin alkolåsprocess, medan de med alkolås 1 år kan 

ha avslutat sitt deltagande. Ett alkolås som behålls efter att deltagandet i systemet upphört, 

programmeras om så att exempelvis återblåsen under färd tas bort och att man kan lämna bilen 30 

minuter utan att behöva starta den med en blåsning i alkolåset.  

 

Tabell 14. Andel av respondenterna som planerar att behålla eller inte behålla alkolåset efter 

villkorstidens slut. 

 Ja Nej Vet ej 

Alkolås 1 år 25 % 62 % 14 % 

Alkolås 2 år 28 % 35 % 37 % 

 

Bland respondenter med alkolåset Dräger tänker en tredjedel behålla det, en tredjedel tänker inte 

behålla alkolåset och en tredjedel vet inte. Av Malux-användarna svarar 15 procent att de tänker 

behålla alkolåset, 62 procent svarar nej och 24 procent vet inte.  

Respondenterna fick också ange vad som varit mest betydelsefullt för dem med att ha ett alkolås efter 

rattfylleri. Flera svarsalternativ kunde fyllas i, och helst rangordnas, men även icke-rangordnade 

alternativ är medräknade. Av Figur 17 framgår att det mest betydelsefulla, för både dem med alkolås 1 

år och 2 år, var ”Att ha körkort”. Därefter ”Att ha möjlighet att köra bil eller annat fordon”. På tredje 
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plats kom alternativet ”Att kunna upprätthålla relationer och vardagsliv”. ”Att kunna behålla mitt 

arbete” kom på fjärdeplats. Ett alternativ var ”Att slippa göra nytt förarprov”, vilket de med en spärrtid 

längre än 12 månader måste göra om de inte valt alkolås. En högre andel av dem med alkolås 2 år än 

de med alkolås 1 år ansåg att alkolåset var betydelsefullt eftersom det var ”En hjälp att komma till 

rätta med mina alkoholproblem”. En kommentar från en med alkolås 2 år är: ”Hade inte denna 

möjlighet getts hade jag inte varit nykter idag.”. 

 

 

Figur 17. Vad som varit mest betydelsefullt med alkolås efter rattfylleri.  

 

4.9. Att klara sig utan körkort 

Hur det är att vara utan körkort efter rattfylleri presenteras i detta kapitel.  

De som inte har alkolås efter rattfylleri fick svara på hur de upplever att deras liv är eller har varit utan 

körkort. Det är 44 procent som upplever att de inte klarar sig bra, 38 procent klarar sig ganska bra och 

17 procent anger att de klarar sig bra utan körkort. Det är 1 procent som har angett att de inte kan svara 

på frågan. Bland dem som bor på landsbygd är det 55 procent som upplever att de inte klarar sig bra, 

se Figur 4.9.A i Bilaga 5.  

Drygt hälften av respondenterna anger att de under tiden utan körkort i större utsträckning åker 

kollektivtrafik, se Figur 18. Ungefär samma andel har svarat att de går eller cyklar mer samt att de är 

mer beroende av andra. Det finns vissa tendenser till skillnader som beror på om man bor i tätorter av 

olika storlek eller på landsbygd, se Figurerna 4.9.B-D i Bilaga 5. Exempelvis är det 32 procent av dem 

som bor på landsbygd som på frågan om kollektivtrafik angett att de inte kan svara eller att det inte är 

aktuellt. Bland dem på tätorter färre än 25 000 invånare har 17 procent svarat detsamma. Bland dem 

som bor i tätort, dvs. ej landsbygd, åker en fjärdedel kollektivtrafik i samma utsträckning som tidigare. 

Gång och cykel används mer oberoende av bostadsort men det är en större andel som angett att de 

går/cyklar mer bland dem som bor i tätort med 100 000 – 150 000 och tätort med 25 000 – 50 000 

invånare. De som bor på landsbygden har i högst utsträckning (65 %) angett att de blivit mer beroende 

av andra. Bland de som bor på landsbygden eller tätort med mindre än 25 000 invånare har 12 procent 

inte kunnat besvara frågan eller att den inte varit aktuell. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Alkolås 1 år Alkolås 2 år



VTI notat 35-2016  43 

 

Figur 18. Upplevelser av att inte ha körkort när det gäller nyttjande av kollektivtrafik, gång och cykel 

samt att vara beroende av andra i jämförelse med tiden före rattfyllerihändelsen.  

 

Att respondenterna inte har körkort upplever de har påverkat deras närstående. Det är 62 procent som 

anger att påverkan varit negativ, 3 procent att påverkan varit positiv, 28 procent att den varit varken 

positiv eller negativ och 6 procent kan inte svara eller att frågan inte är aktuell.  

Kommentarer som finns handlar mest om hur närstående, till exempel barn, drabbats av att 

respondenten varit utan körkort. Kommentarerna berör också hur de fått problem med att kunna sköta 

sitt arbete, eller till och med blivit arbetslösa, men också om hur chef och kollegor stöttat och hjälpt 

till.    

En fråga gällde om det förekom att respondenterna ändå körde, det vill säga körde utan körkort. Det är 

92 procent som svarat nej, 4 procent att de gjort det någon gång, 2 procent anger att de kört flera 

gånger, medan närmare 3 procent inte kunde svara.  
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5. Skillnader i resultat beroende på kön och ålder  

Många av svaren har analyserats utifrån könstillhörighet och åldersklass. I detta kapitel presenteras 

några av resultaten som speglar skillnaderna mellan grupperna.  

5.1. Skillnader beroende på kön 

När det gäller skäl att ansöka om alkolås anger män oftare än kvinnor att de behöver bilen i arbetet 

medan det inte är några skillnader till/från arbetet. I övrigt anger kvinnor oftare än män att skälet till 

att man behöver bilen är för inköp. 

Det finns också skillnader när det gäller problem med att få igång alkolåset. Här anger kvinnor oftare 

än män att man flera gånger haft problem med att blåsa på rätt sätt, 38 procent bland kvinnorna jämfört 

med 22 procent bland männen. För övrigt är det blandade resultat när det gäller att få igång låset. 

Kvinnor har även mer problem med återblås och fler kvinnor än män tycker att det tar uppmärksamhet 

från bilkörningen. 

Fler kvinnor än män har förbättrat sitt hälsotillstånd från tiden vid rattfyllerihändelsen till tiden när 

man är utan körkort eller har alkolås (Figur 19). Männen mår i större utsträckning likadant vid de två 

tidpunkterna. Det finns inga direkta skillnader när det gäller de som försämrat sin hälsa. 

När det gäller betydelsen av att ha körkort bland de med alkolås så är skälet att behålla arbetet 

viktigare för männen än för kvinnorna (49 % mot 31 % för alkolås i 1 år respektive 54 % mot 41 % för 

alkolås i 2 år). I övrigt finns inte så tydliga skillnader i denna fråga. 

 

 

Figur 19. Respondenternas förändring av hälsotillståndet från rattfyllerihändelsen till tiden med 

alkolås respektive utan körkort. Indelning i män och kvinnor med alkolås 1 år, alkolås 2 år eller inte 

alkolås. 

 

5.2. Skillnader beroende på ålder 

Respondenternas delades in i tre åldersgrupper: 18–34 år, 35–64 år, 65 år och äldre. En del skillnader 

mellan grupperna kan hänföras till om man är i yrkesför ålder eller inte. Till exempel var det inte så 

vanligt att personerna över 65 år behövde körkort för att sig till jobbet. De i arbetsför ålder ångrar 
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också i högre grad än de äldre att de inte sökte om alkolås (17 %, 18 % respektive 5 % för de tre 

åldersgrupperna). De fanns inga åldersskillnader när det gäller varför man inte sökte. 

I Figur 20 ser man att äldre i större grad än yngre tyckte det var lätt att ansöka om alkolås. När det 

gäller problem med att blåsa på rätt sätt var resultaten omvända, bland de yngre var det färre som hade 

svårt att blåsa på rätt sätt. 

 

Figur 20. Hur respondenterna upplevde proceduren att ansöka om alkolås. Indelning i tre 

åldersgrupper med alkolås1 år och alkolås 2 år.   

 

Fler äldre än yngre angav att inte göra om förarprov som betydelsefullt med att ha alkolås (Figur 21). 

I övrigt kan man se att möjligheten att köra var minst lika viktigt för dem över 65 som för de yngre. 

 

Figur 21. Vad som varit mest betydelsefullt med att ha alkolås efter rattfylleri. Indelning i tre 

åldersgrupper med alkolås1 år och alkolås 2 år.  
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6. Förbättringsförslag för systemet med alkolås efter rattfylleri 

I enkäterna gavs möjlighet att lämna förbättringsförslag när det gäller alkolås efter rattfylleri. Många 

har tagit denna chans, speciellt bland dem som har alkolås. Men även de som inte har alkolås har 

lämnat kommentarer och dessa stämmer överens med det som angivits av dem med alkolås. Vi 

presenterar förslagen under olika områden men utan att ange tillhörighet till alkolåsgrupp. Vissa saker, 

som till exempel vilken information som ges, kan också ha förändrats över tid. Vi kommenterar en del 

av förbättringsförslagen.  

En generell synpunkt som framkommit är att systemet med alkolås efter rattfylleri tar sin utgångspunkt 

i att alla som kört påverkade har ett alkoholberoende eller missbruk, vilket känns ”orimligt, felaktigt 

och kränkande”. 

Vidare har några nämnt att samarbetet borde bli bättre med vårdcentraler och enheter inom Smadit-

metoden (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken), framför allt landstingens beroende-

mottagningar och kommunernas socialtjänster. Ett sådant samarbete skulle resultera i en helhets-

lösning för individen och systemet med alkolås skulle få en koppling till möjligheten att delta i 

behandlingsprogram (vilket också föreslås av flera respondenter, se även under avsnitt 4.7.1).  

6.1.  Transportstyrelsens information och bemötande 

Många respondenter vill se förbättringar när det gäller den information som ges i alkolåssystemet. I 

det skede när man ska ansöka om alkolås mår många dåligt, är omskakade och kanske i kris med 

anledning av rattfyllerihändelsen, eventuellt också av de livshändelser som kan ha varit orsaken till att 

rattfyllerihändelsen skedde. Därför behövs en extra tydlighet i den information som ges så att den är 

lätt att förstå. Någon påpekar också att den inledande informationen borde fokusera på möjligheten till 

alkolås istället för att upplysa om körkortets återkallande, att på något sätt visa på att hjälpa istället för 

att stjälpa.  

Ansvaret för att allt sker på rätt sätt och vid rätt tidpunkt ligger på individen. Man är orolig för att göra 

fel, eller att läkaren gör det (t.ex. skickar in fel slags intyg, eller att provtagning inte sker vid rätt 

tidpunkt) och att detta ska resultera i något negativt. Speciellt i början skulle man behöva träffa en 

person som kan ge hjälp och svara på frågor.    

 Förenklad och tydligare information 

En skriftlig sammanfattning av den relevanta informationen önskas eftersom det är svårt att få en 

överblick över allt i dokumenten från Transportstyrelsen. Dokumenten upplevs som byråkratiska och 

svårbegripliga och behöver ha ett mer ”folkligt språkbruk”. De intyg som ska fyllas i bör finnas på 

Transportstyrelsens webbplats, men helst också bifogas de brev som ger besked om att skicka in 

något.  

Det är många moment och tider (datum) att hålla reda på under villkorstiden, speciellt när det gäller 

provtagningar. För det som ska göras och när i tiden (dvs. hela processens gång) önskas ett 

pedagogiskt upplagt schema, en tidsplan, gärna i något grafiskt format. Ett par respondenter skriver att 

de själva lagt upp detta i en excelfil. Påminnelser om läkarbesök och provtagningar är också önskvärt, 

eftersom läkaren inte alltid kallar.  

Önskemål har också framförts om att personer som gått igenom proceduren med alkolås efter 

rattfylleri skulle kunna ge tips och råd som kan komma andra till del.   

Bättre information behövs också inför ansökan om körkortstillstånd, samt vad som händer när 

alkolåstiden är slut.  

Författarnas kommentar: Vissa förändringar i informationen har gjorts under tiden som det 

permanenta systemet med alkolås efter rattfylleri funnits. Det kan dock vara värt att gå igenom igen 
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för att säkerställa att information och språk är lättillgängligt, och att dokument på webbplatsen bara 

finns i en version. Det är då viktigt att ta ett helhetsgrepp på all information som går ut från 

Transportstyrelsen och inte bara enskilda delar. 

 Handläggare och bemötande 

Respondenterna önskar bättre möjlighet att nå rätt person på Transportstyrelsen och att denna 

personliga handläggare är nåbar och tillgänglig, och helst förblir densamma under hela alkolåstiden. 

Det finns respondenter som upplever att det tagit alltför lång tid att få svar från Transportstyrelsen, att 

telefontiderna är dåliga eller att de haft kontakt med för många handläggare. Det förekommer också 

upplevelser av dåligt bemötande (snäsighet, anklagande, att bli betraktad som kriminell, att hand-

läggare ej är kundorienterad). På samma frågor upplever respondenter också att de fått olika svar av 

handläggarna. Helst önskar man att handläggaren kan hjälpa till med systemets helhet. 

Författarnas kommentar: Med anledning av att deltagare i systemet upplever att de får olika svar av 

handläggarna, föreslår vi att kunskapsnivån inom Transportstyrelsen kvalitetssäkras, så att alla 

handläggare har samma och tillfredsställande kunskapsnivå.  

 Information om kostnader 

Transportstyrelsens uppgifter om att kostnaderna för alkolås efter rattfylleri är 20 000–40 000 kr 

verkar inte stämma enligt respondenterna, som menar att de är högre än så. En respondent uttrycker att 

hen fick en chock inför andra året när det tillkom kostnader som hen inte tidigare fått information om. 

Det behövs således en tydligare information om alla kostnader som ingår och när de förväntas komma.  

Någon, som fått betala oerhört mycket för ett urinprov (3 600 kr), föreslår att det borde finnas en fast 

prislista när det gäller läkarintyg och provtagningar. 

Författarnas kommentar: De ligger utanför det här projektet att föreslå hur kostnader för läkarintyg 

och provtagningar ska utformas. Vi anser dock att det är viktigt att tydligt beskriva vilka delar av 

alkolås efter rattfylleri som medför kostnader och i vilket skede dessa uppstår även om det inte går att 

ange exakta belopp. 

 Information om läkare och provtagningsutförare 

Information önskas om vilka läkare som är behöriga/betrodda att utfärda läkarintygen och vilka 

provtagarcentrum som är godkända av Transportstyrelsen. Respondenterna skulle vilja ha information, 

förslagsvis en lista, om vilka läkare och provtagningsutförare som finns i varje kommun eller region. 

Vidare föreslås att Transportstyrelsen följer upp de läkare och provtagningsutförare som deltagarna 

anlitat, eftersom inte alla upplevs som seriösa. Det finns också läkare som behöver ha bättre kunskap 

om vilka regler som gäller för exempelvis provtagningar.   

Författarnas kommentar: Transportstyrelsen har idag ingen godkännanderutin för läkare eller 

provtagningsutförare, eller följer upp deras verksamhet. Vi föreslår att Transportstyrelsen ser över 

hur man kan hjälpa och underlätta att hitta läkare och provtagningsutförare med rätt kompetens, eller 

om det finns behov av en ackreditering. Om man till exempel kan nå läkare via vårdcentraler skulle 

det underlätta. Vidare behöver den information som ges till läkare och provtagningsutförare vara 

tillräckligt tydlig, så det inte kan uppstå några missförstånd om tider, typ av prov eller vem som har 

ansvaret att skicka intyg till Transportstyrelsen. 
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6.2. Tider inom systemet 

 Tid för ansökan 

Det är möjligt att ansöka om alkolås innan domen, men flera av respondenterna verkar inte ha förstått 

det. Sen finns det andra respondenter som uttrycker att det är ologiskt att ansöka innan rattfylleri-

ärendet avgjorts rättsligt, att Transportstyrelsen mäter ut en villkorstid innan domen fallit och vunnit 

laga kraft. Det finns dessutom önskemål om att ansökan om alkolås ska kunna ske under hela tiden 

som körkortet är spärrat (spärrtiden).  

Författarnas kommentar: Att ansöka om alkolås innan ärendet avgjorts rättsligt är en möjlighet men 

man kan också vänta. Vi tror att det behöver förtydligas om vilken tidsperiod som är möjlig att söka 

under. Om man ansöker om alkolås innan dom måste man vara medveten om att villkorstiden kan 

ändras beroende på hur domen faller.  

 Handläggningstid 

Det finns önskemål från många att handläggningstiden för att få alkolås efter rattfylleri ska vara 

kortare. Det är främst tiden från körkortsåterkallelsen till installationen av alkolås som man syftar på.  

 Spärrtid kontra villkorstid 

Ett önskemål är att villkorstiden ska börja gälla samtidigt som spärrtiden börjar gälla, det vill säga när 

körkortet återkallas. I nuläget får man inte tillgodoräkna sig den tid körkortet varit återkallat innan 

man fått Transportstyrelsens beslut om att man har rätt till ett körkort med villkor alkolås. Om inte 

detta kan ändras behöver det förtydligas, anser respondenterna.  

Författarnas kommentar: Information om detta bör ses över i samband med en större översyn av 

informationen som föreslås ovan. 

 Tid för provtagningar  

Det finns respondenter som upplever det svårt att planera resor och affärsmöten, med anledning av att 

de kan bli kallade till provtagningar med kort varsel och måste ställa in möten med eventuellt 

ekonomiska förluster och förlorade affärer som följd. Även provtagningarna efter att under två år haft 

alkolås upplevs som besvärande.   

Författarnas kommentar: I allmänna råd till TSFS 2011:71 7 § anges ”För att kravet på 

oannonserad provtagning ska vara uppfyllt bör innehavaren inte veta i förväg när provtagning 

kommer att ske. När det gäller urinprov innebär kravet på oannonserad provtagning att provet bör 

lämnas senast dagen efter uppmaning om provtagning.” 

Det borde dock vara möjligt att i dialog med sin läkare tala om tider för semester- eller tjänsteresor, 

så att kallelse till provtagning kan undvikas under sådana perioder. Vidare tror vi att informationen 

om observationstiden på 18 månader (med läkarintyg och provtagningar) efter att ha haft alkolås i 2 

år behöver bli tydligare redan innan man ansöker om alkolås.  

6.3. Lägre kostnader 

Många uttrycker att alkolås efter rattfylleri, med alla dess beståndsdelar, är mycket dyrt och att 

kostnaderna skiljer sig åt över landet. Det blir en klassfråga om man kan ha alkolås och många som 

skulle behöva systemet har inte råd. Det föreslås subventionering, bidrag, finansieringsplan, 

delbetalning, inkomstprövning.  

Själva alkolåset upplevs som väldigt dyrt, liksom montering och tömning av data. Någon föreslår att 

alkolåsen skulle vara bättre så att dessa kunde skicka den erforderliga informationen direkt till 
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Transportstyrelsen utan ”service”. Alla känner inte heller till att alkolås kan hyras (gäller dock inte alla 

fabrikat). 

Även kostnaderna för läkarbesök och provtagningar föreslås bli lägre. De upplevs idag som mycket 

höga, några respondenter lämnar exempel på vad de betalat. Förslag finns om att provtagningar och 

läkarbesök borde ingå i högkostnadsskyddet eftersom alkoholism är en sjukdom. Respondenter 

upplever att de läkare eller kliniker som specialiserat sig på alkolåsintygen tar mycket betalt för ett 

kort besök. 

Författarnas kommentar: Man kan konstatera att många inte ansöker om alkolås efter rattfylleri på 

grund av kostnaderna. Om man vill öka deltagandet är därför kostnaderna en viktig del. Det behöver 

utredas vad det innebär, både med avseende på praktiska aspekter och etiska överväganden, om 

kostnaderna på något sätt skulle subventioneras eftersom det handlar om personer som begått ett 

brott. 

6.4. Läkarbesök och provtagningar 

Transportstyrelsen har, som tidigare nämnts, ingen lista på företag/läkare dit man kan vända sig, utan 

det är upp till den som ska ansöka om alkolås att själv hitta den specialistläkare som krävs.  

 Primärvården kontra privata företag 

Det föreslås att prover ska kunna tas inom primärvården istället för hos privatägda företag. Ett 

samarbete mellan vårdcentraler och Transportstyrelsen framhålls och att vanliga läkare på 

vårdcentraler ska kunna sköta det medicinska som ingår i systemet med alkolås efter rattfylleri. Någon 

ifrågasätter om läkarna verkligen behöver ha specialistkompetens när de enbart för in provresultat på 

ett intyg.  

Författarnas kommentar: Vi föreslår att Transportstyrelsen utreder om den kompetens som finns 

inom primärvårdens vårdcentraler är tillräcklig för att göra de provtagningar och bedömningar som 

erfordras när det gäller systemet med alkolås efter rattfylleri. Det kan också påpekas att det finns 

olika möjligheter på olika platser när det gäller läkare och provtagningar, och att man inte per 

automatik är hänvisad till privatägda företag.    

Vi tror också att ett samarbete med beroendevård och socialtjänst inom den samverkan som sker inom 

Smadit skulle resultera i en bättre helhetslösning för individen i de fall där missbruk eller beroende 

föreligger.  

 Antal provtagningar 

Någon tycker det är för många provtagningar under det andra året, vilket medför stora kostnader. 

Respondenten föreslår att deltagaren istället för provtagningar efter alkolåsperioden förbehåller sig att 

ha kvar alkolåset och göra avläsningar varje år. 

 Test av narkotikaklassade medel 

Många har svårt att förstå syftet med de återkommande urinproven för drogtester. Om man har gjort 

ett alkoholrattfylleribrott, borde det endast förekomma blodprov som kontrollerar alkoholintag, inte 

droger, menar man. Respondenterna som skriver detta påpekar att de aldrig använt droger och att det 

till och med upplevs som personlighetskränkande att misstänkas för narkotika.   

Författarnas kommentar: Vi föreslår att Transportstyrelsen förtydligar att proven både gäller 

mediciner och andra droger och att alla får lämna dessa prov, oavsett om man tidigare använt sådana 

ämnen eller inte. 
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6.5. Användning av läkemedel 

Det finns brister hos respondenterna i kunskapen om att man inte får använda narkotikaklassade 

läkemedel för att få alkolås eller under tiden man har alkolåset installerat. Kunskapen om att de som 

har alkolås inte får inta mediciner som är narkotikaklassade upplevs av respondenterna vara bristfällig 

även hos läkare som utfärdar läkarintyg. Det föreslås också att Transportstyrelsen ska lätta sina krav så 

att man inte riskerar att bli av med det villkorade körkortet på grund av att man blir opererad och får 

narkotikaklassade preparat utskrivna av läkare.  

Författarnas kommentar: När det gäller narkotikaklassade läkemedel står följande på den 

viljeförklaring som fylls i när man ansöker om alkolås efter rattfylleri: ”Jag får inte använda 

narkotikaklassade läkemedel eller någon annan narkotika som avses i 8§ narkotikalagstiftningen 

(1968:64), inte ens enligt läkares ordination.”. Eftersom det ändå finns brister i kunskapen om detta, 

är det kanske något man behöver påminna om även i senare kontakter mellan Transportstyrelsen och 

den som har villkorat körkort. Det är inte heller säkert att man som patient blir upplyst av läkaren 

som skriver ut medicinen att den är narkotikaklassad.  

Transportstyrelsen gjorde i juni 2014 en framställan till Näringsdepartementet om ändringar i 

körkortslagen (1998:488) gällande ”Körkort med villkor om alkolås trots bruk av narkotika i vissa 

fall”. Ingen förändring har i dagsläget skett med anledning av framställan. 

6.6. Återblås 

Återblåsen föreslås komma med längre frekvens eller helst tas bort helt, eftersom de upplevs som 

mycket stressande och kan äventyra trafiksäkerheten. För att uppnå avhållsamhet från alkohol under 

färd borde det räcka med krav på återblås tidigast efter 45 minuter föreslår någon,  

En annan respondent föreslår att det istället för återblåsen under färd skulle vara möjligt att få blåsa 

innan man stänger av bilen. Att blåsa vid start och stopp borde vara tillräckligt för att förhindra att 

någon dricker under tiden de kör, eftersom man vanligtvis inte kör så många timmar att eventuellt 

alkoholintag skulle hinna gå ur kroppen.      

Det är också önskvärt att själv kunna välja styrkan på pipljudet. För personer med hörselproblem finns 

möjlighet att få en extra lampa monterad på instrumentet så att man direkt ser om det blinkar eftersom 

man inte hör pipsignalen och den lilla lampan i handenheten inte är tillräcklig.   

Författarnas kommentar: Utifrån genomförda intervjuer (Nyberg & Gustafsson, 2017) har vi förstått 

att alla inte känner till vilken tid man faktiskt har på sig (6 minuter i bil) att genomföra återblåset. 

Informationen om detta bör tydliggöras muntligt och skriftligt i samband med installationen av 

alkolåset. Det kanske också skulle kunna vara möjligt att alkolåset ger någon form av signal till 

exempel varannan minut under den tid man har på sig för återblåset. Kännedom om den tid man 

faktiskt har på sig kan minska rädslan för att man inte ska hinna blåsa. Vi föreslår att Transport-

styrelsen gör en utredning av i vilken utsträckning återblåsen behövs, eftersom de är en form av 

uppgift som påkallas utifrån, vilket är sämre ur distraktionssynpunkt än de uppgifter som man själv 

väljer när man ska utföra.   

Framöver borde det kunna bli möjligt att utveckla tekniken kring återblås, till exempel genom att 

alkolåset kopplas till bilens GPS-system och eventuellt andra sensorer, så att begäran om återblås 

inte skickas vid komplexa trafiksituationer.  

6.7. Användning utanför Sverige 

Alkolåset får inte användas utomlands, vilket kan bli problematiskt för dem som exempelvis jobbar i 

Norge, Danmark eller Finland. I första hand föreslås ett nordiskt samarbete så att fordon med alkolås 

efter rattfylleri även kan köras i övriga nordiska länder.  
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Författarnas kommentar: Det finns en ny EU-gemensam villkorskod för alkolås på körkortet (69) som 

ska träda i kraft från januari 2017. Den innebär dock inte att man får köra utanför Sverige med 

körkort med alkolåsvillkor. För att det ska bli möjligt krävs en lagändring eftersom detta är reglerat i 

Körkortslagen 5 kap 22 §. Anledningen till att EU fick en gemensam harmoniserad kod var bland 

annat att kontrollerande myndigheter utomlands skulle kunna se att förare har ett körkort med villkor 

alkolås. Kontrollerande myndigheter kan då om de önskar, rapportera att personen kört utanför 

Sverige.  

Vi föreslår dock att möjligheten utreds om att ändra i körkortslagen och göra det möjligt att inom 

Norden kunna köra fordon med alkolås efter rattfylleri.  

6.8. Mobilt alkolås 

Det upplevs som ett problem att alkolåset bara kan vara installerat i ett fordon. Därför föreslås 

utveckling av ett flyttbart, mobilt alkolås. En respondent för fram tanken på ett alkolås som man kan 

ha i fickan under färden, som avläses elektroniskt direkt till Transportstyrelsen och som kan uppvisas 

för polisen vid kontroll. Detta skulle då medföra att personen kan köra olika fordon och även hyra bil.  
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7. Diskussion 

7.1. Resultatdiskussion 

 Tidigare rattfylleribrott, behandling och alkoholkonsumtion 

Det är 8 procent av dem med alkolås 1 år, 21 procent av dem med alkolås 2 år och 13 procent av dem 

utan alkolås som anger att den nuvarande körkortsåterkallelsen för rattfylleri inte är deras första. Det 

är naturligt att det är en större andel bland de med alkolås 2 år som har tidigare återkallelser eftersom 

alla med en tidigare dom inom 5 år ska hamna där.  

Det är fler som deltar i behandling eller stödverksamhet efter rattfyllerihändelsen än före. Fler än en 

fjärdedel av dem med alkolås i 2 år eller en spärrtid längre än 12 månader deltar i behandling efter 

händelsen och ungefär en femtedel har deltagit i någon form av stödverksamhet rörande alkohol. 

Bland gruppen med alkolås i 2 år, är det 13 procent som svarat att de deltagit i både 

behandlingsprogram och stödverksamhet under tiden med alkolås. Vi vet dock inte anledningen till att 

man deltar i dessa aktiviteter. Tänkbara anledningar är att man inser att man mår dåligt av sitt 

drickande och behöver hjälp för att dricka mindre, att man vill förbättra sina chanser att få tillbaka sitt 

körkort eller att man dömts till behandling inom kriminalvården.  

När vi jämför förändringar i alkoholkonsumtion från tiden strax före rattfyllerihändelsen och tiden 

med alkolås respektive utan körkort, kan vi konstatera att respondenterna dricker mer sällan eller 

aldrig, och när de dricker är det mindre mängd än tidigare. Speciellt markant är detta i gruppen med 

alkolås i 2 år. Det är också en mycket större andel som i nuläget, det vill säga vid enkätens ifyllnad, 

anser sig må bra eller mycket bra. 

Det finns respondenter som planerar att behålla alkolåset efter villkorstidens slut, vilket möjliggör en 

minskad risk för ytterligare rattfylleribrott. I vår studie var det 27 procent bland alla respondenter med 

alkolås som planerade för det, 43 procent svarade nej och 30 procent svarade vet ej. En finsk studie 

(Vehmas & Löytty, 2013) gav liknande resultat, där var det 31 procent som planerade att ha alkolåset 

kvar, 50 procent svarade nej och 19 procent visste inte hur de skulle göra.    

 Skäl till att ansöka eller inte ansöka om alkolås efter rattfylleri  

Att ha körkort och kunna köra bil till och från arbetet eller i arbetet är så viktigt för många av 

respondenterna att de valde att ansöka om alkolås. Den viktigaste anledningen, om man räknar in både 

respondenter som har och inte har arbete, var dock att kunna ha ett socialt liv och en meningsfull fritid. 

Även om dessa behov troligen föreligger för många förare ansöker de flesta inte om alkolås (Forsman 

& Gustafsson, 2016). Den främsta anledningen som respondenterna angav till att de inte ansökte var 

att det kostar för mycket att ha ett alkolås efter rattfylleri. En stor andel angav också att de med ett 

alkolås skulle kunna bli stämplade som att de har ett alkoholberoende eller missbruk, vilket de anser 

att de inte har. Den sistnämnda anledningen skulle kunna minska om det i framtiden blir vanligare 

med alkolås i bilar generellt. I dagsläget är det dock oklart i vilket riktning utvecklingen går och om 

framtida alkolås kommer att likna de som används i samband med alkolås efter rattfylleri eller vara 

passiva system som är mer osynliga.  

Resultaten stämmer ganska väl överens med den finska studien (Vehmas & Löytty, 2013) där de 

främsta anledningarna till att ansöka om alkolås var: behovet av bil i arbetet, behovet av bil för att 

pendla mellan arbetsplatsen och hemmet samt behovet av bil på fritiden, se Tabell 15. Andel som har 

alkolås efter rattfylleri är betydligt högre i Sverige än i Finland vilket skulle kunna tyda på att det är en 

speciell grupp förare som har alkolås i Finland vilket i sin tur skulle kunna förklara skillnaderna 

mellan länderna. Ett ytterligare påstående gällde att de närstående ställde krav på alkolås, vilket 

angavs av 4–5 procent i båda studierna. Detta tycks alltså inte vara någon stark drivkraft för att ansöka 

om alkolås efter rattfylleri.  
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Tabell 15. Jämförelse mellan finsk och svensk studie avseende anledning till ansökan om alkolås. 

 Finska studien Svenska studien 

Behov av att kunna köra i arbetet 62 % 58 % 

Behov att kunna köra till/från arbetet 48 % 60 % 

Behov att kunna köra på fritiden 47 % 57 % (socialt liv/fritid 62% + inköp 51%)  

 

 Information i systemet med alkolås efter rattfylleri 

Bland dem som inte har alkolås är det en mycket större andel (75 %) än bland dem som har alkolås 

(40 %), som uppgett att de fått den skriftliga informationen från Transportstyrelsen. Det kan tyckas 

vara ett konstigt resultat, och en möjlig förklaring skulle kunna vara att de utan alkolås som upplever 

att de inte fått någon information från Transportstyrelsen inte heller har svarat på enkäten. Detta tyder i 

så fall på en snedvridning bland de svarande men vi kan inte utesluta andra förklaringar 

Eftersom en ganska stor andel av de svarande uppger att de inte anser Transportstyrelsens information 

om systemet med alkolås efter rattfylleri vara fullt tillräckligt finns det möjligheter till förbättringar. 

Det är främst informationen om läkare, provtagningar, kostnader och alkolåsinstallation som inte 

upplevs fullständigt tillräcklig. Dessa synpunkter har även delgetts oss i de kommentarer som skrivits i 

enkäterna och i de intervjuer som också genomförts som en del av utvärderingen (Nyberg & 

Gustafsson, 2017). Det handlar mycket om att göra informationen enkel och tydlig, så att den blir lätt 

att ta till sig, även i den omskakande situation som många av dem som just begått ett rattfylleribrott 

befinner sig. Önskemål finns också om att mer konkret få veta till vilken läkare i ens närhet som man 

kan vända sig för intyg och vilka tider som gäller för individens provtagningar. Utifrån de svarandes 

erfarenheter upplevs det lätt att hitta serviceställe, men svårare att hitta läkare och att nå handläggare 

på Transportstyrelsen. 

 Användning av alkolås efter rattfylleri 

Vid tiden då enkäten skickades ut fanns tre olika alkolås som Transportstyrelsen godkänt för 

användning efter rattfylleri. Dräger Interlock XT användes av 66 procent och Malux SmartStart av 27 

procent. Det tredje instrumentet är från Alcolock men det var få som använde det (7 %). I den finska 

studien (Vehmas & Löytty, 2013) användes Dräger av 86 procent och Malux av 1 procent (7 st.). Ett 

tredje alkolås användes av resterande.  

Vehmas & Löytty (2013) uppger att 31 procent av Dräger-användarna haft problem med 

andningstekniken i instrumentet i den finska studien. I vår studie hade 68 procent av Dräger-

användarna och 86 procent av Malux-användarna minst någon gång haft problem att blåsa på rätt sätt. 

Av Malux-användarna hade mer än hälften av dessa haft problem flera gånger. I den finska studien 

hade 36 procent av Dräger-användarna haft problem med kyla och låga temperaturer. Motsvarande 

andel i vår studie var 47 procent. I båda studierna var det en låg andel som hade problem med att 

instrumentet var för känsligt och reagerade för exempelvis spolarvätska, rökning, munsköljnings-

medel, dock var andelen lägre i Finland. Eftersom frågor och svarsalternativ inte är ställda på samma 

sätt i de båda studierna är studiernas resultat inte helt jämförbara.    

Utifrån resultaten från den svenska enkätstudien och även de intervjuer som gjorts i den andra 

delstudien (Nyberg & Gustafsson, 2017) är de svarandes upplevelser av Drägers alkolås mer positiva 

än deras upplevelser av alkolåset från Malux. En relevant fråga i sammanhanget är därför vilka 

ytterligare krav Transportstyrelsen borde ställa på de leverantörer som önskar få sina lås godkända för 

användning efter rattfylleri. 
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Det är 30 procent av de svarande som anger att återblåsen tar uppmärksamhet från bilkörningen. 

Återblåsen är en uppgift som förarna inte kan komma ifrån och en sådan är ur distraktionssynpunkt 

sämre än de uppgifter som man själv väljer när man ska utföra. Vi föreslår att informationen förbättras 

om den tid man faktiskt har på sig att genomföra återblåsen. Dessutom föreslår vi att man ser över om 

återblåsens påverkan på trafiksäkerheten har utretts tillräckligt.  

 Att ha alkolås eller inte – hur det påverkar 

Genom att ansöka om och få ett alkolås ges möjligheten till att köra bil och leva ungefär som man 

gjort tidigare. Det dröjer dock oftast några månader från rattfyllerihändelsen tills det villkorade 

körkortet godkänts och alkolåset installerats. I genomsnitt tog det drygt 3 månader för dem med 

alkolås 1 år och drygt 5 månader för dem med alkolås 2 år. Hur lång denna tid blir för en enskild 

person beror både på när man skickar in ansökningshandlingarna och Transportstyrelsens 

handläggningstid. Tiden innan Transportstyrelsens beslut om alkolås, får inte tillgodoräknas som 

villkorstid.  Förtydligad och förenklad information om ansökningsproceduren skulle kunna minska den 

totala tiden innan det villkorade körkortet blir godkänt. Man bör också se över Transportstyrelsens 

handläggningstider, speciellt när det gäller de som får alkolås 2 år.  

Av de som inte har alkolås, och således måste klara sig utan körkort, är det 44 procent som upplever 

att de inte klarar sig bra och 62 procent upplever att detta haft en negativ påverkan på respondentens 

närstående. Troligen har de med alkolås haft ännu svårare att klara sig under den tid de väntat på 

beslutet om alkolås, eftersom de bedömt att de behöver körkortet och därför ansökt om alkolås.    

Överlag är de som har ett alkolås nöjda med detta och ångrar inte sitt deltagande i systemet med 

alkolås efter rattfylleri. Dock finns det kommentarer från dem med alkolås 1 år om att de skulle fått 

tillbaka sitt vanliga körkort tidigare, om de inte haft alkolås och bara klarat av några månader 

ytterligare. Detta har, som ovan nämnts, att göra med att spärrtid och villkorstid är olika slags tider.  

Det går inte att göra en direkt jämförelse mellan de viktigaste skälen till att man ansökte om alkolås 

och vad som varit mest betydelsefullt med alkolås efter rattfylleri (Figur 4 och Figur 17). Att ”ha 

körkort” och ”möjlighet att köra” är breda svarsalternativ till vad som varit mest betydelsefullt, och 

respondenterna kan däri ha lagt olika innebörder. Det var ungefär 70 procent som ansökte för att de 

behövde alkolås för att kunna köra i sitt arbete eller till/från arbetet, medan en lägre andel, cirka 50 

procent, svarade att alkolåset varit bland det mest betydelsefulla för att behålla arbetet. Ungefär lika 

stora andel av de svarande som angett att de ansökte om alkolås för att kunna ha ett socialt liv/en 

meningsfull fritid har uppgett att alkolåset varit viktigt för att upprätthålla relationer och vardagsliv. 

Att slippa göra nytt förarprov har angetts som mer betydelsefullt med att ha alkolås än vad man tänkte 

vid ansökan.    

 Förbättringsförslagen 

De förbättringsförslag som framkommit i studien har presenterats under avsnitt 6 och författarna har 

också kommenterat dessa. Dessa förslag bör beaktas och utredas vidare för att förbättra systemet och 

för att få fler att delta. Två viktiga aspekter för ökat deltagande är kostnader och information.  

7.2. Metoddiskussion 

I föreliggande utvärdering av systemet med alkolås efter rattfylleri finns svar från närmare 1 100 

enkäter. Bortfallet är dock mycket stort, totalt 63 procent. I gruppen utan alkolås var det 72 procent 

som inte svarade och i grupperna med alkolås 55 procent. Någon bortfallsundersökning har inte gjorts. 

En möjlig förklaring till att så få svarat skulle kunna vara det faktum att de som fått enkäten har begått 

ett rattfylleribrott och att detta upplevs som mycket skamfullt. De kan känna sig kränkta av att vi fått 

del av dessa uppgifter, samt deras namn och adresser. Det finns personer som hört av sig och uttalat att 

de mår mycket dåligt på grund av rattfyllerihändelsen och dess konsekvenser, och när enkäten kom har 
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den rivit upp sådant som personen velat lägga bakom sig och glömma. Det var också därför vi valde 

att inte skicka påminnelseenkäten till dem som tidigare även fått inbjudan till intervjustudien men inte 

svarat på den. Det är rimligt att tro att det är de som mår dåligt som valt att inte besvara enkäterna. 

Detta innebär i så fall att resultaten som visat att respondenterna mår bättre efter än före rattfylleri-

händelsen kanske inte är giltigt för hela populationen. Att svarsandelen är lägst i gruppen utan alkolås, 

kan också tyda på att deras kunskap om alkolås efter rattfylleri är lägre och att de inte upplever sig ha 

några erfarenheter som de tror är viktiga för studien. Det är överlag svårt att veta om det är de som är 

mest kritiska till systemet med alkolås efter rattfylleri som besvarat enkäten. Vi anser det dock viktigt 

att negativa synpunkter som kan vändas till förbättringar av systemet kommer fram även om vi inte 

kan uttala oss om hur stora andelar som har dessa åsikter i hela målpopulationen. Vi tror också att 

Transportstyrelsen är tacksam för att få detta underlag från dem som använder, eller valt att inte 

använda alkolås, i sin strävan att förbättra systemet så att fler kommer att välja alkolås efter rattfylleri.  
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Bilaga 1 – Enkät till dem som har alkolås efter rattfylleri 

 

Frågeformulär till dig som har eller har haft alkolås efter rattfylleri 

 

Vänligen besvara frågeformuläret genom att kryssa i rutorna eller skriva på raderna. Ange 

bara ett svar på varje fråga om det inte står något annat. Observera att en del frågor består 

av flera delfrågor som ska besvaras. 

Besvara frågorna även om du har fått tillbaka ett körkort utan villkor, efter att under 2013 

och/eller 2014 ha haft körkort med villkor om alkolås. 

Bakgrundsfrågor. 

 

1. Är du man eller kvinna? 

 Man  Kvinna  

 

2. Vilket år är du född? 

År: 19___ ___   

 

3. Vilka körkortsbehörigheter hade du när ditt körkort återkallades för rattfylleri? 

Flera svar kan anges. 

 AM  A, A1 eller A2  B eller BE 

 C, C1, C1E eller CE  D, D1, D1E eller DE  

 

4. Vilket fordon körde du vid rattfyllerihändelsen?  

Med rattfyllerihändelse menar vi den händelse, t.ex. en poliskontroll, som gjorde att ditt 

körkort återkallades för rattfylleri.   

 Moped  Motorcykel  Personbil  Lätt lastbil 

 Tung lastbil  Buss  Annat fordon, nämligen……………………….. 

 

Var ovanstående fordon privatägt eller tjänstefordon/leasingfordon? 

 Privatägt  Tjänstefordon/leasingfordon 

 

5. Körde du privat eller i tjänsten vid rattfyllerihändelsen?  

 Privat  

 I tjänsten    

 

Om du körde i tjänsten, var du yrkesförare? 

 Ja, körde taxi  Ja, körde buss  Ja, körde godstransport 

 

 Ja, annat:…………………………………………………………………………………. 

 Nej, körde tjänstefordon men inte som yrkesförare 
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6. Vilken straffpåföljd fick du i din dom för rattfylleri? Flera svar kan anges. 

 Böter   

 Fängelse på anstalt   

 Intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja)   

 Skyddstillsyn   

 Kontraktsvård   

 Samhällstjänst   

 Villkorlig dom   

 Annan, nämligen:…………………………………………………………………………. 

 

Frågor om alkolåsprogrammet.  

Med alkolåsprogrammet menar vi det system som innehåller körkort med villkor om 

alkolås, själva alkolåset samt läkarbesök och provtagningar. 

 

7. Hur fick du information om möjligheten till alkolås? Flera svar kan anges. 

 Muntlig information av polisen   

 Skriftlig information av polisen   

 Skriftlig information från Transportstyrelsen   

 Tog själv kontakt med Transportstyrelsen   

 Sökte själv information på Internet    

 På annat sätt, nämligen:…………………………………………………………………... 

 

8. Under hur lång tid har/hade du körkort med villkor om alkolås? 

 1 år  2 år  

 

Om det skett någon förändring från det första beslutet, ange i så fall vad.  

Flera svar kan anges. 

 Fått förlängd villkorstid från 1 till 2 år. Anledning:……………………………………… 

  

………….………………………………………………………………………………......... 

 

 Fått körkortet med villkor om alkolås indraget av Transportstyrelsen. Anledning:……… 

 

…………..……………………………………………………………………………………. 

 

 Själv valt att avbryta i förtid och inte ha alkolås. Anledning:……………………………. 

 

…………..……………………………………………………………………………………. 

 

 Annan förändring, nämligen:…………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 
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9. Vilka var de viktigaste skälen till att du ansökte om alkolås?  

Ange högst 4 skäl och rangordna dem. 

….. Behöver körkort i mitt arbete   

….. Behöver körkort för att kunna ta mig till/från mitt arbete   

….. Behöver körkort för att kunna handla mat och göra andra inköp   

….. Behöver körkort för att kunna ha ett socialt liv och en meningsfull fritid   

….. Behöver körkort för att kunna skjutsa andra, t.ex. barn eller andra närstående   

….. Slippa göra nytt förarprov   

….. En hjälp att komma till rätta med mina alkoholproblem   

….. Krav från närstående   

 

….. Annat, nämligen…………………………………………………………………………. 

 

10. Ange när följande händelser inträffade. Ange år, månad och, om möjligt, datum.  

       år    månad  dag 

 

20                               Rattfyllerihändelsen  

 

20                               Domen fastställd 

 

20                               Körkort med villkor om alkolås (körkortets datum) 

 

20                               Alkolås installeras 

 

20                               Körkort utan villkor om alkolås (om du hunnit få det) 

 

11. Vilket alkolås har/hade du? 

 Dräger Interlock XT från Dräger Safety Sverige AB   

 SmartStart SSI 20/20 från Malux Sweden AB   

 ACS LR från ALCOLOCK Sverige AB   

 

 Annat, nämligen:………………………………………………………………………….. 

 

12. I vilket/vilka fordon har/hade du alkolås? Flera svar kan anges. 

 Moped  Motorcykel  Personbil  Lätt lastbil 

 Tung lastbil  Buss  Annat fordon, nämligen……………………….. 

 

Är ovanstående fordon privatägt eller tjänstefordon/leasingfordon? 

 Privatägt  Tjänstefordon/leasingfordon 

Om du har/hade alkolås i fler än ett fordon, vänligen specificera hur de är ägda: 

 

……………………………………………………………………………………………….. 
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13. Hur använder du fordonet där alkolåset är/var installerat? Om du har alkolås i flera 

fordon, ange för det fordon som används mest. Flera svar kan anges. 

 Privat    

 I tjänsten 

 

Om du använder fordonet med alkolås i tjänsten, är du då yrkesförare? 

 Ja, kör taxi  Ja, kör buss  Ja, kör godstransport  

 

 Ja, annat:…………………………………………………………………………………. 

 Nej, kör tjänstefordon men inte som yrkesförare. 

 

14. Har du upplevt problem med att få igång alkolåset på grund av följande 

anledningar? Svara med ett kryss på varje rad. 

 Nej, aldrig Ja, någon gång Ja, flera gånger 

Svårighet att blåsa på rätt sätt     

Kallt väder    

Låg batterispänning    

Spolarvätska    

Rökning    

Intag av mat eller dryck (ej alkohol)    

Munsköljningsmedel    

 

Annan, nämligen………………………….. 
   

 

Kommentarer:………………………..……………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

15. Hur upplever du det att blåsa när du kör? Flera svar kan anges. 

 Inga problem   

 Försöker alltid stanna 

 Tar uppmärksamhet från bilkörningen 

 

 Annat:…………..………………………………………………………………………… 

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 
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16. Hur betalar du ditt deltagande i alkolåsprogrammet? Flera svar kan anges. 

 Betalar direkt med egna pengar   

 Lånar pengar för att betala 

 Har avbetalningsplan på alkolåset 

 Har eget företag som betalar    

 Min arbetsgivare betalar    

 

 Annat sätt, nämligen.…………..………………………………………………………… 

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

17. Vilka i din närhet känner till rattfyllerihändelsen? Svara med ett kryss per rad. 

Min närmaste familj  Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 

Andra släktingar  Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 

Vänner som står mig nära  Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 

Bekanta  Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 

Min arbetsgivare   Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 

Mina kollegor   Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 

Mina anställda   Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 

 

Kommentar: ………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Frågor om hur rattfyllerihändelsen och alkolåsprogrammet har påverkat din 

sysselsättning.  

 

18. Vilken var din huvudsakliga sysselsättning vid rattfyllerihändelsen?  

Ange endast ett svar. 

 Arbetade som anställd     

 Egen företagare    

 Studerande    

 Pensionär (ålders-, avtals-, sjuk- eller förtidspensionär)    

 Långtidssjukskriven (mer än 3 månader)    

 Tjänstledig eller föräldraledig    

 Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd    

 Hemarbetande, skötte hushållet    

 

 Annan, nämligen…………………………………………………………… 
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19. Vilken har varit din huvudsakliga sysselsättning under perioden med alkolås? 

Ange endast ett svar. 

 Arbetat som anställd hos samma arbetsgivare med samma arbetsuppgifter som vid      

rattfyllerihändelsen 

 Bytt arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare som vid rattfyllerihändelsen    

 Arbetat som anställd hos ny arbetsgivare     

 Egen företagare, samma företag som vid rattfyllerihändelsen    

 Egen företagare, annat företag än vid rattfyllerihändelsen    

 Studerande    

 Pensionär (ålders-, avtals-, sjuk- eller förtidspensionär)    

 Långtidssjukskriven (mer än 3 månader)    

 Tjänstledig eller föräldraledig    

 Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd    

 Hemarbetande, skött hushållet    

 

 Annan, nämligen……………………………………………………………… 
   

 

Om din sysselsättning har ändrats, vad beror det på?  

 Rattfyllerihändelsen och dess konsekvenser 

 

 Annat, nämligen: …………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

Frågor om hur rattfyllerihändelsen och alkolåsprogrammet har påverkat din hälsa 

och din alkoholkonsumtion. 

 

20. Hur bedömer du att ditt allmänna hälsotillstånd var vid tiden strax före 

rattfyllerihändelsen? 

 Mycket bra    

 Bra    

 Någorlunda    

 Dåligt    

 Mycket dåligt    

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 
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21. Hur ofta drack du alkohol vid tiden strax före rattfyllerihändelsen? 

 Aldrig  1 gång i månaden 

eller mer sällan 

 2-4 gånger i 

månaden 

 2-3 gånger i 

veckan 

 4 gånger per 

vecka eller mer 

 

Kommentar: ………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

22. Hur många standardglas* drack du en typisk dag när du drack alkohol vid tiden 

strax före rattfyllerihändelsen?  

 1-2  3-4  5-6  7-9  10 eller fler 

*) Med standardglas menas exempelvis 50 cl folköl, 33 cl starköl, 1 glas vin eller 4 cl sprit  

 

Kommentar: …………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

23. Några fler frågor som rör alkohol vid tiden för rattfyllerihändelsen.  

Hade du innan rattfyllerihändelsen diagnosen alkoholmissbruk eller 

alkoholberoende? 

 Ja  Nej 

Medicinerade du med antabus?  Ja  Nej 

Deltog du i något behandlingsprogram rörande alkohol?  Ja  Nej 

Deltog du i någon annan form av stödverksamhet rörande alkohol?  Ja  Nej 

 

Kommentar:………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

24. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd i nuläget? 

 Mycket bra    

 Bra    

 Någorlunda    

 Dåligt    

 Mycket dåligt    

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 
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25. Hur ofta har du druckit alkohol under perioden med alkolås? 

 Aldrig  1 gång i månaden 

eller mer sällan 

 2-4 gånger i 

månaden 

 2-3 gånger i 

veckan 

 4 gånger per 

vecka eller mer 

 

Kommentar: ………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

26. Hur många standardglas* har du drucket en typisk dag när du druckit alkohol 

under perioden med alkolås?  

 1-2  3-4  5-6  7-9  10 eller fler 

*) Med standardglas menas exempelvis 50 cl folköl, 33 cl starköl, 1 glas vin eller 4 cl sprit  

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

27. Några fler frågor som rör alkohol under perioden i alkolåsprogrammet. 

Har du efter rattfyllerihändelsen fått diagnosen alkoholmissbruk eller 

alkoholberoende? 

 Ja  Nej 

Har du medicinerat med antabus under perioden i alkolåsprogrammet?  Ja  Nej 

Deltar du eller har du deltagit i något behandlingsprogram rörande 

alkohol under perioden i alkolåsprogrammet? 

 Ja  Nej 

Deltar du eller har du deltagit i någon annan form av stödverksamhet 

rörande alkohol under perioden i alkolåsprogrammet? 

 Ja  Nej 

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 
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Frågor om dina erfarenheter när det gäller alkolåsprogrammet. 

 

28. Vilka synpunkter har du på den information som ges i alkolåsprogrammet?  

Svara med ett kryss per rad. 

Transportstyrelsens inledande 

information om möjligheten att ha 

alkolås efter rattfylleri var  

 

Tillräcklig  

 Delvis 

tillräcklig 

 

Otillräcklig 

 Vet ej/ 

kan ej svara 

 

Transportstyrelsens information om 

hur du ansöker om alkolås var 

 

 

Tillräcklig  

 

 Delvis 

tillräcklig 

 

 

Otillräcklig 

 

 Vet ej/ 

kan ej svara 

 

Transportstyrelsens information om 

kostnaden var: 

 

 

Tillräcklig  

 

 Delvis 

tillräcklig 

 

 

Otillräcklig 

 

 Vet ej/ 

kan ej svara 

 

Transportstyrelsens information om 

hur du väljer alkolås och var du får 

det installerat var  

 

 

Tillräcklig  

 

 Delvis 

tillräcklig 

 

 

Otillräcklig 

 

 Vet ej/ 

kan ej svara 

 

Transportstyrelsens information om 

till vilka läkare du kan vända dig 

var  

 

 

Tillräcklig  

 

 Delvis 

tillräcklig 

 

 

Otillräcklig 

 

 Vet ej/ 

kan ej svara 

 

Transportstyrelsens information om 

vilka provtagningar som är 

nödvändiga var 

 

 

Tillräcklig  

 

 Delvis 

tillräcklig 

 

 

Otillräcklig 

 

 Vet ej/ 

kan ej svara 

 

Information på Transportstyrelsens 

Internetsida om alkolås efter 

rattfylleri är  

 

 

Tillräcklig  

 

 Delvis 

tillräcklig 

 

 

Otillräcklig 

 

 Vet ej/ 

har ej tagit 

del av 

 

Information på Körkortsportalens 

Internetsida om alkolås efter 

rattfylleri är 

 

 

Tillräcklig  

 

 Delvis 

tillräcklig 

 

 

Otillräcklig 

 

 Vet ej/ 

har ej tagit 

del av 

 

Instruktion om hur man använder 

alkolåset var 

 

 

Tillräcklig  

 

 Delvis 

tillräcklig 

 

 

Otillräcklig 

 

 Vet ej/ 

kan ej svara 

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………... 
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29. Vilka erfarenheter har du av procedurer och kontakter i alkolåsprogrammet?  

Svara med ett kryss per rad. 

Proceduren att ansöka 

om alkolås var  

 Lätt   Ganska        

lätt 

 Ganska 

svår 

 Svår  Vet ej/ kan 

ej svara 

 

Att nå din handläggare 

på Transportstyrelsen 

var 

 

 Lätt  

 

 Ganska 

lätt 

 

 Ganska 

svårt 

 

 Svårt 

 

 Vet ej/ kan 

ej svara 

 

Att få tag i läkare var  

 

 Lätt  

 

 Ganska 

lätt 

 

 Ganska 

svårt 

 

 Svårt 

 

Vet ej/ kan ej 

svara 

 

Att få tag i serviceställe 

för alkolåset var  

 

 Lätt  

 

 Ganska 

lätt 

 

 Ganska 

svårt 

 

 Svårt 

 

 Vet ej/ kan 

ej svara 

 

Kommentar:……...…………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

30. Vad har varit mest betydelsefullt för dig med att vara med i alkolåsprogrammet? 

Ange högst 4 skäl och rangordna dem. 

….. Att ha körkort  

….. Att ha möjlighet att köra bil eller annat fordon 

….. Att slippa göra nytt förarprov 

….. En hjälp att komma till rätta med mina alkoholproblem 

….. Att kunna behålla mitt arbete 

….. Att kunna upprätthålla relationer och vardagsliv 

 

….. Annat, nämligen…………………………………………………………………………. 

 

Kommentar: ………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

 

31. Är du nöjd med alkolåsprogrammet i sin helhet? 

 Ja  Delvis  Nej 

 

Kommentar: ………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………... 
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32. Ångrar du att du har varit med i alkolåsprogrammet? 

 Ja  Delvis  Nej 

 

Kommentar: ………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

33. Planerar du att behålla alkolåset efter villkorstidens slut? 

 Ja  Nej  Vet ej 

 

Kommentar: ………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

Förbättringsförslag när det gäller alkolåsprogrammet. 

 

34. Tycker du att det borde finnas möjlighet till behandlingsprogram eller annat stöd i 

samband med alkolåsprogrammet? 

 Ja  Nej  Vet ej 

 

Skulle du ha velat delta i behandlingsprogram eller annat stöd?  

 Ja  Nej  Vet ej 

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

35. Har du några andra förbättringsförslag för alkolåsprogrammet? Det kan 

exempelvis gälla information, kontakter, handläggningstider, ansökningsprocedur, 

läkarbesök, provtagningar, alkolåset eller kostnader.  

 

…………………………………………………………………............................................... 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 
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Några avslutande bakgrundsfrågor. 

 

36. Hur är din familjesituation idag? Flera svar kan anges. 

 Sammanboende/gift  

 Ensamstående  

 Hemmavarande barn  

 

37. Vilken är din högsta utbildning?  

 Grundskola, folkskola, realskola eller liknande 

 Gymnasieutbildning 

 Universitets- eller högskoleutbildning 

 

38. Bor du i tätort eller på landsbygd?  

 Tätort med mer än 150 000 invånare   Tätort med 25 000 – 50 000 invånare  

 Tätort med 100 000 – 150 000 invånare  Tätort med 200 – 25 000 invånare 

 Tätort med 50 000 – 100 000 invånare   Landsbygd 

 

39. Har du någon gång tidigare fått ditt körkort återkallat för rattfylleri? 

 Nej   

 Ja Antal gånger?.…………...  

 

Vilket år?........................... (om flera gånger, när var senaste tillfället?) 

 

40. Har du tidigare ansökt om alkolås?  

 Nej   

 Ja, har tidigare ansökt om alkolås, men fått avslag   

 Ja, har tidigare ansökt om alkolås, och fått det beviljat   

 

41. Har du tidigare använt alkolås? Flera svar kan anges. 

 Nej   

 Ja, har tidigare haft alkolås efter rattfylleri   

 Ja, har använt ”vanligt” alkolås i privat fordon eller tjänstefordon   

 

 

Tack för att du besvarat frågorna! 
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Bilaga 2 – Enkät till dem som inte har alkolås efter rattfylleri 

 

Frågeformulär till dig som har eller har haft ett återkallat körkort på grund av 

rattfylleri 

 

Vänligen besvara frågeformuläret genom att kryssa i rutorna eller skriva på raderna. Ange 

bara ett svar på varje fråga om det inte står något annat. Observera att en del frågor består 

av flera delfrågor som ska besvaras. 

Besvara frågorna även om du har fått tillbaka ditt körkort (eller har tagit ett nytt) efter att 

under 2013 och/eller 2014 ha haft körkortet återkallat. 

Bakgrundsfrågor. 

 

1. Är du man eller kvinna? 

 Man  Kvinna  

 

2. Vilket år är du född? 

År: 19___ ___   

 

3. Vilka körkortsbehörigheter hade du när ditt körkort återkallades för rattfylleri? 

Flera svar kan anges. 

 AM  A, A1 eller A2  B eller BE 

 C, C1, C1E eller CE  D, D1, D1E eller DE  

 

4. Vilket fordon körde du vid rattfyllerihändelsen?  

Med rattfyllerihändelse menar vi den händelse, t.ex. en poliskontroll, som gjorde att ditt 

körkort återkallades för rattfylleri.   

 Moped  Motorcykel  Personbil  Lätt lastbil 

 Tung lastbil  Buss  Annat fordon, nämligen……………………….. 

 

Var ovanstående fordon privatägt eller tjänstefordon/leasingfordon? 

 Privatägt  Tjänstefordon/leasingfordon 

 

5. Körde du privat eller i tjänsten vid rattfyllerihändelsen?  

 Privat  

 I tjänsten    

 

Om du körde i tjänsten, var du yrkesförare? 

 Ja, körde taxi  Ja, körde buss  Ja, körde godstransport 

 

 Ja, annat:…………………………………………………………………………………. 

 Nej, körde tjänstefordon men inte som yrkesförare 

 

 



 

72  VTI notat 35-2016 

6. Vilken straffpåföljd fick du i din dom för rattfylleri? Flera svar kan anges. 

 Böter   

 Fängelse på anstalt   

 Intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja)   

 Skyddstillsyn   

 Kontraktsvård   

 Samhällstjänst   

 Villkorlig dom   

 Annan, nämligen:…………………………………………………………………………. 

 

Frågor om alkolåsprogrammet.  

Med alkolåsprogrammet menar vi det system som innehåller körkort med villkor om 

alkolås, själva alkolåset, samt läkarbesök och provtagningar. 

 

7. Har du fått information om möjligheten till alkolås efter rattfylleri?  

Flera svar kan anges. 

 Ja, muntlig information av polisen   

 Ja, skriftlig information av polisen   

 Ja, skriftlig information från Transportstyrelsen   

 Ja, tog själv kontakt med Transportstyrelsen   

 Ja, sökte själv information på Internet    

 Ja, på annat sätt, nämligen:……………………………………………………………….. 

 Nej, har inte fått någon information om alkolås 

 

8. Har du ansökt om att få alkolås? 

 Nej, och jag ångrar inte detta beslut  

 Nej, men jag ångrar att jag inte ansökte 

 Ja, jag ansökte och fick alkolås beviljat  

 Ja, jag ansökte men fick avslag 

 

Kommentar: …………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 
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9. Vilka var de viktigaste skälen till att du inte ansökte om alkolås?  

Ange högst 4 skäl och rangordna dem. 

….. Klarar mig bra utan körkort    

….. Det kostar för mycket att delta i alkolåsprogrammet    

….. Fick inte tag i någon läkare som kunde ge mig intyg och göra provtagningar   

….. Kan inte leva tillräckligt nyktert för att ha ett alkolås    

….. Använder narkotikaklassade preparat eller mediciner 

….. Har inget alkoholberoende/-missbruk, och vill inte bli ”stämplad” med ett alkolås 

….. Skulle behöva alkolås i både privatfordon och tjänstefordon vilket blir för dyrt    

….. Jag kör utan körkort   

 

….. Annat, nämligen…………………………………………………………………………. 

 

10. Ange när följande händelser inträffade. Ange år, månad och, om möjligt, datum.  

       år    månad  dag 

 

20                               Rattfyllerihändelsen  

 

20                               Domen fastställd 

 

20 

 

Avlagt godkänt förarprov för att få tillbaka körkort  

(om det är aktuellt för dig, och om du har hunnit göra det) 

 

20                               Fått körkort (körkortets datum - om du hunnit få det) 

 

11. Hur lång tid är/var ditt körkort återkallat? 

 

……… månader 
  

 

12. Vilka i din närhet känner till rattfyllerihändelsen? Svara med ett kryss per rad. 

Min närmaste familj  Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 

Andra släktingar  Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 

Vänner som står mig nära  Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 

Bekanta  Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 

Min arbetsgivare   Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 

Mina kollegor   Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 

Mina anställda   Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 

 

Kommentar: ………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 
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Frågor om hur rattfyllerihändelsen har påverkat din sysselsättning.  

 

13. Vilken var din huvudsakliga sysselsättning vid rattfyllerihändelsen?  

Ange endast ett svar. 

 Arbetade som anställd     

 Egen företagare    

 Studerande    

 Pensionär (ålders-, avtals-, sjuk- eller förtidspensionär)    

 Långtidssjukskriven (mer än 3 månader)    

 Tjänstledig eller föräldraledig    

 Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd    

 Hemarbetande, skötte hushållet    

 

 Annan, nämligen…………………………………………………………… 
   

 

14. Vilken har varit din huvudsakliga sysselsättning under perioden utan körkort? 

Ange endast ett svar. 

 Arbetat som anställd hos samma arbetsgivare med samma arbetsuppgifter som vid 

rattfyllerihändelsen 

 Bytt arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare som vid rattfyllerihändelsen    

 Arbetat som anställd hos ny arbetsgivare     

 Egen företagare, samma företag som vid rattfyllerihändelsen    

 Egen företagare, annat företag än vid rattfyllerihändelsen    

 Studerande    

 Pensionär (ålders-, avtals-, sjuk- och förtidspensionär)    

 Långtidssjukskriven (mer än 3 månader)    

 Tjänstledig eller föräldraledig    

 Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd    

 Hemarbetande, skött hushållet    

 

 Annan, nämligen……………………………………………………………… 
   

 

Om din sysselsättning har ändrats, vad beror det på?  

 Rattfyllerihändelsen och dess konsekvenser 

 

 Annat, nämligen: …………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 
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Frågor om hur rattfyllerihändelsen har påverkat din hälsa och din 

alkoholkonsumtion. 

 

15. Hur bedömer du att ditt allmänna hälsotillstånd var vid tiden strax före 

rattfyllerihändelsen? 

 Mycket bra    

 Bra    

 Någorlunda    

 Dåligt    

 Mycket dåligt    

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

16. Hur ofta drack du alkohol vid tiden strax före rattfyllerihändelsen? 

 Aldrig  1 gång i månaden 

eller mer sällan 

 2-4 gånger i 

månaden 

 2-3 gånger i 

veckan 

 4 gånger per 

vecka eller mer 

 

Kommentar: ………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

17. Hur många standardglas* drack du en typisk dag när du drack alkohol vid tiden 

strax före rattfyllerihändelsen?  

 1-2  3-4  5-6  7-9  10 eller fler 

*) Med standardglas menas exempelvis 50 cl folköl, 33 cl starköl, 1 glas vin eller 4 cl sprit  

 

Kommentar: …………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

18. Några fler frågor som rör alkohol vid tiden för rattfyllerihändelsen.  

Hade du innan rattfyllerihändelsen diagnosen alkoholmissbruk eller 

alkoholberoende? 

 Ja  Nej 

Medicinerade du med antabus?  Ja  Nej 

Deltog du i något behandlingsprogram rörande alkohol?  Ja  Nej 

Deltog du i någon annan form av stödverksamhet rörande alkohol?  Ja  Nej 

 

Kommentar:………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………... 
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19. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd i nuläget? 

 Mycket bra    

 Bra    

 Någorlunda    

 Dåligt    

 Mycket dåligt    

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

20. Hur ofta har du druckit alkohol under perioden utan körkort? 

 Aldrig  1 gång i månaden 

eller mer sällan 

 2-4 gånger i 

månaden 

 2-3 gånger i 

veckan 

 4 gånger per 

vecka eller mer 

 

Kommentar: ………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

21. Hur många standardglas* har du drucket en typisk dag när du druckit alkohol 

under perioden utan körkort? 

 1-2  3-4  5-6  7-9  10 eller fler 

*) Med standardglas menas exempelvis 50 cl folköl, 33 cl starköl, 1 glas vin eller 4 cl sprit  

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

22. Några fler frågor som rör alkohol under perioden utan körkort. 

Har du efter rattfyllerihändelsen fått diagnosen alkoholmissbruk eller 

alkoholberoende? 

 Ja  Nej 

Har du medicinerat med antabus under perioden utan körkort?  Ja  Nej 

Deltar du eller har du deltagit i något behandlingsprogram rörande 

alkohol under perioden utan körkort? 

 Ja  Nej 

Deltar du eller har du deltagit i någon annan form av stödverksamhet 

rörande alkohol under perioden utan körkort? 

 Ja  Nej 

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 
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Frågor om dina erfarenheter när det gäller alkolåsprogrammet. 

 

23. Vilka synpunkter har du på den information som ges i alkolåsprogrammet?  

Svara med ett kryss per rad. 

Transportstyrelsens inledande 

information om möjligheten att ha 

alkolås efter rattfylleri var  

 

Tillräcklig  

 Delvis 

tillräcklig 

 

Otillräcklig 

 Vet ej/ 

kan ej svara 

 

Transportstyrelsens information om 

hur du ansöker om alkolås var 

 

 

Tillräcklig  

 

 Delvis 

tillräcklig 

 

 

Otillräcklig 

 

 Vet ej/ 

kan ej svara 

 

Transportstyrelsens information om 

kostnaden var 

 

 

Tillräcklig  

 

 Delvis 

tillräcklig 

 

 

Otillräcklig 

 

 Vet ej/ 

kan ej svara 

 

Transportstyrelsens information om 

hur du väljer alkolås och var du får 

det installerat var  

 

 

Tillräcklig  

 

 Delvis 

tillräcklig 

 

 

Otillräcklig 

 

 Vet ej/ 

kan ej svara 

 

Transportstyrelsens information om 

till vilka läkare du kan vända dig 

var  

 

 

Tillräcklig  

 

 Delvis 

tillräcklig 

 

 

Otillräcklig 

 

 Vet ej/ 

kan ej svara 

 

Transportstyrelsens information om 

vilka provtagningar som är 

nödvändiga var 

 

 

Tillräcklig  

 

 Delvis 

tillräcklig 

 

 

Otillräcklig 

 

 Vet ej/ 

kan ej svara 

 

Information på Transportstyrelsens 

Internetsida om alkolås efter 

rattfylleri är  

 

 

Tillräcklig  

 

 Delvis 

tillräcklig 

 

 

Otillräcklig 

 

 Vet ej/ 

har ej tagit 

del av 

 

Information på Körkortsportalens 

Internetsida om alkolås efter 

rattfylleri är 

 

 

Tillräcklig  

 

 Delvis 

tillräcklig 

 

 

Otillräcklig 

 

 Vet ej/ 

har ej tagit 

del av 

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 
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24. Hur upplever du att ditt liv är, eller har varit, utan körkort?  

Svara med ett kryss per rad. 

 

Jag klarar mig utan körkort 

 

 Bra 

 

 Ganska 

bra 

 

 Inte bra 

 

 Kan ej 

svara 

 

Jag åker kollektivtrafik mer eller 

mindre jämfört med tiden före 

rattfyllerihändelsen 

 

 Mer 

 

 Samma 

 

 Mindre 

 

 Kan ej 

svara/ ej 

aktuellt 

 

Jag går/cyklar mer eller mindre 

jämfört med tiden före 

rattfyllerihändelsen 

 

 Mer 

 

 Samma 

 

 Mindre 

 

 Kan ej 

svara/ ej 

aktuellt 

 

Jag är mer eller mindre beroende 

av andra jämfört med tiden före 

rattfyllerihändelsen 

 

 Mer 

 

 Samma 

 

 Mindre 

 

 Kan ej 

svara/ ej 

aktuellt 

 

Att jag inte har körkort påverkar 

mina närstående 

 

 Positivt 

 

 Varken 

eller 

 

 Negativt 

 

 Kan ej 

svara/ ej 

aktuellt 

 

Jag kör ändå 

 

 Nej 

 

 Ja, 

någon gång 

 

 Ja, flera 

gånger 

 

 Kan ej 

svara 

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

Förbättringsförslag när det gäller alkolåsprogrammet. 

 

25. Tycker du att det borde finnas möjlighet till behandlingsprogram eller annat stöd i 

samband med alkolåsprogrammet? 

 Ja  Nej  Vet ej 

 

Kommentar: ………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………... 
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26. Har du några andra förbättringsförslag för alkolåsprogrammet? Det kan 

exempelvis gälla information, kontakter, handläggningstider, ansökningsprocedur, 

läkarbesök, provtagningar, alkolåset eller kostnader.  

 

…………………………………………………………………............................................... 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

Några avslutande bakgrundsfrågor. 

 

27. Hur är din familjesituation idag? Flera svar kan anges. 

 Sammanboende/gift  

 Ensamstående  

 Hemmavarande barn  

 

28. Vilken är din högsta utbildning?  

 Grundskola, folkskola, realskola eller liknande 

 Gymnasieutbildning 

 Universitets eller högskoleutbildning 

 

29. Bor du i tätort eller på landsbygd?  

 Tätort med mer än 150 000 invånare   Tätort med 25 000 – 50 000 invånare  

 Tätort med 100 000 – 150 000 invånare  Tätort med 200 – 25 000 invånare 

 Tätort med 50 000 – 100 000 invånare   Landsbygd 

 

30. Har du någon gång tidigare fått ditt körkort återkallat för rattfylleri? 

 Nej   

 Ja Antal gånger?.……………….  

 

Vilket år?................................. (om flera gånger, när var senaste tillfället?) 
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31. Har du tidigare ansökt om alkolås?  

 Nej   

 Ja, har tidigare ansökt om alkolås, men fått avslag   

 Ja, har tidigare ansökt om alkolås, och fått det beviljat   

 

32. Har du tidigare använt alkolås? Flera svar kan anges. 

 Nej   

 Ja, har tidigare haft alkolås efter rattfylleri   

 Ja, har använt ”vanligt” alkolås i privat fordon eller tjänstefordon   

 

33. Har du några andra synpunkter eller övriga kommentarer, vänligen lämna dem 

här. 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Tack för att du besvarat frågorna! 
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Bilaga 3 – Innehåll i följebrev till dem som har alkolås efter rattfylleri 

 

Alkolås efter rattfylleri  

– vi behöver dina erfarenheter och synpunkter! 
 

Hej! 

Vi skriver till dig för att få veta vad som är bra eller behöver förbättras när det gäller alkolås 

efter rattfylleri. Dina kontaktuppgifter har vi fått från Transportstyrelsen och Statens 

personadressregister. För oss är både dina positiva och negativa erfarenheter och synpunkter 

mycket värdefulla. Därför vill vi be dig fylla i det bifogade dubbelsidiga frågeformuläret.  

 

Dina svar är viktiga 

Frågeformuläret skickas till cirka 1500 personer som fått körkortet återkallat för rattfylleri 

under år 2013 eller 2014, och som har eller har haft alkolås. Ett liknande frågeformulär 

skickas till personer som inte har alkolås. Det är frivilligt att delta i undersökningen, men din 

medverkan är viktig. Den bidrar till att resultaten blir mer tillförlitliga. Dina svar kan inte 

ersättas med någon annans.   

 

Inga enskilda svar kan identifieras 

De uppgifter som samlas in i frågeformuläret kommer inte att ha någon koppling till dig som 

person. Numret på frågeformuläret är till för att vi ska kunna se vilka som har svarat så att vi 

undviker att skicka påminnelser i onödan. Svaren på frågorna analyseras och redovisas på 

gruppnivå, vilket innebär att inga svar från någon enskild person kan identifieras. Om du 

senare vill läsa rapporten kan du hitta den på VTI:s hemsida (www.vti.se). 

 

När du fyllt i frågeformuläret skickar du in det i det portofria svarskuvertet helst senast den 26 

april. 

 

VTI genomför den här enkätstudien på uppdrag av Transportstyrelsen som ansvarar för 

alkolås efter rattfylleri. 

  

Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig. 

 

Susanne Gustafsson, utredare och ansvarig projektledare på VTI 

susanne.gustafsson@vti.se, 013-204132, 0766-238209 

 

Åsa Forsman, forskare på VTI 

asa.forsman@vti.se, 013-204279, 0709-430419 

http://www.vti.se/
mailto:susanne.gustafsson@vti.se
mailto:asa.forsman@vti.se
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Bilaga 4 – Innehåll i följebrev till dem som inte har alkolås efter rattfylleri 

 

Att inte ha alkolås efter rattfylleri  

– vi behöver dina erfarenheter och synpunkter! 
 

Hej! 

Vi skriver till dig för att få veta hur du upplever det att ha körkortet återkallat på grund av 

rattfylleri, och vad som gör att du inte har/ har haft alkolås. Dina kontaktuppgifter har vi fått 

från Transportstyrelsen och Statens personadressregister. För oss är både dina positiva och 

negativa erfarenheter och synpunkter mycket värdefulla. Därför vill vi be dig fylla i det 

bifogade dubbelsidiga frågeformuläret.  

 

Dina svar är viktiga 

Frågeformuläret skickas till cirka 1500 personer som fått körkortet återkallat för rattfylleri 

under år 2013 eller 2014, och som inte har/ har haft alkolås. Ett liknande frågeformulär 

skickas till personer som har alkolås efter rattfylleri. Det är frivilligt att delta i 

undersökningen, men din medverkan är viktig. Den bidrar till att resultaten blir mer 

tillförlitliga. Dina svar kan inte ersättas med någon annans.   

 

Inga enskilda svar kan identifieras 

De uppgifter som samlas in i frågeformuläret kommer inte att ha någon koppling till dig som 

person. Numret på frågeformuläret är till för att vi ska kunna se vilka som har svarat så att vi 

undviker att skicka påminnelser i onödan. Svaren på frågorna analyseras och redovisas på 

gruppnivå, vilket innebär att inga svar från någon enskild person kan identifieras. Om du 

senare vill läsa rapporten kan du hitta den på VTI:s hemsida (www.vti.se). 

 

När du fyllt i frågeformuläret skickar du in det i det portofria svarskuvertet helst senast den 26 

april. 

 

VTI genomför den här enkätstudien på uppdrag av Transportstyrelsen som ansvarar för 

alkolås efter rattfylleri. 

 

Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig. 

 

Susanne Gustafsson, Utredare och ansvarig projektledare på VTI 

susanne.gustafsson@vti.se, 013-204132, 0766-238209 

 

Åsa Forsman, forskare på VTI 

asa.forsman@vti.se, 013-204279, 0709-430419 

http://www.vti.se/
mailto:susanne.gustafsson@vti.se
mailto:asa.forsman@vti.se


 

84  VTI notat 35-2016 

 



VTI notat 35-2016  85 

Bilaga 5 – Tabell- och figurbilaga 

 

Tabell 4.1.A. Respondenternas familjesituation. 

 Sambo/gift Ensamstående Barn hemma 

Alkolås 1 år 71 % 28 % 20 % 

Alkolås 2 år 56 % 41 % 15 % 

Inte alkolås 49 % 46 % 12 % 

 

Tabell 4.1.B. Respondenternas högsta utbildning. 

 Grundskola, folkskola, 
realskola eller liknande 

Gymnasieutbildning Universitets- eller 
högskoleutbildning 

Alkolås     
1 år 22 % 53 % 26 % 

Alkolås     
2 år 26 % 47 % 27 % 

Inte alkolås 29 % 45 % 26 % 

 

Tabell 4.2.A. Fördelning av antal gånger respondenterna tidigare fått körkortet återkallat för 

rattfylleri. 

 1 gång 2 gånger 3 gånger 

Alkolås 1 år (15 svar) 87 % 13 %  

Alkolås 2 år (100 svar) 83 % 17 %  

Inte alkolås (45 svar) 86 % 9 % 5 % 

 

Tabell 4.7.A. Jämförelse av antal med diagnosen alkoholmissbruk eller alkoholberoende före och efter 

rattfyllerihändelsen. Oviktat material.   

Alkolås   Efter rattfyllerihändelsen 

   Ja Nej 

1 år Innan rattfyllerihändelsen 
Ja 2 1 

Nej 12 180 

2 år Innan rattfyllerihändelsen 
Ja 35 26 

Nej 74 323 

Inte 

(spärrtid ≤ 12 mån) 
Innan rattfyllerihändelsen 

Ja 3 3 

Nej 8 216 

Inte 

(spärrtid >12 mån) 
Innan rattfyllerihändelsen 

Ja 11 12 

Nej 9 124 
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Tabell 4.7.B. Jämförelse av antal som medicinerat med Antabus vid tiden för rattfyllerihändelsen och 

under perioden med alkolås respektive perioden utan körkort. Oviktat material.   

Alkolås   Efter rattfyllerihändelsen 

   Ja Nej 

1 år Innan rattfyllerihändelsen 
Ja 0 0 

Nej 4 190 

2 år Innan rattfyllerihändelsen 
Ja 9 12 

Nej 37 390 

Inte 

(spärrtid ≤ 12 mån) 
Innan rattfyllerihändelsen 

Ja 0 1 

Nej 9 212 

Inte 

(spärrtid >12 mån) 
Innan rattfyllerihändelsen 

Ja 4 1 

Nej 13 135 

 

Tabell 4.7.C. Jämförelse av antal som deltagit i något behandlingsprogram rörande alkohol vid tiden 

för rattfyllerihändelsen och under perioden med alkolås respektive perioden utan körkort. Oviktat 

material.    

Alkolås   Efter rattfyllerihändelsen 

   Ja Nej 

1 år Innan rattfyllerihändelsen 
Ja 1 1 

Nej 13 180 

2 år Innan rattfyllerihändelsen 
Ja 14 21 

Nej 92 322 

Inte 

(spärrtid ≤ 12 mån) 
Innan rattfyllerihändelsen 

Ja 4 2 

Nej 18 200 

Inte 

(spärrtid >12 mån) 
Innan rattfyllerihändelsen 

Ja 13 3 

Nej 23 110 

 

Tabell 4.7.D. Jämförelse av antal som deltagit i någon annan form av stödverksamhet rörande alkohol 

vid tiden för rattfyllerihändelsen och under perioden med alkolås respektive perioden utan körkort. 

Oviktat material.    

Alkolås   Efter rattfyllerihändelsen 

   Ja Nej 

1 år Innan rattfyllerihändelsen 
Ja 1 0 

Nej 7 184 

2 år Innan rattfyllerihändelsen 
Ja 27 12 

Nej 62 345 

Inte 

(spärrtid ≤ 12 mån) 
Innan rattfyllerihändelsen 

Ja 4 1 

Nej 8 208 

Inte 

(spärrtid >12 mån) 
Innan rattfyllerihändelsen 

Ja 8 2 

Nej 20 116 
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Figur 4.9.A. Upplevelse av att klara sig utan körkort, bland dem som inte har körkort med 

alkolåsvillkor. Uppdelat på bostadsort. Viktat material.  

 

 

Figur 4.9.B. Upplevelse av att åka kollektivtrafik mer eller mindre jämfört med tiden före 

rattfyllerihändelsen bland dem som inte har körkort med alkolåsvillkor. Uppdelat på bostadsort. 

Viktat material.  
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Figur 4.9.C. Upplevelse av att gå och/eller cykla mer eller mindre jämfört med tiden före 

rattfyllerihändelsen bland dem som inte har körkort med alkolåsvillkor. Uppdelat på bostadsort. 

Viktat material.  

 

 

Figur 4.9.D. Upplevelse av att vara mer eller mindre beroende av andra jämfört med tiden före 

rattfyllerihändelsen bland dem som inte har körkort med alkolåsvillkor. Uppdelat på bostadsort. 

Viktat material 
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