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Förord 

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

i kraft 1 januari 2012. Utvärderingen omfattar tre olika delar: statistisk uppföljning, enkätstudie och 

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

Pär-Ola Skarviken. 

I detta notat redovisas den statistiska uppföljningen som bygger på data från Transportstyrelsens 

ärendehanteringssystem W3D3. Både personer som har alkolås efter rattfylleri och de som inte har det 

är med i uppföljningen. Enkätstudien och intervjustudien har publicerats tidigare, i VTI notat 35-2016 

och VTI notat 16-2017. 

Studien har genomförts av Åsa Forsman, VTI, som också författat rapporten. Susanne Gustafsson 

(tidigare VTI, numera NTF) var med och planerade studien och datainsamlingen i det inledande 

skedet.  

Ett stort tack riktas till de handläggare på Transportstyrelsen som har gått igenom ett stort antal 

ärenden i W3D3 och skapat det datamaterial som är underlag till den här studien.  

 

Linköping, mars 2018 

 

Åsa Forsman 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Utvärdering av alkolås efter rattfylleri – Registerstudie 

av Åsa Forsman (VTI) 

 

I Sverige finns sedan 1 januari 2012 ett permanent system för alkolås efter rattfylleri som innebär att 

förare som gjort sig skyldiga till rattfylleribrott med avseende på alkohol kan beviljas ett körkort med 

villkor om alkolås istället för att få körkortet helt återkallat. Transportstyrelsen ansvarar för systemet 

som gäller samtliga körkortsbehörigheter. De som har gjort sig skyldiga till grovt rattfylleri, till 

upprepade fall av rattfylleri de senaste fem åren, eller har diagnosen alkoholberoende eller alkohol-

missbruk får två års villkorstid. Övriga får ett års villkorstid. 

Systemet med alkolås efter rattfylleri har utvärderats i tre olika delstudier: en registerstudie, en 

enkätstudie och en intervjustudie. I det här notatet redovisas registerstudien, de övriga studierna har 

publicerats tidigare. I en kommande VTI rapport redovisas sammanfattande resultat och slutsatser från 

alla tre delstudier. 

Redan i tidigare utvärderingar har man kunnat konstatera att de som har alkolås efter rattfylleri mer 

sällan återfaller i rattfylleribrott än de som inte har alkolås. Syftet med den nuvarande utvärderingen 

har istället varit att beräkna hur många som är med i systemet och att identifiera vad som hindrar fler 

från att söka och hur systemet kan förbättras. Syftet med registerstudien som presenteras här har varit 

att beräkna hur många som ansöker om och beviljas alkolås efter rattfylleri, samt att följa både dem 

med och dem utan alkolås under villkors- respektive återkallelsetid. Studien baseras på data från 

Vägtrafikregistret och Transportstyrelsens ärendehanteringssystem.  

Resultaten visar att andelen som beviljades alkolås efter rattfylleri av alla som fick körkortet återkallat 

på grund av alkoholrattfylleri var cirka 30 procent (10 % beviljades alkolås i ett år och 20 % beviljades 

alkolås i två år). Det var en ökning från den försöksperiod som föregick det permanenta systemet, då 

cirka 11 procent deltog. 

Majoriteten av alla som lagförs för rattfylleribrott är män, men andelen skiljer sig något mellan de som 

har och de som inte har alkolås. Bland de som inte har alkolås är det 17 procent kvinnor och 83 

procent män och bland de som har alkolås är fördelningen 13 procent kvinnor och 87 procent män. 

Under villkorstiden kan deltagarna få förlängd villkorstid (gäller dem med alkolås i ett år) eller få 

villkoret undanröjt vilket betyder att man inte får fortsätta köra med alkolås. Bland de som från början 

hade alkolås i ett år var det nio procent som fick förlängd villkorstid, och åtta procent som fick 

villkoret undanröjt. Bland de som från början hade alkolås i två år var det 16 procent som fick 

körkortet undanröjt (ytterligare drygt en procent försvann ur systemet på grund av andra orsaker). 

Detta innebär att 83 procent av deltagarna återstod när villkorstiden var slut, både bland de som 

ursprungligen fick ett års och de som fick två års villkorstid. Av dessa hade nästan alla (cirka 96 %) 

med alkolås i ett år fått körkortstillstånd om nytt körkort beviljat inom ett halvår efter villkorstidens 

slut. Motsvarande andel för de med alkolås i två år är 72 procent. 

I det läkarintyg som lämnas i samband med ansökan om alkolås anges om personen bedöms ha 

diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk. Alla personer med en diagnos får som regel två års 

villkorstid. Av alla med alkolås i två år var det 31 procent som hade en diagnos. Om man jämför de 

med och de utan diagnos visade resultaten att det inte var någon skillnad med avseende på hur stor 

andel som fick villkoret undanröjt. Däremot var det en viss skillnad när det gäller hur många som fick 

ett nytt körkort efter villkorstiden. Bland personer utan diagnos var det 66 procent som fått nytt 

körkort ett halvår efter villkorstidens slut, jämfört med 51 procent för de med diagnos. Detta gäller 

bland alla som ursprungligen hade alkolås i två år, även de som sedan fick villkoret undanröjt. 
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Bland de som inte hade alkolås efter rattfylleri gjordes en jämförelse mellan de som hade en alkohol-

koncentration under 1 promille och de som hade 1 promille eller mer, vid rattfylleribrottet. De som har 

minst en promille alkohol i blodet vid rattfylleribrottet får i regel två års återkallelsetid, mot ett år för 

övriga. Av de med 1 promille eller mer var det knappt 30 procent som fått nytt körkort vid uppfölj-

ningstidens slut (den tid personerna följs i studien, minst ett halvår efter återkallelsens slut). Detta kan 

jämföras med 80 procent för de som hade under 1 promille. 

Sammanfattningsvis visar resultaten från studien att: 

• Cirka 30 procent av alla som fick körkortet återkallat på grund av alkoholrattfylleri beviljades 

alkolås, 10 procent beviljades alkolås i ett år och 20 procent beviljades alkolås i två år. 

• 83 procent av deltagarna i systemet med alkolås efter rattfylleri fanns kvar i systemet när 

villkorstiden var slut, både bland de som ursprungligen fick ett års och de som fick två års 

villkorstid. 

• En majoritet av de som lagförs för rattfylleribrott är män. Männen utgjorde 87 procent av de 

som hade alkolås och 83 procent av de som inte hade alkolås. 

• Totalt 31 procent av deltagarna med alkolås i två år har fått diagnosen alkoholberoende eller -

missbruk (alla med diagnos som beviljats alkolås får två års villkorstid). Bland de utan alkolås 

är andelen okänd. 
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Summary 

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

study 

by Åsa Forsman (VTI) 

 

Since 1 January 2012, there is a permanent alcohol interlock program for drink driving offenders in 

Sweden. The Swedish Transport Agency is responsible for the program, that is voluntary and 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 abuse or alcohol dependence. All others are assigned to the one-

year program. 

The interlock program has been evaluated in three studies: a register based study, a questionnaire 

study, and an interview study. The results from the register based study is presented in this report, 

while the other studies have been published earlier. Results and conclusions from all three studies will 

be summarized in an upcoming final report. 

The aim of the study was to estimate the participation rate in the program, and to follow both 

participants and non-participants during the time in the program or the time without a driver’s license, 

respectively. The study is based on data from the Swedish road traffic register and a case management 

system, both administrated by the Swedish Transport Agency. The effectiveness of reducing 

recidivism in drink driving during the program have been shown in previous studies and are not 

evaluated here. 

The results show that the participation rate was about 30 percent. This is an increase from a 

participation rate of 11 percent in a trial period that preceded the permanent program. 

Among the participants in the one-year program, about 9 percent got their conditional period extended 

to two years. Another 8 percent were suspended from or voluntarily left the program. Among 

participants in the two-year program, 16 percent were suspended or left the program and 1 percent 

disappeared from the program for other reasons. This means that 83 percent of the participants 

completed the program, regardless if they were assigned to a one-year or two-year period. However, 

the participants do not automatically get a new, unconditioned, driver’s license after the program. 

They first need to apply for the license and be approved by the Transport Agency. The results show 

that about 96 percent of those that completed the one-year program had received a new license within 

six months after the end of the program. For participants in the two-year program, the proportion is 

72 percent. 

About 31 percent of the participants in the two-year program had the diagnosis alcohol abuse or 

alcohol dependence. No difference was found in the proportion that were suspended from or left the 

program, when comparing participants with and without a diagnosis. On the other hand, there was a 

certain difference regarding how many participants received a new driver's license. About 66 percent 

among the participants without diagnosis and 51 percent among the participants with diagnosis was 

approved a new license within six months after the end of the program. This applies to all drivers that 

started the program, regardless whether they completed the program or not. 

The withdrawal period for those that do not participate in the program is usually one or two years 

depending on the severity of the offence. One year applies, generally, to those with a BAC less than 

1 g/L and two years to those with 1 g/L or higher. Among the non-participants with a BAC less than 

1 g/L at the offence, about 80 percent was approved a new license within the studied period (at least 
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six months after the end of the withdrawal period). The corresponding proportion for those with a 

BAC of 1 g/L or more, was less than 30 percent. 

In conclusion, the results of the study show that: 

• The participation rate of the program was about 30 percent, 10 percent were included in the 

one-year program and 20 percent in the two-year program. 

• 83 percent of the participants remained at the end of the program, regardless if they were 

assigned to a one-year or two-year period. 

• A majority of those who are apprehended for drink driving are men. The men accounted for 

87 percent of those who had alcohol interlocks and 83 percent of those who did not have 

alcohol interlocks. 

• A total of 31 percent of the participants in the two-year program was diagnosed with alcohol 

abuse or dependence (everyone with a diagnosis are, as a rule, included in the two-year 

program). The percentage is unknown among the non-participants. 
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1. Bakgrund 

Alkolås efter rattfylleri innebär att den som gjort sig skyldig till rattfylleri med avseende på alkohol 

kan få ett tillfälligt körkort med villkor om alkolås som alternativ till återkallat körkort. Det innebär att 

man kan fortsätta att köra bil eller annat motorfordon, så länge det finns ett godkänt alkolås installerat. 

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. Här presenteras också vad som ingår i 

utvärderingen av alkolås efter rattfylleri. 

1.1. Försöksverksamhet 

Mellan åren 1999 och 2011 pågick en försöksverksamhet i Sverige 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 per person för tvåårsperioden. 

1.2. Permanent system 

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 återkallelsetid av körkortet efter rattfylleri (den tid 

körkortet är återkallat för de som inte har alkolås) 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 ett års villkorstid (den tid man deltar i systemet med alkolås), inte bara två år som tidigare. Det finns 

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

Villkorstiden är två 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 fem åren, eller har diagnosen 

alkoholberoende eller alkoholmissbruk. Övriga får ett 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 två år, att jämföra med 

51 300–65 300 kronor under två 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 
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kraft 1 oktober 2011. De krav som finns på alkolåsleverantörer, samt hur ansökan och godkännande 

går till är beskrivna på Transportstyrelsens webbplats1. 

Under villkorstiden har man inte rätt att bruka narkotikaklassade preparat. Vid tiden då den här studien 

inleddes fanns inga undantag till denna regel. I april 2017 infördes dock en ändring i körkortslagen 

(1998:488) som säger att man får använda narkotikaklassade preparat enligt läkares ordination, under 

förutsättning att bruket inte innebär någon trafiksäkerhetsrisk. 

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. 

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 

registerstudie, presenteras i det här notatet. 

I de utvärderingar som gjordes under försöksverksamheten kunde man konstatera att de som hade 

alkolås mer sällan återföll i rattfylleribrott än de som inte hade alkolås. Man kunde också se en viss 

återstående positiv effekt efter den tvååriga alkolåsperioden. Den nuvarande utvärderingen har därför 

inte studerat effekten av att ha alkolås efter rattfylleri utan det övergripande syftet har varit 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 försöks-

verksamheten. 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 registerstudien som baseras på olika typer av data som samlas 

inom systemet för alkolås efter rattfylleri. Förutom andel deltagare i systemet med alkolås efter 

rattfylleri studeras händelser från rattfylleribrottet till en tid efter villkors- respektive återkallelsetidens 

slut. Exempel på händelser som studeras är ansökan om alkolås, undanröjande av villkor och ansökan 

om körkortstillstånd för att få ett nytt körkort. Vidare studeras hur många som får diagnosen 

alkoholmissbruk eller -beroende och om de skiljer sig från de som inte får någon diagnos samt resultat 

för olika alkoholmarkörer. 

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

rattfylleri under ett år och två 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?  

                                                      

1 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/foretag-och-

sjukvard/sjukvard/alkolas/Leverantorsinformation/  
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• 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 registerstudien. Enkätstudien har redovisats i Gustafsson och 

Forsman (2016) och intervjustudien i Gustafsson och Nyberg (2017). 
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2. Metod 

I den här studien följs ett antal individer från att de ertappats för rattfylleri med avseende på alkohol, 

tills att de har möjlighet att få ett nytt körkort. Vid rattfyllerihändelsen återkallas körkortet och föraren 

kan då välja mellan att ansöka om alkolås efter rattfylleri eller att vara utan körkort under 

återkallelsetiden. Om man ansöker om och blir beviljad alkolås får man ett körkort med villkor som 

innebär att man, under villkorstiden, har rätt att köra fordon som har ett godkänt alkolås installerat. 

Alkolåset är personligt och man ansvarar själv för installation och service. Både vid ansökan och 

under villkorstiden behöver man lämna in läkarintyg och ta prover med avseende på alkohol och 

narkotika (se mer under 2.3). Om man inte ansöker om eller inte blir beviljad körkort med villkor om 

alkolås så får man en återkallelsetid då körkortet är indraget. Återkallelsetiden är vanligen ett eller två 

år och bestäms utifrån samma kriterier som villkorstiden (se inledningen). Efter villkors- eller 

återkallelsetidens slut måste man ansöka om körkortstillstånd för att få tillbaks sitt ”vanliga” körkort 

(egentligen är det ett nytt körkort man får). Ansökan kan lämnas in redan sex månader före villkors- 

eller återkallelsetidens utgång och Transportstyrelsen kan bevilja ansökan tidigast två månader innan. 

Det nya körkortet börjar dock inte gälla förrän efter villkors- eller återkallelsetidens slut. Om man inte 

har alkolås och återkallelsetiden är mer än ett år måste man också göra ett nytt förarprov (uppkörning 

och teoriprov). Det behöver inte göras i övriga fall. Mer om vad som händer efter att man ertappats för 

rattfylleri kan man läsa på Transportstyrelsens webbsidor2. 

Studien baseras på två olika datamaterial. Uttag ur Vägtrafikregistret (VTR)3 har använts som 

underlag för att skatta andel deltagare av alla som begått rattfylleribrott med avseende på alkohol. Det 

är dock inte tillåtet att söka ut de personer som har körkort med villkor om alkolås ur VTR. Dessutom 

innehåller det registret inte alla de uppgifter som behövdes för att svara på studiens syfte. För att ta ut 

data gällande enskilda personer användes i stället Transportstyrelsens ärendehanteringssystem W3D3. 

När Transportstyrelsen får kännedom om en körkortsåterkallelse startas ett ärende i W3D3 som sedan 

fylls på med nya uppgifter efter hand, till exempel om personen ansöker om alkolås, resultat från 

provtagningar och när en eventuell ansökan om körkortstillstånd inkommer. Systemet är dock inte 

upplagt så att man kan söka ut data på ett enkelt sätt utan kräver manuell hantering. 

2.1. Skattning av andel deltagare 

VTR är ett register över alla fordon och körkortsinnehavare i Sverige och det är Transportstyrelsen 

som ansvarar för registret. Ett uttag från åren 2013–2015 visade antal återkallelser totalt sett och antal 

beviljade alkolås. För år 2013 erhölls också antal personer med villkorstid ett år respektive två år. För 

att få reda på hur många som fått körkortet återkallat på grund av alkoholrattfylleri gjordes en 

uppskattning med hjälp av information från W3D3. Detta gick till så att man kontrollerade 

dokumentnamnen på alla de ärenden om återkallelser som registrerats och med hjälp av detta namn 

kunde man avgöra om återkallelsen berodde på alkoholrattfylleribrott eller inte. På så sätt kunde man 

skatta hur stor andel av alla återkallelser som berodde på just alkoholrattfylleri. Se Tabell 1 för en 

sammanställning av antal återkallelser och antal beviljade körkort med villkor. 

Med hjälp av ovanstående information kunde andel deltagare i alkolås efter rattfylleri beräknas som  

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑣𝑖𝑙𝑗𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑘𝑜𝑙å𝑠 𝑓𝑟å𝑛 𝑉𝑇𝑅

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 𝑝. 𝑔. 𝑎. 𝑎𝑙𝑘𝑜ℎ𝑜𝑙𝑟𝑎𝑡𝑡𝑓𝑦𝑙𝑙𝑒𝑟𝑖𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡 + 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑣𝑖𝑙𝑗𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑘𝑜𝑙å𝑠 𝑓𝑟å𝑛 𝑉𝑇𝑅
 

där antal återkallelser med avseende på alkoholrattfylleribrott beräknas som 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑉𝑇𝑅 ∙ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 𝑝. 𝑔. 𝑎. 𝑎𝑙𝑘𝑜ℎ𝑜𝑙𝑟𝑎𝑡𝑡𝑓𝑦𝑙𝑙𝑒𝑟𝑖𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑊3𝐷3 

                                                      

2 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/ 

3 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Vagtrafikregistret/ 
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Antal och andelar är beräknade på hela perioden 2013–2015. Andel som är beviljade ett år respektive 

två års villkorstid beräknas utifrån 2013 års data om antal i varje grupp (659 har beviljats ett år och 

1 237 två år). 

Tabell 1. Antal personer med återkallat körkort, totalt sett och med avseende på alkoholrattfylleri, 

samt antal som beviljats alkolås. 

 År 2013 År 2014 År 2015 Totalt 

Antal återkallelser (oavsett 
orsak) från VTR 

7 396 6 438 6 609 20 443 

Andel av dessa som beror 
på alkoholrattfylleri enligt 
sökning i W3D3 

0,70 0,67 0,62  

Skattat antal återkallelser 
med avseende på 
alkoholrattfylleri 

5 177 4 313 4 098 13 588 

Antal beviljade körkort med 
villkor om alkolås från VTR 
(ingår inte i återkallelser 
ovan) 

2 088  1 908 1 811 5 807 

 

För att skatta andelen deltagare uppdelat efter ålder, kön och alkoholkoncentration vid rattfylleribrottet 

används fördelningar av dessa variabler i de olika grupperna (deltagare i alkolås ett år och två år, samt 

icke-deltagare) från W3D3 som beskrivs i nästa kapitel. 

De här beräkningarna ger en uppskattning av andel deltagare i systemet med alkolås efter rattfylleri 

men resultaten är relativt osäkra. Osäkerheten beror dels på att beräkningarna baseras på data från två 

olika system och dels för att man gjort generella utsökningar och inte gått in och kontrollerat enskilda 

ärenden. 

2.2. Datainsamling från W3D3 

För att kunna följa individer från att de upptäckts för ett rattfylleribrott och till dess att villkorstid eller 

återkallelsetid är slut och de har möjlighet att få ett nytt körkort så användes Transportstyrelsens 

ärendehanteringssystem W3D3. 

Transportstyrelsen tillhandahöll ett urval av de som registrerats i systemet 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.  

För att få fram detta gjordes en sökning i W3D3 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 alkohol-

rattfylleri eller grovt alkoholrattfylleri. Transportstyrelsen identifierade slutligen i W3D3 dem som 

hade villkorskod alkolås under ett eller två år och de som inte hade alkolås. Från detta material gjordes 

sedan ett urval för att få en hanterlig mängd data. Urvalet gjordes så att man tog bort ärenden jämnt 

fördelat över året, för att undvika säsongseffekter. Det slutliga urvalet bestod av 502 personer med 

alkolås i ett år, 1 086 med alkolås i två år och 2 032 utan alkolås. För varje grupp upprättade 

Transportstyrelsen en Excelfil där uppgifter för varje person i urvalet noterades. Filerna skapades i 

slutet av 2014/början av 2015 och uppdaterades sedan vid två tillfällen (2015/2016 och januari–

februari, 2017) för att föra in nya uppgifter som tillkommit.  
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Uppgifterna i materialet inkluderar födelseår, kön, information om rattfyllerihändelsen (datum, 

alkoholkoncentration, typ av fordon som framfördes), ansökan om alkolås (om man sökt eller inte, om 

man beviljats, eventuell orsak till att man inte beviljats, datum för beslut, eventuell diagnos), eventuell 

förändrad villkorstid eller undanröjt villkor, brott som begås under villkorstid/återkallelsetid, ansökan 

om körkortstillstånd (datum för ansökan, datum för beviljad ansökan) samt resultat från provtagning 

avseende alkohol och narkotika.  

Filerna bearbetades sedan vid VTI och då gjordes vissa justeringar. En del personer hade avlidit under 

processens gång. Om personen hunnit få nytt körkort efter villkors- eller återkallelsetid behölls den 

personen i datamaterialet. Även en person som ursprungligen hade alkolås i ett år men fick förlängd 

till två år innan han eller hon avled är kvar i materialet. I övriga fall exkluderades de avlidna eftersom 

vi inte hade kännedom om när dödsfallet hade inträffat. Totalt exkluderades 66 personer på grund av 

dödsfall. 

Under bearbetningen upptäcktes också att 13 personer med beslut om alkolås felaktigt placerats i filen 

med personer utan alkolås och att 8 personer med beslut om alkolås i två år fått tillbaks sitt körkort 

utan villkor efter utslag i domstol. Vidare var det 28 personer vars rattfyllerihändelse hade inträffat 

före 1 januari 2012, alltså innan det permanenta systemet med rattfylleri infördes. Dessa togs bort 

eftersom reglerna var annorlunda vid den tiden. Slutligen var det 7 personer som togs bort eftersom de 

antingen hade gjorts sig skyldiga till drograttfylleribrott och inte alkoholrattfylleribrott eller att det 

inte, på grund av otydlighet i datamaterialet, gick att avgöra om personen haft alkolås eller inte. Efter 

bearbetningen bestod datamaterialet av 506 personer med alkolås i ett år, 1 042 personer med alkolås i 

två år och 1 963 personer utan alkolås. I Tabell 2 visas dessa personer uppdelat efter kön och ålder. 

Ålder beräknas som den ålder man uppnår det år rattfyllerihändelsen inträffar. 

Tabell 2. Antal personer som slutligen ingår i datamaterialet, uppdelat efter kön och ålder (vid 

rattfyllerihändelsen1). 

Kön och åldersgrupp Alkolås 1 år Alkolås 2 år Ej alkolås 

Kvinnor 53 152 327 

Män 453 890 1 636 

Total 506 1 042 1 963 

    

–24 år 31 92 311 

25–34 år 59 138 276 

35–44 år 86 188 308 

45–54 år 153 287 432 

55–64 år 114 246 369 

65–74 år 59 88 223 

75– år 4 3 36 

Saknas   8 

Total 506 1 042 1 963 

1 För en del personer som har alkolås i två år är datum för rattfyllerihändelsen osäkert. För dessa personer anges 

den ålder de uppnår år 2013. 
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Den sista uppdateringen av datafilerna gjordes i januari och februari 2017. Man kan därför räkna med 

att personerna följts upp åtminstone till och med 31 december 2016. Uppföljningstiden blir dock olika 

för olika personer eftersom de kan ha begått sitt rattfylleribrott från och med 1 januari 2012 till och 

med 30 juni 2014. De flesta ska ha avslutat sin återkallelse- eller villkorstid i god tid innan 

uppföljningstidens slut. Det finns dock omständigheter, till exempel nya brott, som gör att en del 

fortfarande har återkallelse- eller villkorstid. Vid analyser av tiden från beslut om alkolås eller 

rattfyllerihändelse till beviljat körkortstillstånd för nytt körkort begränsas materialet till de vars 

villkorstid tar slut senaste 30 juni 2016 (räknat från ursprungligt beslut om alkolås två år). Då får de en 

uppföljningstid på minst 6 månader efter villkorstidens slut. 

I den här studien har vi inte känt till exakt vilket datum villkorstiden börjar, därför har vi antagit att 

den börjar samma dag som beslut om alkolås tas. I verkligheten börjar dock villkorstiden när personen 

delgivits bifallsbeslutet (Transportstyrelsen skickar beslut med ett bifogat delgivningskvitto där 

personen fyller i vilket datum han eller hon tog del av beslutet). I praktiken påbörjas alltså villkors-

tiden något senare än vad som antas här. 

2.3. Alkoholmarkörer och drogtest 

I samband med ansökan om alkolås, under villkorstiden och inför ansökan om körkortstillstånd för 

körkort utan villkor krävs provtagning med avseende på alkoholmarkörer och narkotika. Dessa prov, 

tillsammans med läkarens bedömning, ska sedan redovisas i ett läkarintyg. Två alkoholmarkörer är 

obligatoriska, CDT4 (kolhydratfattigt transferrin) och GT5 (Glutamyltransferas). Dessa tas genom ett 

blodprov och om värdet överstiger ett referensvärde så är det en indikation på alkoholproblem. Detta 

är en hjälp för läkaren att ställa diagnos, men inte det enda som beaktas utan läkaren gör en helhets-

bedömning. Narkotika testas genom urin och/eller hårprov. 

I samband med ansökan görs provtagning både med avseende på alkohol och narkotika. Om läkaren 

bedömer att personen har alkoholmissbruk eller -beroende så får personen en villkorstid på två år, om 

övriga krav på alkolås är uppfyllda. Om narkotika upptäcks kan man inte beviljas alkolås efter 

rattfylleri (reglerna har dock nyligen ändrats, se även inledningen). 

Kravet på provtagningar skiljer sig sedan åt beroende på om man beviljas alkolås i ett eller två år och 

om man har en diagnos eller inte. 

Om man har alkolås i ett år ska man lämna prover både med avseende på alkohol (två provtillfällen) 

och narkotika (två provtillfällen) under villkorstiden. Upptäcks ett alkoholmissbruk eller -beroende 

leder det till att villkorstiden förlängs till två år. Upptäcks narkotika så undanröjs villkoret och 

återstående villkorstid omvandlas till återkallelsetid. Upptäcks inga oegentligheter vid provtagningen 

under villkorstiden behöver man inte lämna ytterligare prov inför ansökan om körkortstillstånd. 

Om man har alkolås i två år behöver man under villkorstiden endast lämna prov med avseende på 

narkotika. Alkoholprover behövs inte eftersom man redan har två års villkorstid och ett eventuellt 

missbruk eller beroende inte leder till någon förändring. Den här gruppen behöver dock lämna prov 

inför ansökan om körkortstillstånd eftersom man då måste styrka nykterhet. Man kan inte få ett 

körkort utan villkor om man har diagnosen alkoholberoende eller -missbruk. Inför ansökan krävs fyra 

alkoholprover och två narkotikaprover för de som tidigare inte har fått en beroendediagnos och åtta 

alkoholprover och fyra narkotikaprover om man har en beroendediagnos. Personer som haft alkolås i 

                                                      

4 För mer information om CDT, se 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/Trafikmedicin/trafikmedicinskanyheter/Varfor-ar-CDT-

vardet-forhojt-/ 

5 För mer information om GT, se 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjermissbrukochberoende/sokiriktlinjerna/befaratlangvarigthogtinta

gaval 
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två år behöver i regel också fortsätta lämna prov under en uppföljningsperiod efter att nytt körkort har 

erhållits. 

Det som beskrivs ovan om provtagning är vad som gäller i normalfallet. Beroende på till exempel 

resultaten av proverna och andra omständigheter kan det i enskilda fall krävas mer omfattande 

provtagning. 

För de som inte har alkolås sker ingen uppföljning under återkallelsetiden utan först vid ansökan om 

körkortstillstånd. Transportstyrelsen avgör från fall till fall om och i så fall hur omfattande prov-

tagning som krävs för dessa personer. 

Bestämningen av CDT och GT i blod kan göras på olika sätt vilket betyder att de värden som fås vid 

olika metoder inte är helt jämförbara. Därför studeras här endast om provet är godkänt eller inte, dvs. 

om det understiger det referensvärdet som gäller för den aktuella metoden. 

2.4. Etikprövning 

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

(Etikprövningsnämndens diarienummer 2012/280-31).  
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3. Resultat 

3.1. Deltagande 

Andel deltagare i systemet med alkolås efter rattfylleri har beräknats med den metod som beskrivs i 

kapitel 2.1 och resultaten visar att andel deltagare är cirka 30 procent av alla som har gjort sig skyldiga 

till rattfylleribrott med avseende på alkohol. Om man delar upp efter villkorstid så är det 10 procent 

som beviljas alkolås med ett års villkorstid och 20 procent som beviljas två år. 

I Tabell 3 och Figur 1 visas hur deltagandet skiljer sig åt mellan olika grupper. Till exempel kan man 

se att av alla kvinnor som fått körkortet återkallat på grund av alkoholrattfylleri är det 25 procent som 

fått körkort med villkor om alkolås beviljat, 7 procent har fått ett års villkorstid och 18 procent har fått 

två år (Tabell 3). Andel deltagare är något högre bland männen, 31 procent och skillnaden är störst 

bland de som har villkorstid 1 år. 

Resultaten visar också att det är betydligt högre andel som deltar i systemet med alkolås efter 

rattfylleri bland de förare som hade en blodalkoholkoncentration (BAC) på minst 1 promille vid 

rattfyllerihändelsen, 42 procent mot 22 procent bland de med lägre BAC. Detta kan bero på att de som 

har en BAC på minst 1 promille i regel får en återkallelsetid på två år om de inte har alkolås, mot ett år 

för övriga. Det gör att de kan vara mer motiverade att ansöka om alkolås, för att slippa vara utan 

körkort en lång tid.  

När det gäller ålder ser man en ökande andel deltagare upp till åldersgruppen 45–54, sedan minskar 

andelen igen (Figur 1). Allra lägst deltagande har de som är 75 år och äldre. Det är också fler som har 

villkorstid två år än ett år i alla åldersgrupper utom den äldsta. 

Tabell 3. Andel deltagare bland kvinnor och män samt hos förare under och över 1 ‰ alkohol (BAC) i 

blodet vid rattfyllerihändelsen. 

 Andel personer med alkolås efter rattfylleri 

 1 års villkorstid 2 års villkorstid 1 år + 2 år 

Kvinnor (n1=205) 7 % 18 % 25 % 

Män (n1=1 343) 11 % 20 % 31 % 

    

BAC < 1 ‰ (n1=675) 17 % 6 % 22 % 

BAC ≥ 1 ‰ (n1=870) 1 % 42 % 42 % 

1 Totalt antal i urvalet från W3D3 som har alkolås i ett eller två år. 
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Figur 1. Andel deltagare i systemet med alkolås efter rattfylleri för olika åldersgrupper. Ålder vid 

rattfyllerihändelsen. 

3.2. Ansökan och beslut om ansökan 

Ansökan om alkolås görs till Transportstyrelsen på en speciell ansökningsblankett6. I ansöknings-

blanketten finns en viljeförklaring som ska undertecknas där man intygar att man vill följa de villkor 

som ställs på den som har alkolås efter rattfylleri. Till ansökan ska också ett läkarintyg bifogas där det 

framgår om man har någon av diagnoserna alkoholberoende eller -missbruk samt resultat från 

provtagning med avseende på narkotika och alkoholmarkörer. Om ansökan beviljas måste man sedan 

installera ett alkolås inom fyra veckor från villkorstidens början. Som framgår av föregående kapitel är 

det cirka 30 procent som söker och får sin ansökan beviljad. Det finns också ett antal som ansöker men 

får avslag eller inte fullföljer sin ansökan. 

I den undersökta gruppen som inte har körkort med villkor om alkolås var det 112 (5,7 procent) som 

skickade in en ansökan som inte blev beviljad. Den vanligaste orsaken till att den inte blev beviljad var 

att den avvisades eftersom den inte var komplett (Tabell 4). Detta förekom i 70 procent av fallen och 

oftast var det läkarintyg som saknades men det hände även att viljeförklaring saknades. En del 

ansökningar avskrevs på begäran av den sökande som av någon anledning inte längre ville ha körkort 

med villkor om alkolås. Avslag på grund av narkotikabruk kan avse såväl illegala droger som 

narkotikaklassade mediciner. 

                                                      

6 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/alkolas-efter-rattfylleri/ansokan-om-

korkort-med-villkor-om-alkolas/ 
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Tabell 4. Orsaker till att ansökan inte blivit beviljad. 

Orsak Antal Andel 

Avvisad p.g.a. att ansökan inte 
var komplett 

78 70 % 

Avskriven på egen begäran 14 13 % 

Avslag på grund av 
narkotikabruk 

10 9 % 

Ansökan inkom försent 6 5 % 

Övrigt/okänt 4 4 % 

Totalt 112  

 

Bland de som inte har körkort med villkor om alkolås var det också 3 procent som inte var berättigade 

att söka på grund av omständigheter i samband med rattfyllerihändelsen. De vanligaste anledningarna 

till att man inte var berättigad var att man inte hade rätt körkortsbehörighet för det fordon man 

framfört eller att man använt narkotika (detta kan till exempel uppdagas genom att man misstänkts för 

drograttfylleri i tillägg till alkoholrattfylleri), se Tabell 5. 

Tabell 5. Orsaker till att man inte är berättigad att ansöka om körkort med villkor om alkolås. Endast 

orsaker som är kända för Transportstyrelsen vid tiden för rattfyllerihändelsen. 

Orsak Antal Andel 

Inget körkort/ej rätt 
behörighet/utländskt körkort 28 43 % 

Narkotika 24 37 % 

Annat trafikbrott 2 3 % 

Okänt 11 17 % 

Totalt 65  

 

För förare som blivit beviljade körkort med villkor om alkolås i ett år så är mediantiden från 

rattfyllerihändelsen till Transportstyrelsens beslut 80 dagar (medelvärdet är 102 dagar). Det betyder att 

50 procent av alla har fått beslut inom den tiden. Efter 119 dagar har 75 procent fått beslut. 

Det tar längre tid till beslut för förare som får villkorstid två år. Mediantiden för dessa är 123 dagar 

och efter 220 dagar har 75 procent fått beslut. Hur lång tid det tar från rattfyllerihändelse till beslut 

beror både på hur snabbt personen skickar in ansökan och på Transportstyrelsens handläggningstid. En 

ansökan kan skickas in direkt efter polisens ingripande men senast tid att ansöka är fyra veckor efter 

att man blivit underrättad om lagakraftvunnen dom eller strafföreläggande. Det går inte att från den 

här studien förklara skillnaden i tid till beslut mellan de som får ett år och två års villkorstid. För att 

studera detta vidare skulle man behöva titta på både hur lång tid det tar från rattfyllerihändelse till att 

ansökan skickas in och tiden från att Transportstyrelsen får ansökan till dess att beslut tas.  
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3.3. Ålder, kön och BAC bland deltagare och icke deltagare 

I den fortsatta resultatredovisningen delas materialet upp i fyra grupper. De som har alkolås efter 

rattfylleri delas upp i de med villkorstid ett år (506 personer) och två år (1 042 personer). De som inte 

har alkolås får en återkallelsetid då körkortet är återkallat på ett eller två år. Denna återkallelsetid är 

inte känd, istället delas gruppen upp efter de som har under 1,0 promille (1 336 personer) och de som 

har 1,0 promille och högre (624 personer)7. Detta kan ses som en indikation på återkallelsetidens längd 

eftersom de som har 1,0 promille eller högre (vilket motsvarar grovt rattfylleri) i normalfallet får två 

års återkallelsetid, och de som har under oftast får ett års återkallelsetid. Det förekommer dock både att 

personer med minst 1,0 promille får ett års återkallelsetid och tvärtom, att personer med under 1,0 

promille får två år. 

Majoriteten av alla som gjort sig skyldiga till rattfylleribrott är män, men andelen skiljer sig något 

mellan de olika grupperna. Från 80 procent bland de som inte har alkolås (BAC ≥ 1 ‰) till 90 procent 

bland de som har alkolås med ett års villkorstid (Tabell 6). Totalt sett är det 13 procent kvinnor bland 

de som har alkolås och 17 procent bland de som inte har alkolås. Resultaten tyder vidare på att de 

kvinnor som ändå gjort sig skyldiga till rattfylleribrott i något större utsträckning än männen har begått 

ett grovt brott, eftersom andel kvinnor är högre bland de som har BAC större än eller lika med 1 

promille än bland de med lägre alkoholkoncentration. 

Tabell 6. Andel kvinnor och män bland de som har och de som inte har alkolås efter rattfylleri.  

 
Alkolås 1 år Alkolås 2 år 

Ej alkolås 
(BAC<1) 

Ej alkolås 
(BAC≥1) 

Andel kvinnor 10 % 15 % 15 % 20 % 

Andel män 90 % 85 % 85 % 80 % 

 

Åldersfördelningen visar att den största gruppen förare i materialet är de mellan 45 och 54 år (Figur 2). 

Detta behöver inte betyda att det är en större andel rattfyllerister i den åldersgruppen utan det kan 

också bero på att det är många förare i den gruppen och att de kanske också kör mer. Lägst andel 

återfinns bland de som är 75 år eller äldre, den gruppen är betydligt mindre än de andra ålders-

grupperna. Om man tittar på de som har alkolås efter rattfylleri är fördelningen ganska lika för de som 

har ett års och två års villkorstid, med en tydlig topp just vid 45–54 år. De som inte har alkolås är mer 

jämnt fördelade över åldersgrupperna, även här är det dock få som är 75 år eller äldre.  

                                                      

7 Summan av dessa blir 1 960 och inte 1 963 som är det totala antalet som inte har alkolås. Skillnaden beror på 

att uppgift om alkoholkoncentrationen saknas för 3 personer. 
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Figur 2. Åldersfördelning för olika grupper med och utan alkolås efter rattfylleri. 

I Tabell 7 visas hur de som har alkolås i ett respektive två år fördelar sig över olika alkohol-

koncentrationsnivåer (avser koncentration vid rattfyllerihändelsen). Enligt kriterierna för villkorstidens 

längd ska man få tvåårig villkorstid om man har minst 1 promille alkohol i blodet (eller motsvarande i 

utandningsluften). Därför är det väntat att de allra flesta som har en ettårig villkorstid hade under 1 

promille. Några få personer har fått ett års villkorstid trots en alkoholkoncentration över 1 promille, 

anledningen till detta är okänt. Bland de som har tvåårig villkorstid är det 18 procent som hade mindre 

än 1 promille alkohol i blodet vid rattfyllerihändelsen. Av dessa har hälften fått diagnosen 

alkoholmissbruk eller alkoholberoende, vilket förklarar att de fått två års villkorstid. Resten bör i 

huvudsak vara sådana som har återfallit i rattfylleribrott, men den informationen finns inte med i 

datamaterialet. 

Tabell 7. Fördelning efter alkoholkoncentration vid rattfyllerihändelsen. Personer med alkolås efter 

rattfylleri. 

BAC Alkolås 1 år Alkolås 2 år 

< 0,50 ‰ 48 % 8 % 

0,50 – 0,99 ‰ 49 % 10 % 

1,00 – 1,49 ‰ 2 % 40 % 

≥ 1,50 ‰ 1 % 42 % 

Majoriteten av alla som grips av polisen för rattfylleribrott har kört personbil (Tabell 8). Det är också 

ungefär lika stor andel (knappt 90 %) för både de som har alkolås efter rattfylleri och de som inte har 

det, samt för olika villkorstid/återkallelsetid. Den näst vanligaste fordonstypen är lastbil följt av 

moped/mopedbil. Motorcyklisterna är över lag få. Störst skillnad mellan grupperna finner man hos de 

som kört moped eller mopedbil, dessa förekommer endast bland 0,5 procent hos de som har alkolås i 

två år och bland 5,8 procent bland de som inte har alkolås med BAC ≥ 1. Det kan noteras att det inte är 

känt i vilken fordon som alkolåsen är installerade, för de som har körkort med villkor. Det skulle till 

exempel kunna vara så att de som har kört moped vid rattfyllerihändelsen sedan installerar alkolås i en 

personbil. 
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Tabell 8. Typ av fordon som framfördes vid rattfyllerihändelsen. Fördelning per grupp.  

Typ av fordon Alkolås 1 år Alkolås 2 år Ej alkolås 
(BAC<1) 

Ej alkolås 
(BAC≥1) 

Personbil 86,5 % 89,2 % 87,5 % 87,4 % 

Lastbil 7,2 % 6,6 % 6,5 % 4,2 % 

Motorcykel 1,0 % 1,3 % 0,6 % 1,3 % 

Moped/mopedbil 3,4 % 0,5 % 4,6 % 5,8 % 

Övrigt 1,8 % 2,5 % 0,8 % 1,3 % 

 

3.4. Händelser under tiden med villkorstid 

I det här kapitlet beskrivs vad som händer under tiden man har alkolås (villkorstid). De som har 

alkolås med ett års villkorstid kan få villkorstiden förlängd om det i samband med de obligatoriska 

provtagningarna uppdagas att de har diagnosen alkoholmissbruk eller alkoholberoende. Detta var fallet 

hos nio procent av deltagarna (se Tabell 8). Ytterligare åtta procent fick villkoret undanröjt vilket 

innebär att inte längre får köra fordon med alkolås och att de istället får en återkallelsetid på körkortet 

som motsvarar återstående villkorstid. Bland de som beviljats alkolås med två års villkorstid är det sex 

personer som fått tillbaks körkortet vid dom som fallit efter beslut om alkolås. Dessa får då ett nytt 

körkort utan villkor om alkolås. Några personer får också ändrad villkorstid från två till ett år vilket till 

exempel kan bero på att brottet bedöms vara av normalgraden istället för grovt vid prövning i 

domstolen. Bland de som har villkorstid två år är det 16 procent som får sitt villkor undanröjt, alltså 

dubbelt så stor andel som bland de som har villkorstid ett år. 

 

Tabell 9. Sammanfattning av händelser under tiden med alkolås. 

Händelser Alkolås 1 år, antal och 
(andel) 

Alkolås 2 år, antal och 
(andel) 

Deltagare från början 506 (100 %) 1 048 (100 %) 

Fått tillbaks körkort efter dom 0 6 (1 %) 

Fått ändrat från 2 till 1 år - 7 (1 %) 

Fått förlängt från 1 till 2 år 441 (9 %) - 

Fått villkoret undanröjt 42 (8 %) 164 (16 %) 

Återstående deltagare 420 (83 %) 871 (83 %) 

1 Varav 2 senare fått villkoret undanröjt 

I Tabell 10 visas orsaken till att villkoret undanröjts. Bland deltagare med alkolås i ett år är den 

vanligaste orsaken att villkoret undanröjs på egen begäran. Bland personer med två års villkorstid är 

det istället vanligast att orsaken är narkotikabruk eller underkända utandningsprov. Under tiden som 

den här studien avser var det inte tillåtet att använda något narkotikaklassat preparat under 

villkorstiden. Resultat från provtagningarna visar att de vanligaste preparaten är bensodiazepiner och 
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opiater (gäller både för de med ett års och två års villkorstid). Exakt vilka preparat som används 

framgår inte alltid så någon sådan sammanställning är inte möjlig att göra. I två fall anges att 

preparatet är cannabis och i ett fall centralstimulantia. I övrigt verkar det vara olika typer av läkemedel 

som förekommer.  

Underkända utandningsprov innebär att man vid upprepade tillfällen har försökt starta bilen trots att 

man har alkohol i utandningsluften. Dessa startförsök registreras i låset och informationen tas fram när 

alkolåset servas. En annan ganska vanlig orsak till undanröjande är att man inte installerat alkolåset 

inom den föreskrivna tiden (fyra veckor från villkorstiden börjar). Det förekommer också att man inte 

servat alkolåset i tid eller försökt manipulera låset, detta förekommer dock endast i enstaka fall. Fem 

procent av undanröjda villkor beror på att man begått ett nytt rattfylleribrott under villkorstiden. 

Att personer med två års villkorstid i större utsträckning än de med ett år uppvisar underkända 

utandningsprov kan vara rimligt eftersom de som har diagnosticerade alkoholproblem återfinns i den 

gruppen. Det är svårare att förklara varför det är fler som själva begär att villkoret ska undanröjas 

bland de som har ett års villkorstid. En förklaring skulle möjligen kunna vara att de tycker det är för 

stort besvär eller för dyrt att vara med i förhållande till att vara utan körkortet i ett år, med en längre 

återkallelsetid kanske de skulle ha valt annorlunda. Totalt sett, av alla som har alkolås i ett år, är det 

dock få som begär att få villkoret undanröjt. 

Tabell 10. Orsak till undanröjt villkor. 

Orsak Alkolås 1 år, antal och 
(andel) 

Alkolås 2 år, antal och 
(andel) 

På egen begäran 20 (48 %) 8 (5 %) 

Narkotikabruk 7 (17 %) 43 (26 %) 

Orsak kopplad till alkolåset (ej 
installerat, ej servat, manipulation) 

4 (10 %) 28 (17 %) 

Underkända utandningsprov i 
alkolåset 

3 (7 %) 40 (24 %) 

Ej inskickat eller ej komplett 
läkarintyg 

4 (10 %) 29 (17 %) 

Nytt rattfylleribrott 2 (5 %) 9 (5 %) 

Annat brott 0 (0 %) 10 (6 %) 

Okänt 2 (5 %) 1 (1 %) 

Totalt 42 (100 %) 1681 (100 %) 

1 För fyra personer har två orsaker till undanröjt villkor angetts, därför är totalen större än antal personer. 

För de som inte har alkolås efter rattfylleri görs ingen uppföljning med till exempel provtagning under 

återkallelsetiden, utan det sker först vid ansökan om körkortstillstånd för att få ett nytt körkort efter 

återkallelsetiden.  

 

3.5. Tid till beslut om nytt körkort  

För att få ett nytt körkort efter villkors- eller återkallelsetiden måste man lämna in en ansökan om 

körkortstillstånd. Detta kan göras tidigast sex månader innan villkors- eller återkallelsetidens slut och 
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Transportstyrelsen kan bevilja tillstånden tidigast två månader innan. Att Transportstyrelsen beviljar 

tillståndet betyder att man får ett nytt körkort som börjar gälla tidigast när villkors- eller återkallelse-

tiden löpt ut. Vid en villkors- eller återkallelsetid på ett år krävs i regel inga provtagningar och inget 

läkarintyg i samband med ansökan om körkortstillstånd, Transportstyrelsen har dock rätt att kräva 

detta i enstaka fall beroende på omständigheterna. Om villkors- eller återkallelsetiden är längre än ett 

år krävs provtagning med avseende på alkohol och narkotika som underlag till Transportstyrelsens 

beslut. Om man inte har alkolås och återkallelsetid längre än ett år måste man också genomföra ett nytt 

förarprov, vilket man kan göra först när körkortstillståndet har beviljats. 

I Figur 3 visas andel personer som har fått ett nytt körkort utan villkor beviljat (det är datumet när 

körkortstillståndet beviljas som räknats här) en viss tid efter rattfyllerihändelse respektive beslut om 

alkolås. Diagrammet avser personer som ursprungligen hade alkolås med ett års villkorstid, en del av 

dessa har senare fått villkoret förlängt eller undanröjt. Av figuren framgår att cirka 70 procent hade fått 

ett nytt körkort beviljat inom ett år från beslutet om alkolås (då villkorstiden börjar enligt det 

antagande som gjorts i den här studien). Man ser en kraftig ökning av beviljade körkortstillstånd cirka 

två månader innan villkorstidens slut, vilket är när Transportstyrelsen tidigast får bevilja tillstånden. 

När det gäller de som får sitt körkortstillstånd beviljat redan innan den gränsen så vet vi inte vad det 

beror på. Det kan vara speciella omständigheter som vi inte känner till, men det kan också finnas fel i 

datamaterialet. Om man räknar tiden från rattfyllerihändelsen så ökar tiden till beslut om körkorts-

tillstånd eftersom tiden det tar att söka om alkolås då också räknas in. Under tiden dessa personer följs 

är det över 90 procent som får ett nytt körkort utan villkor beviljat. Datainsamlingen avslutades cirka 

två och ett halvt år efter den sista rattfyllerihändelsen som tagits med i studien. Strax innan det gått två 

år efter beslut om alkolås ser man en liten ökning av beviljade körkortstillstånd. Det är troligen de som 

fått förlängd villkorstid som får körkortstillstånd beviljade vid den tidpunkten.  

 

Figur 3. Andel personer som har fått nytt körkort utan villkor efter en viss tid från rattfyllerihändelsen 

respektive från beslutet om alkolås. Alla förare som ursprungligen haft körkort med villkor om alkolås 

i ett år (inklusive förare som under tiden fått förlängt eller undanröjt villkor). 

Tiden till nytt körkort för personer som haft alkolås i två år visas i Figur 4. Materialet är begränsat till 

de vars villkorstid tog slut senast 30 juni 2016, vilket betyder att de följdes minst sex månader efter 

villkorstiden (här avses den ursprungliga villkorstiden, en del har sedan fått villkoret undanröjt). Bland 

dessa är det en lägre andel som har fått ett beviljat körkortstillstånd vid villkorstidens slut (34 %), 

jämfört med de som haft alkolås i ett år (74 %). Det kan bero på att det är en mer besvärlig process att 

få tillbaks körkortet när man har haft två års villkorstid eftersom det då krävs provtagningar för att 
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kontrollera alkohol- och narkotikabruk. Vid uppföljningstidens slut är det knappt 70 procent som fått 

nytt körkort utan villkor om alkolås. 

 

Figur 4. Andel personer som har fått nytt körkort utan villkor efter en viss tid från rattfyllerihändelsen 

respektive från beslutet om alkolås. Alla förare som ursprungligen haft körkort med villkor om alkolås 

i två år (inklusive förare som under tiden fått undanröjt villkor). Personer med en uppföljningstid som 

är mindre än 6 månader efter avslutad villkorstid har exkluderats. 

Figur 3 och Figur 4 baseras på alla som beviljats alkolås efter rattfylleri i ett eller två år, oavsett vad 

som händer under villkorstiden. I Tabell 11 visas resultat endast för de som inte har fått förändrad 

villkorstid eller undanröjt villkor. Vid villkorstidens slut är det 83 procent av de med alkolås i ett år 

som fått körkortstillstånd för nytt körkort beviljat. Eftersom det villkorade körkortet automatiskt slutar 

gälla vid villkorstidens slut innebär det att de resterande personer kommer att ha en period då dom inte 

har behörighet att köra bil eller annat motorfordon. Ett halvår efter villkorstidens slut har nästan alla 

(96 %) som haft alkolås i ett år (och inte fått förlängt eller undanröjt villkor) fått ett nytt körkort 

beviljat. För de med alkolås i två år tar det längre tid att få ett nytt körkort men ett halvår efter 

villkorstidens slut har drygt 70 procent fått sitt körkortstillstånd beviljat. Notera att uppföljningstiden 

efter villkorstidens slut är längre för de med ett års villkorstid än de med två år vilket innebär att 

andelarna med beviljat körkortstillstånd inte är helt jämförbara vid den tiden.  

Tabell 11. Andel personer som fått körkortstillstånd för nytt körkort beviljat vid olika tidpunkter. 

Personer med alkolås i ett respektive två år och som inte fått förändrat villkorstid eller undanröjt 

villkor. Uppföljningstiden är minst 2 år och 7 månader efter rattfyllerihändelsen. Personer med en 

uppföljningstid som är mindre än 7 månader efter avslutad villkorstid har exkluderats. 

 Andel som fått beviljat körkortstillstånd senast … 

 …vid villkorstidens 
slut 

…0,5 år efter 
villkorstidens slut  

…vid 
uppföljningstidens slut 

Alkolås 1 år (n=420) 83 % 96 % 98 % 

Alkolås 2 år (n=821) 40 % 72 % 78 % 
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För de som inte har alkolås efter rattfylleri och har gjorts sig skyldiga till rattfylleri av normalgraden8 

(BAC < 1 ‰) är det 47 procent som fått nytt körkort beviljat ett år efter rattfyllerihändelsen och 74 

procent två år efter (Figur 5). Motsvarande andelar för personer med alkolås i ett år är 11 procent och 

84 procent (Figur 3). En anledning till den stora skillnaden efter ett år är att återkallelsetiden räknas 

från rattfyllerihändelsen och villkorstiden från det datum då beslut om alkolås tas, vilket gör att de 

utan alkolås kan få nytt körkort tidigare än de med alkolås (observera dock att det inte är säkert att alla 

som har BAC < 1 ‰ får ett års återkallelsetid, den kan vara längre för vissa personer). När det gäller 

de som inte har alkolås och har gjort sig skyldiga till grovt rattfylleri (BAC ≥ 1 ‰) är det relativt få, 

under 30 procent, som får ett nytt körkort under den tid som de följs upp i studien.  

 

Figur 5. Andel personer utan alkolås som har fått nytt körkort beviljat efter återkallelse efter en viss 

tid från rattfyllerihändelsen. Uppdelat på förare som hade under och över 1 promille alkohol i blodet 

vid rattfylleribrottet.  

Bland de som inte fått körkortstillstånd för nytt körkort beviljat finns dels de som inte skickat in någon 

ansökan, dels de som skickat in en ansökan men inte fått den beviljad. Att den inte blivit beviljad kan 

betyda att Transportstyrelsen har fattat beslut om att avslå eller avvisa ansökan, men det kan också 

bero på att ansökan inte hunnit behandlas ännu. Om man inte får sin ansökan beviljad kan man skicka 

in en ny (ibland efter en återkallelsetid som Transportstyrelsen bestämmer) och en del av personerna i 

det här materialet har blivit beviljade först efter en ny ansökan. 

I Tabell 12 visas andel som inte ansökt och andel som ansökt om körkortstillstånd men inte fått det 

beviljat. Andel som inte ansökt varierar från 2 procent bland de med alkolås i ett år till nästan hälften 

bland de som inte har alkolås och haft BAC ≥ 1 promille vid rattfylleribrottet. Andel som inte blivit 

beviljade är också störst i den senare gruppen, men det är också ganska många bland de med alkolås i 

två år vars körkortstillstånd inte blivit beviljade. 

Anledningen till att så få ansökt bland de som inte haft alkolås och BAC ≥ 1 promille kan vara att man 

haft svårt att visa bra resultat på proverna som tas och därför inte tyckt det varit någon idé att ansöka. 

Man kan också tänka sig att vetskapen om att man måste genomgå ett nytt förarprov innan man får 

tillbaka körkortet, även om körkortstillståndet blir beviljat, gör att en del tvekar om att ansöka. För 

dessa personer är det också första gången man behöver lämna prov och därmed också få tag på en 

                                                      

8 Detta gäller om man bara tar hänsyn till alkoholkoncentrationen vid rattfylleribrottet. Man kan bli dömd för 

grovt rattfylleri på grund av andra omständigheter men det beaktas inte här. 
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läkare som kan skriva intyg och genomföra proven. De som haft alkolås har redan en sådan kontakt 

vilket kan göra processen med provtagning lättare. De som har haft alkolås i ett år och de som inte haft 

alkolås och BAC < 1 promille behöver som regel inte lämna några prov, ansökningsprocessen för de 

är relativt enkel vilket kan vara anledningen till att det är relativt få av dessa som inte söker. Vidare 

kan det vara så att de som haft alkolås har större behov av att kunna köra och därmed mer angelägna 

att ansöka om körkortstillstånd än de som inte haft alkolås, vilket skulle kunna förklara skillnader 

mellan dessa grupper. För att förklara skillnaden i andel som sökt men inte blivit beviljade behövs mer 

information om anledning till avslaget. 

Tabell 12. Andel personer som inte ansökt om körkortstillstånd för nytt körkort samt andel personer 

som ansökt men inte fått ansökan beviljad. 

 
Alkolås 1 år Alkolås 2 år 

Ej alkolås 
(BAC<1) 

Ej alkolås 
(BAC≥1) 

Andel som inte 
ansökt 

2 % 15 % 14 % 49 % 

Andel som 
ansökt men inte 
blivit beviljade 

4 % 18 % 7 % 25 % 

 

3.6. Jämförelse mellan personer med och utan beroende- eller 
missbruksdiagnos 

Personer som vid ansökan om alkolås bedöms ha diagnosen alkoholmissbruk eller -beroende ska alltid 

få en villkorstid på två år. I det här kapitlet jämförs de personer som har alkolås i två år och har 

diagnosen missbruk eller beroende med de personer som har alkolås i två år men inte har någon 

diagnos. 

Av alla med alkolås i två år är det 31 procent som har en diagnos, 11 procent har diagnosen alkohol-

missbruk och 20 procent har diagnosen alkoholberoende. 

Resultaten i Tabell 13 visar att andelen kvinnor är högre bland de som har diagnos än de som inte har 

det, och att det beror på en högre andel kvinnor som har diagnosen alkoholberoende. Skillnaden 

mellan kvinnor och män är statistiskt signifikant, både med avseende på typ av diagnos och med 

avseende på diagnos eller inte diagnos (chi-två test har använts). Resultaten blir i stort sett desamma 

om man tittar på alla som har alkolås oavsett villkorstid. Andel kvinnor bland de utan diagnos är då 12 

procent, andel kvinnor bland de med diagnos blir detsamma som tidigare eftersom alla med diagnos 

har två års villkorstid. Bland de om inte har alkolås är andelen med diagnos okänd, så det går inte att 

uttala sig om hur det ser ut bland alla som gjort sig skyldiga rattfylleribrott.  

De som har diagnos skiljer sig också med avseende på medelålder från de som inte har diagnos (Tabell 

13). Personer med diagnos har en högre medelålder än personer utan diagnos (signifikant skillnad 

baserat på t-test). Detta är rimligt eftersom det tar ett tag att utveckla ett alkoholberoende eller -

missbruk. 
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Tabell 13. Jämförelse mellan personer med och utan alkoholdiagnos. Andel kvinnor och män samt 

medelålder. Alla personer har alkolås i två år. 

Diagnos Andel kvinnor Andel män Medelålder 

Alkoholberoende 24 % 76 % 52,5 år 

Alkoholmissbruk 10 % 90 % 50,0 år 

Diagnos, totalt 20 % 80 % 51,6 år 

Ej diagnos 13 % 87 % 44,4 år 

När det gäller andel personer som fått villkoret om alkolås undanröjt är det ingen statistiskt signifikant 

skillnad mellan de som har (16,7 %) och de som inte har diagnos (15,3 %). Orsaken till undanröjandet 

visas i Figur 6. Bland personerna i studien är det är högre andel som fått undanröjt villkor på grund av 

underkända utandningsprov bland de som har diagnos än bland de som inte har det. Skillnaden är dock 

inte statistiskt signifikant vilket innebär att man inte, utifrån den här studien, kan påvisa någon 

generell skillnad mellan dessa grupper. 

 

 

Figur 6. Orsak till undanröjt villkor. Andel av personer med alkolås i två år som fått alkolåset 

undanröjt. 

I Figur 7 visas andel personer som fått nytt körkort utan villkor en viss tid efter rattfyllerihändelsen 

och man kan konstatera att andelen är lägre för personer med diagnos vid varje tidpunkt. Detta resultat 

är rimligt då personer som är alkoholberoende eller har ett alkoholmissbruk bör ha svårare uppvisa 

nykterhet som behövs för att få körkortstillstånd för nytt körkort beviljat. Andel personer som får 

tillbaks nytt körkort bland de som har diagnos är dock högre än för de som inte har alkolås och gjort 

sig skyldiga till grovt rattfylleri (Figur 5). 
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Figur 7. Andel personer som har fått nytt körkort utan villkor efter en viss tid från rattfyllerihändelsen. 

Alla förare som ursprungligen haft körkort med villkor om alkolås i två år (inklusive förare som under 

tiden fått undanröjt villkor). Personer med en uppföljningstid som är mindre än 6 månader efter 

avslutad villkorstid har exkluderats. 

 

Om man istället jämför personer med och utan diagnos (bland alla som har alkolås i två år) 0,5 år efter 

villkorstidens slut är det 51 procent av de med diagnos som har fått nytt körkort och 66 procent bland 

de utan diagnos, denna skillnad är statistiskt signifikant. 

 

3.7. Alkoholmarkörer 

Alkoholmarkörer används som en indikation på alkoholproblem och utgör en av grunderna för 

läkarens bedömning om personen har diagnosen alkoholmissbruk eller alkoholberoende. I Figur 8 

visas resultat från de prov som tas inför ansökan om alkolås. Resultaten är uppdelade på de som sedan 

får beslut om alkolås ett år respektive två år och på de som får diagnos eller inte (bland de med alkolås 

två år). De resultat som redovisas är andel underkända prov (där värdet överstiger det angivna 

referensvärdet). För en del personer saknas uppgifter om antingen provresultat eller referensvärde eller 

båda, dessa har inte tagits med i analysen. Andel saknade värden varierar mellan CDT och GT och 

mellan alkolås i ett och två år, men som mest är det 16 procent som saknas. Resultaten visar att 

andelen underkända prov är ungefär lika stor för de som får ett års och två års villkorstid, till och med 

något högre för de som får ett år. Detta resultat är något oväntat eftersom de som har en diagnos alla 

har två års villkorstid. När man jämför de, med två års villkorstid, som har diagnos och de som inte har 

det så ser man att andel underkända är högre bland de som får en diagnos. Cirka 28 procent av de med 

diagnos har underkänt på minst en av markörerna. Det innebär också att majoriteten av de som får en 

diagnos inte hade något underkänt prov avseende GT eller CDT.  
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Figur 8. Andel personer med underkända värden på alkoholmarkörerna CDT och GT. Prov taget inför 

ansökan om alkolås. De grå punkterna visar andel där minst en av markörerna är underkända.  

Eftersom det är relativt få kvinnor i materialet går det inte att generellt dela upp materialet efter kön 

och få tillförlitliga resultat. Om man slår ihop alla prov tagna inför ansökan om alkolås fås dock ett 

tillräckligt stort underlag för att jämföra män och kvinnor. Beräkningar visar att kvinnor har lägre 

andel (9 %) underkända CDT-prov än män (14 %). För GT var det ingen skillnad med avseende på 

kön, andel underkända prov var 11 procent för både män och kvinnor. 

Personer som har alkolås i ett år genomgår provtagning dels inför ansökan, dels under villkorstiden 

(två tillfällen). I Figur 9 visas resultat för alla som har värden för alla tre av dessa tillfällen, det är 70 

procent av alla med avseende på CDT och 65 procent av alla med avseende på GT. Det saknas således 

en hel del värden. Detta beror till viss del på att en del personer fått sitt villkor undanröjt innan de 

lämnat prov under villkorstiden, men det kan bara förklara en mindre del av de saknade värdena. 

Resultaten visar att andel underkända prov med avseende på CDT är ungefär lika stor vid alla tre 

tillfällen medan andel underkända med avseende på GT är lägre under villkorstiden än inför ansökan. 

 

Figur 9. Andel personer som har alkolås 1 år med underkända värden på alkoholmarkörerna CDT 

och GT. Prov taget inför ansökan om alkolås och under villkorstiden. Personer som har saknade 

värden för minst ett av provtillfällena har exkluderats. 
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När man har alkolås med två års villkorstid tas inga prover avseende alkohol under villkorstiden, utan 

först inför ansökan om körkortstillstånd för nytt körkort. Om man har en fastställd beroendediagnos 

ska man i regel lämna åtta prov, i övriga fall fyra. För att jämföra andel underkända prov inför ansökan 

om alkolås och inför ansökan om körkortstillstånd har vi delat upp gruppen med diagnos i de som har 

lämnat fyra respektive åtta prov. Vi har också endast tagit med de som har resultat från prov vid alla 

tillfällen (inför ansökan om alkolås och inför ansökan om körkortstillstånd). Detta har vi gjort för att 

resultaten vid varje tidpunkt ska baseras på samma individer och därmed bli jämförbara. Detta medför 

att personer som har genomfört till exempel tre eller fem prov inför ansökan om körkortstillstånd inte 

har tagits med. De flesta har dock resultat från just fyra eller åtta prov. Det bör också påpekas att 

jämförelsen bara får med de personer som ansökt om körkortstillstånd, eftersom det är de som lämnat 

in resultat på prover (det finns dock även en hel del personer som ansökt om körkortstillstånd men där 

det ändå inte noterats några prover). Resultatet från jämförelsen visas i Figur 10 (CDT) och Figur 11 

(GT). I båda grupperna som består av personer med diagnos (4 eller 8 prov) kan man se att andel 

underkända prov minskat under tiden med alkolås. För personer utan diagnos är andelen före och efter 

ungefär densamma, något lägre när det gäller CDT. För personer som inte ansökt om körkortstillstånd 

vet vi inte hur situationen utvecklats. 

 

Figur 10. Andel personer som har alkolås 2 år med underkända värden på CDT. Prov taget inför 

ansökan om alkolås och inför ansökan om körkortstillstånd för nytt körkort. Personer som har 

saknade värden för minst ett av provtillfällena har exkluderats. 
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Figur 11. Andel personer som har alkolås 2 år med underkända värden på GT. Prov taget inför 

ansökan om alkolås och inför ansökan om körkortstillstånd för nytt körkort. Personer som har 

saknade värden för minst ett av provtillfällena har exkluderats. 

Slutligen visas i Figur 12 andel underkända prov bland personer som inte haft alkolås utan haft 

körkortet helt återkallat. Dessa personer har endast lämnat prov inför ansökan om körkortstillstånd. 

Resultaten visar på en relativt låg andel underkända prov. Dessa resultat representerar dock endast en 

liten del av alla som haft återkallelsetid på sitt körkort eftersom det endast finns notering om prov för 

drygt åtta procent av dessa förare. Den låga andelen prov beror bland annat på att många som har 

återkallelsetid ett år inte behöver inkomma med prov för att ansöka om körkortstillstånd och att det är 

många med återkallelsetid två år som inte inkommit med någon ansökan inom uppföljningstiden för 

den här studien. Men det saknas också notering om prov i en del fall där dessa borde finnas. 

 

Figur 12. Andel personer som inte haft alkolås med underkända värden på CDT respektive GT. Prov 

taget inför ansökan om körkortstillstånd för nytt körkort. Personer som har saknade värden för minst 

ett av provtillfällena har exkluderats. 
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4. Diskussion och slutsatser 

Syftet med den här studien har varit att beräkna hur många som ansöker om och beviljas alkolås efter 

rattfylleri, samt att följa både dem med och dem utan alkolås under villkors- respektive återkallelsetid. 

4.1. Deltagande i systemet med alkolås efter rattfylleri 

Resultaten visar att andel som beviljas alkolås efter rattfylleri av alla som får körkortet återkallat på 

grund av alkoholrattfylleri är cirka 30 procent. Det är en ökning från försöksperioden då cirka 11 

procent deltog (Bjerre m. fl., 2006). Förändringarna som gjordes då alkolås efter rattfylleri blev ett 

permanent system verkar därmed ha varit framgångsrika och lett till ett ökad deltagande. Andelen 

deltagare kan också anses relativt högt i en internationell jämförelse. I USA varierar andel deltagare 

mellan 10 och 20 procent enligt Marques m. fl. (2010). Uppskattningar från Kanada visar att 4 av 13 

provinser och territorier har högre andel än 30 procent (Chamberlain, 2013). Det är dock svårt att 

jämföra med andra länder eftersom det inte alltid framgår tydligt hur man har beräknat andelen och 

vilka som omfattas av programmen. En utvärdering från Nederländerna visar att andelen deltagare i 

deras alkolåsprogram var så högt som 48 procent (Houwing, 2016). Detta program vänder sig dock 

endast till en begränsad grupp, nämligen de som gjorts sig skyldiga till rattfylleribrott för första 

gången och har en blodalkoholkoncentration över 1,3 promille (de över 1,8 promille får dessutom 

genomgå en läkarundersökning för att fastställa att de inte är alkoholberoende)9.  

Andel deltagare ökar med ökande ålder fram till åldersgruppen 45–54 år och minskar sedan igen (se 

Figur 1). Bland personer som är 75 år eller äldre är andelen cirka 10 procent, jämfört med cirka 35 

procent i gruppen 45–54 år (notera dock att det endast är ett fåtal personer som är 75 år eller äldre 

bland de som åkt fast för rattfylleri). Anledningen till att det är olika andel deltagare i olika åldrar 

skulle kunna bero på att de yngre och äldre inte är lika beroende av körkort för till exempel sitt arbete 

eller för att kunna skjutsa andra, jämfört med de i medelåldern. Majoriteten av alla som lagförs för 

rattfylleribrott är män, men andelen skiljer sig något mellan de som har och de som inte har alkolås. 

Bland de som inte har alkolås är det 17 procent kvinnor och 83 procent män och bland de som har 

alkolås är fördelningen 13 procent kvinnor och 87 procent män. 

Det är också stor skillnad i andel deltagare beroende på vilken alkoholkoncentration man hade vid 

rattfylleribrottet. Bland de med minst 1 promille är andel deltagare 42 procent, medan den är 22 

procent bland de som hade under 1 promille alkohol. En möjlig förklaring till detta är att de med högre 

alkoholkoncentration har mer att vinna på att ha alkolås eftersom de annars, i regel, får vara utan 

körkortet i två år, mot ett år för de med lägre alkoholkoncentration. De som får två års återkallelsetid 

och inte har alkolås måste också göra om förarprovet för att få ett nytt körkort efter återkallelsetidens 

slut, det behövs inte i övriga fall (speciella regler gäller dock om man har prövotid på sitt körkort). 

Bland de som inte har alkolås efter rattfylleri var det tre procent som inte var berättigade att söka på 

grund av omständigheter som Transportstyrelsen kände till vid tiden för rattfyllerihändelsen. De flesta 

var alltså berättigade att söka, men det kan framkomma saker i ansökan som gör att den inte blir 

beviljad (t.ex. bruk av narkotika). Resultaten visar att sex procent av de som inte hade alkolås hade 

skickat in en ansökan men inte fått den beviljad. Oftast berodde det dock på att ansökan var 

ofullständig eller att personen själv ville avbryta ansökningsprocessen. Endast en procent av alla 

skickade in en fullständig ansökan som blev avslagen (alla på grund av narkotikabruk). Det går, från 

den här studien, inte att säga hur stor andel som har möjlighet att få delta i systemet med alkolås efter 

rattfylleri, om de hade skickat in en fullständig ansökan. Det bör dock vara en majoritet av alla som får 

                                                      

9 Det nederländska programmet är för närvarande stängt för nya deltagare efter ett beslut av deras Council of 

State. 
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körkortet återkallat för alkoholrattfylleri, vilket tyder på att det finns potential att öka deltagandet från 

de 30 procent som den här studien visar.  

4.2. Händelser under villkorstid och tid till beslut om nytt körkort 

Under villkorstiden kan deltagarna få förlängd villkorstid (gäller de med alkolås i ett år) eller få 

villkoret undanröjt, vilket innebär att man inte får fortsätta köra med alkolås. Bland de som från början 

har alkolås i ett år är det nio procent som får förlängd villkorstid (på grund av att de fått diagnosen 

alkoholberoende eller alkoholmissbruk), och åtta procent som får villkoret undanröjt. Bland de som 

från början har alkolås i två år är det 16 procent som får körkortet undanröjt och drygt en procent som 

fått ändrat från två till ett år eller fått tillbaks det ordinarie körkortet efter att rattfylleribrottet 

behandlats i domstol. Detta innebär att 83 procent av deltagarna återstår när villkorstiden är slut, både 

bland de som ursprungligen fick ett års respektive två års villkorstid. Av dessa har nästan alla (cirka 

96 %) av de som hade alkolås i ett år fått körkortstillstånd om nytt körkort beviljat inom ett halvår 

efter villkorstidens slut. Motsvarande andel för de med alkolås i två år är 72 procent (se Tabell 11). 

Det är rimligt att det är en ganska stor skillnad mellan dessa grupper, eftersom det är en mer 

omfattande process att ansökan om körkortstillstånd efter två år. Efter ett års villkorstid behövs i regel 

inga prover tas med avseende på alkohol och narkotika, men efter två år krävs minst fyra prov med 

avseende på alkohol och två med avseende på narkotika (ibland krävs också betydligt fler prov). 

Proven får dessutom inte tas för tätt så det är en tidsmässig ganska lång process att uppfylla kraven för 

att få körkortstillstånd beviljat om man har haft alkolås i två år. I den gruppen finns också ett flertal 

personer som har fått diagnosen alkoholberoende eller -missbruk och som kan ha svårt att uppfylla de 

krav som ställs på nykterhet för att få ett nytt körkort. 

För de som inte har haft alkolås efter rattfylleri, utan en tid då körkortet varit återkallat, är det stor 

skillnad mellan de som hade en alkoholkoncentration under 1 promille respektive på 1 promille eller 

mer, vid rattfylleribrottet. Av de senare var det knappt 30 procent som fått körkortstillstånd om nytt 

körkort beviljat vid uppföljningstidens (den tid personerna följs i studien) slut. Detta kan jämföras med 

80 procent för de som hade under 1 promille. De som har minst en promille alkohol i blodet vid 

rattfylleribrottet får i regel två års återkallelsetid, mot ett år för övriga. Det gör att uppföljningstiden 

efter återkallelsetidens slut är kortare för den förra gruppen. Andelen som får beviljat körkortstillstånd 

skulle säkert öka med en längre uppföljningstid men skillnaden mot de som hade under 1 promille 

alkohol är ändå betydande. En anledning till skillnaden kan vara att de som har mer än ett års 

återkallelsetid måste genomgå ett godkänt förarprov för att få ett nytt körkort, vilket kan göra att man 

tvekar om att ansöka om körkortstillstånd. I regel behöver dessa personer också, i större utsträckning 

än de som har ett års återkallelsetid, lämna prov med avseende på alkohol och narkotika i samband 

med ansökan om körkortstillstånd. Av alla personer som ursprungligen beviljades alkolås är det över 

90 procent (alkolås 1 år) respektive knappt 70 procent (alkolås 2 år) som fått nytt körkort vid 

uppföljningstidens slut.  

4.3. Diagnos och alkoholmarkörer 

I det läkarintyg som lämnas i samband med ansökan om alkolås anges om personen bedöms ha 

diagnosen alkoholberoende eller -missbruk. Alla personer med en diagnos får som regel två års 

villkorstid. Av alla med alkolås i två år är det 31 procent som har en diagnos. Den vanligaste 

diagnosen är alkoholberoende vilket 20 procent har, medan 11 procent har diagnosen alkoholmissbruk. 

Andelen kvinnor är högre bland de som har en diagnos än de som inte har en diagnos. Bland de som 

inte har alkolås görs ingen bedömning om eventuell diagnos och därför vet vi inte hur det ser ut bland 

alla som begår rattfylleribrott. Resultaten visar dock att, bland de som inte har alkolås, är andelen 

kvinnor högre i gruppen som har BAC ≥ 1 promille än i gruppen med lägre BAC. Detta kan tyda på att 

kvinnor som begår rattfylleribrott har alkoholproblem i större utsträckning av vad männen har, men 

det är något som behöver studeras vidare. 
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Om man jämför de med och utan diagnos visar resultaten att det inte är någon skillnad med avseende 

på hur ofta man får villkoret undanröjt. Däremot är det en viss skillnad när det gäller hur många som 

får ett nytt körkort efter villkorstiden. Bland personer utan diagnos är det 66 procent som fått nytt 

körkort ett halvår efter villkorstidens slut, jämfört med 51 procent för de med diagnos. 

Två stycken alkoholmarkörer är obligatoriska vid ansökan om alkolås och körkortstillstånd, GT och 

CDT. Dessa markörer mäts i blod och om värdet överstiger ett referensvärde är det en indikation på att 

man har alkoholproblem. Analysen av dessa prov visar dock att de flesta som får diagnosen 

alkoholberoende eller -missbruk inte har haft förhöjda värden på GT eller CDT. Det är också en hel 

del personer som har förhöjda värden på någon av alkoholmarkörerna men inte bedöms ha någon av 

diagnoserna. Resultaten visar också att det är ungefär lika stor andel med förhöjda värden bland de 

som beviljas alkolås i ett år och de som beviljas två år. Sammantaget tyder detta på att andra faktorer 

än alkoholmarkörerna har stor inverkan när läkaren bedömer om en person har ett alkoholberoende 

eller alkoholmissbruk (läkaren kan ha tagit även andra prov, men detta känner vi inte till då de inte 

finns med i datamaterialet). 

4.4. Studiens begränsningar 

Resultaten i den här studien baseras på vad som händer med de personer som själva valt att ansöka 

eller inte ansöka om alkolås efter rattfylleri. Skillnaden mellan de som har och de som inte har alkolås 

kan därför bero både på inverkan av att ha alkolås och att det är personer med vissa egenskaper som 

väljer att ansöka om alkolås. De som väljer att ansöka har förmodligen större behov av att kunna köra 

bil eller annat fordon men också bättre ekonomiska resurser. Det krävs också en relativt stor insats från 

den enskilde föraren för att ansöka om alkolås vilket innebär att de som har alkolås är personer som 

mår tillräckligt bra för att orka ta sig igenom den processen. För att kunna bedöma effekter av endast 

alkolåset skulle man behövt göra ett försök där personer som får körkortet återkallat på grund av 

rattfylleri slumpmässigt delas in i två grupper, en som får körkort med villkor om alkolås och en som 

får körkortet helt återkallat. 

Det finns också osäkerheter i resultaten som beror på brister i datamaterialet. Materialet är framtaget 

baserat på Transportstyrelsens ärendehanteringssystem. Detta har medfört att det krävts ett omfattande 

manuellt arbete att både söka ut de relevanta personerna och att överföra uppgifter från ärende-

hanteringssystemet till ett datamaterial som går att analysera. Det är naturligt att det kan bli fel i en 

sådan manuell överföring. Vi kan inte heller utesluta att uppgifterna i själva systemet är felaktigt 

inskrivna eller att man missat att föra in vissa uppgifter. Som exempel så saknas en hel del värden när 

det gäller alkoholmarkörer. Ibland har det också gått väldigt lång tid från till exempel rattfylleri-

händelsen till beslut om alkolås, men eftersom vi inte vet allt som skett däremellan så är det svårt att 

bedöma om tiden är rimlig eller inte. Det förekommer också orimligt korta tidsperioder mellan vissa 

händelser. En hel del av oklarheterna har kunnat rättats till efterhand men det återstår fortfarande en 

del tveksamheter. I stort bedöms dock materialet vara tillförlitligt och eventuella felaktigheter bedöms 

inte vara så stora att de påverkar studiens slutsatser.  

4.5. Fortsatt forskning 

Den här studien har främst fokuserat på hur stort deltagandet i alkolås efter rattfylleri är och vad som 

händer efter rattfylleribrottet och under villkors- respektive återkallelsetiden. I en kommande studie 

skulle man i mer detalj behöva studera vad som händer när det är dags att ansöka om körkortstillstånd 

om nytt körkort. Om ansökan inte beviljas, vad är anledningen till detta och vad händer sedan? 

Ansöker dessa personer på nytt och så fall efter hur lång tid? Vad är anledningen till att så många inte 

ansöker om tillstånd, speciellt bland de som inte har alkolås och en alkoholkoncentration på minst 1 

promille vid rattfyllerihändelsen? En ökad kunskap om varför det är så stora skillnader i hur många 

som får nytt körkort efter villkors- eller återkallelsetiden skulle kunna användas som ett underlag för 

att eventuellt förbättra processen.  
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Ett annat område som behöver studeras närmare är hur läkarna ställer diagnos med avseende på 

alkoholberoende och -missbruk. De obligatoriska alkoholmarkörerna CDT och GT är bara en del av 

bedömningen och resultaten visar att de flesta som får en diagnos inte har underkända värden på dessa 

markörer. Det är också en del som har underkända prov men inte bedöms ha någon diagnos. Det är 

mycket möjligt att dessa bedömningar är korrekta men det vore intressant att undersöka vilka andra 

bedömningsgrunder som används och om det är stor skillnad mellan olika läkares bedömning. Skiljer 

sig bedömningen mellan kvinnor och män? För den enskilde kan det ha stor betydelse om man får en 

diagnos eller inte både när det gäller hur länge man behöver ha alkolås och möjligheten att få nytt 

körkort. Det kan även få betydelse för eventuell behandling.  

För att förklara skillnaden i tid till beslut om alkolås mellan de som får ett år och två års villkorstid 

behöver man i mer detalj studera vad som händer efter rattfyllerihändelsen. Viktiga variabler är tid 

från rattfyllerihändelse till att föraren skickar in ansökan, när man blir underrättad om lagakraftvunnen 

dom eller strafföreläggande, om den ansökan som kommer in är fullständig eller behöver kompletteras 

och hur lång Transportstyrelsens handläggningstid är. 

4.6. Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar resultaten från studien att: 

• Cirka 30 procent av alla som fick körkortet återkallat på grund av alkoholrattfylleri beviljades 

alkolås, 10 procent beviljades alkolås i ett år och 20 procent beviljades alkolås i två år. 

• 83 procent av deltagarna i systemet med alkolås efter rattfylleri fanns kvar i systemet när 

villkorstiden var slut, både bland de som ursprungligen fick ett års och de som fick två års 

villkorstid. 

• En majoritet av de som lagförs för rattfylleribrott är män. Männen utgjorde 87 procent av de 

som hade alkolås och 83 procent av de som inte hade alkolås. 

• Totalt 31 procent av deltagarna med alkolås i två år har fått diagnosen alkoholberoende eller -

missbruk (alla med diagnos som beviljats alkolås får två års villkorstid). Bland de utan alkolås 

är andelen okänd. 
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