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Referat
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.
Systemet med alkolås efter rattfylleri har utvärderats i tre olika delstudier: en registerstudie, en
enkätstudie och en intervjustudie. I den här slutrapporten redovisas en sammanfattning av resultaten
från alla tre delstudier. Syftet med utvärderingen var dels att beräkna hur stor andel som deltar i
systemet, men också att öka förståelsen om varför man väljer eller inte väljer alkolås efter rattfylleri
och att studera individernas upplevelse av systemet. Resultaten från studierna visar bland annat att:
•

Cirka 30 procent av alla som fick körkortet återkallat på grund av alkoholrattfylleri ansökte om
och beviljades alkolås.

•

Både deltagare och icke deltagare i alkolåsprogrammet upplevde en förbättrad hälsa när det gått ett
tag efter rattfyllerihändelsen och de rapporterade också en minskad alkoholkonsumtion.

•

Det största hindret för att öka deltagandet i systemet med alkolås efter rattfylleri är kostnaden, men
det finns även andra orsaker som bidrar till att man inte ansöker.

•

Många deltagare upplevde brister i informationen från Transportstyrelsen.

•

Totalt 31 procent av deltagarna med alkolås i två år har fått diagnosen alkoholberoende eller
alkoholmissbruk.
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Abstract
Since January 1, 2012, there is a permanent alcohol interlock program for drink driving offenders in
Sweden. The Swedish Transport Agency is responsible for the program. The interlock program has
been evaluated in three studies: a register-based study, a questionnaire study, and an interview study.
This final report summarizes results and conclusions from all three studies.
The aim of the evaluation was to estimate the participation rate, but also to increase the understanding
of why one chooses or does not choose to participate and to study the individual's experience of the
program. The results from the studies show that:
•

The participation rate of the program was about 30 percent.

•

Both participants and non-participants in the interlock program experienced an improved
health when they were asked a while after the drink driving offence and they also reported a
reduced alcohol consumption.

•

The largest barrier to increase the participation rate in the program is the cost, but there are
also other reasons that prevent drivers to apply.

•

Many participants experienced shortcomings in the information from the Transport Agency,
both regarding the application process and regarding the mandatory parts of the program.

•

About 31 percent of the participants in the two-year program had the diagnosis alcohol abuse
or alcohol dependence.
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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 har pågått under perioden 2014–2018 och omfattar tre olika
delar: enkätstudie, intervjustudie och registerstudie. Våra kontaktpersoner vid Transportstyrelsen har
varit Elisabet Kandell-Eriksson och Pär-Ola Skarviken.
De tre delstudierna har tidigare publicerats i VTI notat 35-2016, VTI notat 16-2017 och VTI notat
5-2018. I den här slutrapporten redovisas en sammanfattning av resultaten från alla tre delstudier.
Utvärderingen planerades och startades av Susanne Gustafsson som också var projektledare fram till
våren 2017. Åsa Forsman tog sedan över som projektledare när Susanne övergick till NTF. De som i
huvudsak har arbetat i projektet är: Åsa Forsman (enkät- och registerstudie), Susanne Gustafsson
(enkät- och intervjustudie) och Jonna Nyberg (intervjustudie).
Ett stort antal övriga personer har också bidragit till studiens genomförande. Till att börja med vill vi
rikta ett stort tack till alla som besvarade frågeformulären i enkätstudien och alla som deltagit i
intervjustudien och som därmed gjort dessa studier möjliga. Vi vill också tacka de handläggare på
Transportstyrelsen som har gått igenom ett stort antal ärenden och skapat det datamaterial som är
underlag till registerstudien.
Tack också till Anders Hedåberg, Transportstyrelsen, som var med i början av projektet och bidrog till
att vi kunde få data till registerstudien, Gunilla Sörensen, VTI, som kodade inkomna enkäter, samt
Jonas Ihlström och Jörgen Larsson, båda VTI, som granskat de tidigare publicerade notaten.

Linköping, april 2018

Åsa Forsman
Projektledare
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Kvalitetsgranskning
Granskningsseminarium har genomförts 20 april 2018 där Sonja Forward, VTI, var lektör. Åsa
Forsman har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Astrid Linder har därefter
granskat och godkänt publikationen för publicering 13 juni 2018. De slutsatser och rekommendationer
som uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning.

Quality review
Review seminar was carried out on 20 April 2018 where Sonja Forward, VTI, reviewed and
commented on the report. Åsa Forsman has made alterations to the final manuscript of the report. The
research director Astrid Linder examined and approved the report for publication on 13 June 2018.
The conclusions and recommendations expressed are the authors’ and do not necessarily reflect VTI’s
opinion as an authority.
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Sammanfattning
Utvärdering av alkolås efter rattfylleri. Sammanfattande slutrapport
av Åsa Forsman (VTI), Susanne Gustafsson (NTF, tidigare VTI) och Jonna Nyberg (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 alkoholmissbruk får två års villkorstid. Övriga får ett års villkorstid. Från och med 1 mars 2018 gäller delvis
nya regler, bland annat för de som har fått diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk, men
detta behandlas inte här.
Systemet med alkolås efter rattfylleri har utvärderats i tre olika delstudier: en registerstudie (Forsman,
2018), en enkätstudie (Gustafsson och Forsman, 2016) och en intervjustudie (Gustafsson och Nyberg,
2017). I den här slutrapporten redovisas en sammanfattning av resultaten från alla tre delstudier.
Ett mål med det permanenta systemet för alkolås var att deltagandet skulle vara högre än i den
försöksverksamhet som pågick 1999–2011. Syftet med utvärderingen var därför dels att beräkna hur
stor andel som deltar i systemet, men också att öka förståelsen om varför man väljer eller inte väljer
alkolås efter rattfylleri och att studera individernas upplevelser. Syftet har inte varit att studera effekter
av systemet med avseende på återfall i rattfylleribrott, detta studerades tidigare under försöksverksamheten.
I alla tre delstudier studeras både personer som har alkolås efter rattfylleri och de som inte har det.
Registerstudien inkluderade totalt 3 511 personer: 506 med alkolås i ett år, 1 042 med alkolås i två år
och 1 963 utan alkolås. Resultaten i enkätstudien baseras på knappt 1 100 svar (200 i gruppen med
alkolås 1 år, 489 med alkolås i 2 år och 408 utan alkolås). Svarsfrekvensen varierade mellan grupperna
och var 45 procent bland de som hade alkolås och 28 procent bland de som inte hade alkolås. Slutligen
var det 31 personer som deltog i intervjustudien: 10 personer med alkolås i ett år, 11 personer med
alkolås i två år och 10 personer som inte haft alkolås efter rattfylleri.
Resultaten från studierna visar att:
•

Cirka 30 procent av alla som fick körkortet återkallat på grund av alkoholrattfylleri ansökte om
och beviljades alkolås. Det innebär att målet att deltagandet skulle vara högre i det permanenta
systemet jämfört med försöksperioden, har uppnåtts. I försöksperioden var deltagandet 11 procent.

•

Både deltagare och icke deltagare i alkolåsprogrammet upplevde en förbättrad hälsa när det gått ett
tag efter rattfyllerihändelsen och de rapporterade också en minskad alkoholkonsumtion. Störst
förbättring kunde man se hos deltagare med två års villkorstid. Resultaten ska dock tolkas
försiktigt eftersom de bygger på självrapporterade uppgifter, och eftersom bortfallet i enkätstudien
var stort.

•

Det största hindret för att öka deltagandet i systemet med alkolås efter rattfylleri är kostnaden, men
det finns även andra orsaker som bidrar till att man inte ansöker. En orsak är att man är rädd att bli
utpekad som alkoholist och en annan den psykiska påfrestning som man förväntar sig i samband
med både ansökan och tiden med alkolås.

•

Många deltagare upplevde brister i informationen från Transportstyrelsen, både med avseende på
ansökningsprocessen och de obligatoriska momenten under tiden med alkolås. Det är viktigt med
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tydlighet, inte minst med tanke på att många som begått ett rattfylleribrott befinner sig i en svår
situation och därför överlag kan ha svårt att ta till sig information.
•

De olika momenten i sig upplevdes också som besvärliga av en del deltagare, till exempel att hitta
läkare med rätt kompentens och att genomföra provtagningar i rätt tid.

•

Tiden från rattfyllerihändelse till beslut om alkolås kan bli relativt lång. För de som fick beslut om
ett års villkorstid var mediantiden drygt 2,5 månader och efter cirka 4 månader hade 75 procent
fått beslut. För de som fick beslut om två års villkorstid var mediantiden från rattfyllerihändelse
till beslut cirka 4 månader och efter drygt 7 månader hade 75 procent fått beslut. Tiden från
rattfyllerihändelse till beslut räknas inte in i villkorstiden och man bör därför se över om den går
att korta ner. Det kan annars upplevas som orättvist att de som inte väljer alkolås har möjlighet att
få tillbaks sitt körkort tidigare än de som väljer alkolås.

•

83 procent av deltagarna i systemet med alkolås efter rattfylleri fanns kvar i systemet när
villkorstiden var slut, både bland de som fick ett års villkorstid och bland de som fick två år. Av
dessa hade 96 procent respektive 72 procent fått nytt körkort beviljat ett halvår efter villkorstidens
slut. Bland de som inte deltagit i systemet tog det i genomsnitt längre tid att få nytt körkort
beviljat. Vid uppföljningstidens slut (vilket var minst ett halvår efter återkallelsetiden hade
upphört) var det drygt 60 procent som fått nytt körkort beviljat.

•

Alla personer som får diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk och blir beviljade alkolås
får två års villkorstid. Totalt var det 31 procent av deltagarna som beviljats alkolås i två år som
hade en diagnos. Med de nya regler som trädde i kraft 1 mars 2018 måste dessa personer numera
styrka sin nykterhet under en avhållsamhetsperiod på minst sex månader innan de kan bli beviljade
ett körkort med villkor om alkolås.

Sammanfattningsvis är det mycket som är bra med systemet och det finns en tacksamhet över att få
möjlighet att fortsätta köra efter rattfylleribrottet. Men det finns också en hel del som kan förbättras för
att underlätta deltagandet. Under utvärderingens gång har det också framkommit saker som behöver
studeras vidare. Exempel på detta är hur läkarna ställer diagnos med avseende på alkoholberoende och
alkoholmissbruk, och om det går att korta ner tiden utan körkort mellan rattfyllerihändelsen och
beviljat alkolås.
Slutligen har effekter av systemet med alkolås med avseende på återfall i rattfylleri och inblandning i
alkoholrelaterade olyckor, inte studerats i den här utvärderingen. Detta gjordes utförligt under
försöksverksamheten och positiva resultat från den utvärderingen var en av anledningarna till att man
införde ett permanent system. Dagens permanenta system är dock annorlunda på flera punkter än
systemet under försöksperioden och det är också en större andel som deltar. Det skulle därför vara
värdefullt att upprepa effektutvärderingen för att se effekterna av det nu aktuella systemet.
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Summary
Evaluation of a Swedish alcohol interlock program for drink driving offenders. Final report
by Åsa Forsman (VTI), Susanne Gustafsson (NTF, formerly VTI) and Jonna Nyberg (VTI)

Since January 1, 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 oneyear program. As of March 1, 2018, some new rules apply, mainly regarding those with the diagnosis
alcohol abuse or alcohol dependence. However, these new rules are not considered here.
The interlock program has been evaluated in three studies: a register-based study (Forsman, 2018), a
questionnaire study (Gustafsson and Forsman, 2016), and an interview study (Gustafsson and Nyberg,
2017). This final report summarizes results and conclusions from all three studies.
One goal of the permanent interlock program was that the participation rate should be higher than in a
trial period that took place in 1999–2011. The aim of the evaluation was therefore to estimate the
participation rate, but also to increase the understanding of why one chooses or does not choose to
participate and to study the individual's experience of the program. The effectiveness of reducing
recidivism in drink driving during the program are not evaluated here but was studied in the trial
period.
Both participants and non-participants in the interlock program were included in all three studies. The
register-based study included a total of 3,511 drivers: 506 from the one-year program, 1,042 from the
two-year program and 1,963 non-participants. The results of the questionnaire study were based on
almost 1,100 respondents (200 from the one-year program, 489 from the two-year program and 408
non-participants). The response rate varied between the groups and was 45 percent among the
participants and 28 percent among non-participants. Finally, the interview study included 31
respondents: 10 from the one-year program, 11 from the two-year program and 10 non-participants.
The results from the studies show that:
•

The participation rate of the program was about 30 percent. This means that the goal of higher
participation in the permanent program compared with the trial period has been achieved. The
participation rate in the trial period was about 11 percent.

•

Both participants and non-participants in the interlock program experienced an improved health
when they were asked a while after the drink driving offence and they also reported a reduced
alcohol consumption. The largest improvement could be seen among participants in the two-year
program. However, the results should be interpreted carefully since they are based on self-reported
data and because of the large non-response rate in the questionnaire study.

•

The largest barrier to increase the participation rate in the program is the cost, but there are also
other reasons that prevent drivers to apply. One reason is the fear of being regarded as a person
with alcohol problems and another reason is the mental strain that the drivers expect both during
the application process and during the program.

•

Many participants experienced shortcomings in the information from the Transport Agency, both
regarding the application process and regarding the mandatory parts of the program. It is very
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important that the information is clear, especially since many of those that have committed a drink
driving offence are in a difficult situation.
•

The different parts of the program, such as finding a doctor with the right specialty and taking
blood samples in time, are also found difficult by some participants.

•

The time from the drink driving offence until the program application is approved can be
relatively long. The median time is about 2.5 months (75% of the applications were approved
within 4 months) for those that are assigned to the one-year program, and about 4 months (75% of
the applications were approved within 7 months) for those assigned to the two-year program. This
time is not included in the time of the program and it is important to evaluate if it could be
reduced. Participants in the program might otherwise find it unfair that those that do not
participate have the possibility to get their driver’s license back sooner than participants do.

•

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. 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 was 72 percent. Among the nonparticipants, the time until a renewed license was longer. At the end of the study period (at least
six months after the withdrawal time), a little more than 60 percent had received approval for a
new license by the Transport Agency.

•

About 31 percent of the participants in the two-year program had the diagnosis alcohol abuse or
alcohol dependence (all drivers that received a diagnosis were assigned to the two-year program).
The new rules that applies from March 1, 2018, states that these drivers now must show sobriety
for a period of at least six months before they can be accepted in the interlock program.

In summary, the program works relatively well and helps many people to continue their everyday
lives. However, there are also several things that can be improved to facilitate participation. During the
course of the evaluation, questions have emerged that need further study. One example is how doctors
diagnose alcohol abuse and alcohol dependence. Another example is if the time without a driver’s
license between the offence and program approval, can be reduced.
Finally, the effect of the program on recidivism and crash involvement, have not been studied in this
evaluation. This was done during the trial period and good results from that evaluation was one of the
reasons for introducing the permanent program. However, the permanent program is different in
several ways comparing with the trial period and the participation rate is also higher. It would
therefore be valuable to repeat the evaluation to study the effects of the current program.
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1.

Inledning

År 1999 påbörjades en försöksverksamhet i Sverige med alkolås som alternativ till körkortsåterkallelse
vid rattfylleribrott. Försöket startade i tre län men utvidgades år 2003 till att gälla hela Sverige.
Erfarenheter från denna försöksverksamhet ledde sedan till ett permanent system som började gälla 1
januari 2012. I och med starten på försöksverksamheten 1999 blev Sverige det första landet i Europa
med ett så kallat alkolåsprogram (Houwing, 2016). Efter Sverige följde Finland 2005 (permanent från
2008) och på senare år har också Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna1, Polen och Österrike
infört alkolåsprogram. I USA, Kanada och Australien är alkolåsprogram mer utbrett än i Europa och
förekommer i de flesta delstater/territorier (Filtness m.fl., 2015). I USA startade de första programmen
så tidigt som på 1980-talet (Beirness och Marques, 2004).
Det som är gemensamt för programmen i olika länder är att förare, efter ett rattfylleribrott, har
möjlighet att köra fordon som är utrustade med alkolås. Utformningen av programmen kan dock se
väldigt olika ut. En del program är obligatoriska och något man döms till i domstol, medan andra är
frivilliga alternativ till körkortsåterkallelse. Programmen vänder sig också till olika grupper, till
exempel alla som haft över en viss alkoholkoncentration vid rattfylleribrottet eller återfallsförbrytare.
Programmen har också olika längd och en del är kombinerade med rehabilitering eller kortare
riskutbildningar, medan andra bara innefattar själva alkolåset. För mer information om program i olika
länder, se till exempel Filtness m.fl. (2015), Houwing (2016) och Vehmas och Löytty (2013). Nedan
beskrivs hur det svenska programmet utvecklats från försöksverksamhet till permanent system.

1.1.

Försöksverksamhet

Försöksverksamheten pågick 1999–2011. Försöket startade i Västerbottens, Stockholms och
Östergötlands län och omfattade då endast installation i personbil. År 2003, när försöket började gälla
för hela landet, utvidgades försöket till samtliga fordonskategorier utom motorcyklar och mopeder.
Villkorstiden (tiden man har alkolåset installerat) var två år för samtliga deltagare och var tredje
månad fick man genomgå provtagning och läkarbesök. Reglerna för att få vara kvar i programmet var
strikta och under andra året var man tvungen att leva så pass nyktert att testade alkoholmarkörer inte
visade förhöjda värden (SCB, 2005). Personerna stod själva för kostnaden att delta i försöket, drygt 50
000 kr per person för tvåårsperioden.
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 de 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.
Utvärderingarna visade också 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 bland de som fullföljde försöket. Resultaten visade till exempel att ingen av de som fullföljde
försöket lagfördes för rattfylleribrott under försökets gång, medan återfallsfrekvensen efter försöket
var 1,8 procent per år. I kontrollgrupperna utan alkolås (det fanns två stycken kontrollgrupper) var
återfallsfrekvensen under tiden utan körkort 4,4 respektive 3,7 procent per år. Efter att man fått
tillbaka sitt körkort var återfallsfrekvensen i kontrollgrupperna 4,0 respektive 2,5 procent per år. Det
kan också konstateras att bland de som inte fullföljde försöket så var återfallsfrekvensen efter att man
fått tillbaka sitt körkort också hög, 4,3 procent per år.

1

Det nederländska programmet är för närvarande stängt för nya deltagare efter ett beslut av deras Council of
State.
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Även utvärderingar av alkolåsprogram i andra länder visar att programmen leder till lägre återfallsrisk,
speciellt under tiden programmet pågår (se Elder m.fl., 2011, för en systematisk genomgång).
Under den tid som försöksverksamheten pågick gjordes också en intervjustudie med personer som
dömts till rehabilitering efter rattfylleribrott (Forward m.fl., 2007). Djupintervjuer genomfördes med
11 personer varav 5 också hade alkolås. Resultaten visade att de flesta var relativt positivt inställda till
alkolås för dömda rattfyllerister. Några ansåg dock att alkolås borde sättas in i alla bilar eftersom de då
skulle känna sig mindre utpekade. Flera av de intervjuade hade också avstått från alkolås på grund av
kostnaden.

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 för de som inte
har alkolås och att det blivit lägre kostnader för individen att delta i systemet. 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.
En annan viktig skillnad är att det nu också är möjligt att få ett års villkorstid, inte bara två år som
tidigare. Villkorstiden är två år för de som tillhör minst en av följande tre grupper: (1) har gjort sig
skyldiga till grovt rattfylleri, (2) har gjort sig skyldiga till upprepade fall av rattfylleri till följd av
alkoholförtäring de senaste fem åren, eller (3) har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk2.
Övriga får ett års villkorstid. Ett rattfylleribrott ska bedömas som grovt om alkoholkoncentrationen i
blodet är minst 1,0 promille, om föraren annars har varit avsevärt påverkad, eller om framförandet av
fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten3.
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 webbplats4.
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

2

Nyligen antog riksdagen ett regeringsförslag om ändring i körkortslagen (1998:488) som innebär att personer
med alkoholmissbruk eller alkoholberoende inte kan beviljas körkort med villkor om alkolås utan att först ha
styrkt varaktig nykterhet under en avhållsamhetsperiod på minst sex månader. Den nya lagen gäller från 1 mars
2018. Bakgrunden till ändringen är ett krav från Europeiska kommissionen som anser att Sverige inte har
uppfyllt sina skyldigheter med avseende på de medicinska kraven i körkortsdirektivet.
3

Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

4

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/foretag-ochsjukvard/sjukvard/alkolas/Leverantorsinformation/
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(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

För att studera hur det permanenta systemet med alkolås efter rattfylleri fungerar, fick VTI i uppdrag
av Transportstyrelsen att genomföra en utvärdering. Utvärderingen består av tre delstudier: en
enkätstudie, en intervjustudie och en registerstudie. Delstudierna är publicerade i Gustafsson och
Forsman (2016), Gustafsson och Nyberg (2017) samt Forsman (2018). Den här slutrapporten
innehåller en sammanfattning av resultaten från de olika delstudierna.
Det övergripande syftet med utvärderingen 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 försöksverksamheten. I detta ingår också att
förstå varför man väljer eller inte väljer alkolås efter rattfylleri och individernas upplevelse av
systemet. Syftet är också att närmare förstå individens perspektiv när det gäller till exempel ansökan,
läkarbesök, provtagningar och alkolåsutrustningen. Några exempel på frågeställningar är:
•

Är utformningen av systemet med alkolås efter rattfylleri bra eller bör något i utformningen
ändras vad gäller till exempel information, läkarbesök, provtagningar eller kostnader?

•

Hur har alkolåsen fungerat rent tekniskt?

•

Hur har alkolåset respektive avsaknaden av körkort påverkat personers hälsa, arbetsliv,
familjeliv och sociala liv?

I uppdraget från Transportstyrelsen ingick inte att studera effekten av att ha alkolås med avseende på
återfall i rattfylleribrott. I tidigare utvärderingar, både från försöksverksamheten och från andra länder,
har man konstaterat att alkolåsprogram generellt leder till att de som har alkolås mer sällan återfaller i
rattfylleribrott än de som inte har alkolås. Att effekten inte studerats måste ändå ses som en
begränsning eftersom utformningen av nuvarande system skiljer sig från den tidigare utformningen,
vilket kan ha påverkat återfallsrisken.
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2.

Metod

I det här kapitlet ges en övergripande beskrivning av metoden, för detaljer om de tre delstudierna
hänvisas till tidigare notat (Forsman, 2018; Gustafsson och Forsman, 2016; Gustafsson och Nyberg,
2017). Inledningsvis ges dock en beskrivning av vad som händer efter ett rattfylleribrott.

2.1.

Beskrivning av systemet med alkolås efter rattfylleri

När ett rattfylleribrott upptäcks 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. 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 (dvs. två års
återkallelsetid om man gjort sig skyldig till grovt rattfylleri, till upprepade fall av rattfylleri de senaste
fem åren, eller har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk, i övrigt ett års återkallelsetid).
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 (kunskapsprov och körprov), vilket man kan göra först när körkortstillståndet
har beviljats. Det behöver inte göras i övriga fall.
Notera att villkorstiden för de som har alkolås börjar först när man beviljas det villkorade körkortet.
Det betyder att tiden tills man kan få tillbaka sitt vanliga körkort blir längre för de med alkolås än för
de utan, givet att man har samma villkors-/återkallelsetid.
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 man har sex minuter på sig att utföra
blåset om man kör bil och 15 minuter om man kör motorcykel eller moped.
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 (kraven skiljer
sig åt beroende på om man beviljas alkolås i ett eller två år och beroende på om man har en diagnos
eller inte, se avsnitt 2.1.1). Dessa prov, tillsammans med läkarens bedömning, ska sedan redovisas i ett
läkarintyg. Två alkoholmarkörer är obligatoriska, CDT5 (kolhydratfattigt transferrin) och GT6
(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 helhetsbedömning. Narkotika testas genom urin och/eller hårprov.
Om läkaren, i samband med ansökan om alkolås, bedömer att personen har alkoholmissbruk eller
alkoholberoende får personen en villkorstid på två år, om övriga krav på alkolås är uppfyllda. Om

5

För mer information om CDT, se
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/Trafikmedicin/trafikmedicinskanyheter/Varfor-ar-CDTvardet-forhojt-/
6

För mer information om GT, se
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjermissbrukochberoende/sokiriktlinjerna/befaratlangvarigthogtinta
gaval

16

VTI rapport 978

narkotika upptäcks kan man inte beviljas alkolås efter rattfylleri (reglerna har dock nyligen ändrats, se
även inledningen).
En ansökan om alkolås 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. Om ansökan
beviljas måste man installera ett alkolås inom fyra veckor från villkorstidens början.
Mer om vad som händer efter att man ertappats för rattfylleri finns att läsa på Transportstyrelsens
webbsidor7.

2.1.1.

Provtagning under villkorstiden

Det som beskrivs här 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.
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
två år behöver i regel också fortsätta lämna prov under en uppföljningsperiod efter att nytt körkort har
erhållits.
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, provtagning som krävs för dessa personer.

2.2.

Övergripande metodbeskrivning

Utvärderingen är uppdelad i tre delstudier som kompletterar varandra. I registerstudien följs ett antal
individer från att de ertappats för rattfylleri med avseende på alkohol, tills att de har möjlighet att få ett
nytt körkort. Exempel på händelser som studeras är om man ansökt eller inte om alkolås, om man fått
villkoret undanröjt (innebär att man inte längre får köra fordon med alkolås och att man istället får en
återkallelsetid på körkortet som motsvarar återstående villkorstid) och om man ansökt om körkortstillstånd för att få ett nytt körkort. Vidare studeras hur många som får diagnosen alkoholmissbruk eller
alkoholberoende och om de skiljer sig från de som inte får någon diagnos samt resultat för olika
alkoholmarkörer.
I enkätstudien ställs frågor om sådant som inte framkommer från registerstudien, till exempel kring
hälsa, sysselsättning och alkoholkonsumtion. Det ställs också frågor om varför man valt eller inte valt
att ansöka om alkolås, om hur man klarat sig utan alkolås och om alkolåsets funktion.
I intervjustudien behandlas liknande frågeställningar som i enkätstudien med syftet att få en fördjupad
förståelse för de intervjuades upplevelser och val.

7

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/
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2.2.1.

Datamaterial och urval

De personer som följs i registerstudien och deltagarna i enkät- och intervjustudien har erhållits från
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.
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. Detta urval användes både till att
rekrytera intervjupersoner och som grund för enkätutskick, enligt beskrivning nedan.
Urvalet från W3D3 användes också till registerstudien. Urvalet gjordes i slutet av 2014/början av 2015
och då påfördes de uppgifter som fanns tillgängliga i systemet om till exempel rattfyllerihändelsen,
ansökan om alkolås, eventuell förändrad villkorstid eller undanröjt villkor och resultat från
provtagning avseende alkohol och narkotika. Sedan uppdaterades materialet vid två tillfällen
(2015/2016 och januari–februari 2017) för att föra in nya uppgifter som tillkommit.
För att beräkna andel deltagare, som en del i registerstudien, användes också ett utdrag ur
Vägtrafikregistret (VTR) från år 2013–2015. VTR är ett register över alla fordon och
körkortsinnehavare i Sverige och det är Transportstyrelsen som ansvarar för registret.

2.2.2.

Enkätstudien

Två frågeformulär togs fram, ett var riktat till dem som hade alkolås efter rattfylleri och ett till dem
som inte hade alkolås. Enkäterna skickades sedan ut till det urval som Transportstyrelsen tillhandahållit, med följande begränsningar. Personer som var med i intervjustudien och personer som tackat
nej till att vara med i intervjustudien togs bort. Enkäter skickades sedan ut till alla resterande personer
bland de som hade alkolås (485 med alkolås i ett år och 1 065 med alkolås i två år). De utan alkolås
var så många att enkäter endast skickades till en slumpmässigt vald delmängd av dessa (1 492
stycken). Totalt skickades 3 042 enkäter och 83 av dessa kom tillbaka som postreturer eller på grund
av att personen var avliden.
Utskicket av enkät tillsammans med följebrev och svarskuvert skedde 2015-04-14. Efter knappt en
månad skickades en påminnelse med nytt följebrev, enkät och svarskuvert. Svarsfrekvensen varierade
mellan de som hade och de som inte hade alkolås. Andelen svarande var högst bland dem som hade
alkolås i två år, 47 procent. Bland dem som hade alkolås i ett 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. Totalt antal svar i de olika grupperna var 200 (alkolås 1 år),
489 (alkolås 2 år) och 408 (ej alkolås).

2.2.3.

Intervjustudien

Deltagare till intervjustudien rekryterades främst i Östergötlands, Jönköpings och Skåne län.
Rekryteringen gjordes med hjälp av brev som skickades ut till de personer i urvalet som bodde i de
utvalda länen. Det visade sig dock svårt att rekrytera personer som inte hade alkolås. För denna grupp
gjordes därför ett nytt urval från ärendehanteringssystemet (W3D3) med personer som registrerats för
rattfylleri efter 30 juni 2014, och det gjordes även en utökning till andra geografiska områden. Totalt
skickades 50 förfrågningar till vardera gruppen med alkolås (de med alkolås i ett år respektive de med
alkolås i två år), och 355 förfrågningar till personer utan alkolås. Det slutgiltiga antalet deltagare i
intervjustudien blev 10 personer med alkolås i ett år, 11 personer med alkolås i två år och 10 personer
utan alkolås (10 i varje grupp var önskemålet från början).
Intervjuerna var halvstrukturerade vilket innebar att en intervjuguide med tematiska områden
användes. Men intervjuaren kunde även ställa följd- och fördjupningsfrågor utifrån den intervjuades
18
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svar och resonemang. Intervjuerna genomfördes antingen i deltagarnas hem eller i en bokad lokal och
tog i genomsnitt mellan 1 och 1½ timme. Intervjuerna genomfördes februari–augusti 2015.
För att få kunskap om hela processen med alkolås efter rattfylleri och dess effekter gjordes 2–3
uppföljande telefonintervjuer (med ungefär ett halvårs mellanrum) efter den första djupintervjun.
Telefonintervjuerna har byggt på den första, fysiska, intervjun varför frågorna varierat mellan olika
deltagare med anledning av deras olika berättelser och erfarenheter från de föregående intervjuerna.
De uppföljande telefonintervjuerna har genomförts med varje person så länge som det funnits ny
information från den pågående processen mot ett körkort utan alkolåsvillkor, alternativt ett körkort för
dem som inte haft alkolås.

2.2.4.

Registerstudien

Efter vissa databearbetningar bestod materialet till registerstudien av totalt 3 511 personer: 506 med
alkolås i ett år, 1 042 med alkolås i två år och 1 963 utan alkolås. 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.

2.3.

Redovisning av resultaten

I resultatdelen sammanfattas resultaten från de tre delstudierna. Det redovisas inga nya resultat som
inte finns med i de underliggande notaten, men ibland kan tabeller och figurer ha ändrats något för att
passa in. Sammanställningen är organiserad efter olika moment som sker efter en rattfyllerihändelse
och inom varje moment presenteras resultat från de delstudier som är relevanta.
När det gäller resultat från intervjustudien har vi valt att inte ta med citat i den här framställningen,
utan endast en sammanfattande beskrivning av informanternas svar och resonemang. Citat finns dock
med i det tidigare publicerade notatet (Gustafsson och Nyberg, 2017).
Resultaten för de som inte har alkolås redovisas ibland för gruppen som helhet och ibland utifrån
återkallelsetidens längd (ett år eller två år). I enkätstudien har respondenterna själva angett
återkallelsetidens längd. I registerstudien är denna dock inte känd, istället delas gruppen upp efter de
som har under 1,0 promille och de som har 1,0 promille och högre. 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 alkoholhalt under 1,0 promille får två år.

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

I det här kapitlet redovisas resultat från alla tre delstudierna. Resultaten från de olika studierna varvas
med varandra, i syfte att presentera utvärderingen som en helhet, oavsett metod. Det framgår dock av
redovisningen från vilken studie de olika resultaten kommer. För att ytterligare tydliggöra var
resultaten är hämtade kallas deltagarna i intervjustudien för informanter och deltagarna i enkätstudien
för respondenter.

3.1.

Ålder, kön och alkoholkoncentration vid rattfyllerihändelsen

Resultat från registerstudien visar att majoriteten av alla som gjort sig skyldiga till rattfylleribrott är
män, men andelen skiljer sig något mellan olika grupper (Tabell 1). Andelen är lägst, 80 procent,
bland de som inte har alkolås och hade en alkoholkoncentration i blodet (BAC) på minst 1 promille
vid rattfyllerihändelsen. Högst är andelen bland de som har alkolås med ett års villkorstid. 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 1. Andel och antal kvinnor och män bland de som har och de som inte har alkolås efter
rattfylleri. Källa: registerstudien.
Alkolås 1 år

Alkolås 2 år

Ej alkolås (BAC<1)

Ej alkolås (BAC≥1)

Andel kvinnor

10 % (n=53)

15 % (n=152)

15 % (n=2051)

20 % (n=1221)

Andel män

90 % (n=453)

85 % (n=890)

85 % (n=1 1311)

80 % (n=5021)

1

Om man räknar ihop antal personer utan alkolås blir det 1 960 vilket skiljer sig något från de 1 963 som anges i
metodavsnittet. Det beror på att alkoholkoncentration saknas för 3 personer och därför har dessa exkluderats här.

Åldersfördelningen visar att den största gruppen förare i materialet är de mellan 45 och 54 år, följt av
gruppen mellan 55–64 år (Figur 1). Resultaten visar också att ytterst få personer som är 75 år eller
äldre har gjort sig skyldiga till rattfylleribrott. Om man jämför med den totala körsträckan i de olika
åldersgrupperna8 ser man att främst gruppen 18–24 år och i viss mån gruppen 45–54 år, är
överrepresenterade bland de som gjort sig skyldiga till rattfylleribrott. Det betyder att det är relativt
sett fler som döms för rattfylleribrott i dessa åldersgruppen än vad som motiveras utifrån deras
körsträcka. På motsvarande sätt är åldersgrupperna 35–44 och 75– underrepresenterade bland
rattfylleridömda.
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 (Figur 1). De som inte har alkolås är mer
jämnt fördelade över åldersgrupperna, även här är det dock få som är 75 år eller äldre.

8

Resultat från den nationella resvaneundersökningen (RES) avseende år 2011–2016.
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Alkolås 1 år

Alkolås 2 år

Ej alkolås (BAC<1)

25-34

45-54
Ålder

Ej alkolås (BAC≥1)

35 %
30 %

Andel

25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
-24

35-44

55-64

65-74

75-

Figur 1. Åldersfördelning för olika grupper med och utan alkolås efter rattfylleri. Källa:
registerstudien.

Medelåldern hos personerna i registerstudien är 48,4 år respektive 46,6 år hos de med alkolås i ett eller
två år. Bland personer utan alkolås är medelåldern 45,0 år.
I enkätstudien har respondenterna med alkolås ungefär samma könsfördelning som i registerstudien
(respondenterna i enkätstudien är en delmängd av de som följs i registerstudien). Bland de utan alkolås
fick alla kvinnor en enkät (eftersom de var relativt få), medan det gjordes ett urval av männen.
Resultaten från enkätstudien viktas dock så att resultaten är representativa för könsfördelningen i
ursprungsmaterialet. Det innebär i det här fallet att svaren från männen får en högre vikt än svaren från
kvinnorna, eftersom männen hade en lägre sannolikhet att komma med i enkätstudien. När det gäller
ålder så är respondenterna i enkätstudien i genomsnitt några år äldre än i registerstudien. Medelåldern
bland respondenterna var drygt 50 år.
Informanterna i intervjustudien var också i huvudsak män. Bland de med alkolås i ett år var samtliga
män. Bland de med alkolås i två år var åtta av elva män och bland de utan alkolås var åtta av tio män.
Totalt var det alltså fem kvinnor bland de 31 informanterna. Medelåldern bland informanterna med
alkolås var relativt hög, 60 år för de med ett års villkorstid och 58 år för de med två år. Bland de utan
alkolås var medelåldern 53 år vilket är ungefär samma som för respondenterna i enkätstudien men
något högre än i registerstudien. Det var dock stor spridning i ålder bland informanterna, från 23 till 82
år.
I Tabell 2 visas hur de som har alkolås i ett respektive två år fördelar sig över olika alkoholkoncentrationsnivåer (resultat från registerstudien). 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. Ett
fåtal personer (3 %) har fått alkolås i ett år trots att de hade 1 promille alkohol eller mer i blodet vid
rattfyllerihändelsen. Anledningen till detta är okänt. Eventuellt kan dessa ha dömts till rattfylleri av
normalgraden trots alkoholkoncentrationen, men det är inget som har bekräftats. 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.
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Tabell 2. Fördelning efter alkoholkoncentration vid rattfyllerihändelsen. Personer med alkolås efter
rattfylleri. Källa: registerstudien.
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 %

3.2.

Deltagande och ansökan

Ansökan om alkolås görs till Transportstyrelsen på en speciell ansökningsblankett9. I ansökningsblanketten 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 alkoholmissbruk 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.

3.2.1.

Andel deltagare i alkolås efter rattfylleri

Resultat som baseras på uttag ur Vägtrafikregistret visar att det är cirka 30 procent, av alla som har
gjort sig skyldiga till rattfylleribrott med avseende på alkohol, som ansöker om alkolås och får
ansökan beviljad. 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. Resultat från registerstudien visar att utöver dessa 30
procent är det cirka sex procent i gruppen utan alkolås som ansökt om alkolås men inte fått ansökan
beviljad. Den främsta anledningen till att ansökan inte blev beviljad var att läkarintyg saknades eller
att ansökan av någon annan anledning inte var komplett.
I Tabell 3 och Figur 2 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.
När det gäller ålder ser man en ökande andel deltagare upp till åldersgruppen 45–54, sedan minskar
andelen igen (Figur 2). 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.

9

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/alkolas-efter-rattfylleri/ansokan-omkorkort-med-villkor-om-alkolas/
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Tabell 3. Andel deltagare bland kvinnor och män samt hos förare under och över 1 ‰ alkohol (BAC) i
blodet vid rattfyllerihändelsen. Källa: registerstudien.
Andel personer med alkolås efter rattfylleri

1

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 %

Totalt antal i grundmaterialet för registerstudien som har alkolås i ett eller två år.

Andel deltagare

1 år

2 år

1 år + 2 år

40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
-24

25-34

35-44

45-54
Ålder

55-64

65-74

75-

Figur 2. Andel deltagare i systemet med alkolås efter rattfylleri för olika åldersgrupper. Ålder vid
rattfyllerihändelsen. Källa: registerstudien.

3.2.2.

Anledning till att ansöka om alkolås efter rattfylleri

Respondenterna i enkätstudien fick ange de viktigaste skälen till att de ansökte om alkolås. Flera svar
kunde anges. Resultaten har delats upp efter om man arbetar eller inte eftersom det kan påverka 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 3. Dessa skäl har även angetts av de som ej
arbetar vilket skulle kunna bero på att de är arbetssökande som behöver körkort för ett kommande
arbete. Bland de som inte arbetar är dock de viktigaste skälen att körkortet behövs för att kunna ha ett
socialt liv och en meningsfull fritid, samt för inköp. Det är också en del som angett som skäl att slippa
göra nytt förarprov, även om det inte hör till allra viktigaste skälen. Nytt förarprov behöver man göra
om man inte har alkolås och en återkallelsetid på mer än ett år.
Ytterligare analyser visade att anledningarna till att ansöka om alkolås var relativt lika för de med
alkolås i ett år och de med alkolås i två år. Störst skillnad var att personer med alkolås i ett år sällan
angivit skälen Slippa nytt förarprov och Minska alkoholproblem. Detta är rimligt eftersom dessa
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personer förmodligen inte skulle behöva göra något nytt förarprov även om de inte hade alkolås och
eftersom ingen av de har fått diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk.
Arbetar

Arbetar ej

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Figur 3. De viktigaste skälen till att ansöka om alkolås. Flera svarsalternativ kunde anges. Arbetar =
anställd eller egen företagare. Alkolås 1 år och 2 år. Källa: enkätstudien.
I intervjuerna framkom att behovet av körkort och bil är stort för flera av informanterna. Körkortet och
bilen är det som får vardagslivet att fungera med arbete, ärenden och skjutsning av anhöriga: ”dagens
samhälle kräver bil”, som en informant uttrycker det. För flera handlar det om att kunna ta sig till och
från arbetet eftersom de bor där kollektivtrafikens utbud inte är tillräckligt. En informant menar till
exempel att han hade övervägt att inte ansöka om alkolås efter rattfylleri om han hade bott mer
centralt. Flera är också beroende av att kunna köra bil i sitt arbete till exempel för att träffa kunder, och
hade man inte valt alkolås skulle man ha förlorat arbetet och därmed sin inkomst.
Även de informanter som inte arbetar, så som pensionärer och arbetslösa, upplever ett stort behov av
bil för att kunna göra ärenden av olika slag och för att hjälpa anhöriga med skjuts.
Det finns också de informanter som menar att de egentligen skulle klara av att vara utan körkort under
återkallelsetiden, men vanan att köra bil och den livskvalitet som det innebär gjorde att man ändå
ansökte om alkolås. Behovet av att vara självständig och oberoende av andra ses som viktiga faktorer.
För några av informanterna har tvånget att genomföra nytt förarprov varit påverkande i valet att
ansöka om alkolås efter rattfylleri. Det handlar både om att det kan vara svårt att klara förarprovet och
att det kan bli väldigt dyrt om man har flera behörigheter.

3.2.3.

Anledning till att inte ansöka om alkolås efter rattfylleri

Bland de informanter som inte hade alkolås efter rattfylleri är kostnaden den främsta anledningen till
att man inte ansökt. Flera av dessa informanter känner en stor frustration över att inte ha kunnat
bekosta alkolås efter rattfylleri, eftersom avsaknaden av bil och körkort har fått stora konsekvenser för
deras liv. För några av informanterna var den förväntade psykiska belastningen i samband med alkolås
efter rattfylleri, med till exempel läkarundersökningar och provtagningar, bidragande faktor till varför
man inte ansökte. Alkolås efter rattfylleri ses som en ytterligare psykisk påfrestning, utöver den som
själva rattfyllerihändelsen inneburit. Alkolås anses även kunna innebära en känsla av att få en
”alkoholiststämpel”.
Några informanter har uppfattat alkolås efter rattfylleri som en krånglig process som även tar ganska
mycket tid i anspråk (ansökan, läkarbesök och provtagningar, tömningar av loggdata, ansökan om
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körkortstillstånd). Både att det är krångligt och att det tar tid har varit bidragande orsaker till att man
inte har ansökt om villkorat körkort.
Ytterligare en förklaring till varför informanter inte ansökt om alkolås efter rattfylleri är att det inte
finns något övervägande behov av körkort.
Resultat från enkätstudien om de viktigaste skälen att inte ansöka ligger väl i linje med det som
framkommit i intervjustudien. De vanligaste skälen som framkom var:
•

Det kostar för mycket att ha alkolås efter rattfylleri (64 procent)

•

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

•

Klarar mig bra utan körkort (26 procent)

Från registerstudien vet man också att en del inte är berättigade att söka eftersom de vid
rattfyllerihändelsen till exempel inte hade rätt körkortsbehörighet för det fordon man framförde eller
att man använt narkotika i tillägg till alkohol. Dessa är dock relativt få, cirka 3 procent av de som inte
har körkort med villkor om alkolås.

3.2.4.

Tid till beviljad ansökan

Det är möjligt att ansöka om körkort med villkor om alkolås direkt efter polisens ingripande och senast
tid att ansöka är fyra veckor efter att man blivit underrättad om lagakraftvunnen dom eller
strafföreläggande.
Registerstudien visar att för förare som blivit beviljade körkort med villkor om alkolås i ett år så är
mediantiden från rattfyllerihändelsen till Transportstyrelsens beslut 80 dagar. 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.
Av intervjustudien konstateras att tidsspannet mellan rattfyllerihändelse och tillgång till villkorat
körkort kan skilja sig markant informanterna emellan. Medan några fick det villkorade körkortet inom
1–3 månader efter rattfyllerihändelsen kunde det för andra handla om ett halvår eller ett helt år. Några
lyfter emellertid att även om själva ansökningsprocessen tog tid så gick det relativt fort att få beslutet
om alkolås efter inskickad ansökan. Orsakerna till de längre tidsspannen, mellan ett halvår och ett år,
är av olika karaktär. Det kan handla om att informanten mådde så pass dåligt av situationen att han
eller hon inte riktigt kunde ta tag i ansökningsprocessen. Men det kan också handla om problem med
att få till stånd ett läkarintyg: det har tagit tid att hitta en godkänd läkare och några har även upplevt
själva kontakten med läkaren som problematisk. För några av informanterna berodde tidsfördröjningen
på att de väntade på domstolens beslut om rattfylleri. De hade således inte haft vetskap om att ansökan
om alkolås kan ske direkt efter rattfyllerihändelsen, när de bara är misstänkta för rattfylleri.
Tiden från rattfyllerihändelsen till beviljad ansökan påverkar också den totala tiden tills man kan få
tillbaka ett körkort utan villkor, eftersom villkorstiden börjar räknas först när ansökan beviljas. Detta
gör att tiden det tar innan man kan ansöka om körkortstillstånd för nytt körkort blir längre för de med
alkolås än de utan. Resultat från intervjustudien visar att flera av informanterna med alkolås inte har
varit medvetna om detta från början, utan att det är något de upptäckt under processens gång. Att inte
få tillgodogöra sig tiden i väntan på alkolåset upplevdes av flera som orättvist och man kände sig
felaktigt behandlad.

3.2.5.

Finansiering av deltagande

Resultat från enkätstudien visar att det finns flera olika sätt att finansiera sitt deltagande även om det
vanligaste är att betala direkt med egna pengar, Tabell 4. En del respondenter har lånat pengar och det
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förekommer också att arbetsgivaren betalar. 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 köpt begagnade alkolås.
I intervjustudien framkommer att i de fall där arbetsgivaren betalat har det handlat om tjänstebilar, och
att informanten är beroende av bil för att kunna utföra sitt yrke.
Tabell 4. Hur respondenterna betalat sitt deltagande i systemet med alkolås efter rattfylleri. Flera svar
kunde anges. Källa: enkätstudien.
Alkolås 1 år

Alkolås 2 år

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 %

Betalar direkt med egna pengar

3.3.

Information i systemet med alkolås efter rattfylleri

En fråga i enkätstudien handlade om hur man fått information om möjligheten till alkolås. Flera
alternativ gavs och i Figur 4 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”10. 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 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 resultat är svårt att förstå. En möjlig förklaring skulle kunna vara att de utan alkolås
som upplever att de inte fått någon information från Transportstyrelsen (och därmed kanske inte
känner till möjligheten med alkolås) inte heller har svarat på enkäten. Detta tyder i så fall på en
snedvridning bland de svarande men vi kan inte utesluta andra förklaringar.
Bland dem som har alkolås är det bara cirka 40 procent som angett att de fått skriftlig information från
Transportstyrelsen, trots att denna information ska ha skickats till alla berörda. En möjlig förklaring
kan vara att man har tagit in information från flera olika håll och därför inte kommer ihåg brevet från
Transportstyrelsen. Cirka en fjärdedel har 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.
Det förekom också att respondenterna fick information om alkolås via vänner/bekanta/släktingar,
advokat eller kriminalvården.

10

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/alkolas/produkter/trans-068--alkolasefter-rattfylleri_webb_2017-06-14.pdf
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Figur 4. De sätt på vilket respondenterna fått information om möjligheten till alkolås efter rattfylleri.
Flera svar kunde anges och i figuren visas andel som fyllt i ”ja”. TS=Transportstyrelsen.
Omkring 15 procent av respondenterna anser att Transportstyrelsens information om möjligheten att
ha alkolås efter rattfylleri varit otillräcklig, se Figur 5. 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. Bland de som inte har alkolås är det en
större andel som svarat Vet ej/kan ej svara än bland de som har alkolås. Det kan bero på att de inte
varit intresserade av att ansöka om alkolås och därför inte tagit del av informationen.
Otillräcklig

Delvis tillräcklig

Tillräcklig

Vet ej/kan ej svara

100 %
90 %
80 %
70 %
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50 %
40 %
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20 %
10 %
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1 år
2 år alkolås 1 år
2 år alkolås 1 år
2 år alkolås
Möjlighet

Ansökan

Kostnad

Figur 5. Respondenternas synpunkter på Transportstyrelsens inledande information om möjligheten
att ha alkolås efter rattfylleri, Transportstyrelsens information om hur man ansöker respektive
Transportstyrelsens informatiom om kostnaden.
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Av naturliga skäl är det en relativt stor andel av dem utan alkolås som inte kan ge några synpunkter på
Transportstyrelsens information om alkolåsinstallation, läkare och provtagningar, se Figur 6. Bland
dem med alkolås är det omkring en fjärdedel som anser informationen vara otillräcklig om hur man
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.
Otillräcklig

Delvis tillräcklig

Tillräcklig

Vet ej/kan ej svara
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2 år alkolås 1 år
2 år alkolås
Alkolås, Installatör

Läkare

Provtagningar

Figur 6. 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.
Resultat från intervjustudien ger en del förklaringar till vad det är som brister i informationen. De
intervjuade har själva fått söka reda på läkare med specialistkunskaper som uppfyller Transportstyrelsens krav. I några fall har informanten fått tips från Transportstyrelsen om att man kan kontakta
sin vårdcentral. Några av informanterna uppger att de sökte på Internet, medan andra ringde runt till
vårdcentral och/eller privata läkare på hemorten. I ett fall fick informanten tips om läkare via sin
advokat.
I flera fall innebar letandet efter läkare att man hänvisades vidare, och i intervjuerna uttrycks många
gånger en frustration kring letandet efter läkare. Skamkänslor och en kaotisk livssituation, i
kombination med stress över att hitta rätt läkare och skicka läkarintyg i tid för ansökan beskrivs av
flera informanter.
När det gäller att hitta godkända leverantörer av alkolås har informanten i flera fall sökt information på
Internet (Transportstyreslens webbplats eller på Körkortsportalen11). Bland informanterna finns även
de som direkt vände sig till ett serviceställe, varpå de valde det alkolås som de blev rekommenderade
av personalen. Informanterna har också själva varit ålagda att ta reda på vilka serviceställen som
installerar alkolåsen, även om några uppger att de har fått tips från sin kontaktperson på
Transportstyrelsen. Flera uppger att det inte var helt lätt att hitta information om godkända alkolås och
installatörer, och i några fall hade informanten antingen missat att det måste vara en auktoriserad firma
som installerar det godkända alkolåset, eller trott att det gått bra med ett ”vanligt” alkolås.

11

Körkortsportalens information finns numera, vid denna rapports utgivande, på Transportstyrelsens och
Trafikverkets webbplatser.
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3.4.

Händelser under villkorstiden

De som har alkolås med ett års villkorstid kan få villkorstiden förlängd till två år 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 5). Ytterligare åtta procent
av de med ett års villkorstid fick villkoret undanröjt vilket innebär att man inte längre får köra fordon
med alkolås och att man 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 tillbaka
körkortet vid dom som fallit efter beslut om alkolås. Dessa får då ett nytt körkort utan villkor om
alkolås. 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. Det finns flera möjliga orsaker till att
man får villkoret undanröjt, till exempel användning av narkotikaklassat preparat, underkända
utandningsprov, nytt rattfylleribrott eller att man inte skickat in det läkarintyg som krävs under
villkorstiden (se Forsman, 2018, för mer detaljer). Villkoret kan också undanröjas på egen begäran av
deltagaren. Sammantaget innebär händelserna att 83 procent av deltagarna återstår när villkorstiden är
slut, både bland de som ursprungligen fick ett års respektive två års villkorstid.
Tabell 5. Sammanfattning av händelser under tiden med alkolås. Källa: registerstudien.
Händelser

Alkolås 1 år, antal och (andel)

Alkolås 2 år, antal och (andel)

506 (100 %)

1 048 (100 %)

Fått tillbaka körkort efter dom

0

6 (1 %)

Fått ändrat från 2 till 1 år1

-

7 (1 %)

Fått förlängt från 1 till 2 år

442 (9 %)

-

Fått villkoret undanröjt

42 (8 %)

164 (16 %)

Återstående deltagare

420 (83 %)

871 (83 %)

Deltagare från början

1 Kan
2

bero på att brottet bedöms vara av normalgraden istället för grovt vid prövning i domstolen.

Varav 2 senare fått villkoret undanröjt.

3.5.

Hur man upplever att klara sig utan körkort under återkallelsetiden

I enkätstudien fick de som inte hade alkolås efter rattfylleri svara på hur de upplever att deras liv är
eller har varit utan körkort. Det var 17 procent som angav att de klarar sig bra utan körkort, 38 procent
klarade sig ganska bra och 44 procent upplever att de inte klarade sig bra.
Drygt hälften av respondenterna anger att de under tiden utan körkort i större utsträckning använder
kollektivtrafik, se Figur 7. Ungefär samma andel har svarat att de går eller cyklar mer samt att de är
mer beroende av andra. Respondenterna fick också frågan om det förekom att de ändå körde, fast de
inte hade 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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Figur 7. 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. Källa: enkätstudien.
Konsekvenserna av att inte ha körkort diskuterades även under intervjuerna. För några hade detta
medfört att man inte längre kunde resa till släktingar och vänner i samma omfattning som tidigare.
Transportproblematiken innebar även att flera av informanterna fick göra avkall på fritidssysselsättningar man tidigare haft.
För några av informanterna fungerade transporterna ändå, med hjälp av anhöriga. Men det har känts
besvärligt att be om hjälp, vara beroende av andra och att inte själv kunna erbjuda skjuts. Några av
informanterna använder kollektivtrafik, men påpekar att det inte är smidigt då man ska handla, eller att
det tar för lång tid och är för krångligt. För de som bor centralt och har nära till anhöriga och vänner
har återkallelsetid och avsaknad av körkort däremot inte haft så stor påverkan på livet. Påverkan på
sysselsättning beskrivs närmare i avsnitt 3.8 nedan.

3.6.

Alkolåsets användning och funktion

Vid tiden för intervju- respektive enkätstudien fanns tre godkända alkolås att användas efter rattfylleri
(ACS12, Dräger13 och Malux14). I intervjuerna framkom att informanterna inte hade kunskaper om de
olika märkena av alkolås, istället blev man till exempel rekommenderad ett märke av personalen på
servicestället, alternativt valde det som man först kom i kontakt med via sökningar på Internet. För
några var det en kostnadsfråga – man hade inte råd att köpa Dräger, utan valde SmartStart från Malux
som man kan hyra. I intervjustudien var det en jämn fördelning mellan användandet av Dräger och
Malux, och endast en av informanterna hade ACS. Bland respondenterna i enkätstudien är Dräger det
vanligaste alkolåset (används av 71 procent av de som har alkolås i ett år och 64 procent av de som har
alkolås i två år) följt av Malux (25 respektive 28 procent). ACS används av några få andelar (5
respektive 8 procent).

12

ACS LR från ALCOLOCK Sverige AB

13

Dräger Interlock XT från Dräger Safety Sverige AB

14

SmartStart SSI 20/20 från Malux Sweden AB
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Den sammantagna bilden av intervjumaterialet visar att installation, service och tömning av alkolåsen
(loggade data i alkolåset ska tömmas var sjätte månad) har upplevts som relativt problemfritt. De allra
flesta av informanterna är mycket nöjda med kontakten med personalen på serviceställena. Man får ett
trevligt bemötande och hjälp vid behov, om alkolåset av olika anledningar krånglar.
Däremot förekommer en del problem i användningen av alkolåset. I början var det flera av
informanterna som upplevde svårigheter att blåsa på rätt sätt (detta stöds av resultat från enkätstudien
som visade att 68 procent av Dräger-användarna och 86 procent av Malux-användarna minst någon
gång haft problem att blåsa på rätt sätt.) och de flesta upplevde att det var nervöst att blåsa under färd.
Dessa problem minskade dock med tiden, även om det för vissa kvarstod en oro över att blåsa vid färd
i vissa trafiksituationer, till exempel i innerstaden med kanske mycket trafik och trafikljus.
Även efter invänjningsperioden återstod vissa problem och de informanter som har Malux är mer
kritiska till alkolåsets funktion än de med Dräger. Den kritik som framförs berör i några fall själva
blåstekniken. Det finns också kritik om att bilen varit svårstartad med anledning av alkolåsets
känslighet för kallt och/eller varmt väder. Andra berättelser handlar om att ångor från spolarvätska
eller användning av munsköljningsmedel och parfym har försvårat start. En informant erfor också att
Malux i kombination med andra system i bilen skapade en spännings-problematik som gjorde bilen
svårstartad. I några fall har det rört sig om felaktigheter i programvaran. Även Dräger upplevs av en
del informanter som känsligt.
Resultat från enkätstudien visar på liknande resultat. 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
8. 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. Resultaten visar också att det totalt sett är en större andel av
Malux-användarna än av Dräger-användarna som har rapporterat att de haft problem åtminstone vid
något tillfälle.
När det gäller återblås under färd är det 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 sju procent som
anger att de alltid försöker stanna. En jämförelse mellan Dräger och Malux, visar inte på några
skillnader i hur man upplever det att blåsa när man kör.
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Figur 8. Upplevelse av problem med att få igång alkolåset av olika anledningar. Källa: enkätstudien.
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3.7.

Upplevelse av läkarbesök och provtagning

I avsnitt 3.3 beskrevs att många upplevde det svårt att få tag i en godkänd läkare till de obligatoriska
läkarbesöken och provtagningarna. Resultat från intervjustudien visar också på vissa problem i
kontakten med dessa läkare. Några av informanterna upplever i mer eller mindre grad en osäkerhet
vad gäller förtroendet för den läkare som sköter deras intyg och provtagningar. Exempelvis oroar man
sig för om läkaren verkligen skickar provsvaren till Transportstyrelsen, och att de gör detta i tid. En
informant berättar också att två olika läkare missade att skicka in läkarintyg till Transportstyrelsen,
vilket fick till påföljd att den villkorade tiden förlängdes. Det finns också de som upplever att läkaren
är oseriös och nonchalant. Detta skapar frustration eftersom man ser sig som mycket beroende av
läkaren.
Flera av informanterna har således mer eller mindre negativa erfarenheter av sina kontakter med
läkare. Men det finns också informanter som berättar om positiva erfarenheter. En informant upplevde
exempelvis att hans läkare ”styrde upp det hela”, bland annat genom att hjälpa informanten med att
reda ut viktiga datum. En annan informant berättar att hans läkare hade kontakt med kontaktpersonen
på Transportstyrelsen. Detta innebar en känsla av trygghet, speciellt då informanten var sent ute med
sitt första läkarintyg.
Hos de flesta av informanterna finns en förståelse för kontroller i form av läkarbesök och prover.
Däremot upplevs det som mycket förnedrande och förödmjukande att lämna narkotikaprov – man har
visserligen kört rattfull, men man är ingen ”knarkare”. Det var också få informanter som hade fått,
eller kom ihåg att de fått, information från Transportstyrelsen om att narkotikaklassade läkemedel inte
får användas när man har alkolås efter rattfylleri. Denna information har inte heller getts av läkare som
skrivit ut sådana läkemedel och samtidigt vetat om att personen har alkolås. Några informanter har
använt narkotikaklassade läkemedel, men efter information eller egen insikt, har de själva slutat
använda läkemedlet.

3.8.

Sysselsättning, hälsa och alkoholkonsumtion

3.8.1.

Förändringar i sysselsättning efter rattfyllerihändelsen

I Tabell 6 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 ett år har inga stora förändringar skett när det gäller sysselsättning.
Ungefär en tiondel (12 st.15) av dem som arbetade som anställda har gjort någon förändring (t.ex. ny
arbetsgivare, arbetssökande, pensionär). Lite större förändringar har skett bland de med alkolås i två år
och de utan alkolås. Till exempel kan man se att bland de med alkolås i två år som var anställda vid
rattfyllerihändelsen har en förändring 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 respondenterna 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.
Det bör dock noteras att orsaken till förändrad sysselsättning är okänd, det är inte säkert att till
exempel nya arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare beror på rattfylleribrottet och dess konsekvenser.
15

Alla dessa syns inte i Tabell 6 eftersom en del kategorier inte visas.
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Tabell 6. 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. Källa: enkätstudien.
Alkolås

Under perioden med alkolås respektive utan körkort

Anställd

Anställd

1
år

Vid
rattfyllerihändelsen

Nya
arb.uppgifter

Anställd
ny
arb.giv.

99

3

Egen
företagare

1

1

Långtidssjukskriven

1

Annat
eget
företag

Eget
företag

Långtids
sjukskriven
1

40

Arbetssökande
3

2

1

Pensionär

2
år

Vid
rattfyllerihändelsen

2

Egen
företagare

2

64

Långtidssjukskriven

1

Ej

191

1

Arbetssökande

Anställd

Vid
rattfyllerihändelsen

26
33

Pensionär

9

1

5

1

6

3

1

1

2

1

3

2

1

1

12

1
138

Egen
företagare

1

Långtidssjukskriven

1

Arbetssökande
Pensionär

2

2

Arbetssökande

Anställd

Pensionär

58
9

6
24

1

5
1

1

12

10

4

1

2

1

1

1

7

1

2

22
71

Även intervjustudien berörde den period utan körkort som uppstår mellan att körkortet återkallas i
samband med rattfyllerihändelsen och innan det villkorade körkortet beviljas. Under den perioden har
flera av de informanter som egentligen är beroende av bil i sitt arbete ändå kunnat fortsätta att arbeta.
Lösningen har varit omprioriteringar av arbetsuppgifter eller att man har valt andra färdsätt till och
från arbetet. Lösningar av detta slag sågs dock av informanterna som besvärliga. För några
informanter innebar rattfyllerihändelsen att man inte har kunnat arbeta överhuvudtaget, eftersom
arbetet i mer eller mindre grad innefattar bilkörning. I ett av dessa fall blev informanten, i vars yrke
det är ett krav att ha bil, arbetslös under de tre månader som han var utan körkort.
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3.9.

Förändringar i hälsa och alkoholkonsumtion efter
rattfyllerihändelsen

I det här kapitlet redovisas resultat från respondenternas och informanternas självskattade
hälsotillstånd och alkoholkonsumtion. Man bör dock beakta att dessa frågor, och kanske speciellt
frågorna om alkoholkonsumtion, kan upplevas som känsliga. Det har länge varit känt att personer har
en tendens att underrapportera beteenden som inte är socialt acceptabla, i det här fallet att ha en hög
alkoholkonsumtion (Wärneryd, 1990). Det finns därför en risk att alkoholkonsumtionen som
rapporteras i det här kapitlet är en underskattning.

3.9.1.

Allmänt hälsotillstånd

Respondenterna i enkätstudien bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som sämre vid tidpunkten strax
före rattfyllerihändelsen, än vid ifyllandet av enkäten (Figur 9). Detta gäller i alla grupperna, men av
svaren framgår också att det var personer i gruppen med alkolås två år eller gruppen utan alkolås med
återkallelsetid 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 ett år och utan alkolås med återkallelsetid 12 månader eller kortare. 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 återfinns gruppen utan alkolås med återkallelsetid längre än 12 månader.
En mer detaljerad analys av enkätsvaren visar att de flesta mår lika bra eller bättre i nuläget än vid
rattfyllerihändelsen, men det finns också de som mår sämre. Totalt sett är det 4 procent av dem med
alkolås ett år som uppger att de mår sämre, 5 procent av dem med alkolås två år och 9 respektive 15
procent av dem utan alkolås (se vidare i Gustafsson och Forsman, 2016).
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Figur 9. 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. Källa: enkätstudien.

3.9.2.

Alkoholkonsumtion

Resultat från enkätstudien visar att respondenterna drack mindre under perioden med alkolås
respektive perioden utan körkort än vad de gjorde vid tiden strax före rattfyllerihändelsen (Figur 10).
Vid tiden strax före rattfyllerihändelsen var det 27–38 procent (lägst andel bland dem utan alkolås och
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återkallelsetid max 12 månader, högst bland dem med alkolås i två år) som drack 2–3 gånger per
vecka eller oftare, den andelen sjönk sedan till 5–17 procent (lägst andel bland dem med alkolås i två
år, högst bland dem utan alkolås och återkallelsetid över 12 månader). Av respondenterna med alkolås
i två år är det 34 procent som uppgett att de inte druckit alls under alkolåsperioden. Motsvarande andel
för de med alkolås i ett år är 17 procent. Bland de utan alkolås är det 10 respektive 20 procent
(återkallelsetid upp till 12 månader respektive mer än 12 månader) som inte druckit alls under
perioden utan körkort.
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Figur 10. Hur ofta respondenterna drack alkohol 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. Källa: enkätstudien.
En analys av förändringarna på individnivå visar att nästan alla dricker mer sällan eller lika ofta som
vid tiden före rattfyllerihändelsen. Endast ett fåtal uppger att de dricker oftare, som mest är det 6
procent och det gäller för de utan alkolås med en återkallelsetid över 12 månader (se vidare i
Gustafsson och Forsman, 2016).
Av Figur 11 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 två år. Vid rattfyllerihändelsen drack över hälften av dessa respondenter (53
procent) 5-6 standardglas eller fler. Under alkolåsperioden är det knappt 20 procent som uppgett att de
druckit 5–6 standardglas eller fler en typisk dag då de druckit. Bland respondenterna utan alkolås har
mängden alkohol inte minskat i lika stor utsträckning som i alkolåsgrupperna.
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Figur 11. 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) och i nuläget (Nu=vid enkätens ifyllnad). Det bör observeras att det gått olika lång tidsperiod för
olika personer. Källa: enkätstudien.
Resultat från intervjustudien visar hur informanterna resonerar kring sin alkoholkonsumtion. Den
övergripande anledningen till minskad alkoholkonsumtion hos informanter med alkolås är att man vill
vara säker på att blåsa ”grönt” i samband med start av bil. Några av informanterna uppger också att de
kommer att leva helt nyktert under den sista tiden med det villkorade körkortet, för att vara säkra på att
de slutliga proverna inte blir ett hinder i ansökan om körkortstillstånd. Anledningen till ändrade
alkoholvanor berör således i dessa sammanhang i första hand kraven i systemet för alkolås efter
rattfylleri.
Några av informanterna har även ändrat sina alkoholvanor med anledning av den egna hälsan.
Speciellt märkbart är detta hos dem med missbruk. En av dessa avser till exempel att leva nyktert i
framtiden, även efter villkorstiden. Rattfyllerihändelsen, alkolåset och behandlingar har i slutänden
inneburit en bättre hälsa överlag, och informanten beskriver det som att hon har investerat i sig själv.
En annan informant, som fått diagnosen lätt missbruk, såg inget annat alternativ än att leva nykter i
framtiden: dels var det ett krav från hustrun och barnen, dels har han en sjukdom där alkoholintag
försämrar hans hälsa påtagligt.
Flera av informanterna avser dock inte att leva i total nykterhet, varken under eller efter villkorstiden.
Likväl har de flesta ändrat sina alkoholvanor och minskat sin alkoholkonsumtion, vilket överensstämmer med resultaten från enkätstudien. Några informanter berättar till exempel att de numera inte
dricker starksprit. Vidare har en informant ändrat sina alkoholvanor relativt radikalt genom att ha
slutat med ”social drinking”, som han själv uttrycker det. Flera av informanterna lyfter just alkoholens
sociala betydelse, i form av till exempel några glas öl på krogen med vänner, men också det faktum att
man tycker om öl och/eller vin och därför inte tänker ta ett beslut om helnykterhet.
Men rattfyllerihändelse och körkortsåterkallelse kan också ge en motsatt effekt, menar en informant,
med en ökad alkoholkonsumtion eftersom man mår dåligt över sin livssituation. Ytterligare en
konsekvens som lyfts i intervjuerna är att de utan alkolås inte behöver tänka på att köra bil, vilket i sin
tur kan innebära en ökad alkoholkonsumtion.
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3.9.3.

Diagnos och behandling

I samband med ansökan om alkolås ska en läkare bedöma om personen har diagnosen
alkoholmissbruk eller alkoholberoende. Personer med konstaterad diagnos ska alltid få en villkorstid
på två år. Resultat från registerstudien visar att av alla med alkolås i två år är det 31 procent som har
en diagnos, 11 procent har diagnosen alkoholmissbruk och 20 procent har diagnosen alkoholberoende.
Resultaten i Tabell 7 visar att andelen kvinnor är högre bland de som har diagnos än bland de som inte
har det. Det innebär att andelen som har diagnos är högre bland kvinnor än bland män, av alla som har
alkolås i två år. Andelen kvinnor som har fått en diagnos är 41 procent, jämfört med 29 procent bland
männen. Resultaten visar vidare att det främst är diagnosen alkoholberoende som är vanlig bland
kvinnor. 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
densamma som tidigare eftersom alla med diagnos har två års villkorstid.
De som har diagnos skiljer sig också med avseende på medelålder från de som inte har diagnos (Tabell
7). Personer med diagnos har en högre medelålder än personer utan diagnos. Detta är rimligt eftersom
det tar ett tag att utveckla ett alkoholberoende eller alkoholmissbruk.
Tabell 7. Jämförelse mellan personer med och utan alkoholdiagnos. Andel kvinnor och män samt
medelålder. Alla personer har alkolås i två år. Källa: registerstudien.
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

Eftersom uppgiften om diagnos är kopplad till ansökan om alkolås finns inte denna uppgift för de som
inte ansöker. Andel med diagnos bland de utan alkolås är därför okänd. I enkätstudien ställdes dock
frågan om diagnos och resultaten visar att mellan 5 och 10 procent av respondenterna utan alkolås
uppgav att de hade en diagnos (Figur 12). Andelen var ungefär lika stor vid tiden för rattfyllerihändelsen som vid under perioden utan körkort. Bland personer med alkolås i två år var det knappt 15
procent som angav att de hade en diagnos vid rattfyllerihändelsen och det hade ökat till 24 procent
under villkorstiden. Det är naturligt att det skett en ökning eftersom dessa personer kan ha fått diagnos
i samband med ansökan om alkolås.
I Figur 12 kan man också se hur stor andel som medicinerar med antabus, går i behandling eller annan
stödverksamhet. Man kan se att dessa insatser har ökat i alla grupper från tiden vid rattfyllerihändelsen. I gruppen med alkolås i två år var det till exempel 29 procent som 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, vid rattfyllerihändelsen var det 6 procent. Annan stödverksamhet kan till
exempel vara 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 alkolås.
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Figur 12. Andelen som svarat ja på frågor som rör diagnos och behandling vid tiden för
rattfyllerihändelsen (Vid rf) och i nuläget (Nu=vid enkätens ifyllnad). Frågorna gäller diagnos för
alkoholmissbruk eller alkoholberoende, medicinering med antabus, deltagande i behandlingsprogram
rörande alkohol, deltagande i annan form av stödverksamhet rörande alkohol. Källa: enkätstudien.
Även bland informanterna i intervjustudien fanns de som efter rattfyllerihändelsen tagit del av någon
form av behandling. En informant kom i kontakt med Länkarna med hjälp av en granne, vilket
inneburit förändrade alkoholvanor. Informanten väljer till exempel att inte gå på fester där han vet att
det förekommer alkohol. De ändrade alkoholvanorna i kombination med mer träning har inneburit en
mycket bättre hälsa generellt, menar informanten, som även började med antabus efter rattfyllerihändelsen. En annan informant deltog via Frivården i riskreduceringsutbildningen Prime for Life.
Genom programmet har han fått insikter om sina triggernivåer vad gäller alkohol och har fått ett nytt
sätt att tänka på alkohol. Samma informant har problem med levern, vilket också är en stor anledning
till att han har ändrat sina alkoholvanor.

3.10. Vägen till 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
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 återkallelsetiden 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 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 Tabell 8, som avser registerstudien, visas hur stor del av de som ursprungligen beviljades alkolås i ett
eller två år som har fått beviljat körkortstillstånd senast vid villkorstidens16 slut respektive sex
månader efter villkorstidens slut. Om man tittar på alla som beviljades alkolås ser man att det vid
villkorstidens slut är cirka 74 procent som fått beviljat körkortstillstånd bland de som haft alkolås i ett

16

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. I praktiken påbörjas alltså villkorstiden något senare än vad som antas här.
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år, att jämföra med cirka 34 procent bland de med alkolås i två år. Skillnaden mellan de som har
alkolås i ett och två år kvarstår ett halvår efter villkorstidens slut, men den har då minskat något.
Om man enbart studerar de som beviljades alkolås i ett år och inte har fått förändrad villkorstid eller
undanröjt villkor, har nästan alla (96 %) fått körkortstillstånd för nytt körkort beviljat sex månader
efter villkorstidens slut. Motsvarande andel för de med alkolås i två år är 72 procent.
Vid villkorstidens slut upphör det villkorade körkortet automatiskt. Resultaten i Tabell 8 visar att det
är ganska många personer som har en period då de inte har behörighet att köra bil eller annat
motorfordon. Speciellt gäller det för de som har alkolås i två år.
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 körkortstillstånd först efter en ny ansökan.
Tabell 8. Andel personer som fått körkortstillstånd för nytt körkort beviljat vid villkorstidens slut och 6
månader efter villkorstidens slut. Det är den ursprungliga villkorstiden som räknas, från när alkolåset
beviljades. Kategorin alla inkluderar även de som fått förändrad villkorstid eller undanröjt villkor.
Personer med en uppföljningstid som är mindre än 6 månader efter avslutad villkorstid har
exkluderats. Källa: registerstudien.
Andel som fått beviljat körkortstillstånd senast …
…vid villkorstidens
slut

Alkolås 1 år

Alkolås 2 år

…6 månader efter villkorstidens
slut

Alla (n=506)

74 %

85 %

Ej förlängt eller
undanröjt (n=420)

83 %

96 %

Alla (n=985)

34 %

62 %

Ej undanröjt
(n=821)

40 %

72 %

Resultaten ovan är beräknade utifrån villkorstiden. För att kunna jämföra mellan personer som har och
inte har alkolås har även tiden från rattfyllerihändelsen studerats.
I Figur 13 visas andel personer som har fått ett nytt körkortstillstånd beviljat en viss tid efter
rattfyllerihändelsen. Personer med alkolås i två år har delats upp efter om de har fått diagnos eller inte.
Ett år efter rattfyllerihändelsen är det cirka 11 procent av de med alkolås i ett år som fått beviljat
körkortstillstånd. Detta är betydligt lägre än om man räknar från villkorstidens början (74 %, se Tabell
8) eftersom det alltid går en tid mellan rattfyllerihändelsen och beviljat alkolås. Tiden från
rattfyllerihändelsen till beviljat körkortstillstånd är förstås längre för de med alkolås i två år. Man kan
dock se att det är betydligt färre som får beviljat körkortstillstånd bland de som har alkolås i två år,
även om man tar hänsyn till att de har längre villkorstid, det gäller både de som har fått en diagnos och
de som inte har fått det. Anledningen till skillnaden kan vara att det är en mer besvärlig process att få
tillbaka körkortet när man har haft två års villkorstid eftersom det då krävs att man kan styrka
nykterhet genom bland annat provtagningar med avseende på alkohol- och narkotikabruk. Att avhålla
sig från alkohol i tillräcklig utsträckning för att kunna uppvisa en sådan nykterhet kan förstås vara
extra svårt för de som har fått diagnosen alkoholmissbruk eller alkoholberoende, vilket också syns i
resultaten.
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Figur 13. Andel personer som har fått körkortstillstånd för nytt körkort beviljat en viss tid från
rattfyllerihändelsen. Alla förare som ursprungligen haft körkort med villkor om alkolås i ett eller 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. De svarta linjerna markerar ett
respektive två år från rattfyllerihändelsen. Källa: registerstudien.
För de som inte har alkolås efter rattfylleri och har gjorts sig skyldiga till rattfylleri av normalgraden17
(BAC < 1 ‰) är det 47 procent som fått nytt körkortstillstånd beviljat ett år efter rattfyllerihändelsen
och 74 procent två år efter (Figur 14). Motsvarande andelar för personer med alkolås i ett år är 11
procent och 84 procent (Figur 13). 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.
Anledningen till att det är så få bland de som haft BAC ≥ 1 promille som fått beviljat körkortstillstånd
kan vara att man haft svårt att visa bra resultat på proverna som tas och därför inte ansökt eller inte fått
ansökan beviljad. 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. De som inte haft alkolås och BAC < 1 promille behöver som regel inte lämna några prov,
vilket gör att ansökningsprocessen för dem är relativt enkel och kan ha bidragit till att det är relativt
många av dessa som ansökt om och blivit beviljade körkortstillstånd (dessa behöver inte heller
genomföra något nytt förarprov18).
Resultat från intervjustudien visar också att läkarbesök och blodprov upplevs besvärligt, och något
som delvis har legat till grund för ett beslut om att inte ta nytt körkort. Ytterligare en anledning är att
man inte anser sig ha råd att ta ett körkort. Detta kan relateras till att flera inom denna informantgrupp
17

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.
18

Vi utgår här ifrån att de med BAC < 1 promille har en återkallelsetid på högst ett år. En del av dessa kan dock
ha längre återkallelsetid och då behövs ett nytt förarprov.
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inte heller hade råd att bekosta alkolås efter rattfylleri. Kostnaden diskuteras även av de som tänker ta
körkort igen efter den tvååriga återkallelsetiden, och en informant tror att han måste ta ett lån för att
kunna bekosta bland annat läkarbesök och provtagningar.

Andel personer som fått körkortstillstånd om
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Figur 14. 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. De svarta linjerna markerar ett respektive två år från rattfyllerihändelsen. Källa:
registerstudien.

3.11. 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 15
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 prov 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 15. 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.
Källa: registerstudien.
Personer som har alkolås i ett år genomgår provtagning dels inför ansökan, dels under villkorstiden
(två tillfällen). I Figur 16 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.
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Figur 16. Andel personer som har alkolås ett 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. Källa: registerstudie.
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
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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 för CDT visas i Figur 17 (för GT, se Figur 11 i
Forsman, 2018). 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, endast något lägre. För personer som inte ansökt om körkortstillstånd vet
vi inte hur situationen utvecklats.
Med diagnos, 4 prov

Utan diagnos, 4 prov

Med diagnos, 8 prov
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Inför ansökan om körkortstillstånd
efter 2 års villkorstid

Figur 17. 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. Källa: registerstudien.
De personer som inte haft alkolås utan haft körkortet helt återkallat har endast lämnat prov inför
ansökan om körkortstillstånd. Resultaten av dessa prov visar på en relativt låg andel underkända prov.
För CDT varierar andelen mellan 2 och 5 procent och för GT mellan 4 och 7 procent. 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.
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4.

Diskussion och slutsatser

4.1.

Resultatdiskussion

4.1.1.

Deltagande i systemet med alkolås efter rattfylleri

Resultaten visar att andelen 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 och Voas (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 systemen skiljer sig åt. Det framgår inte heller alltid 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 de som gjort 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)19. Den höga gränsen med avseende
på alkoholkoncentrationen kan ha bidragit till det höga deltagandet. I utvärderingen av det svenska
systemet som presenteras i den här rapporten kunde vi se ett högre deltagande bland de som hade över
1 promille alkohol i blodet vid rattfyllerihändelsen.
Även om deltagandet i det svenska systemet med alkohol efter rattfylleri kan anses relativt högt, är det
en majoritet som är utanför systemet. I enkätstudien var det 44 procent av de utan alkolås som angav
att de inte klarade sig bra utan körkort. Det tyder på att det finns behov av ett ökat deltagande. En del
av de utan alkolås kan ha formella hinder mot att delta, för att de till exempel använder narkotikaklassade mediciner. Det borde dock endast beröra en mindre del av personerna. Det största hindret för
att delta verkar istället vara kostnaden, antingen för att man inte har råd, eller för att man inte tycker att
nyttan med alkolås är tillräckligt stor i förhållande till kostnaden.
Att kostnaden har en stor betydelse för många framkommer tydligt och bland informanterna fanns en
frustration över att inte kunna bekosta ett alkolås. Kostnaden som ett hinder för alkolås framkommer
också i en tidigare intervjustudie som genomfördes under försöksperioden (Forward m.fl., 2007). Man
bör dock komma ihåg att det även finns kostnader om man inte har alkolås. För personer med en
återkallelsetid längre än ett år krävs, förutom ansökan om körkortstillstånd och provtagningar, ett nytt
förarprov (kunskapsprov och körprov). Detta kan innebära ganska stora kostnader för en del, speciellt
om man har flera behörigheter.
Det finns också andra hinder för att ansöka om alkolås efter rattfylleri, som är mer av psykologisk art.
Ett sådant är att man är rädd att bli utpekad som alkoholist. Även detta resultat ligger i linje med vad
som framkom i Forward m.fl. (2007), där några av de intervjuade ansåg att det skulle finnas alkolås i
alla bilar för att man skulle känna sig mindre utpekad. Ett annat hinder är den psykiska påfrestning
som man förväntar sig i samband med både ansökan och under tiden med alkolås, vid till exempel
läkarundersökningar och provtagningar. Detta angavs av informanter i intervjustudien som en
bidragande faktor till varför man inte ansökte.
Under tiden med alkolås 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. Resultaten visade att vid
villkorstidens slut återstod 83 procent av deltagarna, både bland de som ursprungligen fick ett års
19
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respektive två års villkorstid (Tabell 5). Utvärderingen som genomfördes under försöksperioden
visade att det då var färre, 59 procent av deltagarna, som genomgick hela programmet (Bjerre, 2005).
Reglerna för att få fortsätta var dock betydligt striktare under försöksverksamheten. Bland annat var
man, under det andra året, tvungen att visa normala värden på de testade alkoholmarkörerna. I det
permanenta systemet får man inte villkoret undanröjt på grund av förhöjda alkoholmarkörer. Däremot
kan förhöjda värden leda till att man inte blir beviljad körkortstillstånd för nytt körkort efter
villkorstidens slut.

4.1.2.

Information i systemet med alkolås efter rattfylleri

Resultaten från studien visar att personer som begått rattfylleribrott upplever brister i Transportstyrelsens information om möjligheten att ansöka och om de olika delarna i systemet. Delvis kan det
bero på att personerna är i en besvärlig situation där de mår dåligt över rattfyllerihändelsen och måste
hantera dess påföljder i form av transportproblem, arbetsrelaterade problem och kanske problem i
relationen till närstående. Den stress detta innebär kan bidra till att man har svårt att ta till sig
information, och att man glömt om man har fått information eller inte. Till exempel är det endast
omkring 40 procent av de respondenter som har alkolås som angett att de fått skriftlig information från
Transportstyrelsen om möjligheten att ansöka, trots att sådan information ska ha gått ut till alla
berörda.
Det handlar därför 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.
Viss information behöver troligtvis även upprepas och förmedlas på olika sätt, då en del lättare tar till
sig muntlig information medan andra föredrar att läsa sig till vad som gäller.
Det moment i processen som har upplevts som svårast för många av deltagarna i studien har varit att
hitta en läkare med specialistkunskaper som uppfyller Transportstyrelsens krav. Här är det över 40
procent (av de som hade alkolås) i enkätstudien som tycker att informationen från Transportstyrelsen
varit otillräcklig och svårigheterna kommer också fram i intervjustudien (Figur 6). Det hade
underlättat att få hjälp med vart man ska vända sig, som det är nu får man själv ta reda på det.
Det har också upplevts som svårt att få en helhetsbild över hela processen från början vilket har lett till
att man saknat en komplett kostnadsbild. Det bör dock påpekas att informationen från
Transportstyrelsen förändras och utvecklas kontinuerligt och informationen idag ser inte likadan ut
som den deltagarna i studien fick. Därför är det svårt att veta vilka brister som återstår och vad som är
viktigast att åtgärda.

4.1.3.

Upplevelser av alkolås och läkares bemötande

Respondenterna i enkätstudien hade ett av följande tre alkolås installerade: Dräger Interlock XT (66
procent), Malux SmartStart (27 procent), eller Alcolock (7 procent). Det var även samma instrument
som informanterna i intervjustudien hade. Installation, service och tömning av alkolåsen verkar
fungera relativt problemfritt, däremot finns vissa problem med användningen av alkolåsen. I
enkätstudien hade 68 procent av Dräger-användarna och 86 procent av Malux-användarna minst någon
gång haft problem att blåsa på rätt sätt. Det fanns även problem på grund av kyla eller värme, att
alkolåset reagerade på något man ätit eller druckit, m.m. (Figur 8).
Utifrån resultat från både enkätstudien och intervjuerna är upplevelserna av Drägers alkolås mer
positiva än upplevelserna av alkolåset från Malux. För att få fler användare av alkolås efter rattfylleri
anser vi att det är viktigt att de alkolås som Transportstyrelsen godkänner är pålitliga och användarvänliga. En relevant fråga är därför vilka ytterligare krav Transportstyrelsen kan ställa på de
leverantörer som önskar få sina alkolås godkända för användning efter rattfylleri.
Cirka 30 procent av respondenterna i enkätstudien tycker att återblåsen under färd tar uppmärksamhet
från bilkörningen medan 70 procent inte tycker att dessa är något problem. Återblåsen kommer
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slumpmässigt och man har 6 minuter på sig att blåsa om man kör personbil. För att minska rädslan att
inte hinna blåsa i tid kan man fundera på om det går att utöka tiden något. Det är också viktigt att
informera om hur lång tid man faktiskt har på sig, eftersom det framkommit i intervjuerna att alla inte
känner till detta.
Intervjumaterialet visar att de flesta av informanterna upplever kontakten med servicepersonal
gällande alkolås som mycket bra. Däremot berättar flera informanter om problem som uppstått då det
gäller kontakten med läkare. Förutom svårigheterna med att hitta rätt läkare kan det handla om att man
upplever läkaren ifråga som oseriös, och att man till exempel känner sig osäker på om läkaren
verkligen har skickat provsvar till Transportstyrelsen. I slutänden handlar det om en oro över att inte
kunna uppfylla kraven för alkolås, genom att till exempel inte ha lämnat prover i tid till Transportstyrelsen. Sammantaget visar resultaten vikten av gott bemötande, inom alla olika delar i processen.

4.1.4.

Tid till beviljad ansökan och tid till beslut om nytt körkort

De personer som väljer att inte ansöka om alkolås kan få nytt körkort direkt vid återkallelsetiden slut.
Detta förutsätter att man påbörjat ansökan om körkortstillstånd och eventuell provtagning i tid för att
tillståndet ska bli beviljat innan återkallelsetidens slut. Det förutsätter också att man kan styrka den
nykterhet som krävs för att få körkortstillståndet beviljat.
För de som väljer att ansöka om alkolås påbörjas villkorstiden först när ansökan beviljas. Detta
innebär att tiden tills man får möjlighet att få ett nytt körkort utan villkor blir längre för de som har
alkolås än de som inte har det. Detta har upplevts som mycket orättvist av flera informanter och något
som man ofta inte är medveten om från början. I praktiken dröjer det dock i genomsnitt längre tid för
de utan alkolås att få tillbaka sitt körkort än för de med alkolås. Det beror på att speciellt personer med
återkallelsetid på två år dröjer med att ansöka om körkortstillstånd eller inte får tillståndet beviljat.
I teorin är dock tiden till att få tillbaka sitt körkort längre för de med alkolås än de utan. Om man vill
göra det mer attraktivt att vara med i systemet med alkolås efter rattfylleri bör man se över om tiden
som körkortet är återkallat innan man blir beviljad alkolås helt eller delvis kan räknas in i
villkorstiden. Man kan också se om tiden från rattfyllerihändelsen till beviljat alkolås går att förkorta.
Till exempel skulle ansökningsprocessen kunna förenklas om de sökande fick hjälp med att hitta
läkare med specialistkompetens.

4.1.5.

Alkoholkonsumtion

När man jämför förändringar i alkoholkonsumtion från tiden strax före rattfyllerihändelsen till tiden
med alkolås respektive utan körkort, kan man konstatera att respondenterna anger att de dricker mer
sällan eller aldrig, och när de dricker är det mindre mängd än tidigare (Figur 10 och Figur 11).
Speciellt markant är detta i gruppen med alkolås i två år. Detta stöds till viss del av resultat från
alkoholmarkörer som visar färre underkända prov vid ansökan om körkortstillstånd än inför ansökan
om alkolås. Minskningen ses bland de som i samband med ansökan om alkolås fått diagnosen
alkoholmissbruk eller alkoholberoende.
Många respondenter upplever en bättre hälsa efter rattfyllerihändelsen än före. Förbättringen syns i
alla grupper, men förändringen är även här störst bland de som hade alkolås i två år. Till exempel var
det drygt 50 procent som uppgav att de mådde mycket bra eller bra vid tiden för rattfyllerihändelsen,
en andel som ökade till drygt 90 procent under tiden med alkolås (Figur 9). Den grupp som mår sämst
en tid efter rattfyllerihändelsen är personer utan alkolås och som har en återkallelsetid på mer än 12
månader. Av dem är det cirka 80 procent som angett att de mår bra eller mycket bra.
I en undersökning från 2016 av levnadsförhållanden hos befolkningen generellt (ULF/SILC) uppger
78 procent av befolkningen 16–84 år att de mår bra eller mycket bra (SCB, 2018). Av de som besvarat
enkäten i föreliggande studie upplever således alla grupper att de vid enkätens ifyllande mår minst lika
bra som befolkningen i allmänhet. Resultaten ska dock tolkas försiktigt eftersom det är svårt att veta
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vilken påverkan det stora bortfallet har. Det kan vara så att de som mår dåligt inte har velat/orkat svara
på enkäten vilket gör att andelen som mår bra överskattas. Samma resonemang gäller för förändring i
alkoholkonsumtion.

4.1.6.

Diagnos och alkoholmarkörer

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 är det 31 procent som har en diagnos. Den vanligaste
diagnosen är alkoholberoende vilket 20 procent har, medan 11 procent har diagnosen alkoholmissbruk
(s. 37). Det här är betydligt lägre andelar än vad som var fallet under försöksperioden då resultaten
visade att 60 procent fick diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk (Bjerre, 2005). Det
betyder att den ökning i andel deltagare som skett i och med det permanenta systemets införande, till
stor del har skett bland personer som inte har någon diagnos.
I det permanenta systemet är andelen kvinnor högre bland de som har en diagnos än bland de som inte
har en diagnos (Tabell 7). 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 än vad männen har, men det är något som behöver studeras vidare.
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 (Figur 13).
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 alkoholmissbruk 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).

4.2.

Studiens begränsningar och metoddiskussion

Resultaten i den här studien baseras på vad som händer med de personer som 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 på 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 orkar ta sig igenom den processen. Detta är något som kan påverka resultaten i alla tre
delstudierna och som måste beaktas när resultaten tolkas.
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.
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4.2.1.

Enkätstudien

Den största begränsningen i enkätstudien är bortfallet, som totalt är 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 den rivit upp sådant som personen velat lägga bakom sig och
glömma.
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 rattfyllerihändelsen 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. Det finns också en risk att personer
underrapporterar beteenden som inte är socialt acceptabla när de svarar på enkäter (Wärneryd, 1990).
Det innebär till exempel att respondenterna kan ha underrapporterat sin alkoholkonsumtion.

4.2.2.

Intervjustudien

Det finns ett antal kriterier för hur en kvalitativ studies trovärdighet kan bedömas (Lincoln & Guba,
1985). Ett sådant berör urvalet, där utgångspunkten är att göra ett så brett urval som möjligt, utifrån till
exempel faktorer som ålder, kön och boendeort (storstad, tätort, landsbygd). Detta för att i så hög grad
som möjligt täcka in olika erfarenheter av och uppfattningar om den aktuella forskningsfrågan. I denna
studien har hänsyn tagits till dessa urvalsfaktorer, och informanterna har även haft olika bakgrunder
vad gäller exempelvis sysselsättning och familjeförhållanden. Efter genomförda intervjuer,
sammantaget 31 stycken, upplevde intervjuarna en så kallad ”teoretisk mättnad”, det vill säga fler
intervjuer skulle sannolikt inte generera ny information (Kvale, 1997).
Ett annat kriterium vid bedömning av en kvalitativ studies trovärdighet utgår från dess överförbarhet
till andra kontexter, och för andra individer än vad som varit gällande i den aktuella studien (Lincoln
& Guba, 1985). Urvalsförfarandet och den teoretiska mättnaden kan ses som indikationer på detta i
gällande studie. Samtidigt kan det finnas kontexter som inte har kommit att ingå i studien. Ett tänkbart
exempel är individer som mår mycket dåligt på grund av rattfyllerihändelsen och dess följder, och som
kanske inte har ork att delta i en studie av detta slag. Sammantaget bedömer vi att det finns överförbarhet till individer i andra geografiska områden än de som ingick i studien, men att överförbarheten
till personer i andra livssituationer är mer begränsad.

4.2.3.

Registerstudien

I registerstudien finns 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
ärendehanteringssystemet 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 rattfyllerihändelsen 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
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del tveksamheter. I stort bedöms dock materialet vara tillförlitligt och eventuella felaktigheter bedöms
inte vara så stora att de påverkar studiens slutsatser.

4.3.

Nya regler från 1 mars 2018

Från 1 mars 2018 gäller nya regler för alkolås efter rattfylleri. Bakgrunden till ändringarna är att man
inom Europeiska kommissionen ansåg att Sverige inte uppfyllde sina skyldigheter med avseende på de
medicinska kraven i körkortsdirektivet. Enligt Europeiska kommissionen är det inte förenligt med
körkortsdirektivet att tillåta personer med alkoholmissbruk eller alkoholberoende att inneha körkort
även om det finns villkor om alkolås. Den huvudsakliga ändringen i reglerna är därför att personer
med någon av dessa diagnoser måste styrka varaktig nykterhet under en avhållsamhetsperiod på minst
sex månader, innan de kan beviljas körkort med villkor om alkolås. I samband med detta infördes även
några ytterligare ändringar för de som har alkolås efter rattfylleri. Reglerna gäller för de som beviljats
alkolås 1 mars 2018 eller senare, de som beviljats alkolås tidigare berörs inte av de nya reglerna.
För de som inte har diagnosen alkoholmissbruk eller alkoholberoende, och som har beviljats alkolås i
ett år, innebär de nya reglerna att man normalt sett inte behöver lämna prover under villkorstiden
(tidigare krävdes prov vid ett tillfälle). För de som beviljats alkolås i två år krävs läkarintyg och
provtagning med avseende på alkohol vid två tillfällen; efter sex respektive tolv månader. Läkaren
som skriver intyget avgör om det behövs provtagning även för andra substanser. Jämfört med de
tidigare reglerna behöver de med alkolås i två år i regel lämna fler prov med avseende på alkohol
jämfört med tidigare, medan krav på provtagning av andra substanser nu bara kommer att gälla vissa
personer. De regler som beskrivs här är vad som normalt gäller, men precis som tidigare gör
Transportstyrelsen individuella bedömningar och kan i specifika fall kräva fler provtagningar.
För de personer som får diagnosen alkoholmissbruk eller alkoholberoende men blir beviljade alkolås
efter en avhållsamhetsperiod, krävs fortsatt verifiering av nykterhet även under villkorstiden, oavsett
om man har ett eller två års villkorstid.
Det är i dagsläget svårt att veta vilka konsekvenser de nya reglerna kommer att få. Man kan dock
befara att andel deltagare kommer att minska på grund av avhållsamhetsperioden. Redan idag upplevs
perioden innan man får alkolåset beviljat som besvärlig, inte minst bland de som är beroende av
körkort i sitt arbete. En del blev arbetslösa under den här perioden, medan det för andra gick att lösa
med omfördelning av arbetsuppgifter. Man kan dock tänka sig att detta blir svårare ju längre perioden
är. Även om man lyckas visa på nykterhet under avhållsamhetsperioden på minst sex månader och
beviljas alkolås så blir den totala perioden utan vanligt körkort betydligt längre än om man inte väljer
alkolås vilket kan minska incitamentet att ansöka.

4.4.

Slutord

Den här sammanfattande slutrapporten syftar till att ge en helhetsbild av resultaten från utvärderingens
tre delstudier. Delstudierna kompletterar varandra, bland annat genom att resultat från en delstudie ofta
kan bekräftas av resultat från de andra delstudierna, vilket stärker slutsatserna. I den här slutrapporten
har vi försökt få med de viktigaste resultaten, men det är trots allt en sammanfattning och för den som
önskar en fördjupning hänvisas till de tidigare publicerade notaten (Gustafsson och Forsman, 2016;
Gustafsson och Nyberg, 2017; Forsman, 2018). I Gustafsson och Forsman (2016) samt Gustafsson och
Nyberg (2017) finns också en rad förbättringsförslag beskrivna, som vi valt att inte upprepa här.
Vi vill också förmedla att deltagarna i intervjustudien som hade alkolås känner en tacksamhet för att
ha fått chans att fortsätta köra bil och därmed fortsätta sitt tidigare liv med arbete, fritidssysselsättningar och sociala relationer. Samtidigt upplever man att det finns många krångliga moment i
processen, och att allt inte har gått som på räls. Vår förhoppning är att Transportstyrelsen beaktar och
utreder de problem som framkommit i studien, samt har i åtanke den utsatthet och stress som kan
finnas hos de människor som begått ett rattfylleribrott.
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4.5.

Fortsatt forskning

Den här studien har främst fokuserat på vad som händer i samband med 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? Vad är anledningen till att så många inte
ansöker om tillstånd? 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.
Ett annat område som behöver studeras närmare är hur läkarna ställer diagnos med avseende på
alkoholberoende och alkoholmissbruk. 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. 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. Betydelsen har också ökat i och med de nya
regler som infördes 1 mars 2018 och som säger att personer som bedöms vara alkoholberoende eller
ha ett alkoholmissbruk först måste uppvisa en period av nykterhet innan de kan få körkort med villkor
om alkolås beviljat.
Tiden utan körkort mellan rattfyllerihändelsen och beviljat alkolås kan vara besvärlig och till exempel
påverka möjligheten att arbeta. För att kunna hålla ner tiden utan körkort behövs mer kunskap om 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.
Slutligen har effekter av systemet med alkolås med avseende på återfall i rattfylleri och inblandning i
alkoholrelaterade olyckor, inte studerats i den här utvärderingen. Detta gjordes utförligt under
försöksverksamheten och positiva resultat från den utvärderingen var en av anledningarna till att man
införde ett permanent system. Dagens permanenta system är dock annorlunda på flera punkter än
systemet under försöksperioden och det är också en större andel som deltar. Det skulle därför vara
värdefullt att upprepa effektutvärderingen för att se effekterna av det nu aktuella systemet.

4.6.

Slutsatser

Sammanfattningsvis visar resultaten från studien att:
•

Cirka 30 procent av alla som fick körkortet återkallat på grund av alkoholrattfylleri ansökte om
och beviljades alkolås. Det innebär att målet att deltagandet skulle vara högre i det permanenta
systemet jämfört med försöksperioden, har uppnåtts. I försöksperioden var deltagandet 11 procent.

•

Både deltagare och icke deltagare i alkolåsprogrammet upplevde en förbättrad hälsa när det gått ett
tag efter rattfyllerihändelsen och de rapporterade också en minskad alkoholkonsumtion. Störst
förbättring kunde man se hos deltagare med två års villkorstid. Resultaten ska dock tolkas
försiktigt eftersom de bygger på självrapporterade uppgifter, och eftersom bortfallet i enkätstudien
var stort.

•

Det största hindret för att öka deltagandet i systemet med alkolås efter rattfylleri är kostnaden, men
det finns även andra orsaker som bidrar till att man inte ansöker. En orsak är att man är rädd att bli
utpekad som alkoholist och en annan den psykiska påfrestning som man förväntar sig i samband
med både ansökan och tiden med alkolås.
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•

Många deltagare upplevde brister i informationen från Transportstyrelsen, både med avseende på
ansökningsprocessen och de obligatoriska momenten under tiden med alkolås. Det är viktigt med
tydlighet, inte minst med tanke på att många som begått ett rattfylleribrott befinner sig i en svår
situation och därför överlag kan ha svårt att ta till sig information.

•

De olika momenten i sig upplevdes också som besvärliga av en del deltagare, till exempel att hitta
läkare med rätt kompentens och att genomföra provtagningar i rätt tid.

•

Tiden från rattfyllerihändelse till beslut om alkolås kan bli relativt lång. För de som fick beslut om
ett års villkorstid var mediantiden drygt 2,5 månader och efter cirka 4 månader hade 75 procent
fått beslut. För de som fick beslut om två års villkorstid var mediantiden från rattfyllerihändelse
till beslut cirka 4 månader och efter drygt 7 månader hade 75 procent fått beslut. Tiden från
rattfyllerihändelse till beslut räknas inte in i villkorstiden och man bör därför se över om den går
att korta ner. Det kan annars upplevas som orättvist att de som inte väljer alkolås har möjlighet att
få tillbaks sitt körkort tidigare än de som väljer alkolås.

•

83 procent av deltagarna i systemet med alkolås efter rattfylleri fanns kvar i systemet när
villkorstiden var slut, både bland de som fick ett års villkorstid och bland de som fick två år. Av
dessa hade 96 procent respektive 72 procent fått nytt körkort beviljat ett halvår efter villkorstidens
slut. Bland de som inte deltagit i systemet tog det i genomsnitt längre tid att få nytt körkort
beviljat. Vid uppföljningstidens slut (vilket var minst ett halvår efter återkallelsetiden hade
upphört) var det drygt 60 procent som fått nytt körkort beviljat.

•

Alla personer som får diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk och blir beviljade alkolås
får två års villkorstid. Totalt var det 31 procent av deltagarna som beviljats alkolås i två år som
hade en diagnos. Med de nya regler som trädde i kraft 1 mars 2018 måste dessa personer numera
styrka sin nykterhet under en avhållsamhetsperiod på minst sex månader innan de kan bli beviljade
ett körkort med villkor om alkolås.
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