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Förord 
Föreliggande studie utgör ett underlag till Alkolåsutredningen inför ett lagförslag om att 
de som lagförs för rattfylleri tvingas att använda alkolås. Staffan Moberg på Försäk-
ringsförbundet har varit uppdragsgivare. Studien har bekostats av Trafikförsäkrings-
föreningen där Ulf Blomgren varit kontaktperson. Datamaterialet som använts i studien 
har erhållits från Statistiska Centralbyrån, där Inger Forslund varit kontaktperson. Innan 
studien genomfördes godkändes den vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 
vid sammanträde 2006-02-28. 

I en parallell studie har Sonja Forward och Inger Forsberg, båda från VTI, genomfört 
djupintervjuer med personer som fällts för rattfylleri. Den studien finns presenterad i 
VTI rapport 553.  

Ett stort tack riktas till Mats Wiklund, VTI, som gjort alla beräkningar i studien och 
också författat denna rapport. Olle Eriksson som granskat rapporten och kommit med 
värdefulla synpunkter tackas också, liksom Gunilla Sjöberg vid VTI som svarat för 
slutredigeringen av rapporten. 
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Trafiksäkerhetseffekter av alkolås – En registerstudie 
av Mats Wiklund 
VTI 
581 95  Linköping 

 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att belysa vilken trafiksäkerhetspotential det finns i att införa 
obligatoriskt alkolås för dem som fällts för rattfylleri. Ungefär 800 av de förare som 
årligen är inblandade i personskadeolyckor på väg misstänks vara påverkade av alkohol 
eller droger, men många av dem har aldrig tidigare fällts för rattfylleri. Många av dem 
kör utan körkort och kör bilar som de har lånat eller stulit. Det är därför viktigt att 
beskriva hur stor andel av de 800 olycksinblandade förarna som kan komma att beröras 
av möjligheten att fortsätta köra bil efter rattfylleridom mot att man använder alkolås.  

Ett ytterligare syfte är att beskriva återfallsfrekvensen vad gäller att lagföras för ratt-
fylleri, dvs. hur stor andel som åter fälls för rattfylleri inom en given tidsperiod från en 
rattfylleridom.  

En utgångspunkt för att bedöma trafiksäkerhetspotentialen av att införa obligatoriska 
alkolås för dem som fälls för rattfylleri är att detta berör de som har giltigt eller indraget 
körkort. Medelantalet förare som är misstänkt alkohol- eller drogpåverkade i person-
skadeolyckor skattas till 626 per år, med 95 % konfidensintervall mellan 605 och 649 
förare per år. Av dessa har 17 % fällts för rattfylleri under något av de 10 närmaste 
kalenderåren före olyckan, med 95 % konfidensintervall mellan 16 och 19 %.  

Man kan bestämma ett bruttovärde för det antal polisrapporterade personskadeolyckor 
per år som så småningom kan komma att beröras av att de som fälls för rattfylleri 
förmås använda alkolås. När man utgår från att förare som har ett giltigt eller ett in-
draget körkort ges möjlighet att köra bil med villkoret att bilen är utrustad med alkolås 
skulle upp till 77 polisrapporterade personskadeolyckor (626 × 12 %) beröras årligen 
efter 5 år och 110 (626 × 17 %) årligen 10 år efter införandet och summan av antalet 
berörda olyckor under de 10 första åren efter införandet är 762.  

Obligatoriska alkolås antas medföra att antalet personskadeolyckor skulle minska med 
75 % av bruttovärdet. Det skulle betyda att efter fem år skulle det årliga antalet polis-
rapporterade personskadeolyckor vara 58 färre och efter 10 år är minskningen 82. Totalt 
under de första 10 åren är minskningen 571 polisrapporterade personskadeolyckor, 
varav 218 är olyckor där någon blir dödad eller svårt skadad.  

Samhällsekonomiskt värderas det minskade antalet personskadeolyckor under de första 
10 åren till drygt 1,7 miljarder kronor, där även en skattning av värdet för de person-
skadeolyckor som inte rapporteras av polisen ingår. 

Drygt 63 000 alkolås beräknas bli installerade. Kostnader för installation och drift under 
de 10 första åren beräknas uppgå till 1,5 miljarder kronor.  
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Traffic safety effects of alco-locks – A data base study 
by Mats Wiklund 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

Summary 
The purpose of this study is to show the potential of improved traffic safety from 
compulsory alco-lock for those convicted for drink-driving. Of all drivers that are in 
Sweden involved in police reported road accidents with casualties each year about 800 
are suspected for driving under the influence of alcohol or other drugs. However, many 
of those drivers have never been convicted for drink-driving, many drive without 
driving license and many drive cars that are borrowed or stolen.  Compulsory 
installation of an alco-lock for drivers convicted for drink-driving may have little effect 
on any of these groups. It is therefore of interest to quantify the proportion of the 800 
drivers involved in accidents that would in fact be using an alco-lock if such a device 
would be compulsory for drivers convicted for drink-driving.  

An additional purpose of this report is to describe the relapse frequency for conviction 
of drink-driving.  

We assume here that drivers that hold a valid or a cancelled driving license are affected 
by a rule making an alco-lock mandatory after a drink-driving conviction. Based on this 
assumption we assess the potential of improved traffic safety of such a rule. On average 
626 drivers  are each year involved in police reported road accidents with casualties, 
where the driver has a valid or cancelled driving license and is suspected of drink-
driving, with a 95% confidence interval ranging between 605 and 649 drivers. 17% of 
those drivers where convicted for drink-driving at least once during the 10 years 
preceding the accident with a 95% confidence interval ranging between 16 and 19%. 

We determine a gross value for the yearly number of police reported road accidents with 
casualties that would have been affected by compulsory alco-locks for all drivers 
convicted for drink-driving. Noting that such a rule would subsequently lead to installed 
alco-locks in convicted drivers’ vehicles, each year about 77 police reported road 
accidents with casualties (626 × 12%) might be affected five years after a regulation of 
compulsory alco-locks is initiated. Ten years after introduction of such a rule we expect 
that number to be 110 (626 × 17%) per year. During the first ten years the affected 
police reported accidents sum to 762. 

Our viewpoint is that it should not be expected that all of these accidents would be 
prevented if an alco-lock would be present. As a point of reference we assume that 
compulsory alco-locks will decrease the number of road accidents with 75 per cent of 
the above gross value of 762. Based on this reasoning there will be 58 fewer police 
reported road accidents with casualties per year after five years and 82 fewer accidents 
per year after ten years time. During the first ten years the reduction will thus be a total 
of 571 police reported road accidents with casualties, of which 218 are accidents with 
fatalities or serious personal injuries.  

The socioeconomic value of the reduced number of road accidents with casualties, 
including an estimate of the number of non-police reported road accidents, is estimated 
to 190 million euros.  
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The number of installed alco-lock during the first ten years is estimated to slighty more 
than 63,000. The cost for those alco-locks including installation and maintenance during 
the first ten years is estimated to 160 million euros. 
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1 Inledning 
Av de bilförare som årligen är inblandade i personskadeolyckor på vägar misstänks 
ungefär 800 vara alkohol- eller drogpåverkade, se avsnitt 3.2. I flertalet av dessa olyckor 
har just påverkan av alkohol eller droger bidragit till att olyckan inträffar. Enligt Elvik 
et al. (1997) är risken att skadas i vägtrafikolyckor nio gånger högre för förare med en 
alkoholhalt mellan 0,5 och 1,0 promille i blodet jämfört med förare där halten är mindre 
än 0,5 promille. Det innebär att åtta av nio olyckor, där en förare har en alkoholhalt 
mellan 0,5 och 1,0 promille i blodet, orsakas av förarens alkoholpåverkan. Motsvarande 
riskökning då promillehalten är mellan 1,0 och 1,5 är 25 gånger och den är hela 65 
gånger då promillehalten överstiger 1,5 promille. Därför gäller att mellan 89 procent, 
8/9, och 98 procent, 64/65, av olyckorna där alkoholpåverkade förare är inblandade 
beror på förarens alkoholpåverkan.  

Sveriges försäkringsförbund har i en PM till alkolåsutredningen lämnat ett förslag om 
obligatoriska alkolås för dem som fälls för rattfylleri, se bilaga 3. I försäkringsför-
bundets PM konstateras att indragning av körkort inte hindrar en rattfyllerist från att 
fortsätta köra bil, även i berusat tillstånd. Det vore bättre att istället införa ett regelverk 
som innebär att den som lagförs för rattfylleri enbart tillåts att köra bilar som är 
utrustade med alkolås.  

Om de som lagförs för rattfylleri tvingas förse sina bilar med alkolås kommer det att 
göra det svårare för dem att återfalla i rattfylleri. Ytterst skulle det syfta till att generellt 
förbättra trafiksäkerheten. En indikation på den effekten skulle vara att antalet förare 
som är inblandade i vägtrafikolyckor och misstänks vara alkohol- eller drogpåverkade 
minskar. Åtminstone gäller det för dem som tidigare lagförts för rattfylleri. 

 
1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa vilken trafiksäkerhetspotential det finns i att införa 
alkolås för dem som fällts för rattfylleri. Det handlar om 800 förare per år, men många 
av dem har aldrig tidigare fällts för rattfylleri, många av dem kör utan körkort och kör 
bilar som de har lånat eller stulit. Det är därför viktigt att beskriva hur stor andel av de 
800 olycksinblandade förarna som kan komma att beröras av möjligheten att fortsätta 
köra bil efter rattfylleridom mot att man använder alkolås. 

 
1.2 Registerdata 
Studien genomförs som en registerstudie, där samkörning görs av registret över väg-
trafikolyckor, lagföringsregistret och fordonsregistret.  

Inför samkörningen gjordes en dimensioneringsstudie som redovisas i bilaga 1. Denna 
dimensioneringsstudie ingick som underlag i ansökan till den regionala etikprövnings-
nämnden i Linköping. Ansökan gjordes eftersom personuppgifter hanteras i studien, 
trots att personuppgifterna är avidentifierade. Etikprövningsnämnden beslöt vid 
sammanträde 2006-02-28 att godkänna hantering av personuppgifter enligt ansökan.  

De data som analyserna baseras på återges som tabeller i bilaga 2. I kapitel 2 redovisas 
statistiska analysmetoder kortfattat. Resultaten finns redovisade i kapitel 3 och en 
konsekvensanalys av obligatoriska alkolås och slutsatser finns i kapitel 4.  

De vägtrafikolyckor som studeras här är sådana som registrerats i Vägverkets databaser 
(VITS 2000–2002 och STRADA 2003–2004). I dessa databaser registreras bara olyckor 
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där polisen bedömer att någon person kommit till skada, dvs. har dödats eller skadats 
svårt respektive lindrigt. Vidare gäller för de olyckor som studeras här att polisen ska 
ange att motorfordonsföraren är ”misstänkt påverkad av alkohol/annat ämne”. Det 
innebär naturligtvis att polisen ibland kan misstänka någon som inte är påverkad och 
omvänt att en person som egentligen är påverkad inte uppfattas vara det. Dessutom bör 
det påpekas att det är enbart olyckor som kommer till polisens kännedom som studeras. 
De som i berusat tillstånd kör av vägen och ådrar sig en lindrig skada, t.ex. skärsår, 
kanske avstår från att kontakta polisen. Enligt Vägverket (1999) gäller generellt att 
ungefär 40 % av de vägtrafikolyckor där någon skadas, men ingen dödas, kommer till 
polisens kännedom.  

Enligt Brottsförebyggande rådet (2006) redovisas i lagföringsstatistiken alla personer 
som dömts för brott i domstol, meddelats åtalsunderlåtelse eller godkänt ett strafföre-
läggande från åklagare. Enligt de data som används i denna studie lagförs årligen 
ungefär 8 000 personer för rattfylleri, inklusive grovt rattfylleri, vilket förefaller lite lågt 
jämfört med annan redovisad statistik. Detta beror på att för de data som används i 
denna studie finns uppgifter bara då rattfylleri, inklusive grovt rattfylleri, är huvudbrott 
vid lagföringen. I de fall då rattfylleri inte är huvudbrott gäller att personen även fälls 
för annat allvarligare brott. Det är givetvis en brist, men samtidigt gäller att för dem som 
samtidigt fälls för grövre brottslighet finns det ofta andra skäl, utöver rattfylleri, att 
återkalla eller inte utfärda körkort.  
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2 Metod 
Flera statistiska metoder har använts i analysen.  

Konfidensintervall för medelantalet förare som fälls för rattfylleri under ett år har 
skattats under antagandet att antalet fällda förare under ett år är utfall på en normal-
fördelad stokastisk variabel, vilket motiveras av centrala gränsvärdessatsen. Med det 
observerade medelantalet fällda förare per år och den observerade standardavvikelsen 
för de observerade åren kan en t-kvot bestämmas och konfidensintervall härledas, se 
t.ex. Körner (1987). Konfidensgraden är genomgående 95 %. Konfidensintervallen ges 
inom parentes efter tillhörande punktskattning, så att intervallets nedre gräns ges först 
följt av semikolon och sedan den övre gränsen.  

För att beskriva i vilken utsträckning de misstänkt alkohol- eller drogpåverkade olycks-
inblandade förarna fällts för rattfylleri under åren före olyckan samt återfallssannolik-
heter för rattfylleridömda har Kaplan-Meierskattningen använts, se Cox och Oakes 
(1984). Den skattningen skattar den s.k. överlevnadsfunktionen, vilken i det här fallet 
anger andel förare som inte fällts för rattfylleri året före olyckan, andelen som inte fällts 
under de två närmaste åren före olyckan, osv. upp till andelen som inte fällts under de 
närmaste 10 åren före olyckan. Kaplan-Meierskattningen förutsätter i sin ursprungsform 
att högst en händelse sker vid en tidpunkt. Eftersom flera fälls för rattfylleri under 
samma år så måste man hantera det på något sätt. Skattningen utgår från den s.k. 
hazardfunktion som anger sannolikheten att fällas för rattfylleri under ett år. Hazard-
funktionen är kvoten mellan antal händelser och antalet som kan inträffa, dvs. antalet 
möjliga händelser. Anta att vi studerar åt t. Antal händelser är då antal förare som är 
inblandade i en olycka t år efter det att de fälldes för rattfylleri senast. Antalet möjliga 
händelser är antal förare som varit inblandade i olyckor och där det gått minst t år sedan 
de fälldes för rattfylleri senast.  

Orsaken till att den förhållandevis komplicerade skattningsmetoden används är att 
beskrivningen av andelen som fällts för rattfylleri 10 år före olyckan baseras endast på 
olycksdata från 2004, för dem som fällts för rattfylleri 9 år före olyckan på olycksdata 
från 2003–2004, osv. så att beskrivningen av domar för rattfylleri upp till 6 år före 
olyckan baseras på olyckor under 2000–2004. Liknande gäller för analysen av data från 
lagföringsregistret, där tiden till nästa rattfylleridom, om den ens kommer, är okänd 
efter den senast angivna för en person. Produktgränsskattningen använder även informa-
tion i sådana ofullständiga observationer.  

Skattningen av överlevnadsfunktionerna redovisas inte utan de räknas om till fördel-
ningsfunktioner som anger andelen olycksinblandade förare som fälldes för rattfylleri 
året före olyckan, andelen som fälldes de två närmaste åren före olycka, osv. till andelen 
som fälldes de närmaste 10 åren före olycka. Resultaten redovisas i diagram, där ’+’ 
anger den skattade andelen och ’-’ 95 % konfidensintervall för andelen. 

Antalet olika förare som varit inblandade i personskadeolyckor och varit misstänkt 
alkohol- eller drogpåverkade under ett år har antagits vara en Poissonfördelad stokastisk 
variabel. Observationer har gjorts för åren 2000–2004. Förarna har delats in i olika 
grupper beroende av kön, ålder, körkortsinnehav och ägandeförhållanden för det olycks-
inblandade fordonet. Ett problem är att det kan finnas andra bakgrundsfaktorer som 
påverkar variation för antalet inträffade olyckor. Därför skattas eventuell överspridning 
med deviansen, se McCullagh och Nelder (1989).  
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Låt  vara antalet misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare som är inblandade i 
personskadeolyckor under år i, i = 1, …, n. Anta att  har väntevärdet µ, dvs. 

iY

iY
[ ]iYE=µ , i = 1, …, n. Förväntat antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare i 

personskadeolyckor skattas med nYY n

i i∑=
=

1
. Om skattningen Y  härleds via den 

naturliga parametern µln  ges ett 95 % konfidensintervall för µ av 

( )( )YnY 296,1exp σ±× , där σ2 är överspridningsparametern. Skattningar av förväntat 
antal inblandade förare inom olika del grupper redovisas med punktskattning följt av 
konfidensintervall inom parentes, där intervallgränserna skiljs med semikolon enligt:  
Y  ( )( ) ( )( )( )YnYYnY 22 96,1exp ;96,1exp σσ +×−× . 
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3 Resultat 
Resultatet redovisas i två delar. I avsnitt 3.1 redovisas analys av lagföringsregistret och 
där anges antalet förare som fälls för rattfylleri under ett år och andelen som återfaller 
inom en given tidsperiod. I avsnitt 3.2 redovisas analys av resultatet av samkörningen 
mellan lagföringsregistret avseende rattfylleri och registret över vägtrafikolyckor 
avseende förare som misstänkts vara alkohol- eller drogpåverkade. 

 
3.1 Fällda för rattfylleri och återfall 
Medelantal förare som fälls för rattfylleri är 7 932 (7 224; 8 641) förare per år. Av de 
som fälls återfaller 6 (6,0; 6,3) % inom ett år, 22 (21,7; 22,4) % inom 5 år och 
29 (28,9; 29,8) % inom 9 år, se figur 1. I dimensioneringsstudien, se bilaga 1, skattades 
motsvarande fördelningsfunktion i en parametrisk modell och redovisas i bilaga 1, 
figur 1. 
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Figur 1  Andel som åter blir fälld för rattfylleri inom ett år, två år osv. upp till inom 
10 år efter att ha fällts för rattfylleri, där ’+’ anger skattad andel och ’-’ 95 % konfi-
densintervall. 

De förare som fälls är i stor utsträckning män. Därför redovisas män, som fyllt 18 år, i 
olika åldersgrupper, medan kvinnor som fyllt 18 år utgör en redovisningsgrupp. De som 
inte fyllt 18 år är inte aktuella för krav på alkolås och särredovisas därför inte. 

 
3.1.1 Kön och ålder 
Medelantalet män som fyllt 18 men inte 25 år och som fälls för rattfylleri är 1 222 
(1 057; 1 388) om året. Av dessa blir 6 (5,4; 6,3) % åter fällda inom ett år, 21 
(20,1; 21,8) % inom 5 år och 28 (27,4; 29,6) % inom 9 år, se figur 2. 
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Figur 2  Andel män 18–24 år som åter blir fälld för rattfylleri inom ett år, två år osv. 
upp till inom 10 år efter att ha fällts för rattfylleri, där ’+’ anger skattad andel och ’-’ 
95 % konfidensintervall. 

Bland män i åldrarna 25–34 år fälls i medeltal 1 781 (1 615; 1 947) förare per år. Av 
dessa fälls 7 (6,6; 7,3) % åter inom ett år, 26 (25,0; 26,5) % inom 5 år och 34 
(33,2; 35,2) % inom 10 år, se figur 3.  
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Figur 3  Andel män 25–34 år som åter blir fälld för rattfylleri inom ett år, två år osv. 
upp till inom 10 år efter att ha fällts för rattfylleri, där ’+’ anger skattad andel och ’-’ 
95 % konfidensintervall. 

I gruppen män 35–44 år är medelantalet förare som fälls för rattfylleri 1 800 
(1 618; 1 983) per år, varav 8 (7,6; 8,4) % fälls åter inom ett år, 28 (27,3; 28,9) % inom 
5 år och 37 (35,7; 37,7) % inom 10 år, se figur 4. 

VTI rapport 552 15 



 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Figur 4  Andel män 35–44 år som åter blir fälld för rattfylleri inom ett år, två år osv. 
upp till inom 10 år efter att ha fällts för rattfylleri, där ’+’ anger skattad andel och ’-’ 
95 % konfidensintervall. 

Bland män som fyllt 45 år fälls i medeltal 2 264 (2 104; 2 424) förare för rattfylleri 
varje år. Av dessa fälls 5 (5,0; 5,6) % åter inom ett år, 18 (17,3; 18,5) % inom 5 år och 
23 (22,6; 24,2) % inom 10 år, se figur 5. 
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Figur 5  Andel män som fyllt 45 år och som åter blir fälld för rattfylleri inom ett år, två 
år osv. upp till inom 10 år efter att ha fällts för rattfylleri, där ’+’ anger skattad andel 
och ’-’ 95 % konfidensintervall. 

När det gäller kvinnor som fyllt 18 år är medelantalet förare som fälls för rattfylleri 711 
(624; 798) per år, därav fälls 3 (2,8; 3,6) % åter inom ett år, 12 (11,5; 13,3) % inom 5 år 
och 17 (16,2; 18,9) % inom 10 år, se figur 6.  
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Figur 6  Andel kvinnor som fyllt 18 år och som åter blir fälld för rattfylleri inom ett år, 
två år osv. upp till inom 10 år efter att ha fällts för rattfylleri, där ’+’ anger skattad 
andel och ’-’ 95 % konfidensintervall. 

Enligt viss egen bearbetning av uppgifter i SIKA (2002) står kvinnor för 29 % av trafik-
arbetet som bilförare, medan männen står för återstående 71 %. Kvinnor svarar alltså för 
29 % av allt bilkörande. Ovan framgår att motsvarande fördelning när det gäller att 
fällas för rattfylleri är 9 % för kvinnor och 91 % för män. Det finns alltså en betydande 
överrepresentation för män bland dem som fälls för rattfylleri vid jämförelse med hur 
mycket kvinnor och män kör bil. 

 
3.2 Misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare i olyckor 
Medelantalet förare som är inblandade i personskadeolyckor och misstänkt alkohol- 
eller drogpåverkade är 798 (750; 850) per år. Av dessa fälldes 5 (4,7; 6,1) % för 
rattfylleri året före olyckan, 15 (14; 16) % fälldes under de 5 år som föregick olyckan 
och 21 (19; 22) % fälldes under 10 år som föregick olyckan. Figur 7 redovisar andelen 
som fällts för rattfylleri upp till 10 år tillbaka i tiden.  

Enligt dimensioneringsstudien, se bilaga 1, beräknades att andelen som fällts för 
rattfylleri under de 10 år som föregick olyckan var 33 %, men enligt figur 7 är den alltså 
21 %.  
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Figur 7  Andel av de förare som är misstänkt alkohol- eller drogpåverkade vid 
personskadeolyckor som fällts för rattfylleri året före olyckan, 1, andelen som fällts de 
två närmaste åren före olycka, 2, osv. till andelen som fällts de närmaste 10 åren före 
olycka. Där ’+’ anger skattad andel och ’-’ 95 % konfidensintervall.  

3.2.1 Skadeföljd och värdering av samhällets förluster 
Under åren 2000–2004 rapporterade polisen att 4 017 misstänkt alkohol- eller drog-
påverkade förare var inblandade i vägtrafikolyckor med personskada. Medelantalet per 
år är 803, vilket är aningen högre än de 798 som anges ovan. Orsaken är att ett litet antal 
misstänkt påverkade förare är inblandade i flera olyckor under ett år. Av de 4 017 
olyckorna som polisen rapporterade var 210 olyckor där någon dödades, 1 326 olyckor 
där någon skadades svårt, men ingen dödades och 2 481 olyckor med endast lindriga 
personskador.  

Antal dödade, svårt och lindrigt skadade personer per olycka har tyvärr inte ingått i de 
data som varit tillgängliga, utan endast vilken den allvarligaste skadeföljden var. Enligt 
statistik över alla polisrapporterade vägtrafikolyckor under åren 2000–2004 (SIKA, 
2001–2005) gäller dock att vid en dödsolycka dödas i genomsnitt 1,13 personer. Vidare 
gäller att vid de olyckor där den allvarligaste skadeföljden är dödad eller svårt skadad är 
det i genomsnitt 1,30 personer som dödas eller skadas svårt. Till sist gäller att i 
genomsnitt dödas eller skadas 1,48 personer vid en personskadeolycka.  

Vi antar att 1,48 personer är drabbade även vid de olyckor där en förare är misstänkt 
påverkad. Vid dödsolyckorna antas att 1,13 personer dödas, 0,17 skadas svårt och 0,18 
personer skadas lindrigt. Vid olyckorna där den allvarligaste skadeföljden är svårt 
skadad person antas att 1,30 skadas svårt och 0,18 skadas lindrigt. Vid de olyckor där 
den allvarligaste skadeföljden är lindrigt skadad antas att 1,48 personer skadas lindrigt.  

Det innebär att skadeföljden för de 4 017 personskadeolyckorna ovan är 237 dödade, 
1 762 svårt skadade och 3 940 lindrigt skadade personer. Enligt Vägverket (1999) 
värderas samhällets totala förlust för en dödad trafikant till 14,3 miljoner kronor, för en 
svårt skadad värderas förlusten till 2,6 miljoner kronor och för en lindrigt skadad är 
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förlusten 150 000 kronor. Det innebär att den genomsnittliga samhällsförlusten för 
personskadeolyckor med misstänkt påverkade förare är 2,1 miljoner kronor per olycka.  

Alla personskadeolyckor kommer inte till polisens kännedom och ingår därför inte i 
statistiken. Enligt Vägverket (1999) omfattar den polisrapporterade statistiken alla som 
dödas vid personskadeolyckor, men endast ungefär 42 % av de skadade personerna. 
Vägverket (1999) räknar med att varje svårt skadad person enligt den polisrapporterade 
statistiken svarar mot 2,38 svårt skadade personer och varje lindrigt skadad person 
enligt polisen svarar mot 2,40 lindrigt skadade personer. Det innebär att varje svårt 
skadad person enligt den polisrapporterade statistiken medför en samhällsförlust som 
värderas till 6,2 miljoner kronor och varje rapporterad lindrigt skadad person svarar mot 
en förlust om 360 000 kronor.  

Således gäller att polisrapporterade personskadeolyckor med misstänkt alkohol- eller 
drogpåverkade förare medför en total samhällsförlust som värderas till 3,9 miljoner 
kronor i genomsnitt per olycka. 

 
3.2.2 Kön och ålder 
De olycksinblandade förare som är misstänkt alkohol- eller drogpåverkade är i stor 
utsträckning män. Därför redovisas män, som fyllt 18 år, i olika åldersgrupper, medan 
kvinnor som fyllt 18 år utgör en redovisningsgrupp. De som inte fyllt 18 år är inte 
aktuella för krav på alkolås och särredovisas därför inte.  

När det gäller män som fyllt 18 men inte 25 år är medelantalet som är inblandade i 
personskadeolyckor och misstänkt alkohol- eller drogpåverkade 191 (174; 209) varje år. 
Av dessa fälldes 4 (2; 5) % för rattfylleri året före olyckan, 9 (7; 11) % fälldes under de 
5 år som föregick olyckan och 10 (8; 12) % fälldes under 10 år som föregick olyckan, se 
även figur 8. Notera att kurvan i figur 8 planar ut, vilket beror på att få eller inga av de 
unga männen har fällts för rattfylleri långt tillbaka i tiden. 
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Figur 8  Andel av de män i åldrarna 18–24 år som är misstänkt alkohol- eller drog-
påverkade vid personskadeolyckor som fällts för rattfylleri året före olyckan, 1, andelen 
som fällts de två närmaste åren före olycka, 2, osv. till andelen som fällts de närmaste 
10 åren före olycka. Där ’+’ anger skattad andel och ’-’ 95 % konfidensintervall. 

Medelantalet män i åldrarna 25–34 år som är inblandade i personskadeolyckor och 
misstänks vara alkohol- eller drogpåverkade är 161 (150; 172) per år. Av dem var 
6 (4; 7) % fällda för rattfylleri året före olyckan, 18 (15; 21) % under 5 år innan och 
25 (22; 28) % fälldes unders 10 år före olyckan, se figur 9. 
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Figur 9  Andel av de män i åldrarna 25–34 år som är misstänkt alkohol- eller drog-
påverkade vid personskadeolyckor som fällts för rattfylleri året före olyckan, 1, andelen 
som fällts de två närmaste åren före olycka, 2, osv. till andelen som fällts de närmaste 
10 åren före olycka. Där ’+’ anger skattad andel och ’-’ 95 % konfidensintervall. 

När det gäller män, 35–44 år, är medelantalet misstänkt alkohol- eller drogpåverkade 
145 (134; 158) per år, varav 9 (7; 11) % varit fällda för rattfylleri året före olyckan, 
22 (19; 25) % under 5 år före olyckan och 34 (30; 39) % fälldes under de 10 år som 
föregick olyckan, se figur 10. 
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Figur 10  Andel av de män i åldrarna 35–44 år som är misstänkt alkohol- eller drog-
påverkade vid personskadeolyckor som fällts för rattfylleri året före olyckan, 1, andelen 
som fällts de två närmaste åren före olycka, 2, osv. till andelen som fällts de närmaste 
10 åren före olycka. Där ’+’ anger skattad andel och ’-’ 95 % konfidensintervall. 

Medelantalet män som är minst 45 år och som är misstänkt alkohol- eller drogpåverkade 
vid personskadeolyckor är 180 (165; 196) per år. Av dessa är 7 (5; 8) % fällda för ratt-
fylleri året före olyckan, 18 (15; 20) % under 5 år före och 26 (22; 29) % fälldes 10 år 
före olyckan, se figur 11. 
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Figur 11  Andel av de män över 44 år som är misstänkt alkohol- eller drogpåverkade 
vid personskadeolyckor som fällts för rattfylleri året före olyckan, 1, andelen som fällts 
de två närmaste åren före olycka, 2, osv. till andelen som fällts de närmaste 10 åren 
före olycka. Där ’+’ anger skattad andel och ’-’ 95 % konfidensintervall. 

Medelantal kvinnor som är misstänkt alkohol- eller drogpåverkade i personskadolyckor 
är 103 (93; 114) per år, varav 2 (1; 4) % fällts för rattfylleri året före olyckan, 8 
(5; 10) % fällts under 5 år före och 10 (7; 12) % under 10 år före, se figur 12.  
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Figur 12  Andel av de kvinnor som fyllt 18 år och som är misstänkt alkohol- eller drog-
påverkade vid personskadeolyckor som fällts för rattfylleri året före olyckan, 1, andelen 
som fällts de två närmaste åren före olycka, 2, osv. till andelen som fällts de närmaste 
10 åren före olycka. Där ’+’ anger skattad andel och ’-’ 95 % konfidensintervall. 

I avsnitt 3.1.1 påpekas att, enligt SIKA (2002), står kvinnor för 29 % av förartrafik-
arbetet, medan männen står för de återstående 71 %. Det ska jämföras med att mot-
svarande fördelning när det gäller att vara misstänkt alkohol- eller drogpåverkad vid 
personskadeolyckor är 13 % för kvinnor och 87 % för män. När det gäller alkohol- eller 
drogpåverkan vid vägtrafikolyckor är alltså män kraftigt överrepresenterade. Visserligen 
baseras detta på polisens misstanke om alkohol- eller drogpåverkan, men det finns ingen 
anledning att anta att polisen systematiskt misstänker män felaktigt i större utsträckning 
än kvinnor eller att de systematiskt missar att misstänka påverkade kvinnor i större 
utsträckning än påverkade män. 

 
3.2.3 Körkortsinnehav 
Om man överväger att tillåta dem som fälls för rattfylleri att fortsätta köra bil under 
förutsättning att alkolås används, så kan det ju bara vara aktuellt för dem som har ett 
körkort. Därför är det nödvändigt att redovisa resultat för olika körkortstatus för de som 
varit inblandade i olyckor. Tre sådana redovisningsgrupper används här. Dels de som 
enligt registren aldrig haft körkort, dels de som har fått körkortet indraget och till sist de 
som har ett körkort.  

Medelantal förare som aldrig har haft körkort och som misstänkts vara alkohol- eller 
drogpåverkade vid personskadeolyckor är 127 (85; 190) per år, varav 11 (8; 13) % varit 
fällda för rattfylleri året före olyckan, 26 (23; 29) % under 5 år före och 38 (33; 42) % 
fälldes under 10 år före olyckan, se figur 13.  
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Figur 13  Andel av de förare som aldrig haft körkort och som är misstänkt alkohol- 
eller drogpåverkade vid personskadeolyckor som fällts för rattfylleri året före olyckan, 
1, andelen som fällts de två närmaste åren före olycka, 2, osv. till andelen som fällts de 
närmaste 10 åren före olycka. Där ’+’ anger skattad andel och ’-’ 95 % konfidens-
intervall. 

Medelantalet förare med indraget körkort och misstänkt alkohol- eller drogpåverkade 
vid personskadeolyckor är 54 (46; 63) per år, där 20 (15; 25) % fälldes för rattfylleri 
året före olyckan, 46 (40; 52) % under 5 år före och 51 (45; 57) % fälldes under 10 år 
före, se figur 14. 
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Figur 14  Andel av de förare med indraget körkort som är misstänkt alkohol- eller 
drogpåverkade vid personskadeolyckor som fällts för rattfylleri året före olyckan, 1, 
andelen som fällts de två närmaste åren före olycka, 2, osv. till andelen som fällts de 
närmaste 10 åren före olycka. Där ’+’ anger skattad andel och ’-’ 95 % konfidens-
intervall. 

Medelantalet förare med giltigt körkort som är misstänkt alkohol- eller drogpåverkade i 
personskadeolyckor är 572 (510; 642) per år. Därav har 2 (1,9; 3,1) % fällts för ratt-
fylleri året före olyckan, 9 (8; 10) % under 5 år före och 14 (13; 16) % fällts under 10 år 
före, se figur 15.  
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Figur 15  Andel av de förare med giltigt körkort som är misstänkt alkohol- eller 
drogpåverkade vid personskadeolyckor som fällts för rattfylleri året före olyckan, 1, 
andelen som fällts de två närmaste åren före olycka, 2, osv. till andelen som fällts de 
närmaste 10 åren före olycka. Där ’+’ anger skattad andel och ’-’ 95 % konfidens-
intervall. 

Potentialen när det gäller trafiksäkerhetseffekt av alkolås bör gälla de förare som någon 
gång fått ett körkort utfärdat och därför slås grupperna med giltigt och med indraget 
körkort samman och där gäller att medelantalet misstänkt alkohol- eller drogpåverkade i 
personskadeolyckor är 626 (566; 693) per år. Av dessa har 4 (3; 5) % fällts för rattfylleri 
året före olyckan, 12 (11; 14) % har fällts under 5 år före och 17 (16; 19) % under 10 år 
före olyckan, se figur 16. 
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Figur 16  Andel av de förare med giltigt körkort eller indraget körkort, som är miss-
tänkt alkohol- eller drogpåverkade vid personskadeolyckor som fällts för rattfylleri året 
före olyckan, 1, andelen som fällts de två närmaste åren före olycka, 2, osv. till andelen 
som fällts de närmaste 10 åren före olycka. Där ’+’ anger skattad andel och ’-’ 95 % 
konfidensintervall. 

3.2.4 Ägarförhållanden 
De som tillåts fortsätta köra bil efter att ha fällts för rattfylleri mot att de använder 
alkolås skulle kunna kringgå kravet genom att låna någon annans bil, eftersom alkolåset 
installeras i den egna bilen och eventuellt övriga bilar som den rattfylleridömde 
använder. Det är därför intressant att belysa ägarförhållanden för den bil som används 
vid olyckan.  

Medelantal förare som kör egen bil och misstänks för att vara alkohol- eller drogpå-
verkade i personskadeolyckor är 372 (356; 390) per år, varav 4 (3; 5) % fällts för ratt-
fylleri året före olyckan, 14 (12; 16) % under 5 år före och 21 (18; 23) % under 10 år 
före olyckan, se figur 17.  
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Figur 17  Andel av de förare som äger bilen och som misstänks vara alkohol- eller 
drogpåverkade vid personskadeolyckor som fällts för rattfylleri året före olyckan, 1, 
andelen som fällts de två närmaste åren före olycka, 2, osv. till andelen som fällts de 
närmaste 10 åren före olycka. Där ’+’ anger skattad andel och ’-’ 95 % konfidens-
intervall. 

Medelantal förare som kör någon annans bil och misstänks för att vara alkohol- eller 
drogpåverkade i personskadeolyckor är 385 (361; 411) per år, varav 7 (6; 8) % fällts för 
rattfylleri året före olyckan, 16 (15; 18) % under 5 år före och 23 (20; 25) % fällts under 
10 år före, se figur 18. 
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Figur 18  Andel av de förare som inte äger bilen och som misstänks vara alkohol- eller 
drogpåverkade vid personskadeolyckor som fällts för rattfylleri året före olyckan, 1, 
andelen som fällts de två närmaste åren före olycka, 2, osv. till andelen som fällts de 
närmaste 10 åren före olycka. Där ’+’ anger skattad andel och ’-’ 95 % konfidens-
intervall. 
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4 Konsekvensanalys och slutsatser 
4.1 Olyckor och skador 
Man kan bestämma ett bruttovärde för det antal polisrapporterade personskadeolyckor 
per år som så småningom kan komma att beröras av att de som fälls för rattfylleri för-
mås använda alkolås. Om man utgår från att de förare som har ett giltigt eller ett 
indraget körkort ges möjlighet att köra bil med villkoret att bilen är utrustad med alkolås 
skulle upp till 77 polisrapporterade personskadeolyckor (626 × 12 %) beröras årligen 
efter 5 år och 110 (626 × 17 %) årligen 10 år efter införandet och summan av antalet 
berörda olyckor under de 10 första åren efter införandet är 762.  

En del av dessa skulle inträffa även om det finns krav på alkolås. Enligt Elvik et al. 
(1997) ökar risken 9 gånger om man kör med mellan 0,5 och 1,0 promille alkohol i 
blodet jämfört med om alkoholhalten är under 0,5 promille och olycksrisken är 25 
gånger högre i genomsnitt för alla som kör med mer än 0,5 promille alkohol i blodet 
jämfört med dem som har mindre än 0,5 promille. I Sverige används gränsen 
0,2 promille och då bör den ökade olyckrisken för dem som ligger över denna gräns 
vara någonstans mellan 9 och 25 gånger. Det geometriska medelvärdet, 15 gånger, antas 
vara en rimlig nivå. Det innebär att 14 av 15 olyckor med alkoholpåverkade förare beror 
på alkoholen och skulle inte inträffa om förarna inte varit alkoholpåverkade.  

Det är svårt att få fram uppgifter om alkolåsens tillförlitlighet. Vi antar här att sannolik-
heten att en alkoholpåverkad förare hindras av alkolås att använda bilen är minst 95 %.  

En del av de förare där alkolåset hindrar dem från att starta bilen, kommer att försöka 
köra bil ändå, genom att manipulera alkolåset eller försöka få tillgång till en bil utan 
alkolås. Vi antar här att sannolikheten för det är högst 15 %.  

Under dessa antaganden gäller att obligatoriska alkolås skulle medföra att antalet 
personskadeolyckor skulle minska med 14/15 × 95% × 85% = 75 % av bruttovärdet. 
Det skulle betyda att efter fem år skulle det årliga antalet polisrapporterade person-
skadeolyckor vara 58 färre och efter 10 år är minskningen 82. Totalt under de första 
10 åren är minskningen 571 polisrapporterade personskadeolyckor, varav 218 är 
olyckor där någon blir dödad eller svårt skadad.  

Enligt avsnitt 3.2.1 värderas den samhällsekonomiska förlusten för en polisrapporterad 
personskadeolycka med en misstänkt alkohol- eller drogpåverkad förare till ungefär 
3,9 miljoner kronor. I tabell 1 redovisas den beräknade ackumulerade effekten av 
obligatoriska alkolås när det gäller minskat antal polisrapporterade personskadeolyckor 
och det samhällsekonomiska värde de svarar mot. Framtida värden för minskat antal 
olyckor har diskonterats genom att använda en kalkylränta på 4 %. 
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Tabell 1  Beräknad effekt av införande av obligatoriska alkolås för dem som fälls för 
rattfylleri, där den beräknade samhällsekonomiska nyttan även tar hänsyn till de 
olyckor som inte leder till polisrapport.  

År Ackumulerat minskat antal 
polisrapporterade personskadeolyckor 

Ackumulerad samhällsekonomisk 
värdering, Mkr 

1 19 72 

2 52 191 

3 94 339 

4 145 509 

5 203 696 

6 268 895 

7 337 1 102 

8 411 1 313 

9 489 1 529 

10 571 1 746 

 
4.2 Antal installerade alkolås och kostnader 
Det är svårt att bedöma hur många alkolås som måste installeras om krav för sådana 
införs för dem som fälls för rattfylleri. Många fällda har varken körkort eller bil och för 
dem installeras kanske inget alkolås, medan andra använder en privat bil och en bil i 
tjänsten och då kanske två alkolås måste installeras. Vi utgår här från att ett alkolås 
installeras för alla dem som fälls för rattfylleri första gången.  

Det är också svårt att bedöma livslängden för alkolås. Här studeras de ackumulerade 
summorna av minskat antal polisrapporterade personskadeolyckor och den samhälls-
ekonomiska värderingen av dessa under den första 10-årsperioden efter införandet av 
obligatoriska alkolås. En del av de alkolås som installeras i början av perioden kanske 
har tjänat ut och bytts ut i slutet av perioden, men å andra sidan har flertalet installerade 
alkolås förmodligen åtskilliga år i funktion kvar när 10-årsperioden upphör.  

Enligt http://www.mhf.se/alkolas.aspx (2006-06-30) är kostnaden för ett alkolås ungefär 
21 000 kr inklusive moms och installation. Dessutom tillkommer en årlig servicekost-
nad på 1 500 kronor inklusive moms.  

I tabell 2 redovisas ackumulerat antal alkolås som beräknas installeras som en följd av 
krav om obligatoriska alkolås och den ackumulerade kostnaden för dessa. Kostnaderna 
har diskonterats med en kalkylränta om 4 %. 
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Tabell 2  Beräknad effekt av införande av obligatoriska alkolås för dem som fälls för 
rattfylleri, där den beräknade samhällsekonomiska nyttan även tar hänsyn till de 
olyckor som inte leder till polisrapport.  

År Ackumulerat antal installerade 
alkolås 

Ackumulerad kostnad inklusive moms, 
Mkr 

1 7 779 163 

2 15 078 322 

3 21 920 476 

4 28 443 627 

5 34 704 776 

6 40 767 923 

7 46 662 1 069 

8 52 404 1 214 

9 58 012 1 357 

10 63 507 1 500 

 
4.3 Slutsats 
Om obligatoriska alkolås införs för de som fälls för rattfylleri beräknas det medföra 
knappt 600 färre polisrapporterade personskadeolyckor under de första 10 åren, varav 
drygt 200 är olyckor där någon dödas eller skadas svårt.  

Samhällsekonomiskt värderas det minskade antalet personskadeolyckor under de första 
10 åren till drygt 1,7 miljarder kronor.  

Drygt 63 000 alkolås beräknas bli installerade. Kostnader för installation och drift under 
de 10 första åren beräknas uppgå till 1,5 miljarder kronor.  

Krav på obligatoriska alkolås för dem fälls för rattfylleri beräknas alltså medföra drygt 
200 färre polisrapporterade svåra vägtrafikolyckor under de 10 första åren.  
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Dimensionering av registerstudien 
För att skatta trafiksäkerhetseffekten genomförs en registerstudie där en samkörning 
görs av register över förare som varit inblandade i vägtrafikolyckor och misstänkts vara 
drogpåverkade med register över dem som lagförts för rattfylleribrott.  

Syftet är att bedöma hur omfattande en sådan studie måste vara för att den statistiska 
osäkerheten hos resultaten ska bli rimligt låg.  

Metod 
Utgångspunkten är att 7 % av dem som fälls för rattfylleri återigen fälls inom 1 år och 
15 % fälls återigen inom 3 år, enligt Brottsförebyggande rådet1. Dessa data kan anpassas 
till en sannolikhetsteoretisk livslängdsfördelning. En sådan fördelning beskriver sanno-
likheten för återfall och upptäckt inom ett givet antal år. Under stationära förhållanden 
gäller att den anpassade livslängdsfördelningen också gäller för tvärsnittsdata, dvs. om 
man studerar de som lagförs för rattfylleri under ett år kommer tiderna sedan de senast 
lagfördes för rattfylleri att följa den anpassade livslängdsfördelningen. Det är lämpligt 
att definiera ett begrepp som här benämns rattfylleriålder.  

Rattfylleriåldern för en förare är den tid (uttryckt i antal år) som löpt sedan denne 
senast blev lagförd för rattfylleri.  

Rattfylleriåldern är inte väldefinierad för alla förare, nämligen för dem som aldrig fällts 
för rattfylleri. I det här sammanhanget är det dock praktiskt att tilldela alla ett numeriskt 
värde för rattfylleriåldern. De som inte tidigare lagförts för rattfylleri bör formellt antas 
ha oändligheten som rattfylleriålder, men i det här sammanhanget är det tillräckligt att 
anta att de har en hög rattfylleriålder. Orsaken är att här studeras rattfylleriålder som är 
högst ett givet värde. Till exempel antas längre fram att 33 % av dem som fälls för 
rattfylleri har en rattfylleriålder som är högst 10 år. För övriga 67 % gäller då att de 
antingen aldrig fällts för rattfylleri tidigare eller att det var mer än 10 år sedan de fälldes 
senast.   

Enligt antaganden ovan kommer rattfylleriåldern för dem som fälls för rattfylleri under 
ett år att vara fördelad enligt den anpassade livslängdsfördelningen, dvs. en s.k. 
Weibullfördelning.  

Man kan anta att rattfylleriåldern för de förare som är inblandade i en vägtrafikolycka 
och som polisen misstänker vara alkohol- eller drogpåverkade är samma som de förare 
som fälls för rattfylleribrott. Egentligen anger polisen om föraren är misstänkt påverkad 
av alkohol/annat ämne. Ett förhållande som talar mot det är att risken att upptäckas som 
rattfyllerist kan vara något högre för den som fällts tidigare jämförs med dem som 
aldrig fällts. Orsaken är att personer runt den som redan fällts, grannar, polis och andra, 
är mer uppmärksamma på en redan fälld. I denna analys antas dock att rattfylleriåldern 
har samma fördelning bland dem som fälls och dem som är inblandade i olyckor och är 
misstänkt drogpåverkade. Reservationen ovan innebär att rattfylleriåldern hos misstänkt 
alkohol- eller drogpåverkade förare i vägtrafikolyckor underskattas något. 

 
1 Brottsförebyggande rådet. Kriminalstatistik 2003, Rapport 2004:2. Stockholm. 2004.  

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=04100116343.pdf&url=/dynamaster
/file_archive/050124/0c02fee844cfcd9441bb723f6ef84e92/04100116343.pdf
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Antalet misstänkta alkohol- eller drogpåverkade personbilsförare inblandade i vägtrafik-
olyckor redovisas årsvis av SIKA. Med den anpassade livslängdsfördelning kan ratt-
fylleriåldern för dessa skattas. Det innebär att det går att skatta antalet träffar vid sam-
körning av registret över vägtrafikolyckor och registret över dem som lagförts för 
rattfylleri. De slumpvariabler som studeras är egentligen betingat binomialfördelade 
med totala antalet misstänkt drogpåverkade och olycksinblandade förare, men här 
kommer antalet misstänkt drogpåverkade personbilsförare i vägtrafikolyckor att 
betraktas obetingat och antas följa en Poissonfördelning. Konsekvensen av det 
antagandet är att den statistiska osäkerheten överskattas något, eftersom variansen för 
den obetingade Poissonfördelningen är något större än för den betingade binomial-
fördelningen.  

Resultat 
I tabell 1 redovisas antalet personbilsförare som varit inblandade i vägtrafikolyckor med 
personskador där de misstänkts varit drogpåverkade, enligt http://www.sika-institute.se. 
Sammanställningen är indelad efter kön och ålder. För varje fordonstyp redovisas 
åldersfördelning för de förare som misstänks vara alkohol- eller drogpåverkade. 
Däremot görs könsuppdelningen endast för samtliga fordonstyper sammanslaget. Därför 
är resultatet i tabell 1 bestämt med viss interpolation, men felet som det medför bör vara 
förhållandevis litet eftersom förare av fordonstypen personbil dominerar. Förare som 
inte fyllt 18 år eller för vilka uppgift om ålder saknas ingår inte i sammanställningen i 
tabell 1. Utöver detta har ingen åldersindelning gjorts för kvinnor eftersom det finns 
förhållandevis få drogpåverkade förare som är kvinnor.  

Tabell 1  Personbilsförare misstänkt drogpåverkade och inblandade i vägtrafikolyckor 
med personskador för åren 2000–2004, enligt http://www.sika-institute.se. 

Kön Ålder 2000 2001 2002 2003 2004 

Män  18–24 151 198 207 215 206 

Män  25–34 151 165 157 198 175 

Män  35–44 134 144 141 182 168 

Män  Över 44 163 170 196 210 204 

Kvinnor Över 17 84 95 81 94 103 

Ej angivet kön Över 17 4 2 2 0 0 

Totalt Över 17 688 775 784 899 857 

 

Det gäller nu att bedöma hur många av de förare som finns med i tabell 1 som varit 
lagförda för rattfylleri tidigare. Utgångspunkten, som nämnts tidigare, är att av dem som 
lagförs för rattfylleri fälls 7 % återigen inom 1 år och 15 % inom 3 år. Detta anpassas 
till en Weibullfördelning. Weibullfördelningens fördelningsfunktion, vilket i det här 
fallet är sannolikheten att rattfylleriåldern är mindre än t, ges av  

( ) ( )βλtetF −−=1  
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)

Den s.k. överlevnadsfunktion ges av  

( ) ( ) ( )βλtetFtS −=−=1  

så att logaritmering, teckenändring och ännu en logaritmering resulterar i en 
linjärfunktion med två okända lnλ och β: 

( )[ ]( ) ( ttS lnlnlnln +=− λβ  

Insättning av givna värden ger två ekvationer, 1 – 0,07 och 1 år respektive 1 - 0,15 och 
3 år:  

( ) ( 1lnln93,0lnln +=− )λβ  

( ) ( 3lnln85,0lnln +=− )λβ . 

där lösningen ges av: 

( ) ( )( ) 734,03ln93,0lnln85,0lnln =−−−=β  

( ) 0280,093,0ln 1 =−= βλ .   

Parametern β bestämmer den s.k. hazardfunktionen, h(t), som i det fallet anger risken att 
lagföras vid rattfylleriålder t givet att man inte lagförts vid en lägre rattfylleriålder än t. 
Hazardfunktionen ges av  , vilket innebär att hazardfunktionen är avtagande i t 
när β < 1. I detta fallet gäller just att β < 1, dvs. att risken att lagföras återigen för ratt-
fylleri minskar med ökande rattfylleriålder och det förefaller rimligt, nämligen att åter-
fall har högst sannolikhet att ske inom kort tid.  

1−βββλ t

Den skattade fördelningsfunktionen för rattfylleriålder ges av 

( ) ( )( )734,00280,0exp1 ttF −−=  

Den skattade fördelningsfunktionen redovisas i figur 1. Således gäller att 7 % av dem 
som fälls för rattfylleri har en rattfylleriålder som är högst 1 år, 15 % har en rattfylleri-
ålder som är högst 3 år och enligt figur 1 har 21 % en rattfylleriålder som är högst 5 år 
och 33 % en som är högst 10 år.  

Om de förare som ingår i tabell 1 samkörs med lagföringsregistrets uppgifter om ratt-
fylleriförseelser under åren 1994–2003 innebär det att man för olyckor under 2004 kan 
finna alla med rattfylleriålder högst 10 år, för 2003 rattfylleriålder högst 9 år osv. till 
2000 där man finner dem med rattfylleriålder högst 6 år. Antalet som på det sättet åter-
finns i lagföringsregistret kan då skattas med den anpassade Weibullfördelningen. 
Resultatet redovisas i tabell 2. En invändning mot resultatet gäller de lägre ålders-
grupperna, men det kan framhållas att det finns de som fälls för rattfylleri innan de fyllt 
18 år. Eftersom denna analys syftar till att dimensionera studien görs ingen justering för 
denna invändning.  
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Figur 119  Skattad fördelningsfunktion för rattfylleriålder. 

Tabell 2  Skattning av antalet misstänkt drogpåverkade personbilsförare inblandade i 
vägtrafikolyckor under åren 2000–2004 som lagförts för rattfylleri under 1994–2003. 

Kön Ålder 2000 2001 2002 2003 2004 

Män  18–24 36 52 59 66 67 

Män  25–34 36 43 45 60 57 

Män  35–44 32 38 40 55 55 

Män  Över 44 39 44 56 64 66 

Kvinnor Över 17 20 25 23 29 34 

Ej angivet kön Över 17 1 1 0 0 0 

Totalt Över 17 163 202 223 274 279 

Man kan anta att resultatet i tabell 2 är utfall på Poissonfördelade slumpvaribler. I 
huvudstudien vill man skatta väntevärdena för dessa slumpvariabler. Kombinationer av 
de väntevärdena anger trafiksäkerhetseffekten för införandet av obligatorisk alkolås för 
rattfylleridömda.  

Den statistiska osäkerheten för en Poissonfördelad slumpvariabel med utfallet x kan 
skattas med x96,1±  och för en summa av oberoende Poissonfördelade slumvariabler 
med utfallen  skattas osäkerheten med nxxx ,,, 21 K nxxx +++± K2196,1 . Det 

innebär att de relativa osäkerheterna är x96,1±  respektive nxxx +++± K2196,1 . 

På det sättet kan den relativa statiska osäkerheten skattas för var och en av radsum-
morna i tabell 2. Resultatet redovisas i tabell 3.  
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Tabell 3  Skattning av antalet misstänkt drogpåverkade personbilsförare inblandade i 
vägtrafikolyckor under åren 2000–2004 som lagförts för rattfylleri under 1994–2003. 

Kön Ålder Antal förare Relativ osäkerhet 

Män  18–24 279 12 % 

Män 25–34 241 13 % 

Män  35–44 219 13 % 

Män  Över 44 269 12 % 

Kvinnor Över 17 130 17 % 

Totalt Över 17 1141 6 % 

Slutsats 
Resultatet av analysen som redovisas i tabell 3 indikerar att samkörning av registret 
över vägtrafikolyckor med personskada för åren 2000–2004 med lagföringsregistret för 
åren 1994–2003 ger skattningar med rimligt liten statistisk osäkerhet avseende i vilken 
utsträckning misstänkt drogpåverkade olycksförare tidigare fällts för rattfylleri. Det 
finns dock ett par reservationer som nämnts ovan, nämligen att den som redan fällts kan 
ha högre upptäcksrisk vid återfall och att metoden som använts kan ha överskattat 
antalet redan rattfylleridömda bland unga förare. Bägge omständigheterna kan innebära 
att rattfylleriåldern underskattas något vilket i sin tur innebär att antalet tidigare 
rattfylleridömda enligt tabell 2 kan vara en överskattning. Slutsatsen av det är att de 
statistiska osäkerheterna enligt tabell 3 är något överskattade. 
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Dataredovisning 
I detta kapitel redovisas tabeller över insamlade registerdata.   

Data har hämtats från lagföringsregistret, Vägverkets databas över personskadeolyckor 
på väg samt fordonsregistret. För varje personskadeolycka på väg under åren 2000–
2004 där en förare varit misstänkt drog- eller alkoholpåverkad har samkörning gjorts 
med lagföringsregistret avseende rattfylleri under åren 1994–2003.  

Tabellerna redovisas av två skäl, dels är de resultat som redovisas i avsnitt 3.2 baserade 
på dessa tabeller, dels kan de utgöra grund för vidare analyser. Tabellerna är numrerade 
1–20, trots att det inte finns hänvisning till dem i löpande text.  

Genomgående vid såväl dataredovisning som resultatsammanställning gäller att de är 
relaterade till om föraren fällts för rattfylleri föregående år, något av de två föregående 
åren, något av de tre föregående åren osv. Man kan säga att förarens ”rattfylleriålder” 
anges. För de förare där det inte finns uppgift om att de tidigare lagförts för rattfylleri 
gäller antingen att de aldrig lagförts för rattfylleri tidigare eller att de lagförts 1992 eller 
tidigare.  

Ur tabellerna kan man räkna fram att 747 förare som varit inblandade i personskade-
olyckor under åren 2000–2004 lagfördes för rattfylleri någon gång under åren 1994–
2003, vilket kan jämföras med de 1 141 som predikterades vid dimensioneringen, se 
bilaga 1, tabell 3. 

Tabell 1  Antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare inblandade i person-
skadeolyckor på väg under år 2000, där förarna i kolumn 1 fälldes för rattfylleri 
föregående år (1999), i kolumn 2 året dessförinnan (1998) osv. och där förarna i 
kolumn ≥ 7 antingen inte fällts för rattfylleri tidigare eller fällts senast under år 1993. 

 1 2 3 4 5 6 ≥ 7 
Antal förare 32 13 18 15 10 15 599 

Tabell 2 Antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare inblandade i person-
skadeolyckor på väg under år 2001, där förarna i kolumn 1 fälldes för rattfylleri 
föregående år (2000), i kolumn 2 året dessförinnan (1999) osv. och där förarna i 
kolumn ≥ 8 antingen inte fällts för rattfylleri tidigare eller fällts senast under år 1993. 

 1 2 3 4 5 6 7 ≥ 8 
Antal förare 44 32 20 9 19 14 18 627 

Tabell 3  Antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare inblandade i person-
skadeolyckor på väg under år 2002, där förarna i kolumn 1 fälldes för rattfylleri 
föregående år (2001), i kolumn 2 året dessförinnan (2000) osv. och där förarna i 
kolumn ≥ 9 antingen inte fällts för rattfylleri tidigare eller fällts senast under år 1993. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 ≥ 9 
Antal förare 39 43 17 16 11 11 9 7 645 
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Tabell 4  Antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare inblandade i person-
skadeolyckor på väg under år 2003, där förarna i kolumn 1 fälldes för rattfylleri 
föregående år (2002), i kolumn 2 året dessförinnan (2001) osv. och där förarna i 
kolumn ≥ 10 antingen inte fällts för rattfylleri tidigare eller fällts senast under år 1993. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥ 10 
Antal förare 59 30 21 15 11 11 9 7 11 695 

Tabell 5  Antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare inblandade i person-
skadeolyckor på väg under år 2004, där förarna i kolumn 1 fälldes för rattfylleri 
föregående år (2003), i kolumn 2 året dessförinnan (2002) osv. och där förarna i 
kolumn ≥ 11 antingen inte fällts för rattfylleri tidigare eller fällts senast under år 1993. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ≥ 11
Antal förare 40 31 25 11 8 11 7 8 10 10 679 

Tabell 6  Antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare inblandade i person-
skadeolyckor på väg under år 2000, uppdelade efter kön och ålder, där förarna i 
kolumn 1 fälldes för rattfylleri föregående år (1999), i kolumn 2 året dessförinnan 
(1998) osv. och där förarna i kolumn ≥ 7 antingen inte fällts för rattfylleri tidigare eller 
fällts senast under år 1993. 

 1 2 3 4 5 6 ≥ 7 
Kvinnor minst 18 år 2 2 0 2 0 0 81
Män 18–24 år 8 0 1 1 1 1 140
Män 25–34 år 6 2 7 6 4 3 122
Män 35–44 år 10 4 5 2 2 4 102
Män minst 45 år 6 5 5 4 3 7 127

Tabell 7  Antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare inblandade i person-
skadeolyckor på väg under år 2001, uppdelade efter kön och ålder, där förarna i 
kolumn 1 fälldes för rattfylleri föregående år (2000), i kolumn 2 året dessförinnan 
(1999) osv. och där förarna i kolumn ≥ 8 antingen inte fällts för rattfylleri tidigare eller 
fällts senast under år 1993. 

 1 2 3 4 5 6 7 ≥ 8 
Kvinnor minst 18 år 5 5 1 0 1 0 0 97
Män 18–24 år 6 2 5 1 2 1 0 178
Män 25–34 år 10 7 7 4 6 5 8 115
Män 35–44 år 9 7 2 1 3 5 5 106
Män minst 45 år 14 11 5 3 7 3 5 113
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Tabell 8  Antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare inblandade i person-
skadeolyckor på väg under år 2002, uppdelade efter kön och ålder, där förarna i 
kolumn 1 fälldes för rattfylleri föregående år (2001), i kolumn 2 året dessförinnan 
(2000) osv. och där förarna i kolumn ≥ 9 antingen inte fällts för rattfylleri tidigare eller 
fällts senast under år 1993. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 ≥ 9 
Kvinnor minst 18 år 0 2 1 1 0 2 0 0 88 
Män 18–24 år 6 7 5 3 2 0 1 0 180 
Män 25–34 år 8 13 3 6 2 3 3 3 112 
Män 35–44 år 13 13 6 4 1 1 4 2 92 
Män minst 45 år 12 8 2 2 6 5 1 2 154 

Tabell 9  Antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare inblandade i person-
skadeolyckor på väg under år 2003, uppdelade efter kön och ålder, där förarna i 
kolumn 1 fälldes för rattfylleri föregående år (2002), i kolumn 2 året dessförinnan 
(2001) osv. och där förarna i kolumn ≥ 10 antingen inte fällts för rattfylleri tidigare 
eller fällts senast under år 1993. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥ 10 
Kvinnor minst 18 år 2 2 2 3 1 2 1 0 1 91 
Män 18–24 år 10 3 2 2 2 1 0 0 0 183 
Män 25–34 år 11 4 6 4 0 2 6 1 2 145 
Män 35–44 år 17 14 7 1 4 2 0 3 4 113 
Män minst 45 år 19 7 4 5 4 4 2 3 4 149 

Tabell 10  Antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare inblandade i person-
skadeolyckor på väg under år 2004, uppdelade efter kön och ålder, där förarna i 
kolumn 1 fälldes för rattfylleri föregående år (2003), i kolumn 2 året dessförinnan 
(2002) osv. och där förarna i kolumn ≥ 11 antingen inte fällts för rattfylleri tidigare 
eller fällts senast under år 1993. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ≥ 11
Kvinnor minst 18 år 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 111
Män 18–24 år 5 5 5 4 0 0 1 1 0 0 179
Män 25–34 år 10 8 5 2 3 4 2 3 0 0 121
Män 35–44 år 14 9 7 2 1 4 4 1 6 6 104
Män minst 45 år 8 6 7 2 4 3 0 2 4 4 149

Tabell 11  Antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare inblandade i person-
skadeolyckor på väg under år 2000, uppdelade efter körkortsstatus; aldrig haft körkort, 
körkortet indraget och ja, föraren hade körkort vid olyckstillfället, där förarna i kolumn 
1 fälldes för rattfylleri föregående år (1999), i kolumn 2 året dessförinnan (1998) osv. 
och där förarna i kolumn ≥ 7 antingen inte fällts för rattfylleri tidigare eller fällts senast 
under år 1993. 

 1 2 3 4 5 6 ≥ 7 
Aldrig 5 5 1 0 1 2 47
Indraget 6 0 4 4 2 0 27
Ja 21 8 13 11 7 13 525
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Tabell 12  Antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare inblandade i person-
skadeolyckor på väg under år 2001, uppdelade efter körkortsstatus; aldrig haft körkort, 
körkortet indraget och ja, föraren hade körkort vid olyckstillfället, där förarna i kolumn 
1 fälldes för rattfylleri föregående år (2000), i kolumn 2 året dessförinnan (1999) osv. 
och där förarna i kolumn ≥ 8 antingen inte fällts för rattfylleri tidigare eller fällts senast 
under år 1993. 

 1 2 3 4 5 6 7 ≥ 8 
Aldrig 6 4 3 0 4 2 4 69
Indraget 15 4 2 3 3 0 1 26
Ja 23 24 15 6 12 12 13 532

Tabell 13 Antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare inblandade i person-
skadeolyckor på väg under år 2002, uppdelade efter körkortsstatus; aldrig haft körkort, 
körkortet indraget och ja, föraren hade körkort vid olyckstillfället, där förarna i kolumn 
1 fälldes för rattfylleri föregående år (2001), i kolumn 2 året dessförinnan (2000) osv. 
och där förarna i kolumn ≥ 9 antingen inte fällts för rattfylleri tidigare eller fällts senast 
under år 1993. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 ≥ 9 
Aldrig 7 3 3 1 1 2 2 0 67 
Indraget 10 8 4 2 1 2 2 0 30 
Ja 22 32 10 13 9 7 5 7 548 

Tabell 14  Antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare inblandade i person-
skadeolyckor på väg under år 2003, uppdelade efter körkortsstatus; aldrig haft körkort, 
körkortet indraget och ja, föraren hade körkort vid olyckstillfället, där förarna i kolumn 
1 fälldes för rattfylleri föregående år (2002), i kolumn 2 året dessförinnan (2001) osv. 
och där förarna i kolumn ≥ 10 antingen inte fällts för rattfylleri tidigare eller fällts 
senast under år 1993. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥ 10 
Aldrig 28 15 9 3 3 8 7 3 4 110 
Indraget 16 5 5 5 3 1 0 0 0 35 
Ja 3 1 1 6 4 1 2 3 6 430 

Tabell 15 Antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare inblandade i person-
skadeolyckor på väg under år 2004, uppdelade efter körkortsstatus; aldrig haft körkort, 
körkortet indraget och ja, föraren hade körkort vid olyckstillfället, där förarna i kolumn 
1 fälldes för rattfylleri föregående år (2003), i kolumn 2 året dessförinnan (2002) osv. 
och där förarna i kolumn ≥ 11 antingen inte fällts för rattfylleri tidigare eller fällts 
senast under år 1993. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ≥ 11
Aldrig 23 20 15 4 1 4 2 2 5 5 123
Indraget 8 5 6 2 2 1 3 1 0 0 16
Ja 3 5 4 4 5 5 2 5 5 5 473
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Tabell 16  Antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare inblandade i person-
skadeolyckor på väg under år 2000, uppdelade efter om föraren ägde eller inte ägde 
bilen vid olyckstillfället, där förarna i kolumn 1 fälldes för rattfylleri föregående år 
(1999), i kolumn 2 året dessförinnan (1998) osv. och där förarna i kolumn ≥ 8 antingen 
inte fällts för rattfylleri tidigare eller fällts senast under år 1993. 

 1 2 3 4 5 6 ≥ 7 
Ägde bilen 14 6 9 7 6 4 301
Ägde inte bilen 18 6 9 8 4 11 285

Tabell 17  Antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare inblandade i person-
skadeolyckor på väg under år 2001, uppdelade efter om föraren ägde eller inte ägde 
bilen vid olyckstillfället, där förarna i kolumn 1 fälldes för rattfylleri föregående år 
(2000), i kolumn 2 året dessförinnan (1999) osv. och där förarna i kolumn ≥ 8 antingen 
inte fällts för rattfylleri tidigare eller fällts senast under år 1993. 

 1 2 3 4 5 6 7 ≥ 8 
Ägde bilen 15 16 9 3 11 6 7 305
Ägde inte bilen 29 16 11 6 8 8 11 298

Tabell 18  Antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare inblandade i person-
skadeolyckor på väg under år 2002, uppdelade efter om föraren ägde eller inte ägde 
bilen vid olyckstillfället, där förarna i kolumn 1 fälldes för rattfylleri föregående år 
(2001), i kolumn 2 året dessförinnan (2000) osv. och där förarna i kolumn ≥ 9 antingen 
inte fällts för rattfylleri tidigare eller fällts senast under år 1993. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 ≥ 9 
Ägde bilen 16 19 9 12 8 7 3 4 324 
Ägde inte bilen 23 23 8 4 3 4 6 3 294 

Tabell 19  Antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare inblandade i person-
skadeolyckor på väg under år 2003, uppdelade efter om föraren ägde eller inte ägde 
bilen vid olyckstillfället, där förarna i kolumn 1 fälldes för rattfylleri föregående år 
(2002), i kolumn 2 året dessförinnan (2001) osv. och där förarna i kolumn ≥ 10 
antingen inte fällts för rattfylleri tidigare eller fällts senast under år 1993. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥ 10 
Ägde bilen 21 11 11 3 6 5 1 5 4 308 
Ägde inte bilen 37 17 8 12 4 5 8 2 6 318 

Tabell 20  Antal misstänkt alkohol- eller drogpåverkade förare inblandade i person-
skadeolyckor på väg under år 2004, uppdelade efter om föraren ägde eller inte ägde 
bilen vid olyckstillfället, där förarna i kolumn 1 fälldes för rattfylleri föregående år 
(2003), i kolumn 2 året dessförinnan (2002) osv. och där förarna i kolumn ≥ 11 
antingen inte fällts för rattfylleri tidigare eller fällts senast under år 1993. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ≥ 11
Ägde bilen 15 12 10 8 5 7 4 3 5 6 290
Ägde inte bilen 21 18 15 2 3 3 3 5 4 4 336
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Alkolåsutredningen 

 

 

 

 

Alkolås till alla rattfyllerister 

 

Dödsolyckor till följd av rattfylleri är i högsta grad det största problemet för 
att uppfylla Riksdagens målsättning avseende dödade och allvarligt 
skadade år 2007. Nära var tredje förare som dödas är påverkade av 
alkohol. Till detta kommer ett mörkertal om ytterligare ett antal trafikanter 
som dödas på grund av rattfyllerister. Det är många gånger oskyldiga 
trafikanter som bara hade oturen att befinna sig på fel plats när 
rattfylleristen kom farande. 

 

Det måste vara samhällets uppgift att tillse att rattfyllerister hålls ifrån 
våra gator och vägar. De rattfyllerister som orsakar trafikskador är i de 
allra flesta fall så berusade att det inte finns något tvivel om att de svävat i 
okunskap om detta faktum. Det rör sig många gånger om grava 
missbrukare. Det kan vidare noteras att i djupstudier av avlidna förare 
2002 framgår att minst 31 % av de avlidna förarna saknade körkort. 

 

Det kan konstateras att förekomsten av körkort eller ej, till ringa del 
förhindrar rattfylleriolyckor, särskild inte hos missbrukare, vilka ju 
dessutom får anses utgöra de farligaste i trafiken. 

 

Det vore mot denna bakgrund olyckligt att välja en modell där ratt-
fylleristen redan vid ett gripande för rattfylleri ges möjlighet att fortsätta 
framföra fordonet, vilket i praktiken ett körkortsingripande medför. 
Förekomsten av körkort är inte det medel som får rattfylleristen att avstå 
från att köra. Användande av fordon i berusat tillstånd – måhända ska man 
välja gränsen 0,5 promille – kan ses som resande av livsfarligt vapen. 
Farliga vapen av detta slag kan beslagtas av polisen. 

 

Vi menar att alkolås omedelbart måste installeras i den bil som brukats för 
rattfyllerikörningen. Finansiering av detta ska i huvudsak hämtas från de 
böter som rattfylleristen döms att utbetala. 

 

Utifall alkolås inte omedelbart installeras eller sådant lås manipuleras, ska 
fordonet kunna beslagtas för försäljning. 

 

Påträffas rattfylleristen i annat fordon utan alkolås, ska alkolås installeras 
om fordonet tillhör rattfylleristen eller dennes familj. Annan ägare av 
fordonet ska varnas om att nästa gång fordonet framförs av rattfyllerist 
kommer alkolås installeras. Polisen bör notera detta för framtida kontroll.  
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Vid gripande av rattfylleristen ska denne ges möjlighet att lagligen få 
framföra fordonet om denna underkastar sig att under 2 år genomgå en 
rehabiliteringsverksamhet med villkorat körkortsindragande. Genomgås 
denna rehabiliteringsverksamhet ges möjlighet att avinstallera alkolåset 
efter ytterligare en karens på förslagsvis 1 år. 

 

Väljer rattfylleristen att ej genomgå rehab-verksamheten bör körkortet 
återkallas på sedvanligt sätt. Dock får denne behålla alkolås i sina fordon 
även i framtiden. (I detta sammanhang kan antas att alkolås sitter som 
standard i de flesta nya bilar om ca 10–15 år). 

 

Förslaget att låta installera alkolås först efter några år, när körkort förnyas, 
kommer endast att medföra att vi får fler rattfyllerister utan körkort. 

 

SVERIGES FÖRSÄKRINGSFÖRBUND 

 

 

Staffan Moberg 
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