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SAMMANFATTNING  

 

Syftet med detta arbete är att ge läsaren en lättbegriplig och sammanfattande bild av vad det 

innebär att deltaga i försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse med föreskrift 

om alkolås.  

 

Alkolåset är ett instrument som är förbundet med bilens tändningssystem. Alkolåset 

omöjliggör start och körning om det finns alkohol i utandningsluften. Detta kontrolleras 

genom att föraren är tvungen att blåsa i instrumentet för att få tändningslåset att koppla ström 

till bilens startmotor. Under färd kräver alkolåset efter slumpmässiga tidsintervaller nya prov 

av förarens utandningsluft, detta för att förhindra att föraren konsumerar alkohol under färd.  

 

År 1993 fick Vägverket i uppdrag av regeringen att lämna förslag över utformningen av en 

lagstiftning med villkorlig körkortsåterkallelse med föreskrift om alkolås. Villkorlig 

körkortsåterkallelse innebär att personer som dömts för rattfylleri får fortsätta att köra bil, 

med villkoret att bilen är utrustad med alkolås. Försöksverksamheten startade den 1 februari 

1999. I den utformning den nu är i skall den pågå fram till utgången av januari 2009. 

 

Meningen med försöksverksamheten är att utvärdera vilken effekt alkolåset kan ha på 

förekomsten av alkoholrelaterade trafikolyckor och allmänt på förekomsten av onyktra förare. 

Dessutom förväntas försöket ge kunskap om alkolåset kan vara ett bra medel i samband med 

rehabiliteringsåtgärder för alkoholberoende, samt att få erfarenheter om den tekniska 

tillförlitligheten av själva instrumentet. 

 

Vägverkets utvärderingar visar att den genomsnittliga alkoholkonsumtionen minskar högst 

påtagligt för deltagarna. En annan effekt som redovisas i utvärderingarna är att inte ett enda 

rattfylleriåterfall har rapporterats bland deltagarna.  

 

Regeringen och Vägverket anser att villkorlig körkortsåterkallelse med föreskrift om alkolås 

är så viktigt för trafiksäkerheten att man vill ha mer underlag för utvärdering och därför har 

man utökat verksamheten till att gälla hela landet och under en längre försöksperiod. 
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INLEDNING 

 

Bakgrund 

 

Rattfylleri i trafiken är ett allvarligt problem i vårt samhälle. Man beräknar att ungefär 0,2 

procent av trafiken utgörs av alkoholpåverkade förare. Det innebär i genomsnitt drygt 14 000 

bilresor per dag.  

 

Uppskattningsvis är drygt 40 procent av dödsolyckorna i trafiken är relaterade till alkohol.  

Ca 150-175 personer dör varje år i trafikolyckor som är relaterade till alkoholbruk. 750-1 000 

skadas svårt.
1
 

 

År 2001 rapporterade polisen ca 17 000 rattfylleribrott (varav 4 600 var drograttfylleri). 

Utöver detta finns ett stort mörkertal, vilket hänger samman med den minimala 

upptäcksrisken. En alkoholist som blir tagen för rattfylleri har statistiskt sett kört onykter 

minst 200 gånger innan han upptäcks.
2
 

 

Årligen återkallas ca 6 000 körkort i Sverige på grund av rattfylleri. Döms man för rattfylleri 

kan körkortet återkallas upp till 12 månader (spärrtid). Grovt rattfylleri leder till återkallelse 

av körkortet under minst 12 och högst 36 månader.
3
 

 

En körkortsåterkallelse innebär ofta sociala konsekvenser för den som förlorat körkortet. Man 

kan inte ta sig till jobbet, man kan inte skjutsa sina barn till deras aktiviteter - och i slutänden 

kan det leda till arbetslöshet och ekonomiska förluster, särskilt om man är i behov av körkort i 

sitt arbete. Meningen med körkortsåterkallelsen är att trygga trafiksäkerheten och inte 

att skapa sociala konsekvenser. En lösning som kan eliminera eller åtminstone reducera de 

sociala problemen som körkortsåterkallelsen medför är villkorlig körkortsåterkallelse med 

föreskrift om alkolås.  
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Det straff i form av böter eller fängelse som den rattfulle döms till kvarstår även om man 

deltar i alkolåsförsöket. Deltagande i försöket påverkar alltså inte det utdömda straffet. 

 

Många av de som kör rattfulla har ofta en missbruksbild sedan tidigare. Deras situation blir 

inte bättre av att de får ytterligare problem i det sociala livet, utan detta leder snarare till en 

mer komplex problembild. Eftersom alkoholmissbrukare är de som oftast får återfall i 

rattonykterhet är detta en viktig grupp att fokusera på och hitta en bättre lösning till, för att 

säkra trafiksäkerheten på våra vägar. Andelen återfall i rattfylleri brukar anges till ca 30 

procent av de som förorsakat trafikskador relaterade till alkoholbruk.
4
 

 

Den 1 februari 1999 trädde Lag (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig 

körkortsåterkallelse ikraft. Genom denna lag infördes i tre län
5
 möjligheten att under en 

försöksperiod i vissa fall ersätta återkallelse av B-körkort med en särskild körkortsbehörighet 

för ett fordon utrustat med alkolås.  

 

Lagen syftar till att personen istället för att få körkortet återkallat får fortsätta köra bil med 

villkoret att bilen är utrustad med alkolås.  

 

Sedan lagen trädde ikraft har totalt 350 personer ansökt (fram t.o.m. juni 2002) om 

deltagande. Av dessa har länsstyrelserna bedömt att 17 ej varit lämpliga, och de har fått avslag 

på ansökan. Således har 333 personer ingått i försöksverksamheten. 

 

Försöksverksamheten skulle enligt lagens första utformning avslutas i början av 2004, men 

anses behöva mer underlag för utvärdering, och från den 1 oktober 2003 har 

försöksverksamheten utökats till att gälla hela landet. Försöksverksamheten har också utökats 

till att gälla samtliga körkortsbehörigheter utom för motorcykel (A). Försöksverksamheten 

skall pågå till utgången av januari 2009. 
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Syfte 

 

Vårt syfte med detta arbete är att ge läsaren en lättbegriplig och sammanfattande bild av vad 

det innebär med villkorlig körkortsåterkallelse med föreskrift om alkolås. Vi kommer att 

beskriva hur förfarandet går till, från det att man blir stoppad ute på vägen, till dess att den 

tvååriga villkorstiden avslutats. Vi vill även belysa de positiva och negativa aspekter samt 

vilka problem som kunnat konstateras i samband med utvärderingar av projektet.  

 

Frågeställning 

 

Är villkorlig körkortsåterkallelse med föreskrift om alkolås ett bra brottsförebyggande 

hjälpmedel? 

 

Är villkorlig körkortsåterkallelse med föreskrift om alkolås ett bättre preventivt medel än den 

vanliga körkortsåterkallelsen? 

 

TEORETISK BAKGRUND 

 

Nollvisionen 

 

Nollvisionen är en föreställning om en framtid där inga människor skall dödas eller skadas för 

livet i vägtrafiken. Dödsoffer i trafiken skall inte accepteras.  

 

Nollvisionen är också grunden för hur man arbetar med trafiksäkerheten i Sverige.  

 

Trafiksäkerhetsarbetets utgångspunkt är att trafiken skall dimensioneras utifrån människans 

biologiska tolerans mot yttre våld – alltså vad kroppen tål. Trafiken skall ses som ett samspel 

mellan människor, fordon och vägar. 

 

Trafikolyckor kan inte alltid hindras – den mänskliga faktorn kan slå till och misstag kan 

begås. Vad man däremot kan förebygga i ganska stor utsträckning är att dessa olyckor leder 
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till dödsfall och svåra skador på människor. Säkrare vägar och fordon byggs, och det 

utvecklas nya tekniker för att öka trafiksäkerheten, t.ex. mitträcken, bältespåminnare, alkolås 

m.m. 

 

I oktober 1997 antog riksdagen regeringens proposition om att allt trafiksäkerhetsarbete skall 

utgå från Nollvisionen. Beslutet löd i sammanfattning så här: 

 

”Riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag till en ny inriktning av 

trafiksäkerhetsarbetet med utgångspunkt i den s.k. Nollvisionen. Det långsiktiga 

målet för trafiksäkerhetsarbetet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till 

följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet. För att nå detta mål ska 

vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till de krav som följer av 

Nollvisionen. Ansvaret för trafiksäkerheten bör vara delat mellan trafikanterna 

och de s.k. systemutformarna. Till sistnämnda kategori hör bl.a. väghållare, 

fordonstillverkare och de som ansvarar för yrkesmässiga vägtransporter.” 

 

Beslutet fattades med stor majoritet, det finns alltså ett stort politiskt stöd för att genomföra de 

förändringar i trafiksäkerhetsarbetet som krävs för att vi skall kunna efterleva Nollvisionens 

mål.
6
 

 

METOD 

 

För att få en så bred kunskapsbas som möjligt, har vi valt att läsa in oss på allt vi har kunnat 

hitta som är skrivet i ämnet. På Internet har vi använt oss av sökord som ”alkolås”,  

”trafikonykterhet” och ”rattfylleri”, för att hitta den information som vi anser vara relevant i 

ämnet.  

 

Vi har läst tekniska fakta om alkolås, lagtext, förarbeten och utredningar. Dessutom har vi 

tagit del av tidningsartiklar, kompendier, rapporter och tidigare gjorda arbeten i ämnet. Vi har 

läst Vägverkets utvärderingar av försöksverksamheten.  

 

Vi har varit i telefonkontakt med handläggare på länsstyrelsen i Umeå och projektansvarig på 

Vägverket, som tillställt oss visst skriftligt material.  
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På grund av arbetets begränsade omfattning har vi valt att avgränsa oss till att studera 

försöksverksamheten med möjlighet att använda alkolås istället för körkortsåterkallelse när 

man dömts för rattfylleri. Den frivilliga alkolåsanvändningen har vi valt att inte behandla i 

detta arbete. 

 

RESULTAT 

 

Rattonykterhet – grunder 

 

Vad händer med den som upptäcks? 

 

Blir man kontrollerad av polisen får man blåsa i ett s.k. sållningsinstrument. Polisen får ta 

sållningsprov rutinmässigt, utan att misstanke om trafiknykterhetsbrott föreligger.  

 

Det instrument som polisen i Sverige använder heter Lion Alcometer SD 400. Instrumentet 

mäter om promillehalten i utandningsluften är under eller över 0,1 mg/liter – resultatet visas i 

displayen som antingen positivt eller negativt.  

 

Ger sållningsprovet ett positivt resultat delges föraren misstanke om rattfylleri, och ett 

bevisprov på luft (kvantitativt prov) eller ett blodprov skall tas på föraren. Det vanligaste är 

luftprov, och detta prov tas med ett s.k. bevisinstrument. I Sverige använder sig polisen av 

Intoxilyzer 5000S och det nyare instrumentet Evidenzer.  

 

Blodprov tas oftast då det finns möjlighet att föraren druckit i efterhand, eller då föraren 

vägrar medverka eller inte klarar av att blåsa i bevisinstrumentet. Blodprov får endast tas av 

sjuksköterska eller läkare.  

 

Visar bevisprovet på minst 0,1 mg/l i utandningsluften alt. 0,2 promille i blodet föreligger 

rattfylleri enligt lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL)  4 eller 4a §§. När 

man ertappats som rattfyllerist dras två olika processer igång – den straffrättsliga och 
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den körkortsadministrativa. Den sistnämnda processen är i lagens mening inte ett straff, 

men de flesta upplever detta som det egentliga och värsta straffet. 

 

Tingsrätten handlägger den straffrättsliga biten och länsstyrelsen handlägger den 

körkortsadministrativa. 

 

Den straffrättsliga delen 

 

Rattfylleribrotten regleras i TBL 4 och 4a §§.  

 

Med rattfylleri menas att en person som framför ett motordrivet fordon  

- har intagit så mycket alkohol att alkoholkoncentrationen är minst 0,2 promille i blodet 

eller 0,1 mg/l i utandningsluften,   

- har intagit narkotika och det finns narkotiska ämnen kvar i blodet, eller 

- är så påverkad av alkohol eller annat att han eller hon inte kan köra på ett betryggande 

sätt. 

(Med motordrivet fordon avses personbil, lastbil, buss, moped, motorcykel, snöskoter och 

andra terrängfordon.) 

 

Gränsen för normalgraden av alkoholrattfylleri går vid 0,2 promille och för grovt rattfylleri 

vid 1,0 promille alkoholhalt i blodet. Motsvarande värden är 0,1 mg/l respektive 0,5 mg/l i 

utandningsluften.  

 

Straffet för normalgraden av rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader, dessutom 

kan körkortet återkallas i 1-12 månader. Bedöms rattfylleribrottet som grovt är straffskalan 

fängelse i högst två år. Körkortet kan återkallas upp till 36 månader.  

 

De objektiva brottsrekvisiten är att fordonet skall förflyttas, detta kan ske utan att motorn är 

igång, t.ex. finns det rättsfall då man rullat i nedförsbacke eller styrt fordonet från utsidan. Är 

motorn igång och bilen står stilla kan det inte bli fråga om rattfylleri, eftersom bilen inte är i 

rörelse. Försök till rattfylleri är inte straffbart. 
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På den subjektiva sidan gäller att rattfylleri är ett uppsåtsbrott, både avseende framförande av 

fordonet och intaget av alkohol eller andra berusningsmedel.
7
 

 

Den körkortsadministrativa delen 

 

I Sverige återkallas körkortet vid nästan alla rattfyllerikörningar.  

 

I intervallet 0,2-0,3 promille (0,1-0,15 mg/l i utandningsluften) finns möjlighet till varning 

istället för återkallelse. Har man blivit tagen med mer än 0,3 promille (0,15 mg/l i 

utandningsluften) omhändertar polisen körkortet redan vid upptäckten. Ärendet går sedan 

vidare till länsstyrelsen som återkallar körkortet tills vidare i avvaktan på slutligt avgörande i 

frågan.  

 

Spärrtiden varierar mellan 1-12 månader för normalgraden av rattfylleri, och 12-36 månader 

för grovt rattfylleri.  

 

Har körkortet återkallats högst 12 månader får man nytt körkort efter spärrtidens slut, om man 

har körkortstillstånd. Förarprov behöver inte avläggas igen. 

 

Har spärrtiden varit längre än 12 månader måste man dels ha körkortstillstånd, och dels 

avlägga förarprov igen för att få nytt körkort. Vid det grova rattfylleribrottet krävs också en 

s.k. utvidgad lämplighetsprövning, som innebär att man skall gå på läkarundersökningar 

under sex månader för att bevisa att man inte är beroende av alkohol eller andra droger. Visar 

läkarundersökningarna att man inte är beroende får man ett intyg som ger möjlighet till 

körkortstillstånd. Tillsammans med detta finns villkor om ytterligare uppföljning efter sex 

månader och sedan efter 12 månader. 
8
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Försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse med 

föreskrift om alkolås 

Vad är alkolås? 

 

Alkolåset är ett instrument som är förbundet med bilens tändningssystem. Alkolåset 

omöjliggör start och körning om det finns alkohol i utandningsluften. Detta kontrolleras 

genom att föraren är tvungen att blåsa i instrumentet för att få tändningslåset att koppla ström 

till bilens startmotor. Under färd kräver alkolåset efter slumpmässiga tidsintervaller nya prov 

av förarens utandningsluft, detta för att förhindra att föraren konsumerar alkohol under färd. 

Ett röstprov (s.k. hum-ton) måste avges vid varje provtillfälle. Detta för att man inte skall 

kunna ”lura” instrumentet med någon typ av luftpump eller liknande.  

 

Kalibrering och service sker regelbundet. Alkolåset töms på information för att se om föraren 

försökt starta bilen under alkoholpåverkan. Man kan även se om föraren försökt manipulera 

alkolåset för att få igång motorn.  

 

Alkolåset som används i alkolåsprogrammet har hög teknisk tillförlitlighet. De få fel som 

uppstått på instrumentet har ofta berott på handhavandefel eller tekniska brister. Om föraren 

manipulerar systemet får han ett meddelande i en teckenruta om att bilen måste inställas för 

kontroll av systemet inom 36 timmar, annars kommer bilen inte att kunna startas över huvud 

taget.
9
 

 

Alkolås har använts i Kanada och USA i över tio år. I Sverige började man använda alkolåset 

på frivillig basis, främst i yrkestrafiken (buss-, taxi- och lastbilsbranschen) där det fungerar 

som ett kvalitetssäkringsverktyg. Alkolåset har upplevts som väldigt positivt och detta har lett 

till att vissa företag, kommuner och landsting satt in alkolås i sina tjänstefordon.  
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Försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse med föreskrift om 

alkolås 

 

1993 fick Vägverket i uppdrag av Regeringen att lämna förslag över utformningen av en 

lagstiftning på försök, där bilar har ett inmonterat instrument som omöjliggör körning om det 

finns alkohol i förarens utandningsluft. Vägverkets utredning ledde till att lag (1998:489) om 

försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse trädde i kraft den 1 januari 1999. 

 

I propositionen till lagstiftningen framfördes följande: 

 

”Den tekniska utvecklingen på fordonsområdet framskrider och nya tekniska 

lösningar för att hindra otillbörligt brukande eller olika typer av olyckor har 

presenterats. Bl.a. intelligenta farthållare, avståndshållare, elektroniska körkort 

och alkolås. För att kunna utröna effekten av denna typ av tekniska lösningar bör 

tester ske under realistiska förhållanden. Om testerna ger vid handen att de 

tekniska lösningarnas tillförlitlighet är god och installation och användning kan 

göras överkomlig för allmänheten, bör också övervägas om lösningarna kan 

föreskrivas som obligatoriska i vissa fall för att förhindra trafikfarligt beteende 

hos vissa förare. Den grupp av förare som då i första hand kommer i fråga är de 

som redan visat att de har svårigheter att följa de gällande reglerna för trafiken.  

Enligt nu gällande regler skall ett körkort ovillkorligt återkallas om 

körkortshavaren gör sig skyldig till vissa typer av brott som äventyrar 

trafiksäkerheten. En körkortsåterkallelse har betydande effekter på den enskildes 

tillvaro. Den personliga ekonomin och det sociala livet kan slås i spillror om 

körkortsåterkallelsen medför att körkortshavaren förlorar sitt arbete som en följd 

av att han inte längre kan ta sig till sitt arbete eller företa resor i tjänsten eller 

skjutsa barnen till daghem innan arbetet börjar o.s.v. Möjligheterna att genom 

villkorlig återkallelse i vissa fall begränsa körkortsingripandets effekter utan att 

samtidigt utsätta de övriga trafikanterna för fortsatt risk bör därför närmare 

utforskas.  

Användningen av alkolås bedöms kunna ha en betydande potential för minskning 

av antalet återfall i rattfylleri och därmed också en förbättring av trafiksäkerheten. 

Innan alkolåset använts mera generellt bör dock uppgifter om vilken effekt bruket 

kan medföra samlas och utvärderas. Detta bör ske genom en försöksverksamhet 

där speciellt effekten av alkolås i förhållande till effekten av körkortsåterkallelse 

undersöks.” 
10

 

 

Syftet med försöksverksamheten är att utvärdera vilken effekt alkolåset kan ha på 

förekomsten av alkoholrelaterade trafikolyckor och allmänt på förekomsten av onyktra förare, 

samt att ge kunskap om alkolåset kan vara ett bra medel i samband med rehabiliterings-
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åtgärder för alkoholberoende, samt att få erfarenheter om den tekniska tillförlitligheten av 

själva instrumentet.
11

  

 

Försöksverksamheten syftar också till att utvärdera vilken potential alkolåset har vad gäller att 

minska antalet återfall i rattfylleri och därmed vinna en utökad trafiksäkerhet. Dessutom vill 

man få säkrare uppgifter om effekten av alkolås innan det kan införas generellt, och ”speciellt 

effekten av alkolås i förhållande till effekten av körkortsåterkallelse”. 

 

Vad krävs för att delta i försöksverksamheten? 

 

Vissa krav är uppställda för att få delta i försöksverksamheten: 

- Man måste vara folkbokförd i Sverige.  

- Endast körkortsinnehavare vars körkort återkallats på grund av rattfylleri eller grovt 

rattfylleri avseende alkohol får delta. Är man blandmissbrukare (använder både 

alkohol och narkotiska preparat) får man inte delta.  

- De körkortsbehörigheter som omfattas i lagstiftningen är B, BE, C, CE, D och DE.  

- Pågick prövotid vid brottstillfället är man inte behörig att delta i försöksverksamheten.  

 

Hur går ansökningsförfarandet till? 

 

- Föraren skickar en ansökan till länsstyrelsen i det län han/hon bor.  

- Länsstyrelsen anvisar en läkare som skall utfärda ett läkarintyg för föraren. Läkaren 

skall intyga att föraren uppfyller de medicinska krav som stadgas.  

- Föraren skall skriva på en viljeförklaring, där han går med på att följa de villkor som 

gäller för försöksverksamheten. 

- Föraren och alkolåsleverantören ingår ett avtal om leverans, inmontering och hyra av 

alkolåset. 
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Vem beslutar? 

 

Länsstyrelsen gör en samlad bedömning och beslutar om antingen avslag, eller så beviljar de 

föraren att delta i försöksverksamheten. Lämnas godkännande skall föraren betala en 

deltagaravgift om 5 300 kronor till Länsstyrelsen. Avgiften skall erläggas med hälften senast 

två månader efter beslutet, och resten senast 14 månader efter beslutet.  

 

Efter beslut om deltagande i försöksverksamheten utfärdar Vägverket ett körkort med särskild 

villkorskod. Den aktuella koden är 104. 

 

Kontroll och krav under villkorstiden? 

 

Under den två år långa villkorstiden får deltagaren endast köra fordon som är utrustat med 

alkolås. Deltagaren får endast köra i Sverige.   

 

Läkarundersökning 

Läkarundersökningar skall ske var tredje månad hos en läkare som är särskilt anvisad av 

länsstyrelsen. Denna läkare har erfarenheter och speciell kunskap rörande missbruksfrågor.  

 

Vid den första läkarundersökningen bedöms om deltagaren har ett diagnostiserbart missbruk 

eller beroende av alkohol. Den metod som används heter DSM-IV. Samtidigt genomförs en 

personbedömning genom en standardiserad intervju (ASI – Addiction Severity Index) och 

deltagaren skall fylla i ett självskattningsformulär (AVI-R-2 – AlcoholVaneInventoriet). 

Slutligen skall deltagaren besvara ett frågeformulär som fokuserar på sociala konsekvenser av 

körkortsingripandet och effekterna av alkolåset. 

 

Vid varje läkarbesök tas urinprov för att kontrollera förekomst av narkotiska preparat och 

beroendeframkallande läkemedel, och blodprov för att bestämma halten av fem olika s.k. 

biologiska alkoholmarkörer (tre leverprover, ett prov på de röda blodkropparnas volym och ett 

CDT-värde). Dessutom besvarar deltagaren ett självskattningsformulär (AUDIT – Alcohol 
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Use Disorders Identification Test) som beskriver alkoholkonsumtion, beroendetecken och 

alkoholskador.
12

  

 

Personbedömningen skall genomföras två gånger under villkorsperioden.  

 

Från och med den läkarundersökning som görs efter ett år skall deltagarens nykterhet kunna 

verifieras med biologiska alkoholmarkörer. Kan nykterheten inte styrkas efter ett år skall 

deltagarens villkorliga körkortsåterkallelse undanröjas. 

 

Resultaten av varje läkarbesök skall redovisas i intyg som tillställs den handläggande 

länsstyrelsen. 

 

Kontroll av alkolåset 

Alkolåset skall kontrolleras och kalibreras hos AB Svensk Bilprovning varannan månad. Vid 

denna kontroll töms instrumentets minne och bl.a. startförsök med eller utan alkohol i 

utandningsluften registreras. Även försök till manipulation med instrumentet registreras. 

Resultaten tillställs den handläggande länsstyrelsen. Upprepade startförsök med alkohol i 

utandningsluften, eller manipulation med instrumentet, leder till uteslutning ur 

försöksverksamheten. 

  

Följer inte deltagaren föreskrifterna om service av alkolåset skall den villkorliga 

körkortsåterkallelsen undanröjas. 

 

Övrigt 

Varje omhändertagande på grund av berusning (Lagen (1976:511) om omhändertagande av 

berusade personer m.m.) eller varje annan indikation på opålitlighet i nykterhetshänseende 

skall utredas av länsstyrelsen under villkorstiden.  
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 Vägverket, Försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse – En första utvärdering av 

alkolåsförsöket, september 2001 
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Kostnader, vem betalar? 

 

Den som väljer att delta i försöksverksamheten får stå för alla kostnader helt själv. I dagsläget 

uppgår den totala kostnaden till 40 000-45 000 kronor. Kostnaden avser: 

- Ansökningsavgift  

- Läkarintygskostnad 

- Deltagaravgift  

- Hyra för alkolås, inklusive in- och urmontering samt service av alkolåset 

- Medicinska kontroller med blodprover var tredje månad, samt 

- Utfärdande av körkort 

 

Vad händer efter villkorstiden? 

 

Efter den två år långa villkorstiden utfärdas ett nytt körkort om alla kraven uppfyllts. Det nya 

körkortet ger samma behörighet som det återkallade körkortet. 

 

Vägverkets utvärderingar av försöksverksamhet med villkorlig 

körkortsåterkallelse
13

 

 

Försöksverksamheten startade den 1 februari 1999. I september 2001 presenterade Vägverket 

en första delutvärdering av verksamheten. En kompletterande utvärdering presenterades i 

september 2002. Vi kommer här att presentera en sammanfattning av utvärderingarna. 

 

I försöksverksamheten har totalt 350 personer ansökt om deltagande (fram t.o.m. juni 2002). 

Intresset för deltagande har varit lågt. Under de första 18 månaderna var det endast 11 procent 

av de som dömts för rattfylleri som ansökte om deltagande.  
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 Vägverket, Försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse – en första utvärdering av 

alkolåsförsöket, september 2001 och  

Vägverket, Försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse. En uppdaterad och kompletterad 

utvärdering. 2002-09-13. 
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Av de 350 personer som ansökt har 17 fått avslag på ansökan, och således har 333 personer 

ingått i försöksverksamheten. Av dessa har 72 personer fullföljt hela försökstiden och 84 

undanröjts.  

 

T.o.m. juni 2002 Totalt antal personer 

Beslut om deltagande 333 

Avslagsbeslut 17 

Beslut om undanröjande 84 

Fullföljt hela försökstiden 72 

 

Den höga frekvensen av undanröjanden är ett väsentligt problem i den nuvarande 

utformningen av alkolåsförsöket. Uteslutningarna har i de flesta fallen föranletts av att 

deltagarna inte har kunnat ändra sina alkoholvanor och/eller att minska sin 

alkoholkonsumtion. Andra orsaker till undanröjning är att deltagarna upprepade gånger 

försökt starta bilen med alkohol i utandningsluften, eller att de inte kunnat uppvisa verifierad 

nykterhet vid läkarens fysiologiska tester. De som undanröjts tycks återfalla med ganska hög 

frekvens i trafikonykterhet redan innan körkortet återfåtts. Detta är naturligtvis ett stort 

problem för trafiksäkerheten. Utvärderingen tydliggör också att återkallande av körkort inte 

på något sätt tycks hindra de rattfylleridömda från att fortsätta köra trafikonyktert under 

återkallelsetiden.   

 

Ur trafiksäkerhetspunkt är dessa undanröjningar till stor nackdel, eftersom det visar sig att 

dessa personer i hög frekvens återfaller i trafikonykterhet och olovlig körning. Vägverket 

anser därför att de deltagare som inte lyckats uppfylla gällande villkor med verifierad 

nykterhet under andra försöksåret skall kunna erbjudas förlängt deltagande i försöket. 

Alternativt skall de ges möjlighet att påbörja en ny tvåårig försöksverksamhet.  

 

Undersökningarna har funnit att den genomsnittliga alkoholkonsumtionen minskar högst 

påtagligt för deltagarna. Detta konstateras genom deltagarnas självskattning samt genom 

uppföljning med blodprover som tas vid de läkarbesök som görs var tredje månad. Detta talar 

för att alkolåsprogrammet i sig har en rehabiliterande effekt. De förbättringar som iakttagits är 

anmärkningsvärda med tanke på att 50 procent av försöksdeltagarna har ett diagnostiserat 

alkoholberoende och 10 procent ett diagnostiserat alkoholmissbruk.  
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Ett gynnsamt resultat av alkolåsprogrammets effekter är att inte ett enda rattfylleriåterfall har 

rapporterats under försökstiden. Att inga rattfylleriåterfall har rapporterats är ett uttryck för 

alkolåsdeltagarnas höga följsamhet. Trots att många deltagare har möjlighet att använda bil 

utan alkolås verkar inte detta ha utnyttjats.  

 

När det gäller att förhindra trafiknykterhetsbrott visar undersökningen tydligt att villkorlig 

körkortsåterkallelse med alkolås är överlägset den vanliga körkortsåterkallelsen. De 

körkortsåterkallade i försökslänen som valt att inte delta i alkolåsförsöket fortsätter nämligen 

med samma höga återfallsnivå som före det aktuella rattfylleriet.  

 

Huruvida försöksdeltagarnas trafiknykterhet blir bestående efter den tvååriga försökstiden är 

för tidigt att säga, eftersom den genomsnittliga uppföljningstiden ännu inte uppgår till mer än 

ett halvt år. Dock anser Vägverket att de preliminära resultaten ser mycket positiva ut.  

 



 

16 

DISKUSSION 

 

Försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse med föreskrift om alkolås som 

regeringen tillsammans med Vägverket har inlett syftar bl.a. till att utvärdera vilken potential 

alkolåset har vad gäller att minska antalet återfall och därmed förbättra trafiksäkerheten. 

Vidare vill man undersöka hur körkortshavaren förhåller sig till alkolås och vilken effekt det 

har från nykterhets- och rehabiliteringssynpunkt.  

 

Alkolåsprogrammet medför klart förbättrade alkoholvanor och en förbättrad trafiksäkerhet har 

uppnåtts under försökstiden. Alkolåset hindrar förare från att köra under alkoholpåverkan, i 

varje fall under villkorstiden. Av de som medverkat har ingen återfallit i trafiknykterhetsbrott. 

En intressant aspekt är om deltagarna kommer att fortsätta hålla sig nyktra i trafiken efter 

villkorstiden.  

 

När försöksverksamheten började ingick endast tre län. Idag har försöksverksamheten utökats 

till att gälla hela landet. Anledningen till detta är att man anser att underlaget och 

omfattningen varit för litet och begränsat. Det har medfört att det är svårt att utvärdera och dra 

bestämda slutsatser. Man behöver mer erfarenheter för att kunna se hur alkolåset som 

villkorlig körkortsåterkallelse kan påverka trafiksäkerheten.  

 

Personligen anser författarna att försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse med 

föreskrift om alkolås bör utvärderas och prövas till fullo. Vi anser att det vore förkastligt att 

inte fullt ut utvärdera ett hjälpmedel som kan öka trafiksäkerheten. 

 

I Vägverkets utvärdering pekar man på det väsentliga problemet att ett så stort antal av 

deltagarna undanröjs under försökstiden. Flertalet av dessa undanröjanden beror på att 

deltagarna inte kunnat ändra sina alkoholvanor. Vår bedömning är att deltagarna borde få mer 

och bättre behandling och rehabilitering för sina alkoholproblem, då motivationen torde vara 

hög för att få behålla sitt körkort. Ytterligare en indikation på att de är motiverade är att de 

betalar en stor summa pengar för att deltaga. 

 

En intressant aspekt att titta på för vidare forskning, och som tyvärr inte inryms i detta arbete 

är om den stora avgiften (45 000 kronor) är så hög att bara de rika har råd och att det då blir 
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en samhällsfråga om vilka som kan behålla sitt körkort. Det kan uppfattas som att man 

”köper” tillbaka sitt körkort. Vi hoppas att tekniken kan utvecklas och att priserna därmed kan 

bli lägre, så att det inte blir en ekonomisk fråga att kunna ha alkolås i bilen.  

 

Trots det höga beloppet kan det vara ekonomiskt fördelaktigt för vissa att deltaga, de kan 

behålla sin anställning, fortsätta driva sin rörelse, eller på annat sätt fungera bättre i samhället.  

 

SLUTSATS 

 

Regeringen och Vägverket anser att försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse 

med föreskrift om alkolås är så viktigt för trafiksäkerheten att man vill ha mer underlag för 

utvärdering och därför har man utökat verksamheten till att gälla hela landet och under en 

längre försöksperiod. De preliminära resultaten ter sig dock mycket positiva.  

 

Efter att ha läst allt material vi har kommit över om alkolås samt villkorlig körkorts-

återkallelse med föreskrift om alkolås är vi beredda att hålla med om att försöksverksamheten 

skall fortgå, då vi anser att allt som kan öka trafiksäkerheten är till nytta för samhället. Dock 

bör man fortsätta utveckla tekniken för att få ner kostnaderna för den enskilde deltagaren. Vi 

tycker också att rehabiliteringen borde ingå i konceptet. 
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