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  Sammanfattning 
Rattfylleri är ett allvarligt säkerhetsproblem på våra svenska vägar. Var 60:e 

timme dödas någon p.g.a. detta brott. Det görs ca 16 000 resor per dygn där 

föraren har en alkoholkoncentration i blodet som överstiger straffbarhetsgränsen 

0,2 promille. Ungefär lika många rattfyllerister tar polisen genom sina kontroller 

under ett år. De flesta är i åldrarna 18-24 år. Problem med alkohol i trafiken 

minskar ju äldre man blir.  

Intresset för alkolås i Sverige väcktes 1999 genom ett försök med villkorlig 

körkortsåterkallelse för gripna rattfyllerister. På senare tid har intresset för alkolås 

ökat i samhället. En kommitté har tillsatts och senast år 2012 ska alla bilar vara 

utrustade med alkolås.  

Sedan slutet på 90-talet har Skellefteå AIK Hockey och Vägverket Region Norr 

haft ett samarbete under parollen ”Don´t drink and drive”. Tanken på att införa 

alkolås i klubbens bilar har funnits sedan en tid tillbaka. Händelsen med Chad 

Hinz då han påträffades efter en dikeskörning med 2,23 promille alkohol i blodet, 

gjorde att klubben installerade alkolås i bilarna snabbare än vad som tidigare var 

tänkt. 

Vi vill påvisa de positiva och negativa effekter som alkolåsets införande i 

klubbens bilar har medfört. Har användandet medfört synpunkter från 

utomstående? De som använder dessa bilar, vilka positiva samt negativa 

upplevelser har de haft? 

Vi har studerat Skellefteå AIK Hockeys användning av alkolås i sina bilar genom 

intervjuer, en enkätundersökning samt tagit del av övrig information som är 

skrivet om ämnet alkolås.  

De tillfrågade använder bilen i princip dagligen och upplever det positivt att köra 

bil med inmonterat alkolås. Positiva kommentarer från utomstående har 

användarna fått ett flertal gånger. De negativa kommentarerna har användarna 

upplevt vara mest på skämt eftersom många utomstående inte har sett alkolås 

tidigare.  
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Vad som klart framgår är att mer än en tredjedel av de tillfrågade uppger att 

alkolåset har påverkat deras förhållningssätt till alkohol. Detta har medfört att de 

tänker på vad de har druckit kvällen innan, när de vet att de ska använda bilen 

nästa dag. Lika många uppfattar att de blivit mer medvetna om 

trafiksäkerhetsproblemet som rattfylleriet utgör och detta kan direkt härledas till 

klubbens införande av alkolås i bilarna.  

Att Skellefteå AIK Hockey har installerat alkolås i sina bilar ser vi som någonting 

mycket positivt. Fler organisationer, företag och föreningar borde absolut följa 

deras exempel. Det borde vara en självklarhet att alla kunde se alkolås som ett sätt 

att få en säkrare arbetsmiljö.  
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel kommer vi att ge läsaren bakgrunden till vårt val av 

ämne samt rapportens syfte, metod och frågeställningar. Vi kommer även att 

beskriva våra avgränsningar som vi använt oss av när vi skrivit denna rapport. 

1.1 Bakgrund 
Rattfylleri är ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem på våra svenska vägar. Var 

60:e timme dödas någon på grund av detta brott. 

(http://www.vv.se/ddd_templates/Page____9761.aspx, 2005-11-19) 

Man kan säga att en rattfull förare i Sverige orsakar en dödsolycka i trafiken 

225 gånger oftare än en helt nykter förare. En rattonykter förare kör i 

genomsnitt betydligt mindre antal mil per år än medelbilisten, vilket medför att 

risken per körd mil torde vara ännu högre. Redan med 0,1 promille i blodet är 

trafikolycksrisken förhöjd, sedan ökar risken i samma takt som promillehalten 

stiger. (SOU 2005:72 2005-09-01 Sid 7) 

Statens väg och transportforskningsinstitut hade i en studie 1996 bedömt att 

0,19 % av alla fordonsförare vid slumpvist utförda kontroller, haft en 

alkoholkoncentration i blodet över 0,2 promille. Detta innebär att det gjordes ca 

16 000 resor per dygn där föraren hade en alkoholkoncentration i blodet som 

översteg straffbarhetsgränsen. Cirka 16 000 rattfyllerister och andra 

drogpåverkade kör dagligen på våra svenska vägar. Det är ungefär lika många 

som polisen tar för rattfylleri på ett helt år. Antalet resor med alkoholpåverkade 

förare kan ha ökat genom en ökad trafik och en ökad alkoholkonsumtion och 

ligger i dag på ca 5,8 miljoner resor. Förhållandena i övrigt är oförändrade. 

(http://www.mhf.se/default.aspx?FolderID=3864aa74-4130-4ead-9cc8-

ffe8607fdd17, 2005-11-19) 

Var tredje rattfyllerist är mellan 18-24 år. 

(http://www.vv.se/ddd_templates/Page____9768.aspx, 2005-11-19). 

Enkätundersökningar visar att en mycket hög del av personer upp till 30-års 

åldern uppger att de kört eller åkt med någon person som varit påverkad av  
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alkohol. Problem med alkohol och andra droger i trafiken är ungefär lika stora i 

åldersgrupperna 18-30 år. Ju äldre man blir desto mindre blir problemet.  

(SOU 2005:72 2005-09-01 Sid.8)  

Av de förare av personbilar som omkom i trafikrelaterade olyckor år 2003, blev 

ca 90 procent obducerade. Av dessa hade 29 procent mer än 0,1 promille 

alkohol i blodet. 40 procent av dem som omkom i motorfordonsrelaterade 

olyckor var i åldersgruppen 20-29 år, där de omkomna var antingen förare eller 

passagerare, men där föraren varit påverkad av alkohol. 

(SOU 2005:72 2005-09-01 Sid.8) 

Polisen upptäcker vid sina kontroller en väldigt liten del av alla rattfyllerister 

som finns i vägtransportsystemet och för att få bukt med problemet måste 

tekniska hjälpmedel införas och användas, t ex alkolås. Beräkningar har gjorts 

som visar att den sammanlagda kostnaden för alkoholrelaterade trafikolyckor 

uppgår till 8 miljarder per år. I den summan är alla konsekvenser som olyckorna 

medför inräknade (NY Teknik 2005-09-06). 

Alkolås har funnits i USA och Kanada sedan 1980-talet. Men eftersom det inte 

funnits någon egentlig marknad så har utvecklingen både när det gäller produkt 

och pris inte varit särskilt stor. I slutet av 80-talet gjordes ett försök att 

introducera alkolåstekniken i Sverige. Ett antal myndigheter, politiker och 

organisationer uppvaktades men ingen var intresserad. Alla ansåg att det var 

omöjligt att bilda opinion för alkolåset i Sverige.  

Intresset väcktes till liv 1999 då ett försök med villkorlig körkortsåterkallelse 

för gripna rattfyllerister inleddes. De senaste åren har organisationer, politiker, 

departement, myndigheter, liksom marknaden med bilindustrin och 

entreprenörer, blivit allt mer positiva. Allt fler kommuner liksom andra 

upphandlare som vill kvalitetssäkra sina transporter ställer krav på alkolås och 

alkolåsens funktion. Tekniken behöver utvecklas, bli mer användarvänlig och 

prisvärd. Då kan målet ”alkolås i alla bilar” vara uppnåeligt inom en snar 

framtid (Alkolåsnytt nr 1/2005).  

Den svenska regeringen, närmare bestämt Näringsdepartementet, har gett i 

uppdrag åt Riksdagen att utreda frågan om alkolås. Utredningen ska presenteras 

senast den 1 juli 2006. I direktiven från Näringsdepartementet anges: ”…så  
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snart det är möjligt, men senast år 2012, införa krav på ett alkolås eller andra 

tekniska system som hindrar rattfylleri i alla nya bilar som är registrerade i 

Sverige” (Kommunikédirektiv 2004:135 Sid 4). Om förslaget realiseras 

kommer fler och fler fordon att utrustas med alkolås både i privat och 

yrkesmässig trafik. Behovet av polisens övervakning kommer då på sikt att 

minska.  

Sverige ligger långt framme vad gäller trafiknykterhet om man jämför med 

övriga Europa. Lika fullt är det 100-150 personer som omkommer i trafiken 

p.g.a. förare som är onyktra. Cirka 100 av dem skulle inte ha kört bilen om de 

hade haft alkolås inmonterat. Resterande 50 är andra typer av trafikanter såsom 

gångare, cyklister, skoterförare, mc-förare osv. (NY Teknik 2005-09-06). 

 

Vad är ett alkolås? 

Alkolås är en teknisk anordning som är kopplad till bilens tändningssystem. 

Före start av fordonet måste föraren blåsa i ett munstycke där utandningsluften 

kontrolleras. Om den innehåller alkohol motsvarande 0,2 promille eller mer går 

motorn inte att starta. Om det finns alkohol i utandningsluften registreras det i 

alkolåsets minnesfunktion. Varje blåsning i låset kräver en luftvolym på minst 

1,2 liter. Personer som har nedsatt lungkapacitet bör i förväg ta kontakt med en 

alkolåsleverantör för att pröva om de klarar den andningsteknik som krävs.  

Folk i allmänhet tror att ett alkolås är ett alkolås så det kvittar vilken produkt 

man köper, men så är det inte. Man måste först ha bestämt vad man vill uppnå 

med köpet. Ska alkolåset kunna logga information och vara alkoholspecifikt, är 

exempel på frågor att ställa. 

Okunskapen om vad ett alkolås är och hur det fungerar är idag oerhört stor. 

Därför har MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund och Vägverket 

tillsammans med Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås för 3 år 

sedan, tagit fram grunden för en svensk kvalitetsprofil. Även inom EU har det  

under 2004, arbetats fram en standard för kvalitetssäkring av alkolås. Under 

2005 kommer profilen för privata fordonsinstallationer av alkolås att vara klar. 

Dessa profiler kommer att vara grunden i MHF:s arbete med att kvalitetssäkra 

marknaden från dåliga och undermåeliga produkter. 
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MHF delar idag in alkolåsmarknaden och dess produkter i 3 olika typer: 

 Rehabilitering. Används av personer som fått återkallat körkort på 

grund av rattfylleri eller personer med dokumenterad 

alkoholproblematik. 

 Yrkestrafik. Används främst i företagsbilar. Vissa upphandlare kan 

dessutom ställa krav på att låsen ska kunna lagra information för att 

kunna följa upp transporten. 

 Privat. Används av privatpersoner efter frivillig installation. Stoppar 

vid en alkoholhalt from 0,2 promille. 

Vad händer om du ertappas och kör onykter? 

Den som kör ett motordrivet fordon och ertappas med att ha en alkoholhalt i 

blodet mellan 0,2 – 0,99 promille alkohol i blodet eller 0,10 milligram alkohol 

per liter i utandningsluften får oftast ett strafföreläggande på ett visst antal 

dagsböter. För grovt rattfylleri, d.v.s. från och med 1,0 promille alkohol i blodet 

eller 0,5 milligram alkohol per liter i utandningsluften, är normalpåföljden 

fängelse upp till två år. Vid bedömandet av om brottet är grovt skall särskilt 

beaktas om framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för 

trafiksäkerheten.  

En alkoholpåverkad förare som skadar någon eller orsakar någons död kan få 

upp till sex års fängelse.  (Lag 1951:649 4 §, 4 a §) 

Alkolåsen på marknaden 

Vi har presenterat några lås som idag finns på den svenska marknaden (Se 

bilaga 5). Vad som kan kommenteras är att det finns ytterligare ett 15-tal 

alkolås i kulisserna och väntar på att få göra entré. Tyvärr håller inte alla 

alkolås den kvalitet som borde vara brukligt för att få kallas alkolås 

(Alkolåsnytt nr 1/2005) 

En säker mätning av förekomsten i förarens utandningsluft är en avgörande 

betydelse för funktionen hos alkolåset. Den svenska polisen har sedan mitten av 

1950- talet använt prov på utandningsluften som ett sållningsinstrument för att 

avgöra om fordonsföraren druckit alkohol för att i ett senare skede använda  

blodprov för att säkerställa detta. Från första juli 1989 gäller lagen om 

utandningsprov som bevis för trafiknykterhetsbrott (Andreasson, Rune och  
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JonesWayne alkohol och trafikbrott -en uppgift för rättskemin, Stockholm 

1999, sidan. 57-59,108.) 

Polisens dagliga användning av sållningsinstrument gör att vi idag har relativt 

goda kunskaper om mätteknikerna. Detta är en väsentlig grund för utvecklingen 

av alkolås. I de alkolås som används idag så gör föraren av fordonet ett 

utandningsprov och eventuell förekomst av alkolås i dennes utandningsluft 

registreras av alkolåset. Om nivån ligger över lagstadgad gräns så startar inte 

fordonet. Vad som gäller angående funktionen av alkolåset om den nämnde 

enbart låset startfunktionen enligt antistöldsutrustningen, (elektronisk startspärr) 

som finns installerad. I befintligt fordon, eller om den enbart låser 

tändningsfunktionen har vi inte kunnat se i denna studie (SOU 2005:72 Sid 

113-114). 

Mätningen idag utav alkohol som finns i utandningsluften kan man i stort sett 

säga görs med tre mättekniker vilka är följande:  

 Bränslecellstekniken, elektrokemisk mätning (Se bilaga 6) 

 IR-strålning, infraröd strålning (Se bilaga 6) 

 En halvledarcell, metalloxidsensorteknik (Se bilaga 6)  

Alkolås inom Skellefteå AIK Hockey 

Sedan slutet på 90-talet har Skellefteå AIK Hockey haft ett samarbete med 

Vägverket Region Norr ”Don´t drink and drive”-kampanjen. Samarbetet har 

handlat om trafiksäkerhet i allmänhet och trafiknykterhet i synnerhet. För att 

kunna förstärka det långsiktiga arbetet kring trafiknykterhet kommer Skellefteå 

AIK Hockey att arbeta med flera punkter. Spelaravtalen kommer att ses över 

för att på så sätt kunna följa föreningens alkoholpolicy. För hela föreningen ska 

en tydlig alkohol- och drogpolicy utarbetas. Informationen om policyn skall för 

varje säsong ges till samtliga spelare, ledare samt personal i föreningen, för att 

på så sätt delge dem föreningens inställning till alkohol och droger samt vilka  

riktlinjer som gäller för trafiksäkerheten. (http://www.iq.se/content/projects 

det.aspx?projectId=78, 2005-10-29) 
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Skellefteå AIK Hockey är den första idrottsföreningen i landet som infört 

alkolås i sina bilar. Tanken på att införa alkolås i klubbens bilar fanns redan 

under föregående säsong men då inträffade den s.k. Hinz-skandalen.  

 

Stjärnspelaren Chad Hinz körde sin bil av vägen och greps av polis med 2,23 

promille alkohol i blodet. Detta medförde att Skellefteå AIK Hockey blev 

övertygade om att beslutet med att införa alkolås var rätt och att de p.g.a. 

incidenten valde att dra igång alkolåsinstallationen  i sina bilar, snabbare än vad 

som var tänkt.  

Föreningens policy har setts över, och informationen om den kommer att vara 

mer frekvent. Införandet av alkolås i föreningens bilar garanterar att ingen 

kommer att kunna köra bil med straffbar alkoholhalt i kroppen eftersom alla 

föreningens bilar nu är utrustade med alkolås.  

(http://www.iq.se/content/vadariq.aspx 2005-10-29) 
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1.2  Syfte 
Vi vill påvisa de positiva och negativa effekter som alkolåset har, både vad 

gäller införandet och användandet av alkolås i moderna bilar. Har själva 

användandet medfört synpunkter från allmänheten och närstående? De som 

använder dessa bilar, vad har de känt samt vilka positiva och negativa 

upplevelser har de haft? Har alkolåset i fordonet medfört att användaren blivit 

mer medveten om problematiken alkohol och trafik? 

1.3  Frågeställningar 
Vad fick föreningen att bestämma sig för att installera alkolås i sina bilar? Hur 

har informationsflödet från säljare till köpare fungerat och hur har den 

informationen mottagits av användarna? Har installationen av alkolås medfört 

några problem gällande teknik och funktion? Har användarna av bilarna med 

alkolås fått några reaktioner från utomstående? Kan alkolåset ses som ett 

instrument för ökad trafiksäkerhet inom klubben? Har användarnas uppfattning 

gällande rattfylleri som ett trafiksäkerhetsproblem förändrats? Vilka effekter 

har införandet av alkolås i bilarna haft på spelarna och andra användare av 

dessa bilar? 

 



Alkolås 
Ann-Mari Nilsson 
Johan Stenlund 

 8 

2005-11-23 

 

     1.4 Avgränsningar 
Det har skrivits många rapporter och artiklar om installation och användning av 

alkolås och vi har valt att begränsa innehållet till en studie av Skellefteå AIK 

Hockeys användning av alkolås i sina bilar.  

     1.5 Tillvägagångssätt 
Vi har intervjuat en person på Vägverket Region Norr som har stor insikt och 

erfarenhet av användning av alkolås i moderna bilar samt en person inom 

Skellefteå AIK Hockey som varit delaktig i beslutet att införa alkolås i klubbens 

bilar. Vi har också intervjuat en person i chefsbefattning på Skellefteå Bil som 

är ansvarig för leveransen av bilarna med alkolås till Skellefteå AIK Hockey. 

Alkolåsen som installerades i bilarna är av märket Foxguard och därför har vi 

intervjuat en säljare på Foxguard.  

Aktiva inom Skellefteå AIK Hockey som framför dessa bilar har fått svara på 

frågor genom enkäter som vi utformat. Utdelningen av enkäterna skedde med 

hjälp av en person på Skellefteå AIK:s kansli. Fjorton enkäter delades ut till 

aktiva spelare och andra användare inom Skellefteå AIK Hockey. Samtliga 

fjorton lämnades sedan in för sammanställning. Dessutom har vi studerat 

information som finns att tillgå via Internet, läst tidskrifter, tagit del av ett 

delbetänkande från SOU, Statens offentliga utredningar samt ett 

kommittédirektiv från Näringsdepartementet. Vi har även läst lagtexter samt 

pratat med poliser i Skellefteå.  
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     2 Resultat 
I detta kapitel kommer vi att redovisa de intervjuer vi genomfört samt resultatet 

av den enkät som vi gjort. Intervjuerna av dessa personer är genomförda under 

oktober – november 2005.(Se bilaga 7-9) 

Enkäterna kommer att redovisas både som tolkad text, där vi har sammanfattat 

och tolkat resultatet, samt som rena citat. (Se bilaga 3) 

Positiva och negativa effekter vid införandet och användandet av alkolås i 

Skellefteå AIK Hockeys bilar. 

Samtliga tillfrågade anser att det är positivt, för att inte säga mycket positivt till 

att klubben installerat alkolås i samtliga bilar. Hälften av de tillfrågade anser att 

alkolåsen fungerar mycket bra medan resterande halva tycker att de fungerar 

bra.  

”Mycket bra, kan inte köra när man är full.” 

Angående alkolåsens funktion råder delade meningar. Hälften av de tillfrågade 

tycker inte det finns något att ändra på i funktionen medan resterande hälft har 

synpunkter på densamma. Synpunkter såsom att dosan är för långsam. Det tar 

alldeles för lång tid att starta bilen. En av de tillfrågade är skeptisk till om 

tekniken kommer att fungera även under vinterhalvåret om man skulle behöva 

göra en kallstart. Vad händer om det blir tekniska problem vid en eventuell 

nödsituation? Det har även framkommit önskemål om funktioner såsom att 

promillehalten ska visas samt att man ska kunna slå av och på alkolåset.  

Att köra en bil med inmonterat alkolås upplevs av 5/6 som mest positivt. Endast 

1/6 upplever det som både positivt och negativt.  

”Dåligt vid daglig användning, bra om man är full.” 

Två av tre uppger att de blivit ”utelåsta” och inte kunnat starta bilen. Detta 

berodde på många olika anledningar. Största delen uppger att det berodde på 

tekniken i låset. En person uppger att låset var för känsligt och två personer 

uppger att de hade problem med blåstekniken. En person uppger att han blev  
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”utelåst” p.g.a. att han utan att vara medveten om det, hade alkohol i 

utandningsluften. Två stycken trodde att de var nyktra och chansade, men 

alkolåset stoppade dem.  

”Jag trodde jag var ren och chansade dagen efter en fest på eftermiddagen”. 

Ingen av de tillfrågade har använt den s.k. ”Overdrive” funktionen, d.v.s. att 

man kopplat ur alkolåset för att kunna starta bilen. En person uppger att han 

inte visste om att funktionen fanns. På frågan om information och utbildning 

angående alkolåsen svarar drygt hälften att informationen och utbildningen de 

fått har varit bra och även mycket bra. Resterande tycker att informationen och 

utbildningen varken varit bra eller dålig. En person anser att utbildningen på 

utandningsteknik kunde ha varit bättre.  

Har själva användandet medfört synpunkter från allmänheten och 

närstående? 

Ett fåtal av de tillfrågade har fått negativa kommentarer ifrån utomstående för 

att de kör bil med inmonterat alkolås. Kommentarer som mest har varit på 

skämt eller att personen aldrig sett ett alkolås förut. Däremot har de flesta flera 

gånger fått positiva kommentarer ifrån utomstående för att de kört bil med 

inmonterat alkolås.  

Ingen av de tillfrågade har upplevt att de blivit misstänkliggjorda utan att någon 

sagt någonting, p.g.a. att deras bil är utrustad med alkolås.  
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Har alkolåset i fordonet medfört att användaren blivit mer medveten om 

problematiken alkohol och trafik? 

En tredjedel har blivit mer medvetna om sitt förhållningssätt till alkohol efter 

det att klubben installerat alkolås i sina bilar. Detta har medfört att dessa 

personer tänker på vad de dricker till lunch alternativt dricker till middag 

kvällen innan bilkörning. Lika många uppger att deras uppfattning gällande 

”rattfylleri som ett trafiksäkerhetsproblem” ändrats i och med klubbens 

införande av alkolås i bilarna.  

Nästan alla anser att alkolåset är ett instrument som ökar trafiksäkerheten samt 

ökar säkerheten gällande persontransporter inom klubben. Endast två stycken 

har en avvikande uppfattning angående detta. Dessa kan inte se att alkolåset kan 

påverka trafiksäkerheten samt ge en ökad säkerhet gällande persontransporter 

inom klubben.  

På frågan om de tillfrågade skulle köpa en ny bil privat och utrusta den med 

alkolås är svaren väldigt skiftande. Tre av fem uppger att de är osäkra eller att 

de troligtvis inte skulle göra det. Två av fem uppger att de absolut eller 

troligtvis skulle utrusta sin nya bil med alkolås.   

På frågan om vad man anser om den nuvarande lagstiftningen i Sverige 

gällande gränsen 0,2 promille alkohol i blodet för att dömas för rattfylleribrott, 

uppger två av sju att gränsen är för låg, ”Man har fortfarande kontroll på 

kroppen även om man har mer än 0,2 promille”. Hälften tycker att gränsen är 

lagom. Två av sju svarar att de inte vet.  
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     3 Diskussion 
Polisen har unika möjligheter att kontrollera nykterheten hos våra fordonsförare 

när och var som helst på våra vägar, genom s.k. sållningsprov. Eftersom att 

polisen genom sina trafikkontroller med sållningsprov, enbart upptäcker en 

bråkdel av alla resor med rattfyllerister som görs varje dag, är alkolås ett bra 

alternativ till att få bukt med detta problem.   

Alkolås är en teknik som är kopplad till bilens tändningssystem. Alkolåset 

består vanligtvis av en handenhet och en kontrollenhet integrerad med fordonets 

elektronik. Många alkolås är utrustade med en minnesfunktion som regelbundet 

lagrar data om utandningsluftens kvalitet i alkolåset. Minnets data (logger) kan 

vid behov avläsas av den som är ansvarig för låset.  

När vi genomfört detta arbete och sammanställt våra intervjuer samt 

enkätresultat har vi kommit fram till vikten utav ett korrekt behandlande av den 

ytterst känsliga informationen som loggerna är. Informationen i loggerna utgör 

grunden för att på ett så tidigt stadium som möjligt kunna upptäcka ett 

begynnande alkoholmissbruk, därför skall loggerna regelbundet gås igenom och 

läsas av. 

Om en person vid upprepade tillfällen blåser t ex 0,15 promille så märks det 

aldrig att denna person kan ligga i riskzonen för ett framtida alkoholmissbruk 

som skulle kunna uppdagas om loggorna behandlades på ett korrekt sätt. 

Eftersom att Skellefteå AIK Hockey i nuläget arbetar på sin drogpolicy så borde 

det vara på sin plats att även ta tag i den kanske lite obekväma biten med 

hanteringen av loggorna.  

Vid intervjuerna med de inblandade aktörerna framkom vissa brister i 

kommunikationen mellan alkolåsleverantören och alkolåsinnehavaren.  

Detta missförstånd gällde behandlingen av den s.k. loggningen, där säljaren av 

alkolåset uttryckligen framhöll att loggningen var något de inte befattade sig 

med. Den information som lagras i alkolåset är varje enskild användares uppgift 

att läsa av. Antingen genom en enkel PIN-kod och på så sätt läsa loggningen  
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direkt i handenheten, eller genom att ladda ner loggningsresultatet med hjälp av 

ett speciellt dataprogram. Att detta dataprogram ännu inte färdigutvecklat trots 

att företaget räknar med att det ska finnas 1 000 alkolås av märket Foxguard ute 

på marknaden vid årsskiftet, kan bara visa på att det är en brist som försvagar 

trovärdigheten i Foxguards system.  

Skellefteå AIK Hockey och Vägverket hade tidigare diskuterat om att installera 

alkolås i klubbens bilar. Sen hände det här med Chad Hinz, d.v.s. han 

påträffades efter att ha kört i diket och det uppkom misstanke om rattfylleri 

vårvintern 2005. Chad Hinz var den utlösande faktorn som gjorde att AIK 

direkt installerade alkolås i sina bilar.  

Styrelsen fattade beslutet om alkolås och spelarna samt övriga som skulle 

använda bilarna var tvungna att acceptera beslutet. 

Viktigt att tänka på när man installerar alkolås är att fundera på vad man ska 

använda låset till, så att man får rätt alkolås i förhållande till vad som är syftet 

med användningen. Att Skellefteå AIK Hockey har installerat alkolås i sina 

bilar är ett stort steg i rätt riktning mot ökad trafiksäkerhet. Vid vår 

sammanställning av materialet har det även visat sig att det finns vissa brister 

såsom information och utbildning från installatör till användare. En sådan 

grundläggande information som att låset går att förbikoppla vid en eventuell 

nödsituation, en s.k. ”Overdrive” har inte nått ända fram till den som slutligen 

ska använda fordonet.  

Vi kan inte förstå hur Skellefteå AIK Hockey själva kunde välja vilken sorts 

alkolås som skulle installeras utan att fråga Vägverket Region Norr om råd, 

trots att de samarbetat sedan fyra år tillbaka, just på ämnet alkohol och 

trafiksäkerhet. 
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Alla är i stort sett positiva till installationen av alkolås i Skellefteå AIK 

Hockeys bilar och de har flera gånger fått positiva kommentarer från 

utomstående tack vare att de framför en bil utrustad med alkolås. I dagsläget är 

Skellefteå AIK Hockey den enda idrottsklubben i landet som infört alkolås i 

sina bilar. Vi tycker att fler idrottsföreningar borde följa deras initiativ till att 

installera alkolås i sina fordon eftersom denna studie har visat att den funktion 

som alkolåset utgör medför att trafiksäkerheten ökar, samt att insikten i 

problematiken alkohol och trafik definitivt har blivit bättre.  

Förvånansvärt många har ändrat sin inställning till alkohol och trafik sedan 

klubben installerat alkolås i sina bilar. Detta är positivt men samtidigt lite 

märkligt med tanke på att en stor del av användarna är att räkna som 

professionella idrottsmän. För att dömas för rattfylleri innebär att man har 

överskridit gränsen 0,2 promille alkohol i blodet. 28 procent av dem som svarat 

på enkäten tycker att denna gräns är för låg. Att man då dessutom kommenterar 

detta med ”man har fortfarande kontroll på kroppen även om nivån är mer än 

0,2 promille” anser vi tyder på bristande kunskaper om alkohol i trafiken.  
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3.1       Slutsatser och förslag 
Utvecklingen i Sverige av rattfylleribrott har skärpts och gränsen för straffbar 

alkohol i blodet sänktes redan 1990 från 0,5 promille till 0,2 promille. Arbetet 

fortsatte med en skärpning av gränsen för grovt rattfylleri där ändringen från 

1,5 promille till 1,0 promille fastslogs 1994. Med bakgrund av detta samt att 

rattfylleri är ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem och att detta befaras öka i 

framtiden så anser vi att ett naturligt led i utvecklingen borde vara att lagstifta 

så snart som möjligt om ett obligatoriskt införande av alkolås i alla 

motorfordon.  

Alkolåset borde av arbetsgivare och/eller av styrelser i föreningar ses som ett 

instrument att säkra arbetsmiljön. Vi anser, att ett alkolås som är inmonterat i 

företagets/föreningens bilar skall vara en självklarhet på samma sätt som när 

man arbetar på en byggarbetsplats och använder hjälm och skyddsskor. Det 

skall inte behövas att en olycka inträffar innan man börjar diskutera om man 

skall sätta in alkolås eller ej! 
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Resepolicy för Skellefteå AIK Hockey 

 

Varför har vi en resepolicy? 

Skellefteå AIK Hockey reser i stor omfattning till och från matcher och 

träningar. Därför är det naturligt att vår förening tar ett aktivt ansvar och verkar 

för en långsiktigt hållbar miljö och en ökad trafiksäkerhet. Det är därför 

styrelsens förhoppning att denna policy skall kännas som en vänlig omtanke på 

vägen. 

 

Delaktighet 

Skellefteå AIK Hockeys styrelse utgår från att samtliga spelare, ledare, anställda 

och förtroendevalda känner till föreningens policy och agerar i övrigt för att den 

efterlevs. Föreningen ska även driva dessa frågor aktivt utanför föreningens 

direkta verksamhet. Styrelsens ambition är att resepolicyn ska ses över/revideras 

årligen. 

 

Buss eller personbil? 

Vid persontransporter skall i första hand anvisat bussbolag användas, i andra 

hand personbilar. Buss skall alltid användas vid transporter som överstiger 50 

km. Samåkning med andra lag inom/utanför föreningen i Skellefteås närområde 

ska eftersträvas. Vid Cuper och träningsläger där laget är borta flera dygn kan 

50 km överstigas om övriga regler vi personbilstransporter efterlevs.  
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När personbilar används skall följande regler gälla!  

  

• Planera resandet i så god tid att hastighetsgränserna ej behöver 

överskridas 

• Antalet passagerare får ej överstiga registeringshandlingens tillstånd 

• Nyktra och drogfria förare 

• Krockkudde på förarplatsen 

• Trepunktsbälten ska finnas och användas av samtliga passagerare 

• Bilen skall ha minst 3 mm mönsterdjup på sommardäck och 4 mm på 

vinterdäck 

• Säker körning förutsätter att trafikregler/bestämmelser följs 

 

 

När personbilar används bör följande regler gälla! 

 

• Ha en tjänstevikt över 1000 kg 

• Vi ser gärna att de bilar som används vid föreningstransporter bör 

uppfylla kraven för fyra stjärnor i Euro NCAPs tester (European Car 

Assessment Programme) 

• Uppfylla 1989 års avgaskrav 

• Samtal i mobiltelefon bör undvikas under färd alt att s.k. hands-free-

utrustning används 

 

Att åka buss…… 

Skellefteå AIK Hockey ställer följande krav på de bussbolag som anlitas vid 

föreningens transporter såväl vid hemma- som vid bortamatcher 

• Bussbolaget förbinder sig att följa gällande trafiklagstiftning 

• Man anlitar endast dokumenterat kvalificerade förare med minst ett års 

yrkesmässig erfarenhet och som ej är ålders- eller sjukpensionär. 
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• Vid dåligt väder bör ej s.k. dubbeldäckare användas. Under vintern skall 

det bussbolag som anlitas rådfråga Vägverkets trafikinformation om 

väglag 

• Vi hyr endast bussar med säkerhetsbälten som också ska användas av 

samtliga passagerare vid föreningens transporter 

• Dokumenterad bromstest var 6:e månad 

• De bussbolag som anlitas ska ha god kunskap om Skellefteå AIK 

Hockeys resepolicy och skriftligen bekräfta att våra krav tillämpas vid 

transporter som bolaget utför på vårt uppdrag. 

 

 

Ingen alkohol 

Skellefteå AIK Hockey tar kraftigt avstånd från alla former av alkohol och 

droger vid framförande av fordon, skoter eller båt. 

 

Annan säkerhet att tänka på….. 

En självklarhet är att vi använder reflexer vid mörker och hjälm vid bruk av 

cykel eller inlines. 

 

 

Fastställt av styrelsen 

Skellefteå 2002-09-02 

 
 
 



Alkolås 
Ann-Mari Nilsson 
Johan Stenlund 

 

2005-11-23 

 

Bilaga 2 

 

IQ-Projektet- ett samarbete med Systembolaget AB  

 

 

Med alkolås i alla bilar och en tydlig alkohol- och drogpolicy förbättrar Skellefteå 

AIK Hockey sitt långsiktiga arbete med trafiksäkerhet. 

 
Skellefteå AIK bildades 1921 och ishockeyn har funnits på programmet 

sedan 1943. 1985 blev Skellefteå Hockey en egen fristående förening och 

föreningen har genom åren bland annat tagit guld, silver och brons i SM, 

samt vunnit Elitserien. 

 
Sedan slutet på 90-talet har Skellefteå AIK Hockey haft ett samarbete med 

Vägverket som har handlat om trafiksäkerhet i allmänhet och trafiknykterhet i 

synnerhet. ”Don´t drive drunk” var den första slogan föreningen valde och 

inspirationen till projektet fick man ursprungligen från det amerikanska 

hockeylaget Detroit Red Wings. I dag arbetar föreningen med projektet ”Don´t 

drink and drive”. 

 

För att förstärka det långsiktiga arbetet kring trafiknykterheten kommer Skellefteå 

AIK nu att arbeta vidare på flera punkter; Bland annat kommer spelaravtalen ses 

över och förtydligas så att föreningens alkoholpolicy följs av samtliga spelare. En 

tydlig alkohol- och drogpolicy ska också utarbetas för hela föreningen och inför 

varje säsong ska samtliga spelare, ledare och personalen i föreningen informeras 

om föreningens alkohol- och drogpolicy och vilka riktlinjer som gäller för 

trafiksäkerheten. Även föreningens sponsorer och samarbetspartners, kommer att 

informeras kontinuerligt om föreningens arbete kring trafiksäkerhet och 

trafiknykterhet. Skellefteå AIK blir dessutom den första idrottsförening i landet 

som inför alkolås i alla sina bilar. 

 

Att det nya arbetet med trafiknykterheten enbart beror på den så kallade Hinz- 
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skandalen, (då lagets kanadensiske stjärna Chad Hinz körde av vägen och greps 

med 2,23 promille i kroppen), är både sant och inte, menar klubbdirektören Pea 

Israelsson. ”Från början hade det inte med Hinz-grejen att göra. Vårt samarbete 

med Vägverket har pågått länge och alkolås pratade vi om redan förra säsongen, 

så det var i princip klart att de skulle införas i våra bilar. Däremot gjorde Hinz 

rattonykterhet att vi skyndade oss på mer än vad vi kanske skulle ha gjort annars. 

Vi blev övertygade om att vårt beslut var rätt och det kändes angeläget att dra 

igång installationen av alkolås så fort vi hade möjlighet.  

 

Att policyn ses över och att informationen om den kommer ske mer frekvent, kan 

däremot ses som en följd av Hinz rattfylla, berättar Pea Israelsson. ”Det här är ett 

sätt för oss att förhindra att något liknande sker igen. Vi förstår förstås att det 

finns en förtroendekris i samband med Hinz rattfylla eftersom vi samarbetat med 

Vägverket så länge, men det bästa vi kan göra nu är att förbättra vårt arbete med 

trafiksäkerhet ytterligare. Med alkolåsen kan vi garantera att ingen i föreningen 

kommer att köra bil med alkohol i kroppen. När vi nu också trycker hårdare på 

klubbens strikta alkoholpolicy i spelarnas kontrakt, kan vi att undvika att det här 

upprepas.  

Vårt arbete med trafiksäkerhet har varit bra, men det kan bli bättre och det är det 

vi ser till att göra med full kraft nu.” 

 

Vill du veta mer om Skellefteå AIK:s samarbete med Vägverket Don´t Drink and 

Drive? 

Kontakta Pea Israelsson 

Telefon: 0910-38370 eller 070-5511051 

Mailadress: pea.israelsson@skellefteaaik.se 
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Survey for all drivers of cars with alcolock within Skellefteå AIK Hockeyteam 
 

Are you male or female?    
    
 Male 
 Female 

 
1. What do you think about the fact that Skellefteå AIK has installed alcolock in all 

cars? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad 
 Very bad 
 Don´t know. 
Please explain 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
2. How do you feel that the alcolock is working? 

 
 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad 
 Very bad 
 Don´t know 
Please explain 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3.   Are there anything concerning the function that you would like to change? 

 
 Yes 
 No 
 Don´t know 
Please explain 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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4.  What is your experience driving a car with alcolock? 

 
 Mostly positive 
 Both positive and negative 
 Mostly negative 
 Don´t know 
Please explain 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
5. Have you ever experienced being regarded with suspicion, without anyones 

comments, due to driving a car with alcolock? 
 

 Yes, once 
 Yes, several times 
 No 
 Don´t know 
Please explain 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
6. Have you ever had negative comments from outsiders due to driving a car with 

alcolock? 
 

 Yes, once 
 Yes, several times 
 No 
 Don´t know 
Please explain 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
7. Have you ever had positive comments from outsiders due to driving a car with 

alcolock? 
 

 Yes, once 
 Yes, several times 
 No 
 Don´t know 
Please explain 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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8.  Has it ever happened that you were being ”locked out” and wasn´t able to start the 
car? 

 
 Yes  go to question number  9. 
 No  go to question number 10. 
 Do not wish to answer 

 
 

9.  Do you know why you were ”locked out”? ( Here you can give several answers) 
 

 Yes, the lock didn´t work, technical problems. 
 Yes, the lock was too sensitive. 
 Yes, I had alcohol on my breath, but wasn´t aware of it. 
 Yes, I thought I was sober and took a chance. 
 Yes, I breathed in the lock to see if it was working. I didn´t intend to start the car.  
 No 
 Don´t know 
 Do not wish to answer 
Would you like to tell us what happened? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
10. Has the alcolock affected your attitude towards alcohol, for example what you drink 

at lunch if you are driving or what you drink the night before driving etc. ?  
 

 Yes 
 No 
 Don´t know 
 Do not wish to answer 
Please explain 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
11. Has your attitude towards ”drunk driving as a road safety problem” changed when 

Skellefteå AIK installed alcolock in all cars? 
 

 Yes, I´m more conscious about the problem.  
 No, my apprehension has always been that alcohol and traffic don´t belong together. 
 No, my apprehension has always been that it´s ok to drive under influence of 

alcohol. 
 Don´t know 
Please explain 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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12. What do you think about the present Swedish legislation stating a limit of 0,2 
permillage alcohol blood level as enough to be convicted for drunken driving? 

 
 The limit is too low. 
 The limit is just right enough. 
 The limit is too high. 
 Don´t know. 
Please explain 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 
13. Have you ever used the ”Overdrive” function to be able to start the car? 
 
 Yes, once 
 Yes, several times 
 No 
 Do not wish to answer 
Please explain 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
14. If you were to buy a new car for yourself, would you then install an alcolock? 
 
 Absolutely 
 Probably yes 
 Not sure 
 Probably not 
 Absolutely not 
Please explain 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
15. What do you think about the information concerning your alcolock? 

 
 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad 
 Very bad 
Please explain 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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16.  What do you think about the instruction concerning your alcolock? 
 
 Very good 
 Good  
 Neither good nor bad 
 Bad 
 Very bad 
Please explain 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
17. How do you think the sevice of the alcolock has been working? 

 
 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad 
 Very bad 
 Don´t know. Never got any service of the alcolock. 
Please expound 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
18. Would you say that the alcolock is a means to, within Skellefteå AIK, guarantee 

security in traffic? 
 
 Yes  
 No 
 Don´t know 
Please expound 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
19. Would you say that the alcolock is a means to, within Skellefteå AIK, guarantee 

security in transport of people? 
 
 Yes 
 No 
 Don´t know 
Please expound 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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20.  How often do you use the car? 

 
 Every day 
 5-6 days a week 
 4-5 days a week 
 3-4 days a week 
 2-3 days a week 
 1-2 days a week 
 less than once a week 
Please explain 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
For how long have you been using your car with alcolock? 

 
 6-9 months 
 3-6 months 
 1-3 months 
 less than a month 

 
 

 
Thank you for participating! 
 
Ann-Mari Nilsson 
Johan Stenlund 
The policeacademy at Umeå University 
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Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. 
 
4 § Den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha förtärt 
alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller 
efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i 
utandningsluften döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst 6 månader.    
 
För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet 
fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § 
narkotikastrafflagen (1968:64) i så stor mängd att det under eller färden finns 
något narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte om narkotikan 
intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination.  
 
För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet 
fordon eller en spårvagn och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker att det 
kan antas att han eller hon inte kan framföra fordonet på betryggande sätt. 
Detsamma gäller om föraren är lika påverkad av något annat medel.  
 
Första och andra styckena gäller inte förare av motordrivet fordon, som är 
avsett att föras av gående.  
 
Första, andra och tredje styckena gäller inte om förandet av fordonet ingår som 
ett led i en vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning till vilken tillstånd 
har lämnats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.  
 
4 a § Är ett brott som avses i 4 § första, andra eller tredje stycket att anse som 
grovt, skall föraren dömas för grovt rattfyller till fängelse i högst 2 år. Vid 
bedömandet om brottet är grovt skall särskilt beaktas om  
1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i         
blodet eller 0,50 milligram per liter luft i utandningsluften.  
2. föraren annars varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel  
eller  
3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.  
 
 
 
BrB 3 Kap. Om brott mot liv och hälsa 
 
7 § Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans 
död till fängelse i högst 2 år, om brottet är ringa, till böter.  
Är brottet grovt döms till fängelse, lägst 6 månader och högst 6 år. Vid 
bedömandet av om brottet är grovt skall särskilt beaktas 
1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller  
2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller 

skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller 
annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.  

 



     

 
 
ACS Interlock WR2 
 
Teknisk specifikation: 
 
Detta lås används idag främst för 
personer som ingår i Vägverkets och 
Länsstyrelsens villkorliga 
körkortsprogram. Utrustningen kan 
logga alla händelser som sker i låset och 
vid start och stopp av fordonet.  
 
Låset har hög tillförlitlighet och goda 
driftegenskaper, dock en lång 
uppvärmningstid. Displayen är placerad 
i centralenheten vilket gör att både 
hand- och centralenhet måste monteras 
så att föraren kan se informationen i 
displayen. 
Service 4 ggr/år 

 
                 Pris: 16 000 kr + moms 
 

 
 
 
 
 

 
ACS Alcolock V3 
 
Teknisk specifikation: 
 
Detta lås används främst för 
kvalitetssäkring av transporter.  
Utrustningen kan logga alla händelser 
som sker i låset och vid start och stopp 
av fordonet.  
 
Låset har hög tillförlitlighet och goda 
driftegenskaper. Displayen för 
meddelanden är placerad i handenheten 
vilket gör att centralenheten kan ha en 
helt dold installation.  
 
Servicebehov: 2 ggr/år 
 
Pris: 16 000 kr + moms. 
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Foxguard Alkolås  
 
Teknisk specifikation: 
 
Detta lås används främst för 
kvalitetssäkring av transporter. 
Utrustningen kan logga alla blåsningar 
som sker i låset.  
 
Alkolåset bygger på en trådlös enhet 
som kommunicerar med alkolåsets 
centralenhet som i grunden är en 
eftermonterbar startspärr.  
 
Utrustningen har god tillförlitlighet. 
 
Service 2 ggr/år 
 
Pris: 11 500 kr + moms 
 
 

 
 
 

 
Dräger Interlock XT 
 
Teknisk specifikation: 
 
Detta lås används vid kvalitetssäkring 
av transporter samt av personer med 
dokumenterad alkoholproblematik. 
Utrustningen kan logga alla händelser 
som sker i låset samt vid stopp och 
start av fordonet. 
 
Låset har hög tillförlitlighet och goda 
driftegenskaper. Displayen för 
meddelanden är placerad i 
handenheten vilket gör att 
centralenheten kan ha en helt dold 
installation.  
 
Service: 1-2 ggr/år 
 
Pris: 15 300 kr + moms.  
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Teknisk information 

 

Bänslecellsteknik 

Den form som den enklaste bränslecellen är uppbyggd genom är att 2 

platinaplattor, vilka är så tunna att gas kan passera genom. Mellan dessa 2 

plattor finns ett något porösare material som är indränkt med elektrolyt. Om en 

etanolmolekyl passerar genom platinaplattan och kommer i kontakt med det 

elektrolyt behandlade något tjockare massan i kroppen som omvandlas etanolen 

till ättiksyra samtidigt som elektroner utav negativ pol och vätejoner utav 

positiv pol frigörs. Väte jonerna vandrar sedan genom elektrolyten ner till den 

andra plattan där de tillsammans med luftens syre bildar vatten i denna process 

så frigörs en elektron. På detta sätt har det uppstått ett underskott av elektroner 

på den ena sidan och ett överskott på den andra sidan. Det har nu uppstått en 

bränslecell vars förmåga att avge ström blir ett direkt mått på hur mycket etanol 

som omvandlats. Denna teknik används i polisens sållningsinstrument samt i 

större delen av dom idag producerade alkolåsen. 

 

IR-strålning 

Denna teknik bygger på att etanolmolekylerna absorberar IR-strålning. 

Utandningsluften får passera en kammare som genomlyses av en IR-stråle, om 

det finns etanol i utandningsluften så påverkas signalen som fångas upp av IR-

detektorn på så sätt kan man avläsa hur mycket etanol som finns i 

utandningsluften. Fördelarna med denna teknik är att den har en stor 

mätnoggrannhet, underhållet litet och kalibreringstiden lång. Nackdelarna är att 

priset är högt den kräver uppvärmning och är relativt stor. Denna teknik sitter i 

polisens bevisinstrument evidenzern. 

 

Halvledarcellen 

Detta är en liten metalloxidsensor som mäter syrehalten i luften. Finns det ett 

brännbart ämne i luften så förbrukas syre vilket för halvledarcellen att ändra 

värde. Fördelarna med denna teknik är det låga priset och dess litenhet.  
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Nackdelarna är att cellen känner av en mängd kolväten (aceton, metan, m.m.) 

samt att den kräver en konstant tillförsel av ström för att mätresultaten skall bli 

någorlunda säkra. (SOU 2005:72 Sid 115) 
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Intervju med en person vid Vägverket Region Norr, 2005-10-19 

 

Den första kontakten med Skellefteå AIK Hockey etablerades för ca 4 år sedan. 

Vägverket blev då en samarbetspartner, inte en sponsor, till Skellefteå AIK 

Hockey. Publiken, spelarna och ledarna skulle informeras om bl. a alkohol i 

trafiken. Skellefteå AIK Hockey har varit mycket trovärdiga i sitt samarbete 

och under mötena med sponsorerna har Vägverket fått informera om 

trafikfrågor i allmänhet samt ”trafik och droger”. Samarbetet fungerar bra och 

ska fortsätta även under säsongen 2005/2006. 

 

Skellefteå AIK Hockey har för sitt idoga arbete med dessa frågor, fått sig 

tilldelat ett pris på tiotusen kronor, ett stipendium som Vägverket instiftat. Året 

var 2004. 

 

Så kom incidenten med hockeyspelaren Chad Hinz. Han påträffades efter att ha 

kört i diket och det uppkom omedelbart misstanke om rattfylleri. Dock utan 

personskador. En förundersökning mot Hinz startades pga. händelsen. 

Vägverket kontaktades och informerades i ett tidigt skede om vad som hänt och 

de beslöt sig för att avvakta under förundersökningen. Hela bubblan sprack när 

media fick nys om vad som hade inträffat. 

 

Vissa media och läsare via insändare ansåg att Vägverket Region Norr var en 

sponsor till Skellefteå AIK Hockey och att de därför skulle avbryta kampanjen 

”Don´t drink and drive” med klubben, men person A hade en annan 

uppfattning. ”Att en enskild spelare har gjort ett misstag kan inte göra att 

samarbetet avbryts”, säger person A. Han ansåg att AIK nu behövde deras stöd 

mer än någonsin tidigare men att ytterligare åtgärder skulle krävas, t ex alkolås. 

 

Frågan hamnade bl.a. hos Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör, Claes Tingvall, 

som hade samma uppfattning som person A.  
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Styrelseordförande i Skellefteå AIK Hockey, var också mycket tydlig i denna 

fråga. Problemen i Skellefteå AIK Hockey hade tidigt signalerats och snabba 

kraftfulla åtgärder krävdes som skulle formuleras i en åtgärdsplan. Bl.a. skulle 

alla fordon som förknippades med klubben installeras med alkolås.  

 

Person A anser att det var ett misstag från Skellefteå AIK:s sida att inte stänga 

av Hinz direkt pga. förundersökningen. Då hade inte händelsen blivit lika 

uppblåst i media.  

 

När Skellefteå AIK skulle installera alkolås i sina 10-11 bilar blev tyvärr aldrig 

Vägverket kontaktade. Person A tycker detta är negativt eftersom det är viktigt 

att välja rätt kvalité till ändamålet och Vägverket är proffs på alkolås. 

Vägverket hade säkert kunna hjälpa till med rabatter, teknisk information och 

utbildning. Det är viktigt att undvika tekniska problem i samband med 

användningen av låsen, t ex att bilen inte startar trots att man blåser i alkolåset. 

Ett sådant problem kan leda till att användaren blir irriterad och inte längre vill 

ha alkolås inmonterat. Ett alkolås med problem kan få väldigt negativa effekter 

för alkolåset som produkt, sett i dess helhet. 

 

Skellefteå AIK Hockey valde själva, utan samråd med Vägverket, ett alkolås av 

märket Foxguard. Varför just det märket valdes, tror person A beror på att en 

tidigare hockeyspelare säljer sådana alkolås. AIK efterfrågade ingen 

information eller utbildning av Vägverket och Vägverket har inte heller någon 

ekonomisk del i det hela.  

 

Person A tycker att vid installation av alkolås bör utbildning ske till alla som 

använder alkolåset. De ska även vara medvetna om varför alkolåset är 

installerat. Person A berättar vidare att det idag finns ca 5 000 alkolås 

installerade i fordon i Sverige. Då är den lagstiftade alkolåsverksamheten 

inräknad.  
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Skellefteå AIK Hockey är landets första idrottsklubb med alkolås installerade i 

sina bilar. Många företag, föreningar och organisationer runt om i landet 

genomför konkreta projekt för att minska eller förebygga alkoholrelaterade 

problem. Systembolaget AB driver ett projekt som kallas för IQ där man satsar 

130 miljoner kronor under ett antal år. Dit kan man anmäla sig och då får man 

ett specifikt nummer som man kan använda i sin marknadsföring. Skellefteå 

AIK Hockey har nummer 10. (Se bilaga 2) 

 

Om Skellefteå Hockey hade lyft upp frågan till Vägverket Region Norr så hade 

de kunnat ställa upp och tillsammans utföra det som ett gemensamt pilotprojekt. 
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Intervju med en person inom Skellefteå AIK Hockey, 2005-10-21 

 

Skellefteå AIK Hockeys samarbete med Vägverket startade -98. Luleå Hockey 

hade tidigare samarbetat med Vägverket och AIK fick ett tips som gjorde att 

AIK kom i kontakt med Vägverket Region Norr.  

 

AIK har utfärdat en resepolicy som vi fick ta del av, (se bilaga 1). Det ska 

finnas klara och tydliga regler gällande AIK:s resor inom Skellefteå kommun 

till olika bortamatcher. Körningar över 50 km skall ske med buss och då blir det 

lättare att ställa krav på ett bussbolag genom resepolicyn. Problemet med 

recepolicyn och föräldrar som ska transportera ungdomar till och från 

matcherna, är att vissa föräldrar inte har rätt typ av bil när det i recepolicyn 

finns klara regler gällande tjänstevikt, avgaskrav, krockkuddar, mönsterdjup på 

däcken, trepunktsbälten m.m. 

 

AIK och Vägverket hade tidigare diskuterat om alkolås och förr eller senare 

skulle AIK ha det installerat i sina bilar. Sen hände det här med Chad Hinz, dvs. 

han påträffades efter att ha kört i diket och det uppkom misstanke om rattfylleri 

vårvintern 2005. En förutsättning för det fortsatta samarbetet med Vägverket, 

var att AIK gjorde någonting åt problemet. Chad Hinz var den utlösande 

faktorn som gjorde att AIK direkt installerade alkolås i sina bilar. I dagsläget 

skulle inte klubben vilja vara utan alkolås.  

 

Styrelsen fattade beslutet om alkolås och spelarna samt övriga som skulle 

använda bilarna var tvungna att ”Take it or leave it”, som person B uttryckte 

det. Själva handenheten passar bara i en bil. Alla inblandade köpte 

resonemanget direkt. Alla spelare har tagit det bra. 

 

Klubbens bilar är leasade privat av varje spelare och ledare. Bilarna kommer 

från Skellefteå Bil AB. Skellefteå AIK Hockeys spelare, person C, som även är 

anställd av Skellefteå Bil, gjorde en slags utvärdering via nätet på MHF:s  
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hemsida, om vilket lås som skulle kunna passa dem. I första skedet kontaktade 

han själv återförsäljaren Foxguard och sedan tog Skellefteå. Bil AB också 

kontakt med dem. 

 

Alla som nyttjar låsen har fått en kortare teknisk utbildning av Skellefteå Bil. 

De har också fått en kort historia kring varför själva införandet skett. Inom en 

snar framtid ska låsens användare få ytterligare information och utbildning. 

NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande är inblandade i 

utbildningen av alkoholfrågor medan den tekniska utbildningen sköts av 

Skellefteå Bil AB. 

  

En viss inlärningsteknik krävs men efter en dag har man lärt sig blåsa och 

använda låset utan problem. Låsen kalibreras och servas 2 ggr/år av Skellefteå 

Bil. Det finns s.k. loggor som kommer fram vid service. Det går att koppla bort 

alkolåset om man befinner sig i nöd, s.k. ”Overdrive.” Men om man gör det 

måste man till service direkt efteråt. Endast en resa på detta sätt går att göra. 

 

Kostnaden för ett lås är ca 11 000- 13 000 kr. Klubben har ungefär 15-16 lås 

installerade i bilarna. Samarbetet med Skellefteå Bil fungerar bra. 

 

På frågan om hur låsen är kalibrerade blir vi hänvisade att kontakta säljaren för 

Foxguard Alkolås, person D. 

 

Låsen är inställda på 20-minuters intervaller vilket innebär att bilen kan stå 

stilla i 20 min. Det går även att koppla in andra intervaller. Står bilen stilla 

längre än 20 minuter måste man blåsa för att kunna starta den igen. Bilen går att 

köra hur länge som helst i ett sträck.  

 

Chad Hinz hade 2,23 promille alkohol i blodet när han påträffades rattfull. 

Klubben hade aldrig haft någon incident med honom tidigare. De har däremot 

lärt sig mycket av händelsen och klubbens agerande skulle ha varit helt  
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annorlunda idag. I spelarkontrakten står det angivet att vid en sådan händelse, 

blir spelaren uppsagd. Skulle Hinz- incidenten ske igen hade han blivit 

avstängd. AIK håller på att utarbeta en handlingsplan om någon skulle få 

alkoholproblem. AIK kräver inget nykterhetslöfte av spelarna. När det gäller 

övriga spelare i föreningen, jobbar föreningen för att skjuta upp alkoholdebuten 

så högt upp i åldrarna som bara är möjligt. Föreningen känner ett stort ansvar 

att hjälpa till och minska alkoholkonsumtionen. Däremot ska ledarna vara 

nyktra under kvällstid när de tränar barn och ungdomar. Vid lägervistelser krävs 

det att ledarna är nyktra under hela den tiden. Ingen inom klubben har problem 

med alkohol i dagsläget, vad person B vet.  

 

Skellefteå AIK hockey är ett stort namn inom Idrottssverige. Hockeyförbundet 

har inga synpunkter på låsen men person B tror att de tycker att det är bra. De 

har inte fått synpunkter från andra klubbar men däremot från andra företag. Det 

är positivt säger person B.  
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Intervju med en anställd vid Skellefteå Bil, 2005-11-04  

 

Skellefteå Bil har 100 anställda och de flesta är intresserade av hockey. Sedan -

76 har det funnits en koppling mellan Skellefteå Bil och Skellefteå AIK Hockey. 

De har varit aktiva tillsammans med marknadsföring, kundkontakter och 

sponsring. 

 

Person E uppfattade, när han tittar i backspegeln, att Skellefteå Bil var lite naiva 

när det gäller händelsen med Chad Hinz. Det är unga hockeyspelare som 

kommer hit, tjänar bra med pengar, är borta hemifrån för första gången och 

dessutom ”plockar ut” en bil. En lärdom de dragit av händelsen är att man inte 

kan bortse ifrån att detta kan hända i vilken förening eller företag som helst.  

 

Det positiva som händelsen med Chad Hinz medfört, är att det har börjat pratas 

om alkohol i trafik och alkolås i allmänhet.  

 

På frågan om varför märket Foxguard valdes som alkolås, svarar person E att 

Foxguard är oberoende av vilket bilmärke som det monteras i samt att det kan 

inmonteras i alla typer av fordon, t.ex. traktorer, gruvmaskiner, truckar etc. Det 

andra skälet till att valet föll på Foxguard var att låset kunde tillhandahållas 

omedelbart, varför inmontering i bilarna kunde ske direkt.  

 

Varför Skellefteå Bil inte valde deras eget märke, Volkswagens egna alkolås, 

var därför att bilarna måste beställas från fabriken med alkolås. I det här fallet 

var detta omöjligt eftersom det var ont om tid, och tid var bristvara eftersom det 

låg i klubbens intresse att så fort som möjligt söka en lösning på problemet.  

 

Skellefteå Bil har levererat 14-15 bilar med alkolås till Skellefteå AIK. Den 

första bilen levererades i juni -05 och fortsatte löpande. Den senaste bilen 

levererades för ett kort tag sedan, berättar person E. Varje förare har fått en  
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individuell kurs om hur man praktiskt använder alkolåset. Personen som 

informerade dem arbetar som mekaniker på Skellefteå Bil. Skellefteå Bil har 

även haft informationsträffar och visningar av alkolås inmonterat i sina bilar.  

 

Om problem uppstår har Skellefteå Bil ett utbyteslås för att snabbt kunna byta ut 

handenheten för att på så sätt åtgärda problemet. Oftast är problemet mekaniskt 

som härrör från ett handhavande fel. Ett ex. på det kan vara att en kontakt är 

bruten eller sned.  

 

Avslutningsvis påpekade person E hur viktigt det är med låsens säkerhet och 

precision och att man som upphandlare av alkolås inte enbart ska se till priset.  

 

Sedan kontaktades en säljare på Foxguard, person D. Han berättade att 

kalibreringen är inställd på lagstiftad gräns 0,2 promille alkohol i blodet. 

Servicen genomförs en gång per halvår. Då byts handenheten ut mot en 

nyservad enhet, och den använda skickas till Foxguard för kalibrering samt 

service.  

 

I handenheten samlas de 4 000 senaste blåsen och därefter ersätts blås 4 001 

med blås 1 osv. Detta medför att de mest aktuella blåsen finns lagrade i 

handenheten. Ansvariga för fordonen och alkolåsen kan tanka ner loggorna 

genom att köpa ett speciellt program till datorn. Detta program är ännu inte 

färdigutvecklat, säger person D. 

 

Man kan även läsa loggorna genom att slå in en PIN-kod på handenheten. 

Loggorna syns aldrig vid service och behandlas därför inte av serviceteknikern. 

Ansvaret ligger helt och hållet hos respektive företag eller förening att efter 

bästa förmåga behandla denna mycket känsliga information.  

 

Person D berättar vidare att Foxguard hittills har levererat 400 alkolås och att 

det vid årsskiftet förmodligen kommer att finnas ca 1 000 alkolås på marknaden.  
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