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Sammanfattning 
Syftet med detta projekt var att granska befintliga alkolås på marknaden eftersom 
inte alla alkolås uppfyller kraven som kvalitetssäkringsverktyg. Detta projekt har 
genomförts för att skaffa kunskap och erfarenhet om alkolås för yrkestrafiken och 
för att underlätta val av alkolås för åkerierna. 

Jag började arbeta med att först skaffa mig kunskap om alkolås och den tekniken 
som ligger bakom. För att få en klar bild av alkolås och dess förmåga genomfördes 
litteraturstudie av alkohol, relaterade till trafikolyckor och produkter på den svenska 
marknaden. Denna information låg till grund för val av de alkolås som skulle ingå i 
testen. 

Under analysen av alkolåsen användes en bedömningsmodell som är grundad på 
kvalitativa metoder. Denna modell är uppbyggd på analyser av insamlade data, 
intervjuer, kravspecifikation i form av en enkät och litteraturstudier. 

Det finns många olika fabrikat av alkolås att välja på marknaden. Jag anser att de 
som bäst svarar mot de krav som ställs av förarna, företaget, fackförbundet och 
kunderna är; alkolås ACS Alkolock V3 av Alkolås i Skandinavien AB och Dräger 
Interlock XT av KG Knutson AB. Dessa två alkolås uppfyller allas krav och villkor 
samt kan kallas för ett kvalitetssäkringsverktyg dvs. säkerställer att en alkoholpolicy 
kan uppfyllas. 

Resultatet av detta projekt har genererat i en kravspecifikation och ett 
utvärderingsunderlag för att underlätta införskaffandet av alkolås. Det finns idag 
tekniker som även möjliggör integration av alkolås med andra applikationer, såsom 
mobil kommunikation, vilket kan användas i realtid. Jag tror att denna typ av 
integration inte bara underlättar efterlevnad av en alkohol- och drogpolicy men även 
kan höja trafiksäkerheten i övrigt. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Dödsfall och personskador vid vägtrafikolyckor utgör ett stort folkhälsoproblem i 
världen. Varje år dör i 40 000 personer i trafiken på europeiska vägar. EU 
kommissionen har utarbetat programmet ”Nollvisionen” som riktar sig mot 
trafiksäkerhetsområden och som är nödvändig för att uppnå etappmålet, högst 270 
dödade år 2007. Ett av de fastställda satsningsområdena är rattfylleri. Ovan nämnt 
område kan angripas på många olika sätt. En möjlig problemlösning är alkolås. 

1.2 Syfte 

Syftet med det här projektet är att ge ett bra underlag för beslut och val för olika 
alkolås. Avsikten har också varit att skapa en gemensam översiktsbedömning på 
alkolås. Resultatet skall även kunna utgöra informations- och beslutsunderlag till 
personer som ska köpa alkolås. 

1.3 Metod 

Utifrån ett antal frågeställningar, intervjuer och kravspecifikationer har projektet 
genomförts. Praktikfallet har fokuserats på områden där alkolås är ett 
kvalitetssäkringsverktyg. Därefter har ett analysarbete genomförts och resulterats i 
rekommendationer vid val av alkolås. 
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2 Referensram 
Alkoholrelaterade vägtrafikolyckor är ett av de största och MEST ökande 
trafiksäkerhetsproblemen i Sverige. Det borde vara en självklarhet att alkohol och 
bilkörning inte hör ihop. Trots detta är var 500:e bilist i trafiken under alkohol- eller 
drogpåverkan.1 

Vid varje trafikolycka med personskada upprättas av polisen en trafikmålsanteckning, 
som ligger till grund för den officiella statistiken över trafikolyckor med relaterade 
uppgifter, om bland annat antal förare som har varit misstänkta för alkohol- eller 
drogpåverkan vid trafikolyckan.2 

År 2003 uppgick antalet motorförare som var misstänkta för trafiknykterhetsbrott vid 
vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada till 427 personer och 
utgjorde 8,3 % av alla olycksinblandade fordonsförare3. Året 2004 uppgick antalet 
polisanmälda trafiknykterhets brott till 22 098 av dessa utgjorde 30 % drogfylleri.4  

Fram till år 1998 har antalet anmälda trafiknykterhetsbrott sjunkit med ca 15 % per år 
och nådde rekordlåg nivån på 11 932 anmälningar. Tyvärr är inte detta en indikator på 
ett bra år eftersom polisens kontroll av utandningsprov har varit låg till och med lägst 
under flera år. Under perioden 1994-1998 reducerades antalet alkoholutandningsprov 
till 1 015 395 prov. Diagram 1 redovisar sambandet mellan polisanmälda 
trafiknykterhetsbrott och antalet utförda utandningsprov.  

Figur 1. Antalet anmälda trafiknykterhetsbrott, år 1994-2004 

0

20

40

60

80

100

120

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

År

In
d

ex

Anmälda
trafiknykterhetsbrott

Antal utförda
utandningsprov

 

Källa: eget, baserat på data från polisen och BRÅ 

                                                 

1 Laurell, Hans Fakta om rattfylleri Vägverket: Don´t drink & drive  
2 Leif Petersson, statistiker BRÅ. Polisen Norrköping, Telefonintervju 10 juni 2005 
3 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Drogutveckling i Sverige Rapport 2004  

Tabell 43 s. 213  
4 Leif Petersson, statistiker BRÅ. Norrköping, Telefonintervju 10 juni 2005 
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Antal anmälda trafiknykterhetsbrott bedömts av polisen som befinner sig på en 
trafikolycksplats. Bedömningen av skäligen misstänkta personer för 
trafiknykterhetsbrott påverkas till stor del av polisens resurser, prioriteringar och 
noggrannhet. Polisen kontrollerar inte alla olycksinblandade trafikanter, varför antalet 
misstänkta alkoholpåverkade utgör en kraftig underskattning. Upp till 25 % av 
polisrapporterade olyckor åren 1997-2002 saknade information om misstanke om 
påverkan hos föraren.  

Förutom problemet med redovisningen av misstanke om alkoholpåverkan, skiljer man 
inte mellan alkohol eller drogpåverkan. Det finns en betydande underrapportering i 
den statistiken som beror på ovannämnda aspekter och att polisen inte får kännedom 
om alla trafikolyckor.5 

Nästan alla förare som har avlidit i samband med trafikolyckor undersöks av 
Rättsmedicinalverket på uppdrag av polis- och åklagarmyndigheten. Kroppen 
genomgår olika undersökningar, bland annat toxikologiska. Under perioden 2000-
2002 har 93 % av 920 personbilsförare som omkom i trafikolyckan genomgått en 
rättsmedicinalunderökning. Utifrån dessa undersökningar framgår att andelen förare 
som hade alkohol i blodet ligger mellan 20 och 25 procent. Däremot ligger antalet 
personer som skulle kunna klassas under kategori rattfylleri mellan 31 och 42 procent. 
(se tabell nedan) 

Tabell.  Statistik över omkomna motorfordonsförare under år 2000-2002 

År 2000 2001 2002 

Totalt omkomna förare 329  295  296  

Antal undersökta förare 283 89 % 283 96 % 279 94% 

Antal omkomna manliga förare 274 94 % 253 89 % 257 92% 

Antal omkomna kvinnliga förare 55 17 % 42 14 % 39 13% 

Antal omkomna lastbilsförare 9 3 % 5 2 % 11 4% 

Antal förare med förekomst av alkohol i blodet 52 20 % 54 22 % 53 25% 

Andel förare med förekomst av droger i blodet  5 %  9 %  10% 

Totalt antal personer under alkohol,  
Drog påverkan av samtliga omkomna förare 114 31 % 130 42% 111 35% 
Källa: eget, baserat på Holmgren, Per (2004) Alcohol and drugs in drivers fatally 
injured in trafic accidents och Vägtrafikskador 2000-2003, Sika 

                                                 

5 Leif Petersson, statistiker BRÅ. Norrköping, Telefonintervju 10 juni 2005  
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3 Empiri 
Målsättningen för projektet är att på basis av tillgängliga alkolås på den svenska 
marknaden dels utvärdera och dels kunna rekommendera alkolås till alla intressenter. 
Alkolåsprojektet ingår i pågående trafiksäkerhetsprojekt i samarbete med TRB Sverige 
AB och Vägverket. Detta dokument beskriver de undersökta alkolåsens pålitlighet, 
användarvänlighet och funktionalitet. Eftersom målsättningen med 
trafiksäkerhetsprojektet är att skapa en marknad för miljöanpassade och säkra 
transporter. 

Grundats på en publicerad artikel i Svensk Åkeri tidning nr 4, 2005 valdes fyra fabrikat 
av alkolås för vidare utvärdering i pilotprojektet.  

• ACS Alkolock V3 av Alkolås i Skandinavien AB 

• Foxguard Alkolås av Foxguard AB 

• Dräger Interlock XT av KG Knutson AB 

• AlcoBlock av Sepab AB  

Hela arbetet med alkolås har varit en löpande analys av funktionalitet, användbarhet 
och reliabilitet. Under sommaren 2005 beställdes och installerades tolv alkolås i 
Alltransports enheter. Avsikten var att testa alkolås skarpt i det dagliga arbetet och 
redogöra för för- och nackdelar med givna alkolås. 

ACS Alcolock V3 är framtagen för kvalitetssäkring av transporter. 
Låset är uppbyggt på bränslecelltekniken med loggbok som loggar 
alla händelser. Alkolåset består av en fast enhet i fordonsenheten 
och en handenhet, lika stor som en mobiltelefon, i kupén. På 
handenheten finns ett munstycke och en display. Förare måste 
blåsa under fem sekunder i munstycket för att registrera 
utandningsprov. Provet analyseras av handenheten och resultatet 
uppvisas på displayen. Fordonsenheten kan startas om 
utandningsprovets värde ar lägre an 0,2 promille. Fordonsenheten 
kan startas utan nytt utandningsprov om den har varit avstängd i mindre än 30 
minuter. Installation av Alkolock V3 kan ske på en av 17 certifierade verkstäder i 
Sverige, i vårt fall hos Bil & Marintextil AB i Linköping. 6 

Dräger Interlock XT är ett alkolås som mäter alkohol i 
utandningsluften och förhindrar person med registrerad 
alkohol startar fordon. Alkolåset består av två 
huvudkomponenter: mätinstrument för mätning av alkohol i 

                                                 

6 Adam Engquist, Alkolås i Skandinavien AB, Norrköping. Telefonintervju 04 aug. 2005 
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utandningsluften med hjälp av bränslecelltekniken och är placerat inuti fordonet. 
Kontrollenheten, som vanligtvis installeras under instrumentpanelen och tillåter eller 
förhindrar strömmen till fordonets startsystem. Alla relevanta händelser lagras med 
datum, tid, alkoholkoncentration, elektrisk förbikoppling och eventuella försök till 
manipulation. Installation av Interlock XT sker på en av Dialect´s verkstäder i Sverige, i 
vårt fall i Norrköping.7 

Foxguard alkolås är utvecklat av Foxguard Sverige AB i 
samarbete med Lion Laboratoriet i Storbritannien. Foxguard 
alkolås består av en trådlös handenhet med display och en 
stationär enhet som enbart är synlig genom en diod på 
instrumentbrädan. Mätning av alkoholhalt med 
bränslecelltekniken i utandningsluften sker automatisk, resultat 
av utandningsprovets analys redovisas på displayen efter cirka 
10 sekunder. Installation av Foxguard alkolås sker på en av 
Dialect´s verkstäder i Sverige, i vårt fall i Norrköping.8 

AlkoBlock av Sepab består av tre enheter: trådlös handenhet med 
display, som analyserar utandningsprov, och en magnethållare som 
överför information till en kontrollbox och reglerar ström till 
startmotor. Handenheten analyserar och demonstrerar den uppmätta 
alkoholkoncentrationen på displayen. Vid en koncentration under 0,2 
promille sänds en elektronisk signal till kontrollboxen, som tillåter 
förare att starta enhet. Detta alkolås är uppbyggt på halvledarcell 
tekniken. Installation av AlcoBlock kan genomföras på en av Dialect´s 
verkstäder i Sverige, i vårt fall i Norrköping.9  

                                                 

7 Produktsidan, Dräger Interlock XT, Dräger Safety Sverige AB. 
http://www.draeger.com/ST/internet/IK/se/index.jsp aug 2005 

8. Informationsfolder, Kör Säkert – Foxguard alkolås Foxguard AB. http://www.foxguard.se/alko.htm. 
aug. 2005 

9 Produkter/Trafiksäkerhet, Alco Block,  Sepab Produkter http://www.sepab.se/svenska/index.html 
AB.  aug 2005 
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4 Test 
I resterande del av rapporten redovisas resultaten av genomförda tester med alkolås. 
På grund av projektplan och budget har testperioden av alkolås varit kortare än 
önskvärt. Av samma skäl har antalet alkolås som ingick i testerna begränsats till tolv. 
Valet av dessa bygger på den översiktliga bedömning som redovisas ovan. Resultaten 
från olika tester och andra insamlingskällor redovisas längre fram i sammanställd och 
beskrivande form.  

Det första alkolåset installerades i juli månad 2005. Resterande alkolås levererades 
och installerades kontinuerligt fram till september månad. Testerna utfördes under 
perioden juli till november/december. Testgruppen redovisade kontinuerligt 
synpunkter och alla avvikelser för att kunna bedöma användarvänlighet och 
pålitlighet. Flertal alkolås som användes i testet var inlånade från 
distributör/leverantörer fram till årsskiftet 2005/2006. 

För att få en realistisk värdering av alkolåsen behövdes en överskådlig 
värderingsmodell tas fram. Modellen bör täcka en mängd olika aspekter som service, 
användarvänlighet, prestationsförmåga, funktionalitet och pålitlighet m.m.  

Använd bedömningsmodell grundades på den kvalitativa metoder och har utvecklats 
utifrån en strävan att kunna belysa alkolåsen i kvalitativ form med ett brett spektrum 
av bedömningsgrunder. Bedömningsmodellen är uppbyggt på analysen av insamlade 
data, intervjuer, kravspecifikation i form av en enkät och litteraturstudier. 

Frågorna till intervjun se Bilaga 1 – Intervjufrågor, valdes på sådant sätt att det i 
utvärderingen skulle gå att undersöka; om förarens inställning av alkolåsen, 
användningen, omgivningens uppfattning samt service och installation. 
Kravspecifikationen, se Bilaga 2 – Kravspecifikation, skapades för att se vilka alkolås, 
som uppfyller Alltransports krav på egenskaper. 

Personer i testgruppen fick i frågeformulären besvara frågor om projektet, 
funktionaliteten, installationen och den allmänna uppfattningen. För att testgruppens 
uppfattning om funktionaliteten och kravet fick de ur checklistan välja de fyra 
viktigaste egenskaperna hos ett alkolås. Kravspecifikationen fylldes i av mig grundad 
på all insamlad data från intervjuer och tillgänglig information på ett neutralt och 
objektivt sätt. 

Under projektets gång har totalt 13 personer intervjuats inom Alltransportskoncern, 
varav 12 förare/åkare och en tjänsteman. För att få en djupare kunskap och 
information intervjuades även en installatör av alkolås, samtliga leverantörer av alkolås 
och kunder till Alltransport. För att inte avslöja enskilda personers identitet redovisas 
uppgifterna sammanställda för testgruppen. 
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4.1 Intervju med deltagarna 

Under detta avsnitt redovisas resultatet från intervjuer med deltagarna i testgruppen. 
Syftet med intervjuerna var att undersöka hur förarna upplever och värderar alkolås 
vid det dagliga arbetet. Jag har valt att redovisa resultatet i en detaljera 
sammanfattning med svar på de viktigaste frågorna, enligt nedanstående rubriker. 

4.1.1 Inställning till ”Alkolåsprojektet”  

Testgruppens inställning till försöket med alkolås var mycket positiva. Flertal förare 
tyckte att alkolås är ett bra verktyg mot rattfylleri. Jag fick många spontana argument 
till försöket. 

”Bra att man vidtar åtgärder för att höja nykterheten.” 

”Det är bra. Alla som utför persontransporter borde ha en. Alkolås är ett bra redskap för 
att öka trafiksäkerheten på vägarna.” 

Under intervjun får jag vid ett tillfälle höra kommentarer som antyder inställningen 
mot alkohol. 

”Hade jag varit negativt inställd, hade jag haft något att dölja” 

”Onykterhet är inget för mig.” 

4.1.2 Funktion 

Samtliga alkolås, förutom ACS Alcolock V3, installerades av Dialect i Norrköping. 
Alkolås ACS Alcolock V3 inmonterades av Bil & Marintextil AB i Linköping. Samtliga 
deltagare upplevde samarbete med verkstäderna som mycket bra och professionellt. 

”Bra, med hänsyn till deras kunskap” 

”Det går relativt fort. Det tog bara en halv timma att installera.” 

Under projektets gång har det uppstått problem med installationen av en alkolås. 
Förklaringen till detta var att enheten som skulle installeras med alkolås hade en 
Mercedesmotor. Enhetens CAN-bus beviljade inte intrång i enhetens elsystem, därför 
fick vi avstå att installera alkolås i denna resursenhet. Men detta installationsproblem 
kan klaras ut med lite tid och vilja från installatörens sida.  

Alla förare tyckte att alkolåset inte störde dem, förutom att några förare nämner att 
väntetiden är lång, någon gång upp till tre minuter. En annan intervjuad upplyste att 
det krävs en kraftig blåsteknik. Alkolås stör däremot inte på något sett körningen eller 
de dagliga rutinerna. 

”Det ligger inte i vägen eller stör på något sett.” 
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”Man upplever egentligen ingenting speciellt med att köra en bil med alkolås.” 

”Det är inget man tänker på, alkolåset påverkar ju inte körningen.” 

Alkolåset uppfattas, så här långt i projektet, fungera utsökt. 

”Att blåsa igång enheten har blivit en rutin.” 

En av intervjuade i testgruppen har upplevt att kunna bli ”misstänkliggjord” genom att 
köra en enhet med alkolås. 

Majoriteten av deltagarna i Pilotprojektet har i de flesta fall behövt blåsa i alkolåset 
ungefär två till fem gånger under en arbetsdag. Det varierar naturligtvis något men 
alla intervjuade förare håller sig mellan en till sex gånger. För vissa förare tar det 
ingen tid eller kraft att blåsa medan det för andra, som förare med Foxguard, måste 
blåsa om upp till 5 gånger för att starta resursenheten. Dessa förare upplevde att 
blåsfunktionen på Foxguard alkolås inte är användarvänlig och anpassad för vanlig 
brukare. 

”Ibland måste man blåsa väldigt hårt och länge och ibland ska man inte ta i alls.” 

”… blåsfunktionen har varit krånglig och svår. Jag fick blåsa om fem gånger.” 

Alla av Alkolock V3 och Drägeranvändarna hade det lätt att starta bilen, de hade inte 
upplevt några problem med blåsfunktionen alls.  

”Inga problem att blåsa i alkolåset.” 

Den funktion, som testgruppen vill ändra på hos Foxguard är blåsfunktionen och 
strömförsörjningen. Några andra vill ändra uppvärmningstiden vid kallstart. Några av 
deltagarna i Pilotprojektet talade om att alkolåsets Stand-By tiden bör anpassas efter 
resursenheten. Enskilda resursenheter, som kran och slamsugningsbilar, fordrar att 
stand-by tiden ska förhöjas upp till sextio minuter, för att inte på något sätt inverka på 
förarens arbetsrutiner. Samtliga förare med alkolås Sepab tyckte att alkolåset var 
opålitligt och lätt att manipulera. 

”Det går att tjuvkoppla och lura alkolåset.” 

”Det fungerar inte alls.” 

Under Pilotprojektet blev en person med Foxguard alkolås ”utelåst” från sitt fordon. 
Orsaken till första ”utelåsningen” var att handenheten på alkolåset var överhettad, den 
andra gången fordonet vägrade att starta var det på grund av ett tekniskt fel. Vid 
kontakt med leverantören upptäcktes att det har varit fabrikatfel och att alla 
handenheter ska ersättas med nya. Den tredje gången föraren var förhindrad att 
starta bilen på grund av att alkolås visade att det fanns alkohol i förarens 
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utandningsprov. Orsaken till detta positiva utslaget var att föraren hade använd en 
munsköljvätska vilket innehåller 96 % etanol. 

4.1.3 Allmänt 

Alla deltagarna i testgruppen tyckte att alkolås är ett bra verktyg för kvalitetssäkring. 
Testgruppen ser att Alltransport skulle kunna ha alkolås som en del av sin 
kvalitetssäkring. Däremot så har de svårt att uppskatta dess konkurrenskraftsvärde. 
Eftersom förarna i testgruppen upplever att leveranstid, leveransprecision och pris 
ligger förre kvalitetssäkringen. 

Samtliga, utom en, säger att de skulle vilja behålla alkolås i enheten, men det som 
avgör är kostnaden. Förarna i testgruppen är tveksamma till att själva betala för ett 
alkolås.  

”De tar nog inte bort alkolåset och troligen kommer Alltransport att fortsätta att använda 
alkolås.” 

Däremot är förarna medvetna om hur framtiden för ett alkolås kommer att se ut i 
yrkesmässig trafiken. 

”Tas det ett politiskt beslut om att alla fordon ska ha ett alkolås kommer alla att 
införskaffa det.” 

”Det vore bra med en lagstiftning.” 

”Det kommer förr eller senare.” 

Förarna i testgruppen anser att alkolås är ett effektivt sätt att förhindra rattfylleri. Men 
för att uppnå totala effektiviteten måste lagstiftning införas om att alkolås ska vara 
standardutrustning i alla motorfordon. Med ganska hög sannolikhet skulle alkolås 
hindra de allra flesta från att köra bil under alkoholpåverkan. För närvarande känner 
testgruppen inte till något bättre sätt att förhindra rattfylleri än alkolås. 

”Ja, om den fungerar” 

”Inget är bättre som jag kan komma på” 

”Borde vara standard i alla bilar när de lämnar fabriken.” 

Förutom att alkolås ökar trafiksäkerheten fungerar det som ett utmärkt skydd mot 
stöld. En obehörig person kan inte starta bilen utan att avge ett utandningsprov och 
för att utföra provet krävs det en handenhet eller i enstaka fall speciella munstycken. 
Är biltjuven alkoholpåverkad kan den inte heller starta bilen. Detta moment skulle 
minska bildstölder av ungdomar kraftigt. 
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4.1.4 Genomgång av kravspecifikation 

För att kunna utvärdera alkolåsets funktionalitet jämfördes befintliga alkolås mot en 
skapad kravspecifikation. I nedanstående jämförelse sammanställs den bedömning av 
tillämpningarnas relevans för att kallas för ett kvalitetssäkringsverktyg.  Denna 
jämförelse utförde jag grundad på all information som jag har fått tag i.  

De viktigaste värdekriterier i funktionalitetsanalysen är:  

4.1.4.1 Service och kalibrering 
Samtliga alkolås måste servas två gånger per år. 

Foxguard Alkolås: leverantör av alkolås håller ordning på kalibreringstid och skickar 
ut en ersättningshandenhet till innehavaren av alkolåset vid kalibreringen. 

AlcoBlock Sepab: service och kalibrering av alkolåsen sker hos Sepab AB. 
Innehavaren till ett alkolås måste skicka iväg handenheten för kalibrering och service, 
som ombesörjs under några dagar vilket medför att resursenheten kan inte avvändas 
under denna tid. 

ACS Alkolock V3: service, kalibrering och tömning av data måste ske hos utsedda 
verkstäder. Totalt i Sverige finns det ca 17 verkstäder (dec 2005) som har möjlighet att 
utföra service för ett alkolås från Alkolås i Skandinavien AB.  

Dräger Interlock XT: service, kalibrering och tömning av data kan ske hos en av 
Dialects verkstäder runt om i Sverige.  

4.1.4.2 En jourtjänst 24 h 

Samtliga leverantörer förutom Sepab AB erbjuder jourtjänst dygnet runt. 

4.1.4.3 Alkoholuppmätningsteknik 
Alkolås Dräger Interlock XT, ACS Alkolock V3 och Foxguard Alkolås bygger på 
bränslecellstekniken, och AlcoBlock från Sepab bygger på halvledarcellstekniken. 

4.1.4.4 Loggboken 
Samtliga alkolås har en loggbok som lagrar alla händelser. 

4.1.4.5 Möjligheter till manipulation 

Alkolås som ska användas som ett kvalitetssäkringsverktyg måste vara tillförlitligt. 
Möjlighet att inte utföra ett utandningsprov är oacceptabelt. Foxguard Alkolås kan 
manipuleras via huvudströmbrytaren genom att stänga av bilen via 
huvudströmbrytaren. AlcoBlock Sepab kan manipuleras via huvudströmbrytaren och 
till och med via plomberad nödbrytare. Nödbrytaren är placerad så att den inte 
uppfyller krav på kvalitetssäkring.  
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4.1.4.6 Tålighet mot temperatur, damm, vibration osv. 
Enligt tekniska specifikationen som levererades ihop med alkolåsen är samtliga 
alkolås tåliga. Däremot visade verkligheten att Foxguard Alkolås inte tål 
temperaturhöjning (direkt solljus). Därför har jag svårt att bekräfta om alkolåsens 
tålighet grundas på leverantörernas egen tekniska specifikation. 

4.1.4.7 Lösningssystem för start i nödsituationer  

Foxguard Alkolås: detta alkolås är försedd med ett digitaliserat kodsystem som 
hjälper att starta resursenhet vid en nödsituation. För att få koden ska förare ringa till 
ett journummer, som sköts av Falck Räddningskåren, och tala om problemet. 
Serviceansvarig begär information från förare och överlämnar en femsiffrig kod. 
Sedan kontaktar serviceansvarig fordonsansvarig på företaget och berättar om 
händelsen för att få tillgång till alkolåset för avläsning och korrigering. 10 

AlcoBlock Sepab: Detta alkolås är försedd med en manuell nödförbigång som är 
försedd med en plomberad, serienumrerad brytare. Sigill befinner sig på en remsa 
som är kopplat till strömbrytare. För att starta enheten behöver föraren bara bryta 
plomberad remsa och vrida på brytare. 

ACS Alkolock V3: lösningssystem är uppbyggt på ett kodsystem. I systemet finns 
TPM Code: ByPass Code, Service Code, Reset Code. TPM Code gällande i 24 timmar. 
Dessa koder används för start av enheten i nödläge. För att kunna hämta koden 
måste förare rapportera in händelsen till fordonsansvarig som i sin tur loggar in sig på 
en hemsida för att hämta ut koden till föraren. 11 

Dräger Interlock XT: har ett kodsystem för möjligheten att ”öppna” alkolåset i 
nödläge. Avkopplingskod hämtas av projektansvarig och överlämnas till föraren. 
Föraren följer den överlämnade instruktionen och lämnar handenheten för vidare 
undersökning av ”utelåsningen”. Vid ett plötsligt dödsfall återstår endast nödbrytare 
(nyckelbrytare eller dold strömbrytare) eller bygling av kablaget för att kunna starta 
enheten. 12 

4.1.4.8 Möjligheter till justering och inställning av alkolås 

Möjligheter till egna inställningar efterfrågas hos många förare. Standby-tiden, 
uppvärmningstiden, gränsnivå är några av de efterfrågade inställningarna. 

ACS Alkolock V3: Har möjligheter till programmering av uppvärmningstiden. 

Dräger Interlock XT har möjligheter till ändring av reset-funktion, återtest under färd, 
”free start” funktionen via PIN kod, tiden för återstartperiod och blås-sug funktion. 

                                                 

10 Tomas Sandström, Foxguard AB, Norrköping. Telefonintervju 04 aug. 2005 
11 Adam Engquist, Alkolås i Skandinavien AB, Norrköping. Telefonintervju 04 aug. 2005 
12 Fredrik Hartman, KG Knutsson AB, Norrköping. Telefonintervju 04 aug. 2005 
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Foxguard Alkolås kan programmeras enligt kundens önskemål. Alkolåset har 
möjligheter till inställningar av återstartperioden, gränsnivån, återstart under färd och 
till Pinkod till start.  

4.1.4.9 Användarvänlig 
Alla alkolås är ergonomiska och användarvänliga för instinktiv användning, design ger 
möjlighet till avläsning av framtida händelser utan svårigheter. Utformning av 
handenhet är anpassad till resursenhet och mänsklig handgrepp. Självklart finns det 
möjlighet till förbättrad design. 

4.1.4.10 Prestanda 
Prestandan hos ACS Alkolock V3 och Dräger Interlock XT var enastående och hos 
Foxguard Alkolås var prestanda någorlunda bra. Jag kan inte bedöma om alla alkolås 
från Foxguard har tekniska problem. Däremot har alkolås från Sepab presterat dåligt 
enligt testgruppen.  

4.1.4.11 Blåsfunktion 
Alla alkolås förutom Foxguard har en smidig och lätt blåsfunktion. 

4.1.4.12 Händelser som ”utelåst” 
Foxguardalkolåsen fungerar bra, men det finns en viss irritation över att händelser 
som ”utlåst” har drabbat en av medlemmarna i testgruppen. Det är möjligt att denna 
händelse har skett helt på grund av fabrikatfel eller tekniska fel. Alkolås Sepab har 
inte förorsakat ”utelåsning” av förare, däremot motverkade den till start av enheten. 
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5 Slutsats 
Ökade krav på att kvalitetssäkra transporter har lyft fram frågan om alkolås, inte minst 
inom yrkestrafiken. Detta har inneburit en mängd av produkter i olika kostnads- och 
kvalitetsnivåer. Att välja alkolås, som ett kvalitetssäkringsverktyg på den svenska 
marknaden, är ingen lätt uppgift. Det var viktigt att granska ett alkolås med avseende 
på manipulation, nödlösning, användarvänlighet, teknisk specifikation och 
funktionalitet m.m.  

Under testperioden gjordes ungefär 2000 utandningsprov. Alla genomförda tester och 
andra aktiviteter i detta projekt resulterar i en rekommendation beträffande val av 
alkolås. Analys av alkolås bygger på beprövade kvalitativa metoder och en ide att 
ställa alkolås mot en skapad intern kravspecifikation. Intervjuer med testgruppen och 
genomgång av kravspecifikationen har sammanställts på ett detaljerat sätt för varje 
fabrikat och för varje fråga. Sammanställningarna är redovisade med avseende på 
manipulation, nödlösning, användarvänlighet, teknisk specifikation och funktionalitet. 
Långtifrån alla alkolås som testades har den profil som framhävs beträffande 
alkolåsens egenskaper. Tre av fyra alkolås i projektet bygger på bränslecelltekniken 
där kvalitetssäkringsprofilen är allt för medveten.  

Baserad på intervjuundersökningen av testgruppen av alkolåsens användning och 
allmänna frågor kring Alkolåsprojektet har följande aspekter identifierats; 

Samtliga i testgruppen var mycket positiva till försöket med alkolås.  

Alkolåset har blivit en naturlig rutin för samtliga förare. 

Försöket med alkolås har gått bra, med undantag av mindre problem. 

Ingen av de intervjuade personerna har upplevt någon som helst skillnad att köra en 
bil med alkolås. Alkolåset har heller inte på något sätt varit störande i förarmiljön. 

Förarna upplever att det är svårt att se att konkurrenskraften för Alltransport kan öka 
genom inmonterad alkolås i bilarna. Konkurrenskraften ligger enligt förarna på 
leveranstiden, leveransprecisionen och priset. 

Alkolåset Foxguard upplevdes som svårt att blåsa i och vissa har haft problem med 
strömförsörjningen. 

Flera Sepab AlcoBlock alkolås har haft tekniska problem och förarna upplevde att 
det var lätt att kringgå och manipulera alkolåset. 

Allmänna funktioner hos ACS Alkolock V3 och Dräger Interlock XT är oklanderliga. 
Ingen av de intervjuade har upplevt att alkolåsen varit opålitliga eller haft 
funktionsbrister. I övrigt har dessa lås likvärdiga egenskaper och funktionalitet. En 
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fördel med Dräger Interlock XT kan dock vara att huvuddistributör av alkolåset är 
Dialect AB som har installationsverkstäder över hela Sverige. 

Utifrån funktionstester kan jag rekommendera ACS Alkolock V3 och Dräger 
Interlock XT som ett kvalitetssäkringsverktyg, dvs. för att säkerställa en alkoholpolicy. 

Alkolåset Foxguard är ett tillförlitligt alkolås men med brister i blåsfunktionen och 
strömförsörjningen. Det finns även en viss irritation över att låsen tappar 
tidsbegreppet om enheten stängs av via huvudströmbrytare. Detta är främst ett 
problem på morgnarna då förare slipper blåsa eftersom alkolåset inte känner av att 
den har varit avstängd. Även om strömförsörjningen avbryts är det oacceptabel för ett 
lås att tappa tidsbegreppet. 

Utifrån kvalitetssäkringen och manipulationsmöjligheterna kan jag inte 
rekommendera alkolås från Sepab som kvalitetssäkringsverktyg i 
trafiksäkerhetsarbetet. Det har varit problem med ett alkolås, som skickades tillbaka 
till leverantören. Vad som orsakat detta reddes inte ut, men en logisk orsak kan vara 
att det var ett fabrikationsfel. 

Den funktion som förarna vill ändra på hos ett alkolås har jag tidigare berört. Det 
gäller uppvärmningstid, blåsfunktionen och stand-by tiden. Alkolåset har på inget sätt 
förändrat deltagarnas levnadssätt. Man äter och dricker som man gjort förut.  

Det perspektiv på trafiksäkerheten som påverkas av användningen av alkolås i 
projektet i sin helhet innebär att olika förhållanden i förarens arbetsmiljö, beteende 
och organisatoriska förhållande skapar förutsättningar för en ökad trafiksäkerhet. Ett 
lättanvändigt och pålitligt alkolås utgör en viktig förutsättning för trafiksäkerheten. 
Alkolås har en säker framtid men för att det ska få en momentan acceptans och 
spridning krävs det lagstiftning eller ökat kundkrav vid en inköpsprocess. Alkolåset 
skulle kunna vara för alla företag ett kvalitetssäkringsalternativ för att säkerställa en 
alkoholpolicy och höja konkurrenskraften, då användningen av alkolås förväntas 
gynna samhälle, kunder, åkerierna/förare och företag som Alltransport. 
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6 Diskussion  
Konkurrensen i transportbranschen har under de senaste åren varit stor och krav på 
säkra och miljövänliga transporter har lyft fram frågan om kvalitetssäkring av 
transporter. Alkolås är ett bra kvalitetssäkringsverktyg som stödjer nollvisionen och 
bidrar till minskningen av samhällsekonomiska kostnader förknippade med 
trafiksäkerhetsolyckor. Sannolikt kan inte alkolås totalt förhindra alla trafikolyckor 
däremot kan det dämpa utvecklingen av alkoholrelaterade trafikolyckor. 

Enligt Schenker Consulting klassas alkolås inte till någon av de fyra kategorierna av 
tekniska stödsystem, däremot räknas alkolås enligt Arbetsmiljöverket till 
körsäkerhetens skyddsutrustning hos ett motorfordon. Alkolås som förhindrar förare 
använda motorfordon under påverkan av alkohol fungerar som ett skydd mot 
tänkbara trafikolyckan.  

Alkolås är fortfarande en relativt ny produkt på den svenska marknaden och ligger 
fortfarande i utvecklingsfasen. Att välja alkolås som ett kvalitetssäkringsverktyg på 
den begränsade marknaden är ingen lätt uppgift. Alkolås som en ny aktuell trend 
lockar många företag att tjäna lätta pengar. Detta innebär vanligen att långtifrån alla 
alkolås har den profil som de framhäver. 

Något som man glömmer är att alkolås var för sig är ingen lösning i yrkestrafiken. För 
att uppnå resultat krävs det mera än en produkt. Alkolås ska alltid kopplas till en 
alkohol- och drogpolicy. Frågan om alkolås har börjat bli väldigt känslig och innebär 
en kränkning av den personliga integriteten.  

Alkolås är en produkt som ska säkerställa att transportsarbete utförs av nyktra förare. 
Och det är viktigt att det erbjuds även totala lösningar på alkolås. Alkolås måste 
integreras med något system som kan rapportera möjliga avvikelser vid 
utandningsprovet i realtid för att effektivisera och stödja en alkohol- och drogpolicy. 
Informationen, att en förare möjligen är under alkoholpåverkan, måste komma i rätt 
tid och inte bara vid tömningen av data, två gånger per år. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
Frågor till åkare/förare 

Inställning till ”Alkolåsprojektet” 

Vad tycker Du allmänt om detta försök med alkolås? 

Hur har alkolåset fungerat rent allmänt? 

Hur länge har du haft alkolåset inmonterat i bilen? 

Installation och service 

Var har du installerat alkolås?  

Hur har du upplevt samarbete med installatören? 

Hur tycker Du att installatören har skött informationen i samband med installationen? 

Funktionalitet 

Hur upplever Du det att köra ett fordon med inmonterat alkolås? 

Är det smidigt eller krångligt att blåsa i det? 

Ungefär hur många gånger behöver Du blåsa i alkolåset under en arbetsdag? 

Hur fungerar alla funktioner på alkolåset? 

Är det något i alkolåsets funktion som Du skulle vilja ändra på? 

Finns det något störande med alkolåset? 

Finns det något som Du skulle vilja ändra, ersätta eller lägga till med alkolåset? 

Har Du stött på några problem med alkolås? När? Vilka? 

Har Du någon gång blivit ”utelåst” eller ej kunnat använda fordonet på grund av 
alkolås? 

Vet Du varför Du blev ”utlåst”? Kan Du berätta vad som hände? Vilka konsekvenser 
fick det? 

Har alkolåset påverkat Ditt förhållningssätt till alkohol och vad Du äter? 
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Uppfattning 

Vad tror Du att transportköparna har för uppfattning om att Alltransport har alkolås 
inmonterade i fordon? 

Har företagets konkurrenskraft ökat eller minskat med installation av alkolås? 

Kan alkolås ses som ett verktyg eller ett instrument för kvalitetssäkring för 
Alltransports verksamhet? 

Hur troligt tror Du det är att vi inom några år har lagare eller avtal som kräver att 
alkolås finns inmonterat i fordon vid transporter av t ex farligt gods eller människor? 

Tycker ni att Alltransport ska fortsätta att använda alkolåsen efter projektets slut? 

Kommer Du att fortsätta att använda/bibehålla alkolåsen i fordon? 

Allmänt 

Tror Du att alkolås är ett effektivt sätt att förhindra rattfylleri? 

Finns det andra bättre sätt att förhindra rattfylleri än alkolås, tror Du? 

Fyll på vilka kriterier och krav som ett alkolås ska uppfylla? Se och fyll i bifogad 
checklista. 
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Bilaga 2 – Kravspecifikation 
 

 Service över hela Sverige  

 Kalibrering ska ske på företagets hemort 

 Leverantör eller återförsäljare ska ha en jourtjänst 24 h 

 Alkolås ska vara alkoholspecifikt och inte ge utslag för tobak 

 Alla startförsök ska registreras i loggboken 

 Data ska lagras i loggbok och vid tömningen sparas i elektronisk format 

 Det ska finnas möjligheter till egen kalibrering och tömning av data 

 Alkolås ska inte kunna manipuleras 

 Alkolås ska vara uthållig med tanke på användningstemperaturer, damm, 
stötar, vibration vid fast montage och fukt. 

 Det ska finnas ett säker och enkel system för start i nödsituationer (fel på 
låset) 

 Alkolås ska justeras och anpassas till företagets interna krav på 
inställningar (varningsgräns, återblåsfunktionen osv.) 

 Alkolås ska vara användarvänlig  

 Alkolås ska inte störa förare att utföra dagliga rutiner 

 Starttiden får inte överskrida 3 min (förre och efter blåsförsök) 

 Användare ska inte behöva blåsa mer än en gång 

 Alkolås ska inte ge ifrån sig några störningssignaler 

 Alkolås ska ha en hållare (inte ligga löst) 

 

Övriga 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……… 

P.S.  

Ringa in de fem viktigaste villkoren. 


